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SINAASAPPEL-CULTUUR
IN SURINAME
6e. dat het in het belang van de Kolonie Su .
. d'
weze~, mIen
er naar het sinaasa ppelvraagstuknname
een zaI
kundlg onderzoek ter plaatse wordt ingesteld.
dess' -Gravenhage
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DE ONTWIKKELING

VAN EEN

MODERN

BANKBEDRIlF

Terwijl het vorenstaande reeds gezet was kwam ".
handen "IN en UITVOER"van 30 December '1929 rolJ~n
'k .
, waarUlt
1 clteer ~n enkele passages onderstreep:
De Sunnaamsche landbouw in het derde kwartaal1929
Het Landbouwproefstation
schrijft ons:
SINAASAPPELEN.Van dit gewas is de stand der b
ver b eter. d D e totale productIe. was zoo groot d toomen
.
d
.
, a sommlge on erne~mgen de vruchten aan de boomen lieten
hangen aangezlen de lage prijzen (3 a 4 vruchten VOO I
cent) .het plukken niet loonden. Toen het aantal vruch;en
vermmde~de, werden de prijzen geleidelijk betel. Een
ondernemmg verscheepte een tweehonderdtal kisten naar
Nederland. De uitvoer bedroeg tot en met September
1929: ~51:? 44 stuks tegen 364.825 stuks in het overeenkomstIg tIJdper~ van 1928. De grootere productie is een
gevolg van het fezt dat. de van I922-I924 aangeplante sinaasappelboomen nu zn dracht komen. Het aantal sinaasappelboomen in de kolonie is heden ongeveer 5 maal LUUter dan in 1922".
Commentaar is hier overbodig, alleen wil ik er op wijzen
?at prof. S~ahel in de Indische Mercuur van 21 Augustus
J1. zlJn stellmg van 24 dj. April nog handhaafde en cijfers
g~~ van de aanplant op plantage Beekhuizen om te bew1Jzen dat de productie van 1929 een niet noemenswaardige zou zijn.
's-Gravenhage

28 Januari

1930.

D tradities der familie, tot welke de grondlegger der uitebr~idezaken behoort, waarvan in dit artikel een en ander
~alworden medegedeeld, vermelden, dat hun voorouders
zichreeds in 16540p Curac;ao hebben n.~ergez~t en dus gek nd moeten worden tot de oudste, ZlJhet met alleroudr~eeop het eiland gevestigde J oodsche families. Tegelijk
5
dezen kwamen daar aan de Correa's, een geslacht,
~aarvan een der afstammelingen in 1916 aangesteld ~erd
alsDireeteur der Maduro's Bank, die toen door de £Irma
S. E. 1. Maduro & Sons werd opgeri~ht. .
. ..
Of deze traditie historisch juist IS, IS moelhJk na te
gaan. Vermoedelijk zijn de eerste Joden op Curac;ao aangekomen in het jaar 1650 ~n wel ten getale van twaalf
familien. De namen van eemgen hunner leven nog op Cura9aovoort 1).
..
Deze eerste J oodsche ImmIgrant en kwamen n~chtstreeks uit Holland en waren voorzien van aanbevelmgsbrieven van Heeren XIX aan den Gouverneur Matthias
Beck.Uit overweging, dat de Hollandsche kolonisten den
landbouw verwaarloosden en zich bij voorkeur met smokkelhandel bezig hielden, werd den Gouverneur opgedra-

et

.) Rev. JosephM. Corcos, A Synopsis of the history of the Jews of Curaqao, Curayao 1897.
J. H. J. Hamelberg (De Nederlanders op de West-Indische eilanden)
noemt echter a1s jaartal der eerste vestiging 1659.
Corcos noemt de volgende namen: De Meza, Aboab, Pereira, De Leon,
La Parra, Touro, Aboab Cardoze, Jesurun, Marchena, Chaviz, Oleveira en
Henriquez Cutinho.

