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I n l e i d i n g . „ . . . . in den loop van mijn onderzoek
is het mij maar al te vaak gebleken, hoe weinig betrouw-
baar de over de geschiedenis van Curacao uitgegeven wer-
ken zijn, voor welk groot gedeelte zij berusten op onbe-
trouwbare traditie of zelfs op niets anders dan op per-
soonlijke, door niets gestaafde meeningen of gevolgtrek-
kingen der schrijvers". Aldus Hamelberg *) als hij zijn
geschiedenis van Zte iV&fer/anders ô> ^e py^s^-Zw^tsc/^
£t7amfen, voor zoover Curacao, Aruba en Bonaire betreft,
afbreekt bij 1782 ^), omdat zijn aanteekeningen van de op
het Rijksarchief berustende bescheiden niet volledig ge-
noeg zijn, om deze geschiedenis te vervolgen. In zijn JDo-

rekent hij in het bijzonder af met Teenstra,
^ - i w ü s c / ^ ^zZaniew, „het vrijwel al-

gemeen als het beste beschouwd wordend werk over de
kolonie" *). En Teenstra, die in 1828 en 1833 op deze ei-
landen was, en in 1836 en 1837 zijn werk schreef, had nog
wel getracht zijn uitgave te rechtvaardigen o. m. met een
verwijt aan de oppervlakkigheid en onnauwkeurigheid
van Ds. Bosch ^), de kortheid en onjuistheid van Van

•) Op bladz. 192.
') Die der bovenwindsche eilanden loopt niet verder dan tot het begin

der 18de eeuw.
•) Op bladz. 213 e. v.
*) Hamelberg, De iVedeWawders enz., bladz. 219.
*) G. B. Bosch, .Ret-je» iw Wesf-TiwJitf en door eew gofeefte nan Zwid- ew

iVoor<i-/4mmAa, I 1829, II 1836, III 1843. Als een staaltje van oppervlak-
West Indische Gids IX 1
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2 CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828

Paddenburg *), terwijl Abbring ^), „bijna uitsluitend van
zich zelven en genoegzaam niets van Curacao" schrijft ^).

Ook Simons *) moet zich Hamelbergs critiek &) laten
welgevallen, en dat hij Brusse *) niet noemt, is wellicht te
danken aan bijzondere omstandigheden; Mr. G. J. Fabius
noemt diens boekje kort en krachtig: „een zeer onbeteeke-
nend werkje". ')

Ofschoon hiermee niet alles genoemd is, wat zich als ge-
schiedenis van Curacao in den loop der jaren heeft aange-
diend, mag na opsomming dezer meest bekende werkjes
zonder vrees voor tegenspraak gerust gezegd worden, dat
een geschiedbeschrijving onzer West-Indische eilanden na
1782 ontbreekt.

Wel moeten vermeld worden eenige aan verschillende
bronnen ontleende beschrijvingen van bepaalde tijdvak-
ken en gebeurtenissen vóór 1816.

In hoeverre daarbij te noemen zijn de M^wge/mgew in
de C u r a c a o s c h e c o u r a n t ' ) , die voor een groot
deel den indruk maken meer op mondelinge overleveringen
en op mededeelingen van tijdgenooten te berusten, ook al
zegt de schrijver anders, is niet gemakkelijk uit te maken.

Aan de hand van het verslag van Grovestins en Boey
heb ik in dit tijdschrift •) Cwrapao tegm

kigheid zij genoemd zijn mededeeling, dat de Roomsche pastoor Pirovano
er een bijzonder genoegen in had, dat de beide Protestantsche predikanten
het lijk van den Roomschen Brion volgden, en Pirovano stierf ruim een
jaar vóór Brion. Zie He/ ifo/owtaa/ H'eefcWaa' 25 Juni, 16 Juli, 6 en 13
Aug. 1925.

') Van hem is de BescArt;Ving nan Ae/ «i/and Cttrafao e» owa'erAoorJge «i-
/aHa"en, 1819, „door een bewoner van dat eiland".

•) Weemoedsfoowen MJ7 de gescAtedewis van myw Zeiie», o/ mywe ra's waar
Curasao, en ii/wg^ge fcescAoMieiiMgew van da< et/and gedwende mt/w tiew/aWg
t/erö/y/ o/> Aetee/ue, 1834.

•) Teenstra, <. a. p. I, bladz. VII en VIII.
') G. J. Simons, ïtescAn/'z/jng' wan Ae< e j/and CwrafOM, 1868.
•) Hamelberg, <. a. ƒ>., bladz. 46.
•) A. T. Brusse, Ctwapao en ^i;'nt' öetüoners, 1882.
') Mr. G. J. Fabius, De CtmifaoscAe 6an6 in D e E c o n o m i s t , 1913

bladz. 781.
') Tusschen 1824 en 1834. In het blad van 16 Juli 1825 geeft de schrijver

zijn voornemen te kennen, deze stukken bij voldoende inschrijving herzien
uit te geven; het is echter zoover niet gekomen.

