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o/ /Ae /eu« o/ <A« Ne/Aer/ands ^n/j//«s, door
ISAAC S. EMMANUEL & SUZANNE A. EMMANUEL.
American Jewish Archives, No. V, Cicinnati, 1970, in
twee delen, met in totaal 1165 biz. en 311 afb. op 127
platen buiten de tekst (f. 130,—).

Dertien jaren na zijn Precious S/owes 0/ /Ae /ews 0/ Cwrafao verscheen
EMMANUEL'S //ts/ory 0/ //te /«uw 0/ /Ae Ne/Aer/ands ^n/t//es, welke oor-
spronkelijk tezamen met het eerder genoemde werk had moeten uitkomen.
Financiële problemen en meningsverschillen met de 'Parnassim' (het
'Bestuur' van de synagoge Mikvé Israel, die het werk financierde), ver-
oorzaakten deze vertraging. Deze meningsverschillen betroffen vooral de
zaken die al dan niet in het boek mochten worden vermeld, zoals voorval-
len welke kwetsend zouden zijn voor de familie die ze betroffen. De
auteur stelde zich op een wetenschappelijk standpunt, de Parnassim
blijkbaar op een meer emotioneel. Overigens heeft ook de auteur zijn eigen
opvattingen over wat wel en niet het vermelden waard is.

Dit lange uitstel gaf de schrijver de gelegenheid zijn levenswerk nog
verder te perfectionneren. De ffis/wy is de neerslag van 30 jaren moeizame
arbeid van dr. EMMANUEL, die in 1936 als rabbi naar Curacao kwam,
en van zijn echtgenote SUZANNE A. EMMANUEL, wier voortijdige dood
verhinderde dat zij het werk waaraan ook zij lange jaren had gewerkt,
zag verschijnen. Voor deze studie gebruikten de auteurs voornamelijk
veelal nog onbekend archiefmateriaal, maar ook oude kranten en werken
uit privé bezit, zoals de bibliotheek van JOSEPH MENDES MONSANTO.
Alle geraadpleegde stukken zijn pijnlijk nauwkeurig verantwoord; zeld-
zaam zijn de bladzijden, in dit meer dan 1000 pagina's tellende werk,
die niet van voetnoten zijn voorzien. Hierdoor is EMMANUEL'S studie niet
alleen een uitstekend overzicht van de lange geschiedenis van de belang-
rijkste Joodse gemeenschap op het Westelijk halfrond (de fraaie syna-
goge op Curacao is de oudste in deze streken), maar ook een waardevol
uitgangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek. Talrijke bronnen
zijn op deze wijze toegankelijk gemaakt.

Desondanks laat het boek zich lezen als een roman. We lezen van het
moeilijke begin in 1651, van jaren van welvaart en perioden van armoede,
van conflicten met het gouvernement - waarbij niet zelden de Joden door
de autoriteiten in het moederland in het gelijk werden gesteld, hetgeen
blijk geeft van hun grote invloed bij het bestuur van de West-Indische
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Compagnie - en van conflicten onderling, die vaak ernstige vormen aan-
namen. Ook van tal van anecdoten geeft het boek de historische achter-
grond. Zo vindt men hier bijv. vermeld de gebeurtenissen die MARIA
MIRANDA inspireerden tot haar roman Z)e Kera>acA<»ng (zie NIV/G 41,
i960, p. 173-175). Ook de reden waarom men op Curacao zelden wit
geschilderde huizen vindt, wordt besproken.

Het eerste deel is gewijd aan de 'History', het tweede (p. 535-1165)
bevat de 'Appendices', o.a. overzichten van de aantallen plantages in
handen van de Joden, hun scheepvaartactiviteiten, lijsten van belasting-
betalers, van huiseigenaren en lijsten van gesloten huwelijken met zo
mogelijk het bedrag van bruidschat erbij. Wat deze laatste lijsten betreft,
bevreemdt het ons dat dr. EMMANUEL zich beperkte tot het vermelden van
huwelijken welke in de synagoge werden gesloten, dus waarbij beide part-
ners van Joodse huize waren, zodat men de indruk krijgt dat sommige
families, die nog wel degelijk op Curacao voortleven, in het begin van deze
eeuw zijn uitgestorven.* Het is jammer dat de auteur ons deze informatie -
voor zover hij er althans de beschikking over had, want niet in de synagoge
gesloten huwelijken zijn natuurlijk veel moeilijker te achterhalen - heeft
onthouden. Wij vragen ons af in hoeverre hierbij de moeilijkheden bij
het vinden van deze gegevens de belangrijkste rol speelden, dan wel de
afkeer van de auteur voor alles wat de orthodoxie aantast. Want dat hij
orthodox is, verheimelijkt dr. EMMANUEL niet: in extenso wordt het verval
van de goede zeden beschreven, culminerend in het samengaan van do
gemeenten Mikvé Israel en Emanu-El in 1963, waarbij de sedert 314 jaren
gevolgde Sephardische ritus werd verlaten ten gunste van de liberalere
Ashkenazische ritus.

Afgezien van dit kleine bezwaar echter is de conclusie dat én de auteur,
én de Joodse gemeenschap geluk gewenst kunnen worden met de ver-
schijning van dit monumentale werk, dat voor een ieder die belangstelt
in de historie van het Caraibisch gebied, van grote waarde is.