gen, aan de J oodsche immigranten land, neger'
vee en werktuigen te verschaHen, ten einde h\ Phaardcn,
gemakkeli~k mog~lijk te m.~ken, het landboU\~bedU~ 200
Curar;ao lilt te oerener., Bhjkbaar verwachtte
f1Jf op
van destijds nog goede resultaten; de meen ?Jen daar_
Heeren XIX (later X) omtrent rentabiliteit Ingen van
bouwondernemingen
op Curar;ao zij'n ~ dI't V~n.lal1d_
"
VOOrbljgaan
opg~merkt, - nogal vaak, gewijzizlJd.In 1Ie t
OvereenkomstIg de' hem verstrekte opdracht g
Gouverneur den J0d·en een vestIgmgsplaats
. .
ten ,NWees de
van het Schottegat a~n I), Overigens werden zij ;;~;~~n
paald met open armen ontvangen, want weldra
Id ,,de bepa 1·
.. as1 vreemdelingen beschou
. go
mgenatd Zlj
d . en
d
. veroorloofd zou zij'n naW 9 weren en d a t h et h un met
's-avon d's Zleh' m het f ort te vertoonen. Overtredin
'
uur
der
laaste bepaling ~ou met boet~ gestraft worden 2). g
De proefnemmg met de liltzending der J oodsche emigrant en leek Heeren XIX wel geslaagd en om verd
"
J
~
vestI~mg van oden te bevor~eren, werd in 1652 getracht
een meuwe groep landverhulzers onder leiding van den
Portugees . .1oseph N ~fiez de Fonseca naar Cura~ao te
zenden. B1] de J oden III Holland, vooral in Amsterdam
1) N og thans bekend als het J odenkwartier. Het terrein is gelegen vlak
naast de etabhss.ementen van de C. P. 1. M. De oude Israelitische begraafp~aats met talrl]ke belangwekkende graftomben dateert uit den eersten
tl]d der J oodsc.l:e vestiging. Orthodoksche J oodsche families begraven hun
o~er1edenen bI] voorkeur daar. Het is nog niet zoo heel lang geleden. dat
bl] zulke J oodsche begrafenissen van ponten, de typische, door negers
gewnkte Cura~aosche vaartuigen, gebruik gemaakt werd.
2) Dit vermeldt Corcos. Hamelberg echter betwijfelt, of dergelijke ~
palingen destijds reeds gemaakt zijn. (bIz. 110, noot).
Heeren XIX waren den J oden over het algemeen gunstig gezlDa. Art.
van de "Vryheden ende Exemptien" toegestaan aan David Nassy bij
stichting der kolonie in Cayenne, toch luidt:
"Oock zuIIen de Jooden genieten sodanige vryhyt van conscientie m
publycke exercitie, Cinagoge en School en, gelyck by henluydengebruycke.
lick is in de Stad van Amsterdam, volgens de Leere van hunne ouderlingen
sonder eenige verhinderinge .... "
En in een brief van de Kamer van Amsterdam aan den Gouverneur
Nicolaas van Beek d.d. 20 Januari 1702 komt o.a. deze passage v~r:
"want wy vermeynen het ten dienste en voordeele van de CompagDlete
wesen, dat de Joodsche Natie aldaar (n.!. op Cura~ao, K.) behoorIyk werde
gemainteneert" .