•) Eerste jaargang, eerste deel, bladz. 441 e. v.
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/ g beschreven. Hamelberg had
reeds vóór zijn standaardwerk De sfoü£wo/>sta»i o/> Cwra-
p ao m -Z795 uitvoerig behandeld in het D e r d e j a a r -
l i j k s c h v e r s l a g v a n h e t g e s c h i e d - , t a a l - ,
l a n d - e n v o l k e n k u n d i g g e n o o t s c h a p te
Willemstad (1899), en nog eerder, in het E e r s t e j a a r -
l i j k s c h v e r s l a g (1897) als few ï^e/ fowogm &yrf/>gr&

V / ' C -Z796—
4)

Hierbij sluit zich aan Euwens' zeer uitvoerige bijdrage
over Cwrafao *'n . r ^ o j — J # 0 4 in O n z e E e u w , 1908, en
tien jaar later zijn inleiding tot Cwrapao's iteme'/gestf,
J # J 6 — 4 Afaa^—29/6 in D e W e s t - I n d i s c h e
G i d s 2), die in 20 bladzijden niet verder komt dan de
verovering van Curacao door de Engelschen in 1807. De
verwachting, dat deze schrijver eerlang zou geven wat
opschrift en inleiding beloofden, waarmee — zij het frag-
mentarisch — de geschiedbeschrijving tot 1816 op enkele
jaren na zou zijn gereedgekomen, is voor afzienbaren tijd
verdwenen, sinds met een beroep op de overbrenging der
Curagaosche archieven, loopende tot 1828, van Willem-
stad naar het Rijksarchief in Den Haag de onmogelijk-
heid daarvan is aangevoerd. Uit Euwens aanteekeningen
zijn sedert nog twee brokstukken in deze G i d s gevolgd:
een beschrijving van De gersfe ^ag^w waw /&0£ iiwg^sc/te èe-
w'fti ô> Cwrapao i« ivftoy ') en de akte van aanstelling van
James Cockburn, ise» £»gg/scA GoMuemeMr vaw Cwrafao *)
in 1807.

De hoop, dat Euwens toch nog eens zijn op zich geno-
men taak zal kunnen voltooien, heeft mij vrijmoedigheid
gegeven, deze donkere bladzijden in onze koloniale ge-
schiedenis over te slaan, en voort te zetten het werk, dat
ik ruim tien jaar geleden begon, en dat mij toen in staat
stelde in het T i j d s c h r i f t v o o r g e s c h i e d e-

') In beide beschrijvingen komt herhaaldelijk de latere gouverneur-
generaal A. Kikkert voor.

') Eerste jaargang, tweede deel, bladz. 241.
•) Zesde jaargang, bladz. 575.
') Zesde jaargang, bladz. 461.
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4 CURAgAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828

n i s , l a n d - e n v o l k e n k u n d e ^ ) D«
wan Cwrafao t« rf/6 te beschrijven.

De archieven na 1828 zijn in Curacao gebleven. Ook
biedt de vereeniging van alle Nederlandsche West-Indi-
sche bezittingen in één gouvernement in dat jaar een ge-
schikt tijdstip om de afzonderlijke geschiedenis der drie
benedenwindsche eilanden te beëindigen.

B r o n n e n . In de eerste en voornaamste plaats is
door mij geraadpleegd i/etf ow^-arc/we/ ua« Cwrafao en ow-
derAoonge «7an<fe» ëorcairg e« ^4mèa, volgens de V e r -
s l a g e n o m t r e n t 's L a n d s o u d e a r c h i e -
v e n , dl. XLIII beschreven door Mr. R. Bijlsma, voor
een groot deel volgens het stelsel van den oud-archivaris
van Curacao, den heer Ed. S. Lansberg, wiens handschrift
men nog telkens tegenkomt. Dat archief vertoont ver-
scheidene leemten, o.a. ontbreken geheel de ambtelijke
brieven uit het moederland.

Reeds vroeger is uit deze en andere archivalia een en
ander over dit tijdperk naar voren gebracht. Bordewijk,
Onfctaaw £« oftlm'^elmg UÖM tó S/aafcrec/^ van Cwrafao
heeft het R e g l e m e n t o p h e t b e l e i d v a n d e
R e g e r i n g , h e t J u s t i t i e w e z e n , d e n H a n -
d e l e n S c h e e p v a a r t o p C u r a c a o , e n o n-
d e r h o o r i g e E i l a n d e n , gearresteerd bij Konink-
lijk besluit van 14 September 1815 No. 58 opnieuw open-
baar gemaakt; Dr. De Hullu heeft Kikkerts verslag aan
den Koning uit 1817 uitgegeven ^), en dit doen volgen
door de verslagen der commissies, die in 1816 zijn belast
geweest met de overneming van Bonaire en Aruba van de
Engelschen^). •

Van degelijke bearbeiding der stof, in de Curacaosche
archieven en in andere bronnen te vinden, getuigt Mr. K.
H. Corporaals proefschrift De i

') M a a r t 1914.
•) C w o f a o tn 1S17 in B ij d r a g e n t o t d e T a a l - , L a n d -

e n V o l k e n k u n d e v a n N e d e r l a n d s e n I n d i ë , 8ste reeks ,
I I I , b ladz . 563 e.v.

