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Munt- en geldmoeilijkheden

op Cura~ao voor honderd jaar II

van William ging met hem mede. In het begin van September vielen zij Cayenne aan, dat zij in een gevecht,
waarin de Lezy, de Goeverneur, om het leven kwam 1),
namen. Daarna westwaarts naar Suriname, hun tocht
voortzettend, hero verden zij, den achtsten October, ook
die kolonie. Crynsens was naar elders vertrokken, maar
zijn opvolger bood, voor hij capituleerde, hevigen weerstand 2). Het mocht hem evenwel niet baten. Harman en
Henry Willoughby waren den tienden November weer op
Barbados terug, waar zij van den vrede van Breda hoorden. Henry Willoughby werd onmiddellijk door zijn vader
naar Suriname gezonden, om daar, voor het aan de Hollanders gerestitueerd werd, zoovee1 moge1ijk planters en
zooveel mogelijk bezittingen vandaan te voeren. De grondigheid waarmee de Willoughby's de kolonie leeghaalden,
zette veel kwaad bloed en veroorzaakte een heele reeks
geschillen, die voort bleven woekeren, tot"zij in 1672 een
van de voorwendselen tot den nieuwen oorlog met Nederland vormden. Maar aan de hoofdzaak was niet te ontkomen. Schoorvoetend, en na een scherpe reprimande van
Karel II 3) opgeloopen te hebben, zag Lord Willoughby
zich genoodzaakt het verdrag na te komen. Omstreeks het
midden van 1668 waren de Nederlanders opnieuw in het
bezit van Suriname, de Franschen in het bezit van Cayenne, en de lange strijd was geeindigd.
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d ik aanvankelijk gedacht op mijn opstel onder
Ha 't I 'n dit tijdschrift 1) geen vervolg te zullen gedezen h ~etl verder verloop in het ko~t te kunnen sch~tyen,. en
er al emeene beschouwmg van de ge~c~lesen .m een mle . g
1816 tot 1828 - bij nader mZlen
denls der ko ome van
....
.. I
"kt mi' de stof te omvangrijk en h]kt Zl] ml] ~ s aanbh].
~an Fabius' mededeelingen 2) te belangn]k, dan
vulh?g
t
I te korte vermelding van het verloop
dat lk me een a
volstaan kan.
.
.
d
R d an
Cantz'laar had de medewerkm~ van en aa fo:ds
politie wet en te verkrijgen voor Zl]n plan ~m hJe~ .
tot vernietiging der bewijzen van afgek~ur e 0 a~mste doen strekken tot aflossing der m omlooJ:>zl]nde
sen
'.. Omdat de kas met toegouvernements-ordonnanhen.
'11
hid
SC
reikend was voor dadelijke voldoenm~ van a ed o~d
had de gouverneur bepaald, dat te begmnen met e
ste schuldbewijzen achtereenvolgens naar gelang va;k de
draagkracht van het "Fonds" de houders der stu en
zouden worden opgeroepen.
.
Van twee zijden kwam verzet.
Namens den handel kwamen den Gouvern.eur op
Januari 1821 vier kooplieden spreken, nl. D. Bmg
M
J N C. Jutting en C. L. Parker. Het verva van
hae!~~i e~ s~heepvaart schreven zij grootendeels toe aan

g
,?, .

1) Zie een gedetailleerd verslag in Colonial Cal. r66r--8, No. 1540.
2) Ibid. en No. 1633; evenzoo Byam's brief in Report on Portland MSS.
deel 3, bIz. 308. Willoughby merkte op dat "Hans Mons zeer in zijn verdediging overtrof en dat het een eervol afscheidstreffen was.
3) Te vinden bij Hartsinck. II, 589-593.
Noot v. d. redactie.

