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;aar mimeA/evew o£ Cwrofoo, door R. BOS-
KALJON. Anjerpublicatie no. 3, Van Gorcum & Comp.
N.V., Assen, 1958, 188 blz.

Wie op Curacao de naam Boskaljon noemt, koppelt deze onmiddellijk
aan het begrip 'muziek'. En terecht, want reeds meer dan zestig jaar is
deze naam verbonden met het muziekleven op dit eiland.

De heer Rudolf Boskaljon, oprichter en dirigent van het tegenwoordige
Cura9aos Philharmonisch Orkest, debuteerde reeds op zeven-jarige leef-
tijd, in 1894 ~ onder leiding van zijn vader, die eveneens een bekend
musicus was - als violist. Dit was het begin van een lange en eervolle loop-
baan als musicus op Curacao, gedurende welke hij vele gegevens kon ver-
zamelen over de activiteiten op muzikaal gebied op zijn eiland. Gedreven
door het verlangen de muziekgeschiedenis van de laatste honderd jaar zo
nauwkeurig mogelijk te boek te stellen - een werk waarvoor hij wel de
meest aangewezen figuur was - bestudeerde de heer Boskaljon vele oude
jaargangen van £>« CwnifaoscAe CoMrarcf, op zoek naar mededelingen,
die de gegevens die hij in de loop der jaren reeds in zijn omgeving had
verzameld, konden aanvullen.

Het resultaat van zijn speurwerk, dat hem als beheerder van het Gou-
vernementsarchief, ongetwijfeld goed lag, ligt thans voor ons: //o«*fer<2
/aar mtmeA/et/ew op Curafao. Het is geen historisch document geworden,
daarvoor waren de beschikbare gegevens te schaars, en ook het onderwerp
leende zich daartoe niet. Voor liefhebbers van de 'petite histoire' echter
is dit boek interessante lectuur: ondanks het feit dat aan elk jaar na 1850
een apart stukje is gewijd, is het geen dorre opsomming van feiten en
gebeurtenissen geworden. Integendeel, het is een boeiend verhaal met
vaak aardige anecdotes, die er een persoonlijk karakter aan verlenen en
heel goed de gemoedelijke sfeer, die er op het eiland heerste, weergeven.
Men vindt er de geschiedenis van muziekgezelschappen, met enthousiasme
opgericht, en na kortere of langere tijd weer verdwenen; van geslaagde
en minder geslaagde uitvoeringen; van rondtrekkende opera-gezelschap-
pen die Curacao aandeden, en . . . van meningsverschillen welke de ge-
meenschappelijke belangstelling voor de Kunst soms niet vermocht te
overbruggen. Men leest er ook over moeilijkheden die ondervonden wer-
den door het gebrek aan geschikte zalen - een probleem, dat trouwens
nog steeds actueel is. Het is ook merkwaardig te zien, hoeveel interna-
tionaal bekende kunstenaars Curacao in de loop der jaren hebben bezocht.

Zoals alle Anjer-publicaties is ook van dit boek de typografie goed
verzorgd; het is gedrukt in een prettig leesbare letter, en overzichtelijk
ingedeeld. Jammer is alleen dat aan de correctie niet altijd de nodige
aandacht is besteed: de vele zetfouten zijn bepaald hinderlijk.

L. J. VAN DER STEEN
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Pafrta. MefAode voor Ae< gescAtedentsottdertwi/s t'n
de ATeder/andse ^4n/»7/en, door CH. A. VAN KOPPEN,
C. CH. GOSLINGA en A. C. H. J. VAN NOORT. J. B.
Wolters, Groningen, geïllustreerd. Dee/ j , 1959, 104
blz., 51 afb. Dee/ a, i960, 140 biz., 65 afb. Dee/ 3, i960,
160 blz., 75 afb. M«y« «gen uierAooeA 6t/ Afos Pa/r»a,
door CH. A. VAN KOPPEN, ƒ, 1959, 40 blz.; ƒƒ, i960,
36 blz.; ƒƒƒ, i960, 34 blz.

De belangstelling voor bepaalde vakken op de Lagere School is vaak
sterk afhankelijk van de wijze, waarop de stof wordt behandeld. Een ge-
schiedenisles bijvoorbeeld kan een van de boeiendste onderdelen van het
programma zijn, doch even goed ontaarden in een eindeloos saai uur.
Een van de grootste nadelen van dergelijke vakken is dat, vooral natuur-
lijk bij het elementair onderwijs, de band met de werkelijkheid dikwijls
volkomen ontbreekt. Vooral is dit het geval, wanneer het onderwijs ge-
geven wordt aan de hand van boekjes die geschreven zijn voor leerlingen
in een ander land, met andere gewoonten en een andere wijze van
denken.