•) BowatVe tw J « J 6 in D e W e s t - I n d i s c h e G i d s 1922, b l adz .
505 e.v. en y4rt«6a »n J 5 J 6 in d i t t i jdschrift 1923, b ladz . 371 e. v.
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g en
Euwens' levensbeschrijving van yliraïVaa/ Peiro Lom's
£non in D e W e s t - I n d i s c h e G i d s 1921.

Voorts moeten genoemd de opstellen van Mr. G. J. Fa-
bius in D e E c o n o m i s t van 1913 over Z)e Cwrapao-
sc&e èa»& en daarvan met name het vijfde hoofdstuk over
„Het Muntwezen", in 1885 reeds voorafgegaan door een
bijdrage van Mr. H. J. Smidt in hetzelfde tijdschrift over

M C
Ds. S. van Dissel heeft in 1859 in het K e r k h i s t o -

r i s c h a r c h i e f * ) de geschiedenis van De i/erwrmie,
<Aa«s Fereemgie ProfestantecAe Gemeente va» Cwraf ao be-
schreven aan de hand der kerkelijke archivalia, en juist
uit dit tijdvak, waarin de vereeniging der Gereformeerde
of Hervormde en Luthersche gemeenten valt, uitvoerige
meedeelingen gedaan. Een zestal jaren later gaf dezelfde
schrijver üem'ge foy^cmier^eiew èefre//e»ie ie worw
isuange/i.sc/1-Z.tt/AerscAe Geweende <?ƒ> Cttrapao.

Een paar jaar geleden heeft G. J. M. Dahlhaus in
LeuewsscA^s van Monseigneur Martinus Joannes Nie-
windt ook den toestand der Roomsch Katholieke kerk
vóór de komst van haren eersten bisschop in 1824 met
breede trekken geteekend.

Als bronnenopgaaf is deze opsomming met de in de I n-
l e i d i n g genoemde boeken niet volledig. Slechts de
voornaamste werken en artikelen, die ik raadpleegde, zijn
vermeld. Het ligt evenwel niet in mijn bedoeling te herha-
len wat elders beter gezegd is. Met een korte aanduiding
der aangehaalde werken wordt volstaan.

De raadpleging der bronnen heeft mijn aandacht ge-
vestigd op meer dan een belangrijke gebeurtenis, tot nu
toe niet beschreven of anders dan ik die heb leeren zien.
Het leek mij geboden, daaraan een afzonderlijke behande-
ling te wijden. Volledigheidshalve vermeld ik hier de op-
stellen, die in dit tijdschrift voorafgegaan zijn, en uit het-
zelfde tijdvak fragmenten behandelen:

Canfc'/aar gottuemeMr va« CWapao z^eri, zevende
') Verzameld door N. C. Kist en W. Moll. 2de deel.
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6 CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828

jaargang, bladz. 145,
fflo voor /wnieri ;'aar, zevende jaargang, bladz. 353 e. v.
en achtste jaargang (Mei—Juni 1926), bladz. 37 e. v., D<?
o^n'cA/tng ier Cwrafaosc^ scAwtómy, achtste jaargang,
Juli 1926, bladz. 97 e. v., Gowver^wr CawteVaar ew ie
6/oeiïgg geoettrtems wan r / «m J&?4 in denzelfden jaar-
gang, Dec. 1926, bladz. 341 e. v. en Zsew wonder/tyfo onder-
neming tegen Porto-2?tco in dien jaargang, Jan. 1927,
bladz. 389 e. v.

Ik acht het niet denkbeeldig, dat ook welwillende be-
oordeelaars deze bijdrage te wijdloopig kunnen vinden, te
veel in kleinigheden zich verliezend misschien. Dezulken
mogen bedenken, dat de Curacaosche maatschappij een
kleine is, en voor honderd jaar nog kleiner was, in aard-
rijkskundig opzicht en in zielental. Daar worden gebeur-
tenissen van geringen omvang anders gezien dan met
grootsteedsche oogen, en haar betrekkelijke waarde be-
hoeft niet minder te zijn dan die van wereldgebeurtenis-
sen i).

Het was een groot gezelschap van overheidspersonen,
dat 27 Januari 1816 met de Pnws uan Oraw/e onder bevel
van den kapitein ter zee J. E. Lewe van Aduard, verge-
zeld van de i/aay onder H. W. de Quartel op Curacao aan-
kwam. Met den nieuwen gouverneur-generaal landden
diens adjudant en naamgenoot, luitenant Isaac Kikkert,
Mrs. Lamaison en Elsevier, voorzitter en lid van den
Raad van civiele en crimineele justitie, H. J. Nuboer,
raad-contrarolleur generaal over de financiën en magazij-
nen, diens boekhouder J. Scharbow, L. Boyé, komman-
deur van Aruba, de landsonderwijzer Van Paddenburgh,
de klerk H. Kikkert *) en vele militaire autoriteiten, onder
welke de garnizoenscommandant luitenant-kolonel F.
Knotzer, de kapitein-ingenieur H. J. Abbring, de kapi-
tein-kwartiermeester S. Plats, de chirurgijn-majoor Groes-

») Pater Euwens besteedde aan Cura9ao in 1803 en 1804 niet minder
dan 82 bladzijden.