1) December 1925, bladz, 353-370.
2) In de Economist, 1913.
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het gemi~ van gereede penningen en het in omloop zijn
van papleren munt, de gouvernements--ordonnantien
die als r~il- en betalingsmiddel in omloop waren, en aa~
de kolomale kas in betaling werden aangenomen, 1)
~aaronder begrepen. De kooplieden verzochten opschortmg van het ra~dsbesluit va~, 19 Dec. 1820 tot betaling
dezer stukken mt ~~t "Fonds , en .boden een geldleening
aan tot gedeelteh]ke afbetaling der gouvernementss~huld en tot het geheel buiten omloop brengen der nog
~~tbetaalde schuldbewijzen, ten einde zoo spoedig mogeh]k met de gelden van het "Fonds" en de opbrengst der
afg~keurde J ?hannissen te komen tot vernietiging der
papleren. beWl]Zen.De Gouverneur willigde de gevraagde
opschortmg van het raadsbesluit aanstonds in en behield zich overigens voor, zoodanige bepalingen ~n overeenkomsten te maken, als hij zou oordeelen "meest
overeenkomstig te zijn met de belangen van het Moederland, die der Ingezetenen dezer kolonie in het algemeen en met opzigt tot den handel en de scheepvaart in
het bijzonder. "
Ret andere verzet bleek den volgenden dag. In de
raadsvergadering was toen bericht ingekomen van de
vier commissarissen van het "Fonds", C. L. van Uytrecht, Theods. Jutting, Raim Abinun de Lima en ]. W.
G. Jutting, dat de laatste twee - de anderen zaten ook in
den Raad van Politie - bezwaar maakten tegen uitvoering van het raadsbesluit van 19 December 1820, alvorens
nog eens duidelijk als hun meening te hebben uitgesproken, dat het "Fonds" afgescheiden diende te blijven
van's lands financien, en de gelden ervan slechts tot
het oorspronkelijk doel mochten gebruikt worden.
In ~.ezelfde verga dering gaf de Gouverneur verslag
van Zl]n onderhoud met de vertegenwoordigers van
"een aantal der aanzienlijkste kooplieden," waarna de.
Raad het gewraakte besluit form eel in zijn geheel opschortte, dus ook voorzoover het betrof de verminder-

ing der belastingen ten bate van het "Fonds." Verder
gaf de Raad den Gouverneur machtiging om naar bevind
van zaken te beslissen, onder gehoudenheid. slechts om
aan den Raad mededeeling van zijn besluit. te doen.
Dit besluit volgde een week later na een meuwe samenspreking met de vier genoemde kooplieden. Hun
aanbod om 27000 peso's tegen 6 % aan het Gouvernement te leenen voor intrekking der uitgegeven gouvernements-ordonnantien werd aangenomen. De schuldbewijzen ten laste der kolonialekas, die reeds bij het "Fonds"
berustten 1), zouden worden vervangen door een rentelooze schuldbekentenis, en aan het Gouvernement zou
behoorlijk tijd worden gelaten tot betaling 2). De belastingen ten gunste van het "Fonds" zouden op den ouden
voet blijven bestaan.
Tot October 1822 is deze belastingheffing doorgegaan;'
met· den 1sten van die maand hield zij niet op, doch
veranderde van karakter.
In den loop van dat jaar had de Raad van Politie namelijk tot een nieuwen maatregel op het stuk v.an de
munt besloten, die 12 November 1822 in het moederland werd goedgekeurd. De goedgekeurde gouden J 0hannissen werden in omloop gebracht tegen een vaste
wa"arde, overeenkomstig de werkelijke waarde, bij het
gewicht, evenals het geval was met aIle ongestempelde
gouden J ohannissen en met aIle andere gouden muntspecien, en wel elke penny weight gerekend tegen 72
stuivers Cur. crt., zonder met klein ere deelen dan !
penny weight rekening te houden. Ook hi~rvoor zou
aan de eigenaars dezer muntstukken vergoedmg .worden
gegeven. Ter verkrijging van het daarvoor noodlge geld
moest de opbrengst der volgende belastingen dienen,
tot nu toe geheven voor het fonds tot vernietiging der
bewijzen van afgekeurde Johannissen: de belasting op
bepaalde goederen; de heffing van Ps. 500 van vreemde-

. 1) 29 Nov. 1820 had de Gouverneur de beperking gemaakt, dat betahngen tot en met 10 pesos geheel- ep. clie da,a,roQven althans tot de helft
in geld moesten geschieden.