Er valt echter de laatste tijd op de Antillen, waar dit probleem stellig
zeer actueel is, een streven waar te nemen om leerboekjes zoveel mogelijk
aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Het resultaat is dat er
verschillende aardige boekjes zijn verschenen, zoals thans de uit drie
deeltjes bestaande Afe/Aode voor Ae/ gescAjedewisoMderitfys »n de AVrffWandse
4̂w<t//e«, Af os Pa*rta.

Het eerste deeltje, dat bestemd is voor het vierde leerjaar, begint met
een duidelijke inleiding, waarin de verschillen tussen de tijd waarin wij
thans leven en de toestanden van een 500 jaar geleden, kort uiteengezet
worden. Vervolgens wordt in de prettige verhaaltrant, die deze boekjes
kenmerkt, op eenvoudige wijze iets verteld over de oorspronkelijke be-
woners van onze eilanden en over de omliggende indianenrijken - een
onderwerp waarvoor de leerlingen zeker belangstelling hebben, temeer
daar een en ander aan de hand van plaatselijke overblijfselen van deze
Indianen, zoals rotstekeningen, is geïllustreerd. In het volgende hoofdstuk
wordt dan de situatie in Europa in dezelfde periode besproken. Het
boekje eindigt met de verovering van de drie Benedenwindse eilanden
door de Nederlanders onder Johan van Walbeeck, in 1634.

Het tweede deeltje behandelt de periode van 1634-1807 en het derde
die van 1807-1955.

Er wordt in deze boekjes een duidelijk overzicht gegeven van de (ge-
compliceerde) historie van de Nederlandse Antillen, waarbij volgens de
schrijvers "met opzet elke beperkte insulaire opvatting [werd] vermeden".
Indien zij daarmede bedoelen dat Afos Pa/ria een 'Antilliaanse' serie i9
geworden en geen 'Curacaose', dan geloven wij wel dat zij in hun opzet
geslaagd zijn. Bedoelen zij echter dat verschillende zaken niet, zoals in
de tot dus\'er gebruikte Nederlandse leerboekjes, van een eenzijdig
(nationaal) standpunt zijn bekeken, dan kunnen wij het hiermede niet
geheel eens zijn. Het heeft ons bijvoorbeeld getroffen dat er in deze serie
zo bijzonder weinig over Suriname - eens Nederlands belangrijkste be-
zitting in West-Indië - verteld wordt. Het moge waar zijn, dat de Antil-
len thans economisch belangrijker zijn dan Suriname; dat neemt toch
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niet weg dat dit land in het verleden (en wij bespreken hier tenslotte ge-
schiedenisboekjes) een gewichtige rol speelde.

In het tweede deel wordt de slavernij, een episode waarover nog tal van
misverstanden heersen, op een duidelijke wijze behandeld. Het komt ons
echter bepaald onjuist voor om de leiders van de 'Grote Slavenopstand'
(1795), Toela en Carpata - wier wapenfeiten zich beperkten tot het ver-
giftigen van drinkwaterputten en het vermoorden van een onschuldige
schoolmeester - als nationale helden voor te stellen, en hen te vergelijken
met Toussaint l'Ouverture op Haïti, die (naar onze overtuiging) een man
was van werkelijk uitzonderlijk formaat. De zin op blz. 120: "Eens zal
de dag komen, dat het Curacaose volk hen als helden zal vereren. Als
mannen die hun leven gaven voor de vrijheid van hun volk", lijkt ons
daarom enigszins overdreven.

Liever zagen wij een plaatsje ingeruimd voor een andere nationale held,
die in het derde deel nte* verschijnt. Want waarom wordt naast Brion
de naam van de Curacaoënaar Manuel Carel Piar niet genoemd ? Aan
Brion, de trouwe medewerker van Bolivar, worden wel enkele bladzijden
gewijd; zijn geschiedenis is op blz. 26-30 te vinden, compleet met portret.
Wij geloven dat, nu men op Curacao naast een Brionplein een Plaza Piar
heeft durven creëren, het tijd wordt dat men ook aan dit belangrijke lands-
kind wat meer aandacht gaat besteden. Ook hij speelde een grote rol in de
vrijheidsstrijd van Bolfvar, al verloor hij niet het leven in een gevecht
tegen de Spanjaarden, maar voor een vuurpeleton van de Libertador,
onder de dubieuze beschuldiging van hoogverraad.

Drie critische opmerkingen over drie boekjes, die tezamen 404 blad-
zijden tellen, is niet veel, vooral niet waar er zoveel positieve punten
tegenover staan. Wij hebben bewondering voor de objectiviteit waarmede
de schrijvers vele zaken uit onze 'Vaderlandse Geschiedenis' hebben be-
naderd, en voor de degelijkheid waarmede zij te werk zijn gegaan. Daarbij
is de gehele opzet, met de vele illustraties, bijzonder aardig, en wij twijfe-
len er dan ook niet aan dat Af os Pafrta op de Antillen met enthousiasme,
zowel door de leerkrachten als door de leerlingen, is ontvangen.