bleekeehter destijds geen groot animo voor vestiging in
d West te bestaan.
eVersterking van het Jo?dsehe ~~ement kwa~ ~an ook
ran andere zijde en wel lilt Brazlhe. Nadat hler III 1630
Olindaen het Reeief veroverd waren en de Hollandsehe
ht zieh geleidelijk uitbreidde, begon er voor de Westr:~sche Compagnie ~itzieht te komen op een blijve~de
nederzetting. En wellleht ware het daa.rtoe gekomen, Ind' J ohan Maurits voldoenden steun lilt het moederland
l~ ontvangen. Bij de versehillende J oodsehe g~meenten,
h\. Holland, was Brazilie geen onbekend gebled. Reeds
~d:~S de Portugeesehe heersehappij had den zieh daar
~~leJoden gevestig?, zij het ??k onder voorgeven, tot d~n
Katholieken godsdlenst te Zljn overge~aan. Van deze III
hijn bekeerden, de z.g. Marranen, gmgen velen ,toen
~~derJ ohan Maurits (1637-'44) een liberaler politiek te
hunnen opziehte gevolgd werd, weder tot het Jodendom
over1).
.
.
Tweejaar voor de aankomst van den Nassauer m Brailierichtten eenige requestranten het verzoek t9t de Ka~er van Amsterdam, als landverhuizers naar Brazilie te
mogen gaan. In datzelfde jaar kregen Bewindhebbers
tweemaal een dergelijk verzoek te behandelen, de eerste
maal op 29 Maart en daarna op 20 September 2). Onder
1) Een dier Marranen was een voorvad.er der thans nog oJ? Cura~ao
levendeCorrea's. Hij schijnt een man van mvloed gewee~t te zIJn e~ was
gehuwdmet een Katholieke vrou,,:. Op ?aar graf, dat met zoovele Jaren
geleden(weIIichtnog thans) m Bahia te vmden was, leest men het volgende
Portugeescheopschrift:
. .
Sepultura de D. Catharina Alvares Paraguassu senhora qm f01 desta
'''pitartia da Bahia quai eIia e seu marido Diogo A~v.ares Correa n.a~ural
de Viauna Derao aos senhores reis de Portugal EdIflCOU esta capIlia de
NossaSenhora da Gra~a e a Deu com as terras annexas ao Patrarcha.
S. Bento em 0 anno di 1582.
(Hierboven beyond zich het wapen der Correa's).
De vertaling van dit grafschrift luidt, als voIgt:.
"
Graf van Mevrouw Catharina Alvares Paraguassu mt deze capltama
en haar echtgenoot Diogo Alvares Correa, geboortig uit Vianna Derao,
aande Koningen van Portugal.
Deze kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van Genade en aan God,
met bijbehoorende gronden werd in het jaar 1582 opgericht door den
AartsbisschopS. Bento.
I) H. Wattjen, Das hoIIandische Kolonialreich in Brasilien. (bl. 239).

de laatste groep landverhuizers, die zich toen aan ld
den, beyond zich een zekere David Maduro me~e .. huisvrouw 1).
ZIJn
N a het vertrek van Johan Maurits begon echter Z Is
.
1
d
' ooa
beke.nd IS, een a ge~eene ex~ US d~r Jo.~en uit Brazilie.
DavId N assy en de zlJnen v.estlgden zlch tlJdeliJ'k in Cay
.
enne en trok k en van d aar naar Sunname en andere Holland_
sche vestigingen aan de Vaste K ust; anderen en daaro _
n
der de Mda uro ' s en Correa )s, vestlg'd' en z1ch op Cura9<io
waar zij sedert bleven en weldra tot op den voorgronct
tredende leden der J oodsche gemeente behoorden. Onder
de namen der stichters, die gebeiteld werden in de vier
marmeren hoeksteenen van de synagoge, ingewijd op
den avond voor Isr. Paschen 1692, b.v. treft men den
naam aan van Mordecay Alvares Correa en van de synagoge, die eenigen tijd in Otrabanda bestond en die in 1712
ingewijd werd, was de eerste rabbi Samuel Levy Maduro2}
De groote vooruitgang der familie Maduro valt echter
in de 1ge eeuw. Het hoofd ervan was in het midden dier
eeuw de man, aan wiens initiatief op velerlei gebied Curac;ao verschillende nuttige instellingen te danken heeft, de
stichter der firma S. E. L. Maduro & Sons,die later aan
de machtige Maduro's Bank het aanzijn zou geven.
Het debuut van S. E. L. Maduro was zeer bescheiden.
Op 24 J anuari 1837 open de hij zijn zaken met een crediet
van vijf firma's op St.-Thomas ten bedrage van I 5182.95.
St.-Thomas met zijn prachtige natuurlijke haven, nog
gunstiger gelegen dan Curac;ao op de route van Europa
1) Resolutien van de West-Indische Compagnie, Kamer 'Amste~am
1635-1636. (Boek gemerkt W. 1. C., Oude Compagnie, 14,bIz. 68). RiJksArchief, 's-Gravenhage.
Jovis, den 20en September 1635...
e
Jacobus Abenacar vrijman. Jacob Moreno, vnJman. Pedro de la Fa.y •
vrijman. Huysvrou ;an Diego Pixoto naer Brasil. David Maduro, barbler.
vrijman.
.
f
't' van
David Maduro barbier versouckt met syn huysvrou III con arml e
haer
'1
t
a
ren
\'i'ert
de ordre ende Reglement van Ho. Mo. naer B rasl eve
.
versouck geaccordeert.
Huysvrou van Lauris Pietersen, schoenmaecker.
Portugesche vrye luyden.
') Corcos, Synopsis.