1) Ps. 30.000, onder Kikkert uit het "Fonds" betaald.
') Reeds in den loop van 1821 verbeterde de geldelijke toestand der
kolonie zoodanig, dat geleidelijk op deze schuldbekentenis, groot Ps.
29013.7.5 kon worden afbetaald.
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li~gen, die zich kwamen vestig~n Om handel te drijven;
dIe van Ps. 100 voor burgerbneven van vreemdelingen
en het tonnengeld. De Raad-contrarolleur Nuboer di'
de raadsvergadering van 16 J uli 1822, waarin dit be~lui~
genomez: werd, niet had bijgewoond, maakte bezwaar
tegen dlt ..besluit, dat hij "ruineus voor de bewoners"
a~htte .. HIJ berekende dat er ruim 11000 gouden J ohanmssen m omloop waren, waarvan niet een de reeele
waarde ~~n 7t pesos zou bezitten; het geheele tekort
schatte hIJ o~ 16000 patienjes. Bovendien merkte hij op,
dat, als de meuwe maatregel eerst 1 October 1822 zou
be~innen, ~n dit be~end werd, .er nog heel wat gelegenheld zou zIJn om mmderwaardIge stukken in te voeren.
De Raad nam den Raad-contrarolleur dit stuk zeer kwalijk, ontzegde hem het recht, om achteraf bezwaren te
~akez: te~:n .een raad~?esluit, genomen in een vergadermg.' dIe hIJ met had blJgewoond en handhaafde zijn beslmt. Naast het bestaande fonds, dat in het vervola
ko:tweg als "Fonds tot vernietiging" zal worden aange~
dmd, ~erd nu gevormd het fonds tot vinding van het
verschIl tusschen de wezenlijke en nominale waarde der
gestempelde gouden Johannissen, "Fonds tot vinding"
te noemen.
Echter niet alleen de Raad-contrarolleur had bezwaren
tegen den nieuwen maatregel. 3 Februari 1823 hield
de geldigheid der gestempelde gouden Johannissen tegen
hun nom~nale waarde van Ps. 11. 2 op. In het gouvernements-Journaal van 15 £ebruari 1823 vinden wij aan~eteekend, d~t op den 3den dier maand sommige lieden
m het pakhms van A. W. Hellmund gesprekken zouden
hebben gevoerd in tegenwoordigheid van het raadslid
]. ]. Beaujon, waarbij "men zich veroorlbofd heeft
?nbetamelijke en honende uitdrukkringen
te bezigen
Jegens het Gouvernement en de Leden van den Raad
van Policie dezes eilands ... met opzigt tot de maatregelen der regering en de handelingen der Leden van opgemelden Raad betreffende het gangbaar stellen van de
gestempelde gouden J ohannissen op derzelver reeele
waarde bij gewigt tegen den tegenwoordigen bepaalden
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koers" De Gouverneur was er natuurlijk aanstonds, bij
aan den Raad-fiskaal een onder zoek op te dragen.
~ukkig
was er een Publicatie van ~. H .. M. I:Ieeren
Staten-Generaal van 19 Dec. ~706, bIJ verme~wmg 29
M . 1792 op Cura<;ao afgekondIgd, dat de noodIge ~trafbe~alingen gaf tegen "aanstotelijke termen ... o~Ie,:se
refleetien... of di.scoursen... ~tca dew~lke eemgzms
tot nadeel Calumme of k",,:a~emt.erpretatIe v~n de handelingen decisien of admmIstratIe der regenng zo~den
kunnen strekken." De zaak liep echter ..met een SIsser
af, toen de schuldige, ]. Kloppenburg, zIJn verontschuldiging aanbood.
.
Aan de inwisseling der gestempelde gouden J O?a~Z:Isn wetd den voorrang gegeven boven de vermetIgmg
~~r bewijzen van afgekeurde Johannissen, zelfs w~rden
de gelden van het "Fonds tot vernietiging" met dIe de~
Reserve-Kas daartoe aangewend. Op 3, 4 en 5 Februan
1823 werden ingewisseld 3005 gestempelde gouden J 0hannissen, in de Reserve- Kas waren er 2064; op deze
5067 stuks (I bleek valsch en 1 dubbel geteld) leE;dde
kolonie een verlies van Ps. 9486, vermeerderd met Ps.
474 voor onkosten. Half Juli 1823 waren door de geheven
belastingen de noodige gelden bijeen, maar nog tot
Maart 1824 duurde het voor deze belastingen afgeschaft
werden. Met de vernietiging der bewijzen van afgekeurde
Johannissen was inmiddels voortgeg~an, naar gel~ng de
gelden binnenkwamen .. ~et 1. Apnl 1824 vervlel de
gangbaarheid dezer bewIJzen, dIe tot 31 December van
dat jaar ingewisseld konden worden. Omstreeks de
helft van 1820 was de administratie van het "Fonds tot
vernietiging," dat nog niet kon geliqui~eerd worden,
omdat nog zoo veel achterstallige belastmgen moesten
geind worden, overgegaan aan het Gouvernement. Ee:~t
werden de beheerders van het "Fonds" nog aansprakehJ.k
gesteld voor het verlies op een partic~lier.en wissel,. dIe
was aangekocht in strijd met de verphchtmg der dlrectie alleen gouvernements-wissels te koopen, maar to.en