De Heer Van Koppen verzorgde als bijvoegsel nog drie deeltjes van
My« eigen werAfcoeA, met vragen en invuloefeningen, waarbij telkens een
aantal woorden wordt gegeven. De mogelijkheid lijkt ons hierbij niet
denkbeeldig, dat deze oefeningen tot een raadspelletje worden. Een bij-
zonder aardig onderdeel is echter de tijdlijn, waarbij de leerlingen zelf bij
bepaalde jaartallen de bijbehorende gebeurtenissen zowel in Nederland
(Europa) als in de Nederlandse Antillen moeten invullen. Zij leren op
deze manier het verband zien tussen de gebeurtenissen in Europa en in
West-Indië, opgehangen aan wat jaartallen, waarmede men over het
algemeen (gelukkig) zeer zuinig is geweest.

L. J. VAN DER STEEN

aus dem Af«r. ForscAtmgen
mt'f der AaW/a, door HANS HASS. Verlag Ullstein,
Berlin, 1957, 209 blz., 83 zwart-witte foto's op 50
platen en 10 gekleurde foto's op 8 platen buiten de
tekst (Zw. frs 18,50).
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Als Hass voor de tweede maal Bonaire bezoekt - 14 jaar nadat hij op dit
eiland met de Caraibische Zee grondig heeft kennis gemaakt - heeft hij
bereikt waarvan hij toen droomde: Terugkomen met een groot schip, om
de beoefenaars der wetenschap te tonen welk een ongekende mogelijk-
heden voor studie zijn wijze van onderwater-exploratie biedt.

Toen Hans Hass, Jörg Böhler en Alfred von Wurzian in de zomer van
1939 hun tochten op Curacao begonnen - daarna vooral Bonaire tot het
terrein van hun werkzaamheden maakten totdat zij, na een verblijf van
acht maanden op beide eilanden weer vertrokken - hadden zij niet veel
meer dan hun rugzakken, speren en foto-apparatuur.

Thans - in de herfst van 1953 - ligt op de rede van Kralendijk een statig
jacht van 44 meter lengte, 8,5 meter breedte en een grootste diepgang
van omstreeks 4,3 meter, met een zeiloppervlak van 550 vierkante meter
en een motor van 230 paardekrachten: het Forschungsschiff 'Xarifa'.
De opvarenden zijn: Dr. Hans Hass (leider), Lotte Hass, Ltd. Comm.
Henry James Hodges, Dr. Heino Sommer (arts en telegrafist), Dr. Irenaus
Eibl-Eibesfeldt (dierpsycholoog), Dr. Georg Scheer (zoöloog en electro-
technicus), Ing. Kurt Hirschel, Konstantin Irmen Tschet en Alfons Hoch-
hauser; Johannes Diebitsch (kapt.). Graf Marsil Geldern (ie off.), Hein-
rich Becker (2e off.). Ing. Gerhard Biastock, kok, steward en vijf ma-
trozen.

Tijdens hun eerste bezoek aan de Nederlandse Antillen in 1939, had het
kleine gezelschap - mede door hun omgang met verdachte personen in
Willemstad - de verdenking op zich geladen van Duitse spionnen te zijn.
Hass had zijn ergernis hierover maar al te duidelijk doen blijken in zijn
l/nter A'oraWeM un<2 Haten (1941, zie W./. Gt'rfs 24, 1942, p. 121-123; 36,
1945, p. 181-190) en Dr« yager aw/ <fem Meeresgrttna' (1947), welke boeken
ook in het Nederlands zijn vertaald (Tussen AaaiVn en Aora/eti, 1956, zie
W.7. Gids 3#, 1958, p. 179-180; /agers o/) a"e zefftodem, zie W.7. Guis jo,
1949, p. 250). Het moet voor hem dan ook inderdaad een hele opluchting
geweest zijn, dat hij in het gezaghebbershuis niet meer aantrof de heer
J. M. Statius van Eps - die destijds de ondankbare opdracht had om
Hass en zijn vrienden wat in de gaten te houden - maar W. G. de Haseth,
die hij veertien jaar geleden als leider van een padvindersgroep op Cura-
cao had ontmoet.