L. J. VAN DER STEEN

en leidraad t/oor Ae/ fcasisonderwi/s o£ de
£t/ande« der NedeWandse /4n/«7/en. Tot stand

gekomen onder leiding van Prof. dr. F. W. PRINS.
Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V., 1970. Boek Een 205
blz.; Boek Twee 363 blz.; met 15 tekstfiguren en 2
platen *.

Een opmerkelijke uitgave! Niet alleen door de omvang, maar ook door de
vormgeving en de wijze waarop deze tot stand kwam. Het boek is duidelijk
het produkt van een nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk

* FRANCES KARNER geeft in haar boekje TA« Se/>Aard»cs 0/ Curafao
een heel boeiend overzicht van de evolutie van een geheel gesloten tot
een vrijwel open maatschappij van de Joodse gemeenschap sedert het
begin van deze eeuw.

1 Voor een inhoudsopgave van dit werk raadplege men de Bibliografie
in dit tijdschrift (iVW/G 49, 1972, p. 104-105).
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in grote eensgezindheid en enthousiasme. In dit werk ontbreken de wrijvin-
gen, en het soms doodzwijgen van andere meningen, welke in Nederland
geen onbekende verschijnselen zijn. Hier is geen gewichtigdoenerij te bespeu-
ren in reeksen van kommissies en nog grotere reeksen van onderzoekingen en
onderzoekinkjes. Zo er al meningsverschillen tussen de medewerkers beston-
den, dan hebben zij eerder tot verheldering dan tot verwarring geleid.

Al dadelijk blijkt uit het eerste deel (voor ons het meest interessante)
dat er voldoende eenheid van opvattingen bestaat omtrent de doelstel-
lingen, zij het dat deze verder niet toegelicht worden. Door de nauwe
samenwerking tussen wetenschap en praktijk, kon er 'echte' onderwijs-
research gepleegd worden, d.w.z. een research, die niet primair wordt
opgevat als een toeleveringsbedrijf voor instituten, maar gericht op de
mogelijkheden van de praktijk. En wel door de pedagogische, didaktische,
de ontwikkelingspsychologische en sociologische uitgangspunten te schet-
sen. Men werpt zich in het eerste deel nog niet op details, integendeel,
men tracht bijeen te houden wat bij elkaar hoort. Ik noem als voorbeeld de
'uitgangspunten', die 70 bladzijden krijgen. Dat opvoeding (en onderwijs)
als een totaliteit gezien worden die aanwijsbare, flexibele strukturen kent
welke voldoende en blijvend houvast kunnen geven aan de verworven
inzichten, blijkt uit de verhandeling van Drs. A. C. WINKEL, waar zij
terecht aan het opvoedingsverschijnsel vele as^ectew onderkent. Ik moet
opmerken, dat zij niet konsekwent is, wanneer zij dan verder deze juiste
term in de steek laat en tot de oude denkwijze van 'opvoedingen' over-
gaat, die tezamen als een opstelsom fungeren die 'de' opvoeding inhoudt
vgl. blz. 142 met 146 e.v. En is 'het sociale' een 'geestelijk' aspekt?
Er is immers ook een 'sociaal leven' van dieren! Prof. PRINS hanteert
terecht weer de term 'aspekt' waar hij 'de didactische uitgangspunten'
bespreekt. Ten aanzien van 'volwassenheid' als einddoel moet iets soort-
gelijks opgemerkt worden. Ik voeg er aan toe, dat de verwarring hierom-
trent in Nederland en Vlaanderen even algemeen is. En dat, terwijl wij
allen een uitstekende korrektie voorhanden hebben in de term 'mondig-
heid'. 'Volwassenheid' is meer bij dieren dan bij mensen van toepassing, en
nog meer bij planten dan bij dieren. Wat de laatste levende wezens echter
nooit bereiken kunnen, is: mondigheid. 'Volwassen wordt men als vanzelf;
men heeft er niet de geringste op-voeding (wel voeding) voor nodig.

Al ontbreekt de kulturele antropologie niet (vgl onder 'de sociologische
uitgangspunten' van Dr. J. VAN BERGEIJK en Drs. R. A. ROMER hun
terloopse uiteenzettingen hierover) zij heeft zóveel betekenis, dat zij mis-
schien beter apart ware behandeld. Bij deze laatste punten is het wel jam-
mer, dat de kennissociologie ontbreekt . . . evenals in Nederland.

Wat het tweede deel betreft: het behandelt de vakken. Dat een derge-
lijke behandeling voor de Antillen noodzakelijk is, is begrijpelijk, omdat
er meer systematiek nodig is dan hier. Maar zelfs in Nederland wordt
slechts weinig afstand genomen van de vaksgewijze behandeling. In de
Antillen zal men ongetwijfeld het onderwijs met de hier verkondigde
denkbeelden vooruit kunnen brengen.

Al met al: een uitstekende uitgave. Volmaakt? Natuurlijk niet: welk
mensenwerk, zeker op het terrein van opvoeding en onderwijs, zou deze
kwalificatie verdienen ? Maar een gelukwens aan de samenstellers is de
verschijning van dit werk zeker waard.

Jos. J. GIELEN
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