•) Overleden 1854 als administrateur van financiën.
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CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828 7

beek, kapitein R. F. van Raders en luitenant J. M. van
Eps, in het geheel niet minder dan 22 officieren. Vele van
zijn medereizigers worden door Abbring in zijn W £̂-
woeisfoowew op de hem eigene wijze besproken.
Het duurde nog tot 4 Maart ,vóór de overdracht van het
bestuur kon geschieden. Met parades, maaltijden en dan-
sen werd de tijd gekort in afwachting van de machtiging,
die de Engelsche gouverneur van zijn Koning noodig had
om namens dezen de kolonie en haar onderhoorigheden
aan den Koning der Nederlanden over te geven. En toen
deze machtiging drie weken later gekomen was, rezen er
nog eenige moeilijkheden o. a. omtrent het eigendoms-
recht op de gouvernementsslaven op Bonaire, die eerst
moesten worden geregeld, vóór de plechtige overgifte van
het gezag kon plaats vinden *). De overneming van Aruba
volgde nog in dezelfde maand, die van Bonaire twee
maanden later.

G o u v e r n e u r-G e n e r a a 1 zou de titel zijn van
den persoon, in wien „het hoogst uitvoerend gezag" in de
kolonie zou zijn gevestigd en wien ieder „van wat rang of
staat hij zij . . . . als zoodanig (zou) moeten erkennen, res-
pecteren, gehouw en getrouw zijn, en zijne bevelen opvol-
gen en gehoorzamen" (art. 1) *). Aan den vice-admi-
raal Albert Kikkert had Koning Willem I deze nieuwe
waardigheid opgedragen. Hij was geen onbekende op Cu-
racao. Geboren 27 November 1762 op Vlieland, was Kik-
kert op 14-jarigen leeftijd in den zeedienst gegaan, en in
1795 als kapitein ter zee op Curacao gekomen. Daar nam
hij een werkzaam aandeel in de revolutionnaire woelingen,
die leidden tot de instaatvanbeschuldigingstelling van
den directeur Jan Jacob Beaujon door het Comité Mili-

') O u d a r c h i e f no. 255 bevat een journaal van Kikkert van 27
Januari tot 4 Maart 1816. Voor het overige verwijs ik, om niet in herhaling
van hetgeen elders meegedeeld is, te vervallen naar de aangehaalde bij-
drage De mèe^MemjMg uaw Cwrafao t» r&ró. De instructie van Kikkert ten
aanzien van de overname was gegeven bij Kon. besluit van 8 Nov. 1815.
O u d-A r c h i e f no. 303.

•) De aanhaling van artikelen zonder meer geschiedt uit het Regeerings-
reglement van 1813.
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8 CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828

taire waarvan Kikkert lid was, en tot het ontslag van dien
directeur in het volgend jaar*). In 1800 keerde Kikkert
naar Nederland terug, doorliep de verdere militaire ran-
gen, en stond in aanzien bij koning Lodewijk Napoleon,
die hem ridder en commandeur van de Koninklijke orde
der Unie maakte. Desniettemin was hij een der eersten,
die in 1813 het Fransche vaandel verliet. Dordrecht wist
hij van de Franschen te bevrijden, en nog vóór zijn benoe-
ming tot gouverneur-generaal van Curacao en onderhoo-
righeden werd hem het commandeurskruis der Militaire
Willemsorde verleend ^). Hij was gehuwd met een Cura-
caosche, Anna Maria Cornelia van Uytrecht ').

De gouverneur-generaal — Kikkert is de eenige, die de-
zen titel gedragen heeft — had een uiterst moeilijke taak.
Hij moest de nieuwe denkbeelden, die uit den smeltkroes
van twintig jaren waren voortgekomen, maar nog geen-
zins vaste richting gaven aan het bestuursbeleid, toepas-
sen in de koloniale staatkunde op een weinig uitgestrekt
gebied, dat in zeer ongunstige economische omstandighe-
den verkeerde. Men bemerkt er weinig van, dat Kikkert
in de nauwelijks drie jaren van zijn bewind zich veel het
hoofd gebroken heeft met theoretische vraagstukken en
hun oplossing naar den geest des tij ds in revolutionnairen
of in reactionnairen zin. Meer administrateur dan gouver-
neur, wendde hij zich schier voor alles, wat hem onvoor-
ziens overviel en hem voor onverwachte moeilijkheden
plaatste, tot de regeering in het moederland, hetgeen bij
de gebrekkige verbindingen van dien tijd weinig dienstig

') Hamelberg, £e« fet/6eu»og'en fyrf/wA enz., bladz. 35 e. v.
*) Zie o.a. V. d. Aa, Btogra^AwcA Woorrfew&oeA en, met name over zijn

overgang na den Franschen tijd, V. Hogendorp, Bn'ei/ew en GedenAscAri/tew
IV, bladz. 318 en 404. In een levensbeschrijving in het bezit van een der
nakomelingen wordt als jaar van ontscheping op Curacao 1789 èn als jaar
van terugkeer naar Nederland 1798 genoemd. Euwens, Cwrofao in J^OJ—
j#O4 geeft ook 1800 als jaar van terugkeer naar Nederland.

*) Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren: Lammert Kikkert, die
huwde met J. C. Schotborgh en als zeeofficier 10 Mei 1825, 32 jaar oud,
kinderloos, op Curacao stierf, en Jannette Margarita Kikkert, gehuwd met
H. Schotborgh Jr., door Teenstra I, bladz. 150 genoemd als eigenaar van
den Tafelberg en bewoner van St. Barbara; zij zijn de grootouders van
wijlen Mevr. N. de Josselin de Jong—De Ruyter van Stevenink in Den
Haag, aan wier welwillendheid ik de beeltenis van Albert Kikkert dank.
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CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816—1828 9

was voor een vlotte afdoening van zaken. De grootste
moeilijkheid, waarvoor hij geplaatst werd, kon hij op deze
wijze niet uit den weg gaan. Hij was gekomen met het
strenge wachtwoord: alleen voor militaire uitgaven mo-
gen wissels op het moederland afgegeven worden; buiten
deze moet de kolonie zichzelf bedruipen. Dat wachtwoord
moet zijn nachtmerrie geweest zijn. De geldelijke toe-
stand beheerschte geheel Kikkerts bestuursperiode, en
gaf steeds zwaarder zorgen; in weerwil van alles eindigde
zij met een groot tekort.

Kikkert was er de man niet naar om het hoofd te bie-
den aan historisch geworden misstanden, die na het Fran-
sche en Engelsche tusschenbestuur uit den tijd der Com-
pagnie herleefd schenen. Minder dan die over onverant-
woordelijk beheer der gelden is de klacht van Grovestins
en Boey over verwaarloozing der inkomsten *) toepasse-
lijk gebleven.

Zijn tijd is nuttig geweest om de gebreken van het re-
geeringsstelsel, die de zijne niet waren, aan het licht te
brengen, en in zoover kwam zijn opvolger, die met een
herinrichting der bestuursinrichting kon beginnen, in
heel wat gunstiger omstandigheden.

Zijn opvolger — na een tusschenbestuur van bijna een
jaar, waarin eerst Mr. Van Starckenborgh, tot diens dood
op 20 Juli 1820, en daarna nog vier maanden Mr. Elsevier
den scepter zwaaide, werd dit Paulus Roelof Cantz'laar.
In 1771 was deze te Amsterdam geboren en op 19-jarigen
leeftijd in den zeedienst getreden. Kort voor de omwente-
ling van 1813 geraakte hij in Engelsche krijgsgevangen-
schap, en werd het volgend jaar als kapitein ter zee com-
mandant van een bataillon mariniers. Van 1816 tot 1820
was hij commandeur van St. Martin ^), werd naar Holland
geroepen en bij Koninklijk besluit van 25 Juni 1820 tot
gouverneur van Curacao benoemd ^).

') Cwrafao tegen Ae< «'«<& der Wes*-/»kfcscAe Coméae'wte, t. a. p., bladz
452.

') Ook hij was reisgenoot van Abbring op de Priws ü«n Oran/e. Uitvoerig
over hem fV'eemoeditoonen, bladz. 75 e. v.

') Zie Hoc Ca?i£?7aar goai>e>'n«w>' vaw Curasao
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10 CURASAO EN ONDERHOORIGE EILANDEN 1816— 1828

Onder moeilijke omstandigheden aanvaardde Cantz'-
laar het bestuur: de geldmiddelen in deerlijken staat,
kwijnende handel, moeilijkheden tengevolge van den vrij-
heidsoorlog der Spaansche koloniën op de vaste kust, vijf
jaren van groote droogte; men kan hem de eer niet ont-
houden van niet alleen aan der tijden ongunst het hoofd
geboden te hebben, maar ook van de omstandigheden ge-
maakt te hebben wat er van te maken viel. Er is haast
geen onderdeel van het staatsbestuur, dat niet in zijn tijd
heringericht is geworden: de vrijmaking van de haven
van Willemstad, de herziening van het muntwezen, de
hervorming van het schoolwezen, de vereeniging der bei-
de protestantsche kerkgemeenten, de nieuwe inrichting
der schutterij, de goudwinning op Aruba, de vestingbouw
op Curacao, de nieuwe administratie voor Bonaire en
Aruba — Cantz'laar heeft aan dit alles, en aan meer dan
dit, zooals blijken zal, zijn aandacht moeten wijden; geen
kleine zaken, voorwaar! vooral niet als men bedenkt, dat
hij voortdurend voor onvoorziene moeilijkheden kwam te
staan, waarin hij alleen beslissen moest. Ik zie daarbij
niet over het hoofd, dat de fiskaal hem als rechtsgeleerde
een bekwame, en doorgaans toegenegen, raadsman was,
maar eigenlijk was hiermee alle steun, waarop de gouver-
neur bouwen kon, uitgeput. Tegenover hem stond in de
moeilijkste jaren de geheele Curacaosche koopmansstand,
waartoe al wat notabel was, behoorde of in familiebetrek-
king stond. En al wat Hollander was, was aan Curacao-
sche families vermaagschapt. Else vier door het huwelijk
van een zijner dochters aan de Juttings *), Serrurier aan
de Duyckincks, Nuboer in tweeden echt aan de familie
Schotborgh; ook onder de officieren waren er velen, die
met Curacaosche jonge dochters gehuwd waren: Van
Raders, Abbring, Dietz, Van Eps, Grunings, Jarman, S. L.
Plats, Simon. Dit moet niet gering geacht worden. Maar
van Cantz'laar krijgt men allereerst den indruk, dat hij
wist wat hij wilde en dat hij dat ook te bereiken wist.