S. E. L. MADURO
14 Jan. 1814-20 Sept. 1883.
De Stichter der firma S. E. L. MADuRa

& SONS.

'I

.,~,~ t~tl '~~~
/'

naar de West, was destijds het middelpunt
van den
West-Indischen handel!).
Ret huis Maduro handelde eerst vooral in victualien
en had weldra twee schoeners in de vaart, de "Ocean
Bird" en de "Venus", die de gemeenschap onderhielden
tusschen Cura<;ao en N ew- York. Later kwamen daar nog
tweeandereschoeners
bij, de "Clemencia" en een tweede,
Venus". Bescheiden was echter het debuut, zooals bo~en gezegd werd, en gedurende eenige jaren was het er
nog ver af, dat het hoofd der firm a zich ook maar geringe
luxe kon veroorloven. In zijn journaal vindt men aangeteekend op 31 Januari 1837, dat hij gedurende de afgeloopen maand verteerd had t 40.- en de volgende maand
Februari deed hij het met nog t 5.- minder nl. met
35.-. Op 28 December teekent hij aan voor uitgaven
gedurende drie jaar 1072.18 (dus gemiddeld 350.- per
jaar), waarna de omstandigheden blijkbaar verbeterden,
want aan het einde van het volgende jaar vindt men een
post "Uitgaven over 1841 617.85", dus ongeve~r 50.per maand. Hiermede in overeenstemming was' natuur, lijk het salaris, dat aan kantoorbedienden
werd uitbetaald. Een klerk b.v. verdiende nog in 1842 niet meer dan
S.-----C p.m.
Geleidelijk breidden de zaken zich inmiddels uit en de
Cura<;aosche gemeenschap begon in te zien, dat aan het
hoofd ervan iemand stond, wiens energie en organisatietalent ook voor het algemeen welzijn dienden gebruikt
te worden. Zoo werd dan S. E. L. Maduro tot verschillende ambten geroepen; achtereenvolgens werd hij Lid van
den Kolonialen Raad, Lid van het Hof van Justitie, Directeur van de Cura<;aosche Bank (als zoodanig was hij
mede-onderteekenaar der biljetten dezer Gouvernementsbank), en 1e Luitenant der Schutterij. Eindelijk, een
volkomen natuurlijke eigenschap in een dergelijken "self-
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In de haven van Willemstad
LInks de wert "De Gorter", toehehoorende
aan de firma S ELM
d
&
Rechts de werf "Matthey"
van de Cur. Handel MiJ' in g'eb' 'k' I ~ duro Sons.
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In beslag we I'd genomen.