In Wt> AommfH aus te Meer wordt op prettig leesbare wijze, aan de
hand van treffende afbeeldingen, verteld van onderwater-ervaringen
'lm Roten Meer' (p. 9), 'lm Korallenmeer' (p. 69), 'lm Atlantischen
Ozean' (p. 118), 'lm Karibischen Meer' (p. 132), en 'lm Pazifischen Ozean'
(p. 143-179). De reis met de 'Xarifa', welke op bladzijde 118 begint, had
tot hoofddoel de vervaardiging van de film 'Unternehmen Xarifa', die
ook in Nederland heeft gedraaid ('Under the Caribbean') en terecht veel
bewonderaars heeft gehad, al kan niet worden ontkend dat aan de eis
van óók speelfilm te moeten zijn, enkele offers zijn gebracht. Met name
mag worden aangenomen dat een aantal scenes welke zich in de Stille
Oceaan zouden afspelen, in werkelijkheid op Bonaire zijn opgenomen.

Curacao werd door de 'Xarifa' slechts in het voorbijgaan (15-17.XII.
1953) bezocht. Twee maal daarentegen werd Bonaire voor langere tijd
aangedaan. In de eerste periode (19.XI-14.XII) werd veel gewerkt in de
omgeving van Slagbaai (23.XI-3.XII, 8.XII) terwijl Klein Bonaire slechts
even werd bezocht (7.XII); in de tweede periode (26.III-28.IV.1954)
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werd aan Klein Bonaire meer aandacht gegeven (7-10, 13, 23-24.IV).
De overige tijd waren zij in de buurt van Kralendijk, waar Punt Vierkant
hen sterk trok. Hier was het dat Jimmy Hodges, de man met de grootste
technische ervaring en trainer van vele duikers van de Engelse Navy -
waarschijnlijk tengevolge van een bijzonder kleine, bij gegeven omstandig-
heden volmaakt te begrijpen nalatigheid - op een gevaarloze fourage-
tocht de dood vond (16.IV.). In de Curacaose pers werd aan deze, voor
de expeditie zo noodlottige Goede Vrijdag ruime aandacht besteed.
Hodges werd op het kerkhof van Kralendijk begraven, en na een moeilijke
week aanvaardde de 'Xarifa', om 3 uur in de ochtend van de 29ste april
de thuisreis. Hass en zijn vrouw bleven nog enkele dagen op Curacao achter
om nog enkele noodzakelijke foto's van vissen te maken, voordat zij per
vliegtuig naar Europa terugkeerden.

Eibl bestudeerde het gedrag van vissen; Scheer verzamelde koralen,
onderzocht een rif bij Slagbaai en deed (aan land) helderheidsmetingen bij
schemering. Over hun werk zijn al verscheidene mededelingen versche-
nen, waarvan de artikelen 'Über Symbiosen, Parasitismus und andere
besondere zwischenartliche Beziehungen tropischer Meeresfische' (Z ĉA»-.
Tte^xycA. ja, 1955, p. 203-219) en 'In den Korallenriffen des Karibischen
Meeres' (DwrcA de» We// 33, 1959, p. 377-383) wel de aantrekkelijkste
zijn.

Hass heeft aan zijn boek een lijstje met wetenschappelijke diernamen
en een bibliografie toegevoegd. Daar echter de plaats waar de foto's zijn
genomen in het algemeen niet wordt vermeld, moge hier nog worden
medegedeeld dat -volgens Dr. Scheer —op Bonaire zijn opgenomen de 8
afbeeldingen welke tegenover bladz. 112 (boven), 113, 128 en 129, te
vinden zijn en ook het gekleurde beeld met de 'Xarifa' op de achterkant
van de stofomslag.

Hass' schrijfwijze van bekende Antilliaanse namen is niet veel beter
dan in zijn vorige boeken; de fouten zijn echter minder storend, omdat
slechts een betrekkelijk klein deel van het boek aan de Nederlandse
Antillen is gewijd. Mogen deze onnauwkeurigheden bij een eventuele
bewerking van het boek in het Nederlands worden vermeden, en niet
klakkeloos worden overgenomen zoals bij de vertaling van {/«ter
//aten wnd AoraWen is geschied.

P.W.H.

m dew 7 Meeren, door HANS HASS.
lm Heering-Verlag in Seebruck am Chiemsee, 1955,
160 blz., 117 foto's, waaronder 17 in kleuren, en 1
kaart (ƒ 17,30).

Een prachtig boek, waarin Hass met een uitgezochte verzameling foto's
(in diepdruk, 25 x 20 cm) en een onderhoudende en leerzame tekst laat
zien wat een geestdriftig duiker en kundig fotograaf, met een behoefte
om zijn gebied zowel voor sportduiker als veldbioloog te ontsluiten, in
17 jaar kan bereiken. Een werk, waarmede wij hem gaarne zijn studen-
tikoze branie vergeven, waarmede hij sommige lezers van zijn eerste boe-
ken wel eens heeft gehinderd.
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In dit boek staan 12 foto's welke op Cura9ao, tot op 13 meter diepte,
zijn genomen: 8 hiervan (p. 74, 98 onder - 102 links, 111 boven, 142 onder)
zijn nog van zijn eerste bezoek in 1939; 4 (p. 75, 93, 122 onder) van zijn
tweede, in 1953.