de uitkomsten gunstig bleken, werd deze schade, rmm
f 500.-, toch maar ten laste van het "Fonds" genomen.
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B~ de ein~afr~ke~ing op 31 December 1824 bleken 7
bewIJzen ter mWIsselmg met aangeboden te zijn en h t
batig saldo van beide Fondsen te bedragen Ps. 22691. ;._
2 met Ps. 1964. 5. 2 achterstallige schuld ten laste va
uitlandige en minvermogende schuldenaren. Van di~
gel~ werd Ps. 13.500 besteed, om de schuld van het schuttenJkorps te betale~, Ps. 6000 werd in de koloniale kas
gedaan als ve~g?edmg voor het in 1824 niet geheven
hoofd- en famIIIegeld, en de rest met de vorderingen
kwam e~en~ens de koloniale kas ten goede. Voorwaar,
'een mOOleUltslag van Cantz'laa'ts beleid.
En .tha~s wil ik nog uitvoerig stilstaan bij de dubloenenkwestze, dIe zoo geweldig veel beroering gewekt heeft
en nagenoeg de geheele bevolking, althans al wat daar~
onder nota bel was, koopman en ambtenaar, tegenover
den Gouverneur geplaatst heeft.
"Een ander besluit" (dan dat tot sluiting der R. K.
Kerk op 1 ]uni 1824), zegt Simons, "dat niet minder
ontevredenheid verwekte, was de bepaling, die door den
gouverneur Can t z'l a a r aan de ambtenaaren werd gegeven om de Spaansche en Columbiaansche dubloenen
alsmede de p.i.a~ters voor veel minderen prijs aan t~
ne~~n dan ~IJ ~n den handel gerekend werden waardig
te zIJn. - .. BIJ Ultgaaf van zijnent- of gouvernementswege
w~rden ZIJechter teger: den ouden prijs berekend.- (VermIts de gouverneur mmmer in gouden of zilveren munten
aan het ministerie sommen heeft overgedragen, schuilt
het oogwerk v,an.di~ handelwijze in het donker).
. Eene COmmISSIeUlt de kooplieden, die door die bepahng groote schade kregen, verzocht hem zijn besluit in
te trekken, doch hij wilde zulks niet doen, en dit had
ten gevolg dat, toen bij den tijd van betaling geweigerd
werd, zulks volgens het oude gebruik te doen, men volgens
den koers betaalde door den gouverneur vastgesteld,
m~a~... zulks met recht van protest, hetwelk dan ook
WeImgedagen daarna ingediend werd. Reeds was die geest
v~n ontevredenheid levendig geworden, doch toen die
bIJ het gouvernement ontvangen gouden en zilveren
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tukken openlijk verkocht en meest doo~ de uitgevers
werden gekocht, verbeterde zulks met. De ondert k~naars van het protest werden nu voor den procu;:~r generaal geroepen, die van de rechtbank vorderde,
-d t de onderteekenaars of verbannen of tot eene zware
b~ete zouden word~.n"veroordeeld, doch de rechtbank
sprak hen echter vnJ.
lfd
Brusse verteIt ook dit nagenoeg met geheel deze e
woorden, en hij is met Simons he.t erover eens, dat toen
d kooplieden zich tot den Komng gewend hadden en
a~hun grieven opgesomd hadden, in 1827 Van den Bosch
Is commissaris naar Cura<;ao gezonden werd om naar
~'e klachten een onderzoek in te stellen, doch de gouvern~ur bij diens aankomst .zich ~~t ~en go~ve~nement~secretaris Prince, met Wlen hIJ eemg~n tIJd m onmm
had geleefd, verzoende, en deze als bemIddelaar tusschen
den gouverneur en de kooplieden optrad, en aan de
zaak een gunstige wending gaf.
Vreemder dan dat tijdgenooten als Ds. ~osch. en Teenstra geen woord aan deze zaak, die, zooals Ik ~eIde~..zeker
eenige jaren lang de Cura<;aosche samenI:vmg m beroering heeft gebracht, wijden, is, dat S.mIdt en vooral
Fabius met geen enkel woord ervan meIdmg maken.
Cura<;ao had door het drukke verkeer :net de ~paansche koionien op de vaste kust van ZUld-Amenka de
peso of zilveren piaster, pattinje genaam~, ook wel
Spaansche mat en pilaardaaider, ais belangnJkste n:unt
behouden. Deze "ronde" peso is wel te ondersc~eIden
van de peso van achten, de gesnoeide en gedeprecleerde
peso, die de gewone rekenmunt geworden was. Als gouden munt kwam voor de dubIo en of quadrupel.
_
Volgens publicatie van Gouverneur en Raden va~ 1,7
November 1804 was de waarde van de zilveren pattmJe
op 12 real en gesteld en volgens publica tie van den .G?Uverneur van 22 Juni 1808 de dubIo en op 16 pattmJes.
N aar deze bepalingen verwee~ het. Kon.. Besl. van
]anuari 1816, dus nog v66r de mbezltnemmg der ~olome,
dat bepaalde, dat de pattinje evenals voormaals m handelingen met het Gouvernement tegen een bepaalde waarSeru