H.M.'s
"H~rtog
Hendrik"
hezig kolen in te nernen aan de "Nieuwe Wed"
van d~ firma S. E. L. Maduro & Sons op 7 Augustus 1929. Op den heuvel een
oiJ~tank van de Standard 0'1
(..y, waarvan S . ELM
..
1
. .
aduro & Sons agenten zlJn.
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1) Sedert is St.-Thomas achteruit gegaan en is thans nog vooraI van belang, als kolenstation en als West-Indische basis voor de Amerikaansche
marine. Vooral, toen in 1885 het hoofdkantoor van de Royal Steamship
Company vandaar naar Barbados verplaatst werd, verloor het eiland veel
van zijn belang.
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made" man, toonde hij, 1evendige be1angstelling te helit,
ten voor het lot zijner minder lortuinlijke 01 minder be,
gaalde geloolsgenoaten, Als weesmeester der Ned, Port
1sr, Gemeente op Cura",o was een groot dee1 der zarg
voor ouderlooze kinderen op zijn schouders gelegd, ter_
wijl hij in 1865 bij missive van den Minister van Koloni"
(10 April 1865, Litt, B. No, 17/52) benoemd werd tot
Correspondeerend Lid van de Hoold-Commissie tot de
Zaken der Israelieten in Nederland voor de Ned, Port.
Isr. Hoofdsynagoge op Cura<;ao.
Na een periode '-'an achteruitgang
en verval in het
eerste gedeelte der 1ge eeuw braken er voor Cura<;ao in
het tweede dee1 daarvan betere dagen aan, Het gevol
g
daarvan was, dat meer en meer behoefte gevoe1d werd
aan de gelegenheid, de stad uit te breiden. Zooals dat met
verschillende steden in ons land eveneens het geval was,
werd die gewenschte uitbreiding in sterke mate tegenge_
houden door de bestaande vestingwerken. Deze dateerden
in Willemstad uit het midden der 18e eeuw. In 1756 had
de W. 1. C. besloten den bouw ervan zelf ter hand te nemen en ongeveer een eeuw bleven zij met eenige wijzigin_
gen in stand. Omstreeks het midden der 1ge eeuw bleek
het meer en meer, dat zij als verdedigingswerken
verouderd waren en de gewenschte uitbreiding der stad op
hinderlijke Wijze belemmerden.
De ziel der vennootschap, die zich toen vormde, om de
verouderde muren en poorten te slechten en de stad zoodoende de noodige ruimte te verschaffen, was wederom
S. E. L. Maduro. Op 4 ]uli 1860 kwam de bovengenoemde
vennootschap tot stand en bij Gouvernements-beschik_
king van 6 Mei 1861 werd aan haar opgedragen het afbreken der forten en batterijen rondom de Willems tad en
het dempen van een gedeelte van het daarachter gelegen
binnenwater, het Waaigat. Het contract werd geteekende
door S. E. L. Maduro, A. ]. Senior, Abm. Capriles, ]. & ].
E. Henriquez en ]eudah Senior. Bij art. 1 werd tot Directeur der vennootschap de eerste onderteekenaar aangewezen, die belast werd met de geheele leiding van het
werk, met het teekenen der stukken, het presidium der

aderingen en het ten Ul't v oer brengen van alles, wat
verg
d
I'd'
claar besloten wer .
t' h onder de bekwame el mg
De vennootschap k~ee k~~d van haar taak. In het bean haar Directeur mtstek
den bij Gouvernements\ van 1866 was het wer gele~ jaar werd den concessio3
reschikking van .I,laart vanuitvoering officieel dank bearissen voor de WlJ.zevan kre en voor de gewenschte
tuigd '), Nu was mmte ~er ij!e en op de plaats, waar
uitbreiding der stad aan I~:tterijen haar belemmerden,
er
vroeg de stadswallen e~antoren
tusschen het tegenverrezen weldra groot~ n en de De Ruyterkade lan~s het
woordige De Ruyterplel d't
heele gedeelte met mtzonWaaigat. Thans behoort. I. ge dom aan de firma S. E. L.
dering van een enkel erf III ~~gen ieel kasteel verheft zich
Maduro & Sons en als een I~a~ank waarvan de bovenb
s
, der K . N . S . M.
daar het ge. ou w der
... Maduro
voor kantoren
verdieping In gebrmk IS 'tb eiding der stad tot stand
In den tijd, dat deze m ~ energiek man ~erkzaam,
P Cura<;ao nog ee
kwam,
was
0
, bovengenoemde beschik---dbetrekking hebbende passage m
1) De aarop
'd
1 voIgt:
"ht
king 1m t as 'onarissen uithoofde ZlJgeac