Van de 20 zwart-witte foto's van Bonaire is er slechts 1 (p. 95, hoewel
dit niet in de tekst staat aangegeven) in 1939 opgenomen; de 19 anderen
zijn afkomstig van de 'Xarifa'-expeditie die in 1953 op Bonaire werkte
(p. 79-81, 86-87, " 4 . 117 boven, 124, 128-129, 131-133. 140 rechts, 143).
Het zijn alle onderwateropnamen, tot op 45 meter diepte genomen, met
uitzondering van twee 'gewone' foto's waarvan het portret van een
leguaan (p. 117 boven) wel bijzonder boeiend is.

De 4 afbeeldingen in kleuren welke op de Nederlandse Antillen be-
trekking hebben zijn alle van Bonaire (p. 17-18, 20, 47); zij zijn op diep-
ten van 18 tot 65 meter vervaardigd en kunnen een openbaring worden
genoemd voor belangstellenden voor wie de dierenwereld van de zee-
bodem op deze diepten tot nu toe een gesloten boek was - waarvan Hass
thans voor het eerst enkele bekoorlijke bladzijden heeft laten zien.

P.W.H.

ferew der dte£«e, door KLAUS GÜNTHKR en KURT
DECKERT. Nederlandse bewerking van J. S. ZANB-
VELD. N.V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen, 1959,
263 blz., 152 afb. (ƒ8,90).

Zij die onder de indruk zijn gekomen van de rijkdom en de merkwaardige
schoonheid van de dierenwereld van de Antilliaanse kusten, zullen er zich
zelden rekenschap van geven dat het gebied dat hen boeit in verhouding
tot de open zee zo ontstellend klein is, dat dit kan worden vergeleken
met het fijne, tegen de glaswand omhoogkruipende randje van een vloei-
stof, indien de inhoud van dit glas de zee zou mogen voorstellen. Het
water dat door vissers is verkend, verhoudt zich tot de gehele oceaan,
zo ongeveer als een oppervlakte-watervliesje tot de inhoud van een flinke
regenplas. "Als we een diepte van 200 m als de minimale diepte voor het
voorkomen van diepzeedieren aannemen, dan behoort, onder de opper-
vlakkige waterlagen, 92,4% van de totale oppervlakte van de zee (d.i.
65% of bijna 2/3 van het aardoppervlak) tot het zo spaarzaam bevolkte
en altijd schemerige tot volkomen donkere gebied van de diepzee". (p.
52). En wat in dit 10 kilometer diepe aquarium van 1400 millioen kubieke
kilometer inhoud aan merkwaardigs, soms op het fantastische af, te
vinden is, daarvan geeft dit boek een levendig beeld.

Te weinig bedenkt men zich nog, als men op de Nederlandse Antillen
peinzend de blauwe baaien overziet, dat men zich aan de rand bevindt
van een kilometers diepe zee, waarin nog maar enkele schuchtere pogin-
gen tot het verkrijgen van nadere gegevens zijn gedaan - een diepzee,
waarin een aantal van die uiterst merkwaardige wezens zal kunnen wor-
den teruggevonden, die in dit boek, uit de zonlichtloze abyssus van het
Caraïbische gebied en de Bermuda-eilanden, staan afgebeeld.

Voor de Curacaoënaars is dit werkje van bijzondere betekenis, door het
feit, dat deze H'KJfc&ruW* der Tie/see (F. A. Herbig's Verlagsbuchhand-
lung, Berlin-Griinewald, 1950) onder leiding van de eerste Directeur van
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het Caraïbisch Marien-Biologisch Instituut, door mejuffrouw L. J. VAN
DER STEEN (destijds als secretaresse/bibliothecaresse aan het Carmabi
verbonden) op verdienstelijke wijze werd vertaald. Moge dit worden op-
gevat als een wens, dat ook dit Instituut iets zal mogen bijdragen tot de
kennis van de diepzee welke de Nederlandse Antillen omringt.

Het boek bevat prettig veel afbeeldingen - die echter niet alle even
mooi zijn, en niet steeds gereproduceerd op een wijze welke recht doet
aan de tere fijnheid van de objecten welke worden afgebeeld, terwijl ook
enkele kaartjes bij een volgende druk beter door andere zouden kunnen
worden vervangen.

P.W.H.

^«/t/few. Landen <&>CM»t£tt/a{t« ten
t;an Ae< ow^t-an/s »*i rfe oardry'AsAwnde. Uitgave Ko-
ninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam, d.d.
dec. 1959 (i960), 24 blz., 7 kaartjes op 2 blz. (ƒ2,50).

