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Mengelingen zijn genoemd de geschiedkundige op-
stellen, die tusschen 1824 en 1835 af en toe in ie Cwra-
faoscAe Cowawtf verschenen. Van Ds. Bosch weten wij,
dat de onderwijzer Phoel de schrijver van deze stukken is.
In den regel deelt hij mee wat elders, schoon niet onder
ieders bereik, te vinden is. Af en toe spreekt hij van de
A^o^e« van den Politieken Raad als bron, en soms noemt
hij handschriften van bijzondere personen, die tot zijn
beschikking hebben gestaan.

In ie C«rapao5c^e cowrawtf van 22 April 1826 vond ik
een bijdrage, die den lezers van ie Wes^/wiwc/ie Giis èe-
lang zal inboezemen, omdat zij gebeurtenissen behandelt,
tendeele in dit tijdschrift besproken.

Oudschans Dentz heeft in de aflevering van October
1925 het Omstowiig^ uer Aae/ vaw ie .FVawsc/ïe roiomow/aie
voor Ae£ /ortf Cwrassaw in JÓyj *) van een inleiding voor-
zien, ontleend aan Hamelberg, waarin het gedrag van den
provisioneelen directeur Donker zeer geprezen wordt.
Bosch en Teenstra echter verhalen, dat Donker door de
Franschen was omgekocht. In het aangehaalde nummer
van ie C«rafaoscAe Cottrawtf kan men lezen, dat Rainal en
Dampier die meening verbreid hebben. In Phoels tijd was
ook de overlevering onder de oudsten, die 't van hun
grootvaders hadden, in dien geest. De i/o/Zanisc/je Mer-

') Dit verhaal is met eenige kleine verschillen ook te vinden op blz.
58—62 van „He/ toee<2« de«i Fa« '/ on<ro«*f0 Neier/awd*", enz. te Amster-
dam, bij Markus Willemsz. Doornik, Boekverkoper, op de Vygendam,
in 't Kantoor Inkt.-Vat, 1676. Het pamflet in de Koloniale Bibliotheek te
Paramaribo is geen overdruk van dit verhaal.
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cwn'ws van 1673 daarentegen bevestigt de opvatting, die
Hamelberg in hoofdzaak uit Donkers dagboek kreeg. An-
dere berichten weer zeggen, volgens Phoel, dat de gou-
verneur de Franschen omgekocht heeft. En na al die mee-
ningen weergegeven te hebben besluit hij: „Het waar-
schijnelijkste uit deze uiteenloopende berigten zal zijn:
Dat men den gouverneur van verraad zal beschuldigd
hebben en dat hij van zijn post is ontzet geworden, doch
dat hij zich naderhand zal gerechtvaardigd hebben en
weer is aangesteld geworden.

In een der notulen van 1680 ter secretary alhier be-
waard, vindt men dat J. Donker, welke toen afgegaan is,
zich bij den nieuwen gouverneur vervoegt en beklaagt
heeft dat hij nu belasterd wordt en verzoekt dat aan dit
lasteren en kwaadspreken een einde gemaakt worde, enz.
Dit zal dus zeker betrekking hebben op zijn gedrag ge-
houden bij den inval der Franschen eenige jaren te voren.

Hiermee hangt nauw samen de vraag: hoe dikwijls is
Donker directeur geweest? Phoel zegt tweemaal, en is
hier in overeenstemming met een in 1767 bij Bernardus
Mourik, boekverkooper in de Nes te Amsterdam uitge-
geven.