lk men
k nnen worden vo 0
u voormelde concessie
d

t, ~;.;';;':;:;:'n= d; v='v;,"::::;;nw::o~, eve,-d"v"binten::::

aan hen is verleend .. ~ltsd~e:n~~effing der door hen ?estelde bc:;,~tOy
3 Mei
te dier zake en speclaa, me S L Maduro bij notaneele ac t e "
Heeren Mozes CuneI en , ,
de
d t het bestuur van den
18~!, Den concessionarissen te kennen te ~e~:n~e:ste 'belangstelling ~en
'
t het grootste genoegen e
wigtige ondernemmg
aanvang af, mewerkzaamheden dezer groote en ~~ volharding door de
voortgang der
rbi' tevens opmerkende
vele bezwaren
heeft gadeges~ag~~,~~~Oe;ing van het moeij~lij~ e:v::iging
heeft,dat
onderne~ers mk aan den dag gelegd; .dat het~e ve eaard aan aanzie~),ke
onderhevlg wer
'de krachtsmspanmng gep,
d' moeiJeliJkslechts door d~fo~ver~~:l de zijde der concessio~anssendatl~etdaardoor
geldelijke opo enng
onnen zijn kunnen wor en en
het werk op
heden en bezwaren ov~r~ken de zelfvoldoening te sdmak:'~dtot stand te
alleen hen is mogen ge u..
'
binnen den bepaal en IJ
name
eene allezins voldoende ;l t ~:~ ook voor het b~stuur ee:~ :n~:er
de
hebben gebragt. W~a~~rissen deszelfs tevredenhe~d te d~~iijkgaan de betaak is den concessl~,
een werk evenzeer evor
kende tot

h:

uitvoering e:e:~~~~~~n!n v:; scheepvaar~ de~:~r~~:i~g a~~~t~~~ opregten
~~~:~e;i~~ en verfraaijin? der s~a~o~;tde e ~~langhebbenden
wensch dat de ondernemmg 00
vruchten mag dragen.

gewenschte
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..
heeH het elland verschillend'
.'.Ith..Aan zljn initi .
k~n, waardoor het desti'd
e ~ut~Ige rnstellingen te ~tref
\~es~ ver vooruit was §~.ve en anderen plaatsen i anbrndrng der beide stad~he1f;th ~af den stoot tot de n de
banda (de Overzijde) door ~7dd ~nda (de stad) en O~erstaande pontonbru
r'
e ..van de thans n
ravorderde den aanle~' v~chtte ~en I]s-importzaak 0og ~everlichting en stichtt d n een rnstallatie VOor elect~ evooreen electriciteits~e~rijer~~t waterleiding. De
b and daarmede kwam in' h t eeren van 1888 en in v
electric~teits-verordening tot :ta:~g~de
)aar de eer::~ .
a.an .Smlth concessie verleend'd
Ier ]aar later Werd
ZIenmg en op 30 Au
t
voor e electriciteits v
.
gus us 1897 k
- oorwerknng. In 1900 werd het
wam d.e .centrale in
overgeno~e~ door de firma S.~hIele electnclteitsbedri'[
Waterleldrng en elect' 't .'
. Maduro & Sons
]
.
nCI elts-voo '.
.
gemo d ernIseerd. Zij voldeden d
rZI~mng zijn thans
besta~nde behoefte, vooral niet an ook met geheel aan de
~e penode van fabelachti en 0 mee~ .sedert voor Cura<;ao
]aren begon. De waterlei~in fbloel In de laatste vijftien
. k - maar
. alleen we r k wa t er en voor hetg everde geen d nn
wezen op de aloude regenba~~:~e was ~en nog aangewater, het z.g awa d' S·
' terw1]1 het leI'd1'ng
. "
I mlth" b"
swegens de groote hardheid
. t'
1] de waschvrouwen
electriciteits-voorzienin
me . zeer gewild was. Ook de
g
ming met wat het mode was met. geheel in overeenstem_
.
rne verbrurk
.
.
;Ver d alleen geleverd tusschen 6
e~van e1scht. Stroom
s-morgens en uitsluitend
uur s-avonds en 6 uur
~econstateerd worden dat .vo~~ verl~chting. Toch moet
rn
tlef van den Amerika~n en
It opzlcht door het initia<;aosche firma, het eiland
de we~kzaamheid der Curavooruit was. Daar toch k o.a. Sunname een heel eind
gasfabriek en eerst d
redegmen eerst in 1903 de eerste
d
ezer agen'
k
at ~en tot electriciteit zal
IS er ans op gekomen,
men In Cura<;ao de asv ~ver9aan. Zeer terecht heeft
direct van olie- en pefrole~rhchtrng overgesla~en en is
overgegaan. In de t
kmlampen tot electnsch licht
open
warming door gasvl:
an me~ waarlijk extra vermmen wel mIssen. Gedurende 27

Pl:~~:

jaar bleef ~e electriciteits-voorziening in handen der Cura~aosche trrma; toen maakten de moderne eischen het
wenschelijk haar over te dragen aan een onderneming,
die zich op het gebied van electriciteits-voorziening in
tropische landen gespecialiseerd had. Dat was de Ned.Indische Gas Mij, die een concessie voor 50 jaar verkreeg
met de verplichting tot het leveren van dagstroom voor
huishoudelijke en industrieele doeleinden. De nieuwe
centrale, die daarvoor noodig was, werd op 22 April van
dit jaar geopend.
De ijs-importzaak werd door de firma Maduro in een
ijsfabriek omgezet; ook de andere zaken van Smith nam
deze firma over. De brug werd aangekocht door de Handel- en Industrie Mij "Cura<;ao", thans de Cura<;aosche
Handel Mij.
Het is duidelijk, dat dergelijke zaken, die zich voortdurend uitbreidden niet steeds door een man beheerd
konden worden. De firmanaam S. E. L. Maduro & Sons
wijst er reeds op, dat weldra de beide oudste zoons van
den stichter erin werden opgenomen. Onder leiqing van
dit driemanschap verkregen de zaken een geweldige uitbreiding. Hierbij dient vooral vermeld te worden, dat de
firma een levendig aandeel nam aan de ontwikkeling
van het Cura<;aosche havenverkeer. Van ouds heeft de
haven van Willemstad in verschillende opzichten een
goeden naam gehad en het is hoofdzakelijk aan de firma Maduro te danken, dat zij een zekere vermaardheid
verkreeg bij verschillende stoomvaart-maatschappijen
wegens de snelle en goedkoope voorziening van brandstof
voor de machines. V66r de stookolie ernstige concurrentie
begon aan te doen, was dat de "Pocahontas" -steenkeol.
In het archief der firma berusten tall ooze tevredenheidsbetuigingen van Direeties van Stoomvaart-Maatschappijen, Commandant en van Nederlandsche en vreemde
oorlogschepen en van particulieren over de kwaliteit van
de geleverde kool en vooral over de snelle en coulante