Een sympathiek en nuttig boekje, dat veel wetenswaardigs geeft op een
prettig leesbare wijze - waarin wij de ervaren hand menen te kunnen
bespeuren van dr. H. Riemens, oud-gezant van Nederland in Caracas,
die in het Ten Geleide voor zijn medewerking wordt bedankt.

De te£s< van deze nieuwe uitgave - waarin slechts een luttel aantal
bladzijden gewijd is aan de landbeschrijving en enkele alinea's aan wat
men natuurkundige aardrijkskunde zou kunnen noemen - vertoont min-
der storende zaken dan wij van voorlichtingsgeschriften in Nederland
helaas wel gewend zijn. Onjuiste beweringen als dat de "wind bijna steeds
uit Noord-Oostelijke richting waait" (p. 4) en de wonderlijke uitspraak
dat "Saba, grotendeels gevormd [is] door de kom van een uitgedroogde
vulkaan" (p. 18) schijnen wij echter te moeten blijven slikken.

Jammer is, dat op de AoaW;«s van dit geschrift, waarvan wordt gezegd
dat de opgenomen gegevens zo recent mogelijk zijn, staat aangegeven dat
op Aruba (nog steeds) goud wordt gedolven, fosfaat wordt gegraven (be-
noorden Savaneta!) en op het terrein van de Arend Petr. Mij. olie wordt
geraffineerd; en dat de Curacaose zoutpannen op drie plaatsen produce-
ren. Op Saba bevindt St. John's zich nog steeds op de plaats waar Wind-
wardside zo ongeveer ligt, en is het in 1933 verdwenen Mary's Point nog
als dorpje aangeduid.

Deze en nog andere merkwaardige zaken doen het vermoeden rijzen
dat zij die de uitgave van dit boekje hebben verzorgd, slechts een vage
voorstelling hebben van het deel van het Koninkrijk waarover zij wensen
voor te lichten; welk vermoeden wordt versterkt door de literatuurlijst
aan het slot, met "boeken, die van betekenis kunnen worden geacht voor
de leraar geografie en die kunnen worden aangevraagd bij de [overigens
bijzonder goed voorziene en op een voorbeeldige wijze gedreven!] Centrale
Boekerij van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63
te Amsterdam".

P.W.H.
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iVttu ^4tfos. Vijfde, herziene druk. Elsevier,
Amsterdam-Brussel, i960, 366 blz. en 20 foto-blad-
zijden, waarvan 4 gekleurd. - Nederlandse Antillen,
blz. 182, 304-305.

Het is toch eigenlijk wel erg, dat mensen die de Nederlandse Antillen
kennen, zich nauwelijks meer opwinden over de wijze waarop in zovele
Nederlandse publicaties die voorlichting van een groot publiek beogen,
met dit rijksdeel wordt omgesprongen. Is er dan werkelijk zo'n ontzaglijke
overwinning voor nodig om even te rade te gaan bij personen die de
eilanden niet alleen hebben bezocht, maar deze ook met aandacht hebben
bekeken - inplaats van bokken te blijven schieten die door ijverige voor-
gangers al met overtuiging zijn omgelegd, onder toevoeging van een serie
halve waarheden die op hun beurt tot halve dwaasheden aanleiding
kunnen geven ?

Nu is het weer deze prachtige atlas, waarvan het kaartblad Nederlandse
Antillen èn de bijbehorende tekst, bij de 5e druk nog steeds blijk geven
van te zijn samengesteld op een wijze welke de indruk geeft, dat er hierbij
wel iets aan de noodzakelijkste terreinkennis en aan de vereiste critische
belangstelling heeft ontbroken.

Wat het meer moderne kaartmateriaal betreft, beschikken wij thans
- behalve over Krafft's schoolatlas (1949) - toch over enkele aardige
kaarten van Cura9ao en Aruba, door handel en industrie op de markt
gebracht, aan de vervaardiging waarvan de Dienst van het Kadaster
heeft medegewerkt. Westermann & Zonneveld (1956) gaven goede kaar-
ten van Bonaire; Veenenbos (1955) gaf ze van de Bovenwinden. Saba
bleef het moeilijkst, omdat dit eiland, toen 'n vijftig jaar geleden de on-
volprezen topografische kaarten 1 : 20.000 werden vervaardigd, werd
'vergeten' - waardoor men zich moest behelpen met een schets welke in
1883 door Gezaghebber M. L. Statius van Eps werd geleverd, totdat
Amerikaanse luchtopnamen van enkele jaren geleden uitkomst brachten.

Als wij - het AaaW6/o<? Nederlandse Antillen (blz. 192) bekijkend -
heenstappen over een aantal hinderlijke schrijffouten en inkonsekwenties
op typografisch en ander gebied, dan is het vooral ons gevoel voor ver-
houdingen dat - bij de beperkingen welke bij het tekenen van kaartjes
op een zo'n kleine schaal nu eenmaal nodig zijn - wordt geschokt. Er zijn
te veel onbelangrijke heuvels, baaien, kapen, eilandjes enz. vermeld,
terwijl enkele veel belangrijker zaken niet worden genoemd.