, Commissaris, JFÏscaa/, Secretaris,
&£ in 7 Land en o/> <fe Forte» Aaare

. Donker wordt dan geplaatst vóór en na Jan Otte-
ring. Het valt op, dat deze lijsten in het geheel afwijken
van die, welke in de £wcyc/o£a^'0 va» AT^er/awiscA
W^-/« i té blijkbaar aan Hamelbergs officieele gegevens
ontleend zijn. In het eerste geval worden zonder jaartal
vermeld: Joan Boudewijns, Matthias Becks, Jan Donker,
Jean Ottering, Jan Donker, voor de tweede maal, Daniel
Liesbergen, terwijl de Encyclopaedic deze lijst geeft: Pe-
trus Stuyvesant 1643—1664, Matthias Beck 1664—1668,
Willem Beck (prov.) 1668—1669, Lodewicus Boudewijns
van Berlicum 1669—1670, Willem Beek (prov.) 1670,
Dirk Otterinck 1670—1673, Jan Doncker 1673—1679,
Nicolaas van Liebergen 1679—1682. De gegevens van
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Hamelberg zijn authentiek, zoodat men de oplossing, die
Phoel als de „waarschijnlijkste" geeft, verwerpen moet.
Het is zelfs de vraag of hij de notulen van 1680 gezien
heeft. Niet alleen zijn deze er nu niet meer, maar juist
in zijn tijd klaagt gouverneur Cantz'laar er meer dan eens
over in zijn journaal, dat er geen archivalia zijn *). Het is
trouwens bekend, dat Hamelberg, heel wat gevonden
heeft, dat te voren onbekend was.

In verband met dezen aanval der Franschen haalt Ha-
melberg uit het dagboek van Donker aan, dat de Fran-
schen bij „Altena" waren, en leidt daaruit af, dat de heu-
velrug beoosten de Willemstad dus niet zoo genoemd kan
zijn, omdat de Franschen in 1673 daar „al te na" geko-
men waren. Het trof mij, dat dezelfde naam volgens /i<̂

Taecxs, /id va» ie» i/ooge» i?aad va»
—J654), meegedeeld door S. P. l'Honoré

Naber in de Bt/iragg» e» Mei^te^/mgé» va» Ae£ #ï'sfon'sc/i
Gtf»00fccAa/> te Utrecht, 1925, voorkomt voor een fort der
Hollanders in Brazilië.

Voorts vond ik in <fe C«raf<zoscfo cowa»^ van 22 April
1826 eenige opmerkingen over den aanval van Cassard in
1713, waarover ik in dit tijdschrift 1924/1925 bladz. 241
e. v. ££» fo/a»gny& iagèo0& openbaar maakte, dat van
deze gebeurtenis een geheel andere voorstelling geeft, dan
Van Collen en het notulenboek van den Raad doen.

Phoel schrijft:
„Een dichtstuk uit dien tijd in welks bezit wij zijn, is

geheel tegenstrijdig der notulen gehouden in den raad des
eilands in 1713. Het bezingt satirisch de daden der Cu-
racaosche helden als W. Kerkring, vaandrig der militie,
generaal veldmaarschalk van de Curacaosche armee, J.
Sonslieve Kornet, F. Kinnegem, G. v. Uytrecht, N. Ellis,
kommandanten der beneden baaijen; M. Henriquez, kapi-
tein; A.Maduro, luitenant, en S. Gomes vaandrig: deze
helden welke hun dierbaar leven voor het heil des vader-

•) O.A. 19 Jan. 1825: „bij de laatste bezitneming dezer kolonie (was)
niets van de archive der voormalige besturen aanwezig."
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lands wilden sparen, gingen bij elke gelegenheid op den
loop en lieten de Franschen in het bezit van positien,
waar zij hen konden tegengehouden hebben.

Volgens de notulen zijn het de matrozen die onwillig
zijn en weigeren om uittetrekken, en volgens dit manus-
cript biedt zich het zeevolk vrijwillig aan en vervoegt zich
bij het legerkorps, wanneer Kerkring hen weg jaagt zeg-
gende: „Scheert U weg, jou Canailjepak; jij komt maar
hier om te vreten en te zuipen" enz.

Volgens de notulen is het weer de onwilligheid der ma-
trozen waardoor het uitrusten der vaartuigen vertraagd
wordt die bestemd waren om de oplaverende Fransche
vaartuigen met bommen beladen, te vernielen.

Volgens dit handschrift bieden zich de kapiteins vrij-
willig aan, doch door het talmen van den gouverneur om
hen commissie te geven, zijn de Fransche vaartuigen reeds
Piscadera baai binnen, vóór dat de uitrusting gereed is
enz."

Ten slotte deze opmerking over de slavenopstand on-
der gouverneur Faesch:

„Het doet ons leed dat wij geene bijzonderheden heb-
ben kunnen te weten krijgen van den opstand der slaven
der Aminaas in Januarij 1752*) te Hato begonnen.

Deze opstand hoewel niet zoo uitgebreid en gevaarlijk
als die van 1795 heeft echter volgens zeggen der oude lie-
den een bijna gelijk getal negers doen omkomen."

') Moet zijn 1750.
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