') Theodora Petronella Johanna Margaretha Elsevier huwde in 1816
op nog geen 16-jarigen leeftijd met J. W. G. Jutting, doch stierf reeds drie
jaren later.
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De toestand der kolonie was in 1816 al heel weinig gun-
stig. Kikkerts verslag, in 1817 aan den Koning uitge-
bracht, en door Dr. De Hullu openbaar gemaakt *), geeft
een beeld van dien toestand, dat ik vooral uit de bespre-
kingen in den Raad van politie hoop aan te vullen wat
betreft het gebrek aan welvaart in economischen zin.
Reeds aanstonds zij een enkel woord gezegd van den han-
del, „voorheen de bloei en welvaart dezer kolonie, in vo-
rige jaren de bronader des geluks niet alleen der inwoners
van dit eiland over het algemeen maar ook zelfs veler
kooplieden in 't moederland" *). Meer dan éen schrijver ')
verwijt der regeering, dat zij niet reeds in 1816 gedaan
heeft, wat zij in 1827 deed, toen zij Curacao tot een vrij-
haven verklaarde. In dit verband is wel van beteekenis
het oordeel van het lid van den Raad van politie Theods.
Jutting, die in dat college, toen nieuwe belastingbronnen
moesten worden gezocht, in de vergadering van 20 Maart
1820 ervoor pleitte, den handel te laten betalen, die vol-
gens hem — en hij kon het weten — niet gedrukt werd
door de bestaande bepalingen. De voorstelling, alsof de
verplaatsing van den handel naar de vrijhaven St. Tho-
mas na 1816 de oorzaak van den achteruitgang geweest
is, is in strijd met de werkelijkheid. In zijn verslag van
1817 toont Kikkert uitvoerig aan, dat een reeks van oor-
zaken den achteruitgang met zich heeft gebracht. En dat
de opleving van St.Thomas reeds van vroeger dagteekent,
blijkt ook hieruit, dat in de instructie van den gouver-
neur-generaal dezen uitdrukkelijk aanbevolen wordt „ten
einde met te beter kennis van zaken te kunnen oordeelen,
op welke wijze de commercie weder zoude kunnen worden
opgebeurd", zijn aandacht gevestigd te houden op den
gang van den handel op de naburige eilanden, „en in het
bijzonder op St. Thomas en St. Bartholomeus" *).

') Cwrapao itt 1^/7, t. a. p.
•) De Hullu, t. a. p., bladz. 594.
*) O. a. Simons, t. a. p., bladz. 73, en Brusse, t. a. p., bladz. 127.
*) Art. 27. Een gedrukt exemplaar dezer instructie is te vinden achter

het gedrukte Regeeringsreglement van 1813 in O u d - a r c h i e f no. 245.
Wat St. Bartholomeus betreft is merkwaardig het antwoord van den gou-
verneur-generaal van St. Eustatius e .0., De Veer, aan Kikkert op diens
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De artt. 1 tot 21 van het Regeeringsreglement van 1815
handelden over den gouverneur-generaal. Aan dezen was
het opperbevel over de land- en zeemacht opgedragen
(art. 7); hij moest waken voor de richtige uitoefening van
den godsdienst (art. 20) en voor de goede administratie
van het financie-wezen (art. 21). Het voorzitterschap van
den Raad van politie was, vooral onder Kikkert, aller-
minst zonder beteekenis. In alle andere colleges, behalve
de rechterlijke, zou hij mogen voorzitten (art. 6), daaren-
tegen „geene administratien of andere commissien" mo-
gen waarnemen, „ten einde hij zich geheel en alleen aan
zijnen post attachere" (art. 12).

De bepaling, dat de gouverneur-generaal zijn ambt „ge-
durende de zes eerste jaren" zonder toestemming des Ko-
nings niet zou mogen neerleggen (art. 4), behoefde voor
den eersten drager van dat ambt niet geschreven te wor-
den. In den nacht van 18 op 19 December 1819 stierf hij
op 57-jarigen leeftijd, nadat hij tot den laatsten dag zijn
ambtsbezigheden had kunnen voortzetten. Den volgen-
den dag werd hij begraven op het Protestantsche kerkhof
aan de Overzijde, waar zijn graf nog gemakkelijk te vin-
den is.