Op Aruba hebben alleen Oranjestad en de Lago Kolonie een stads-
arcering gekregen; de weinig minder belangrijker St. Nicolaas (= San
Nicolas) en Savaneta zijn echter met cirkeltjes aangeduid, evenals b.v.
Fontein, Andicouri, Bushiribana, Balashi en Malmok, waar slechts een
enkel huis, of in het geheel geen woningen zijn te vinden.

Bonaire heeft er op deze manier Wanapa, Washikemba, Boven Bolivia,
Barcadera, Fontein en Dos Poos als dorpjes bijgekregen, en op het onbe-
woonde Klein Bonaire is zelfs Pos di Cas, een natuurlijke brakwaterput,
met eenzelfde cirkeltje als het grote dorp Rincón aangeduid.

Ook op Saba is het met de wooncentra nog steeds raar gesteld, met
St. John ongeveer op de plaats waar Windwardside moest liggen, en
Windwardside op de plaats van Upper Hell's Gate, en 'Mary Point' op de
plaats waar het Mary's Point al meer dan 25 jaren volkomen is verdwenen.
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Te waarderen is dat men heeft getracht de kaartjes van Aruba en Bo-
naire aantrekkelijker te maken door het aangeven van enkele grotten en
'Indiaanse inscripties' (waarmede rotstekeningen worden bedoeld).
Jammer alleen, dat op Aruba alleen de grot van QuadiVikiri is aangeduid;
dat op Bonaire een niet-bestaande grot bij Onima wèl, en de talrijke teke-
ningen van Spelonk niet zijn aangegeven, en dat het nu lijkt of Curacao
geen grotten en rotstekeningen bezit.

Over de vergissing 'Curacaosche Petroleum /w^oW Maatschappij' zul-
len we ons maar niet opwinden, dit moet bij een volgende uitgave toch
in 'Shell Curacao' worden veranderd. Misschien dat Klein Curacao dan
ook nog ergens anders een plaatsje kan vinden dan op de overzichts-
kaarten (blz. 181, 182) van de Kleine Antillen.

De fe£s< (blz. 304-305) - waarbij men op regel 6 van de ie kolom van
blz. 305 'Bovenwindse' in 'Benedenwindse' moet veranderen) - is op
bepaalde punten zo uitvoerig dat men zelfs het ongelukkige experiment
met door Venezuela geschonken ananasplantjes heeft vermeld. Wij lezen
hier dat Curacao een "atol-karakter" heeft, dat het "bestaat uit een laag
golvend plateau, waarop zich hier en daar heuvels verheffen", dat de
omringende zee "ondiep" is (reeds een 1000 m op 5 km afstand!), dat "de
zoogdieren zijn beperkt tot ratten, muizen en konijnen" (de herten en ten
minste 7 soorten vleermuizen niet te vergeten), en dat de oudste bewo-
ners "Caraïbische Indianen" (juist niet! Arowakken) waren.

Aruba's "noordwestkust is steil en heeft weinig bochten", en de Arend
raffineert al in geen 20 jaren meer! Op St. Eustatius heeft de 'zgn. Quill
of Punchbowl' een 'diep keteldal' (waarmede de krater bedoeld is). De
hoofdplaats van Saba ligt natuurlijk nog steeds 'op de bodem van de
kraterput' (een te mooie misvatting om deze te verlaten), en op St. Maar-
ten wordt nog steeds zout uitgevoerd. De fysisch-geografische kenschets
van de eilanden is allertreurigst, waarbij natuurlijk werd nagelaten er op
te wijzen dat de 'noordoostpassaat' in werkelijkheid pal uit het Oosten
waait.

P.W.H.

7"Ae S/wWmaM's Guiife to <Ae Carièfceaw, door PATRICK
ELLAM. A. S. Barnes & Company, New York, 1956,
130 blz., 24 foto's in de tekst en 13 gekl. foto's op
7 platen daarbuiten ($2.75).

Een merkwaardig en beslist aantrekkelijk uitgegeven boekje, dat, hoewel
het zich uitsluitend en met overtuiging met de sportieve uiterlijkheden
van de eilanden bemoeit, toch ook gewone Caraïbische zwervers wel wat
te zeggen heeft.