wijze, waarop deze in de bunkers van het schip werden
overgebracht. Het record van snel.':-,eidwerd bereikt op 18
September 1914 door het laden van 174 ton per UUT in Hr.
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waarin hij bijgestaan werd door zijn zoons en neven, die
geleidelijk in de zaken werden opgenomen, bereikten deze
de tegenwoordige ontwikkeling. Zijn verdiensten werden
door de N ederIandsche regeering erkend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw. Op
15 Novem ber 1<) 18 overIeed hij aan boord van het S. S.
Philadelphia van de Red D. Line, op weg naar Cura9ao,
waar hij na aankomst van het schip begraven werd. Hij
had nag de groote ontwikkeling der zaken en den haast
wonderbaren opbloei van zijn geboorte-eiland, waartoe
de vestiging der olie-industrie den stoot gaf en de firma
S. E. L. Maduro in zoo sterke mate medewerkte, mogen
beleven.
Naast haar overige zaken had de firma zich reeds geruimen tijd met bankzaken bezig gehouden. De ontwikke1ing van het Cura9aosche zakenleven maakte het inmiddels noodig, van de laatste een afzonderIijk bedrijf
te maken. Daarom werd in December 1916 te Willemstad een N .V. opgericht "Maduro's Bank", op welker ontwerp-akte van oprichting bij Gouv. Beschikking No. 1013
den 21 December 1916 de bewilliging van het Cur~9aosche
Gouvernement verkregen werd.
De vennootschap werd aangegaan voor den tijd van SO
jaar en het volgestorte kapitaal bedroeg t 1.000.000, verdeeld in 10.000. aandeelen ieder van t 100.- Dat de
zaken zich v.oortdurend uitbreidden en met succes gedreven werden, blijkt wel uit de volgende cijfers ,ontleend
aan het jaarverslag cler Kamer van Koophandel op Cura~ao over 1928.
.
Eind 1917 bedroegen de totale middelen der Bank
t 2.427.684, de deposito's t 1.145.331 en het reservefo_nds
t 10.000. Eind 1928 waren deze cijfers respeetievelijk
t 1J.,636.899, t 9.031.938 en t 1.500.000.
Het spreekt vanzelf, dat, al blijft oak Curacao de
hoofdzetel, het eiland toch voor een dergelijk, zich steeds
uitbreidend bedrijf geen werkruimte genoeg aanbiedt.
Verschillende belangrijke ondernemingen in Venezuela,
en Columbia worden dan ook door de Bank gefinancierd,
terwijl zij verder groote kantoren te Havana en te New-
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De geschiedenis van Curac:ao opnieuw verteld door C. P. Amelunxen. Martinus Nijhoff,

Den Haag, 1929.
De inhoud van dit boek beantwoordt aan den titel, mits men
in het oog houdt, dat "Cura9ao" hier blijkbaar niet bedoeld is als
de voormalige kolonie van dien naam. Een enkele maal verliest de
schrijver dit zelf uit het oog, aan het slot van het voorwoord, maar
dit hindert niet. Van het Nederlandsche gebiedsdeel Cura9ao is
het eiland van dien naam ongetwijfeld het voornaamste en het
zal dit wel blijven, zelfs wanneer Aruba het in economisch opzicht
naar de kroon mocht gaan steken, zoolang het namelijk de zetel
van het bestuur blijft. De bovenwindsche eilanden worden in het
boek slechts af en toe genoemd; ook Aruba en Bonaire zijn niet
opzettelijk behandeld.
"
Op drieerlei wijze wordt bedoeling en inhoud van het boek
gekenschetst. Het titelblad zegt, dat de geschiedenis van Cura9ao "opnieuw" verteld wordt. In het voorbericht leest men,
dat Hamelbergs werk volgens den heer Amelunxen - en ik
ben dit met hem eens - niet voldoet aan den eisch dien men
aan "een geschiedenisboek voor iedereen" stellen moet. En aan
het einde van dat voorbericht spreekt de schrijver het uit,
dat hij van den heer Euwens nog eens een "monumentaal werk
over de geschiedenis van ons eiland" tegemoet ziet. Positief mag
men dus verwachten te zullen krijgen een navertelling van de geschiedbeschrijving door anderen, en negatief: geen eigen Qronnenstudie. Wanneer men de laatste zeventien bladzijden, die de
door den schrijver zelf meegemaakte geschiedenis behandelen,
uitzondert, beantwoordt het boek inderdaad aan die verwachting.
Eerst iets over het uiterlijk. De uitvoering is keurig: de druk is
duidelijk, het papier goed, de omslag frisch. Aan de verbetering
der drukproeven is de noodige zorg besteed; in dit opzicht steekt
het boek zeer af bij het vijf jaren geleden ook op Cura9ao geschreyen en in Europa gedrukte werk van Dahlhaus over Niewindt.
Wat minder aangenaam aandoet, is, dat behoudens het voor-