In de gecombineerde vergadering van den Raad van
politie met den Raad van civiele en crimineele justitie,
volgens art. 13 gehouden, bleek een „secrete missive" met
aanwijzing van een opvolger niet aanwezig. De Raad-fis-
kaal zou dus als de eerste in rang aanwezige ambtenaar de
bediening van gouverneur-generaal moeten aanvaarden.
Mr. Van Starckenborgh was toen 64 jaar oud; het was
reeds 43 jaar geleden, dat hij zich als advocaat op Cura-

vraag naar het tarief van in- en uitgaande rechten van St. Bartholomeus.
Hij schrijft, dat dit tarief een geheim is „zelfs voor de Ingezetenen vermits
de Gouverneur aldaar zulks naar goedvinden dirigeerd, en altoos oog in
't zeil houd; dat zo spoedig ik alhier Eenige verandering maak zijn Ed:
altijd observeerd zijn Tarief laager dan alhier te stellen, en daardoor tracht
de wonden aan de Commercie van dat Eiland toegebragt te heelen . . . . " .
Dr. H. ï . Colenbrander, ifo/cmia/e g«scAi«de*»s II, bladz. 19, zegt, dat na
den ondergang van St. Eustatius de Amerikanen hun handel naar St.
Bartholomeus en St. Thomas hadden verplaatst. Zie ook G. B Bosch
t. a. p. II, bladz. 374.
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<;ao vestigde i). Ook was zijn ontslagaanvraag al naar
Holland gezonden. De begrijpelijke vraag van eenige le-
den der vergadering, of zijn „staat" hem wel veroorloofde
het nieuwe ambt op zijn schouders te nemen, beant-
woordde hij bevestigend. In handen van het oudste raads-
lid legde hij den eed af, waarna van de pui van het gou-
vernementshuis in de Willemstad zijn ambtsaanvaarding
werd kond gedaan.

Een half jaar later moesten de Raden opnieuw in ge-
combineerde vergadering bijeenkomen. Mr. Van Starc-
kenburgh was aan dysenterie gestorven. Kikkerts opvol-
ger was toen juist aangewezen, maar zou eerst 5 October
1820 scheepgaan. Tot 16 November 1820 moest Mr. Else-
vier als gouverneur-generaal ad interim het dagelijksch
beleid van zaken in handen houden ^).

„In of bij de Hoofdplaats" had de gouverneur-generaal
zijn „residentie" te houden, volgens art. 5 van het Regee-
ringsreglement. Behalve het gouvernementshuis in het fort
Amsterdam, dat Kikkert in een brief van 1 April 1816 aan
den directeur-generaal van het departement van Koop-
handel en Koloniën niet geschikt tot bewoning voor den
gouverneur-generaal noemde om zijn bouwvalligen staat,
en omdat het nog diende tot woning voor den comman-
dant der troepen en voor de ongehuwde officieren, als-
mede tot vergaderplaats voor de beide Raden — behalve
dit was er de gouvernements-buitenplaats de Pe« ') , op
den weg, die van Pietermaai naar het Oosten langs de
Zuidkust gaat. In denzelfden brief stelde de gouverneur-
generaal voor deze buitenplaats te verkoopen, daar de

') Zie over hem Euwens, Z)e eerste dagew van Ae< £wge/seAe 6ewm<2 o/>
Cwnifao tw J<So/, t. a. p. bladz. 577 noot 1). Daaraan kan worden toegevoegd
dat Van Starkenborgh te Utrecht geboren is, gehuwd was met Maria Ca-
tharina van Groot Davelaar, en op zijn plantage Valentijn begraven werd.
In 1819 werd hij benoemd tot ridder in de orde van den Nederlandschen
leeuw.

•) Over Cantz 'laars ambtsaanvaarding zie men Hoe CawteVaar gowwr-
«ew t;aw Curasao zaerrf, t. a. p., bladz. 150 e. v.

*) „de Gouvernements Penn" geheeten volgens rfe Cwr. Crt. van 27 Tan
1866.
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herstelling ervan toen en steeds veel zou kosten, en om
haar ongeschiktheid tot „residentie van het opperhoofd
der kolonie, als zijnde gelegen aan de oever van de zee al-
waar in oorlogstijden de vijand zeer gemaklijk landen
kan, en hij dus blootgesteld is om opgeligt en ontvoerd te
worden alvorens hij van het Hoofd Fort adsistentie heb-
ben kan." Op welke wijze deze bezwaren opgelost zijn,
heb ik niet kunnen ontdekken. Alleen moet ik aannemen,
dat Kikkert, evenals zijn opvolgers deden, beide woningen
gebruikt heeft, want, toen hij in 1819 was aangeschreven,
de gouvernementsbuitenplaats te verhuren in afwachting
van verkoop, maakte hij daartegen bezwaar en maakte
aanspraak op een buitenverblijf, omdat de Engelsche gou-
verneurs dit ook gehad hadden *), en hij van de gouver-
neurswoning in de stad een kamer moest afstaan voor
vergaderzaal van den Raad van politie. Bosch noemt de
Pen „een prachtig gebouw, naar het uitwendige voorko-
men geoordeeld, prachtiger dan misschien eenige woning
van den gouverneur eener Provincie in iV^fer/a»^" ̂ ).