In zes hoofdstukken (the Caribbean, participation sports, spectator
sports, offbeat sports, places, travel) ontwikkelt de in sportkringen wel-
bekende schrijver (zie zijn interessant portret met uitvoerig bijschrift
op de stofomslag) in dit beschaafde toeristengeschrift een beeld van de
West-Indische eilanden, voor een select publiek waarop de hoop van de
Nederlandse Antillen van thans ook grotendeels gevestigd is. De sporten
welke ter sprake komen zijn: "Alligator hunting, boar hunting, bone
fishing, deer hunting, dove shooting, duck & pigeon hunting, flying, golf,
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horse riding, mountain climbing, river fishing, sailing, sea fishing, spear
fishing, surf riding, swimming, tennis, water skiing, yachting; baseball,
boxing, car racing, cock fighting, cricket, horse racing, jai alai, polo,
soccer, water polo; carrera de cintas, iguana hunting, lobstering, net
casting, rafting, shark hunting, snake v. mongoose, treasure hunting".

Wanneer wij nu met kloppend hart opzoeken wat er in dit handboekje
van 1956 van onze Nederlandse Antillen wordt gezegd, dan is dit slechts
het volgende.
(p. 86-87) ARUBA (ORANJESTAD)

SPORTS : Flying
WHAT IT IS LIKE: A small Dutch island with very few tourists.
ROUND TRIP AIR FARES: From Miami: First Class $273, no
Tourist. From New York: First Class $343, no Tourist.
CONVENIENT ACCOMODATIONS: Winter Rate Summer Rate
Strand Hotel $10-13 $10-13
NOTES: Language: Dutch. Currency: Dutch Guilders (rate
about 55c U.S. per guilder). Cars for rent (about $65 a week).
Electricity is 125 volts. Two movie houses.

(p. 36) The Aruba Flying Club at the airport near Oranjestad, Aruba,
has four similar club planes and several private ones for
charter but there it is a matter of strictly local flying around
the very small, flat island. The Director of Civil Aviation will
okay your American flying license for use there,

(p. 90-91) CURACAO (WILLEMSTAD)
SPORTS : Mountain Climbing.
WHAT IT IS LIKE : A small Dutch island with very few tourists.
ROUND TRIP AIR FARES: From Miami: First Class $273, no
Tourist. From New York: First Class $343, no Tourist.
CONVENIENT ACCOMODATIONS: Winter Rate Summer Rate
Piscadera Beach Club . . . . $10-13 $10-13
NOTES: Language: Dutch. Currency: Dutch Guilders (rate
about 55 c U.S., per guilder). Cars for rent (about $65 a week).
Electicity is 125 volts. Two movie houses. Adequate shops,

(p. 45) And lastly there is the little St. Christoffel Mountain in
Curacao. This is only 1,209 feet high and quite easy going but
fun to go up if you happen to be there. Guides are provided
by the Tourist Commission in Willemstad and you leave be-
fore sunrise for the two-hour ascent to the top where you can
pick wild orchids and view the whole flat little island it
is only a couple of dollars for the short climb, (p. 46) . . . no
equipment at all is necessary,

(p. 104) ST. MARTIN (PHILIPSBURG)
SPORTS : Horse Riding.
WHAT IT IS LIKE: A very small, very remote island that is
half Dutch and half French. Rarely visited.
ROUND TRIP AIR FARES: From Miami: First Class $189, Tou-
rist $156.
CONVENIENT ACCOMODATIONS: Winter Rate Summer Rate
Government Guest Houses . . $5 $5
NOTES: Language: Dutch. Currency: Dutch Guilders (rate
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I. about 55c U.S. per guilder). A new hotel due to open in 1956,
, ..•. .' but rates not yet set. See Horse Riding for how to get there.

• •• Countryside hilly. Electricity is 125 volts. No night life.
(p. 41) In St. Martin you have the unusual opportunity of riding race

horses. They are bred there, mostly in the French half of the
~i ï " island, for export to the British Isles and there are always

several dozen around that you may ride if you have the
necessary skill. The manager of your hotel there will make the
arrangements for you with the local breeders.
It is a very small, remote island and the only satisfactory way
to get there is by Jack's Flight Service out of St. Thomas . . .

Geven deze aanhalingen al een beeld van de manier waarop schrijver,
vasthoudend aan een duidelijk systeem, zijn stof behandelt, zij geven géén
indruk van de zonnige wijze waarop hij deze saaie materie heeft uitge-
geven - verlevendigd met een aantal eigen foto's van wisselend gehalte,
die de lezer vervullen van verlangen naar een gebied, waarvan de spor-
tieve mogelijkheden op society-niveau hem hier in duidelijke dollartaai
worden onthuld.

Kenmerkend voor de explosieve ontwikkeling van de toeristenindustrie
op de Nederlandse Antillen is wel, dat bijna alle gegevens in dit boekje
van 1956 ons nu reeds aandoen als klanken uit een grijs verleden. Wat
een eventuele tweede uitgave betreft, zullen de het toeristenbezoek-
bevorderende instanties dus stellig wel weten wat hun te doen staat.

P.W.H.
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