Kikkert heeft niet veel gebruik gemaakt van de be-
voegdheid, bij art. 5 den gouverneur-generaal gegeven,
om „zoodanige temporaire reizen en toeren in de Eilanden
te maken, als hij noodig zal oordeelen", althans buiten
het hoofdeiland is hij niet gegaan. Cantz'laar bezocht in

') Teenstra, <. a. />. I, bladz. 64 en 65 deelt mee, dat de Pew door een En-
gelschen gouverneur voor zijn buitenverblijf gebouwd werd, en dat de En-
gelschen het </>e Penn of Be//e .^//ianee noemden. Den laatsten naam vond
ik ook als adres op brieven van den fiskaal aan den gouverneur Cantz'laar.
Intusschen vertelt Brusse, t. a. p., bladz. 7 en 8, die er even bijvoegen
moet, dat Cantz'laar slechts tweemaal 's weeks vandaar naar de stad ging,
dat de Pen op kosten van het gouvernement door den architect Graham
gebouwd is. Dit kan moeilijk waar zijn. Misschien heeft hij het huis onder
Kikkert of Cantz'laar hersteld. Kort na de herstelling van het Nederland-
sche gezag op Curacao was als banneling een zekere H. W. Graham uit het
moederland gekomen, die luitenant bij de pontonniers geweest was, en in
1825 in zijn burgerlijke hechten hersteld is. Hij gaf eerst les in teekenen,
bouwkunde en meetkunde, en toen dit verminderde ging hij timmeren.
Dat hij de door Brusse bedoelde architect is, vindt ook steun in het verhaal
van Dahlhaus, Z.ei>ewsscAe£s, bladz. 89 over den gelijknamige, die een hoog-
altaar in de Roomsche kerk bouwde als geschenk van een milde geefster,
maar onder dit voorwendsel den pastoor afzette.

') T. a. p. I, bladz. 117.
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1821 Bonaire en was in 1824 na de goudvinding geduren-
de een maand op Aruba. Veel had de fiskaal als waarne-
mer van des gouverneurs gezag in dien tijd niettezeggcn.
Hij zou geen vergaderingen van den Raad van politie
mogen houden, geen verandering mogen brengen in de
bestaande orde van zaken, vooral niet betreffende de ad-
ministratie, en alleen de facto mogen afdoen, wat geen
uitstel zou kunnen lijden. Naar Aruba moesten zelfs de
brieven uit het moederland ongeopend worden opgezon-
den.

Cantz'laar, die met een />/«« va« fezm'm'g'wg' kwam, dat
gevoegd is bij het Koninklijk besluit zijner benoeming
van 25 Juni 1820 no. 69 *), was in tweeërlei zin daarvan
het eerste slachtoffer. In weerwil van het Regeerings-
reglement moest hij zich tevreden stellen met den titel
van G o u v e r n e u r . Wat daarvan de bedoeling is ge-
weest, heb ik niet kunnen vinden. De vermelding in het
„plan" legt misschien verband met de traktementsverla-
ging. Cantz'laar moest zich met 18000 gld., 6000 gld. min-
der dan Kikkert kreeg, vergenoegen. Als blijk van des
Konings tevredenheid over zijn „veelvuldige en gewigtige
verrigtingen" sedert zijn ambtsaanvaarding, kreeg Cantz'-
laar bij Koninklijk besluit van 27 September 1823 *) voor
het loopende jaar en het vorige een toelage van telkens
3000 gld., hetgeen het volgend jaar herhaald werd, ook
als tegemoetkoming in des gouverneurs buitengewone
uitgaven wegens vele bezoeken van aanzienlijke vreem-
delingen.

Zijn mindere ambtstitel heeft Cantz'laar niet belet de-
zelfde macht en meer gezag te houden dan zijn voor-
ganger. Het lijkt mij niet twijfelachtig, dat hij — mis-
schien juist daardoor — minder bemind is geweest
dan zijn voorganger. Het verschil tusschen beide land-
voogden was ook groot. Kikkert kende Curacao en de
Curacaoenaars; hij had een vrouw getrouwd uit een
der bekendste Curacaosche families en was daardoor
aan velen vermaagschapt. Dit is wellicht ook de reden

') O u d - A r c h i e f no. 304. «-
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van eenige niet te miskennen zwakheid in zijn optre-
den geweest. Cantz'laar had het stroeve van den mili-
tair en den ambtenaar van dien tijd. Er zal alle ge-
legenheid zijn, in het vervolg te doen blijken van het
verschil in optreden tusschen beide geuverneurs.
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