?O

MUNT- EN GELDMOEILIJKHEDEN

de zou gelden, onverlet ieders bevoegdheid, om in onderlinge handelingen de waarde van dit geldstuk zoo te regelen als men zou overeenkomen. In 1814 of 1815 waren
pattinjes-in
1798 onder Lauffer in vieren gekapt-in vijyen gedeeld, en: evenals in 1798 de eenvierde stukken 1),
tegen 3 real en m omloop gebracht. Ret eigenaardige is
dat desniettemin de pattinje 12 real en bleef doen in de~
eersten tijd. Kikkert zegt nog in 1817 in zijn verslag
dat de pattinje voor 12 real en geldt en de quadrupel of
dubloen voor 16 pattinjes of 24 pesos van achten, beide
boven hun werkelijke waarde, en voegt eraan toe, dat
er "geene ten min~te.n zeer weinig", dubloenen in omloop
waren, en de pattmJes "zeer schaars" waren, doch beide
munten met 15% agio ingewisseld en uitgevoerd werden, wat de handel zbo nadeelig maakte en Cura<;ao
van gereed g~ld ontblootte. De waarde van de pattinje
en daarmee dIe van den dubIo en steeg nog meer door invoer van in zessen gekapte pilaardaalders uit St. Thomas
die tersluiks voor vijfde deelen in omloop gebracht wer~
~en 2). Vijf~i~n realen werd de handelswaarde der pattinJes, 20 pattmJes of 30 pesos van achten die der dubloenen.
Ret Gouvernement hield zich aan de wettelijke waarde. Van 1823 af leest men meer dan eens in het gouvernements-journaal van schuldenaren der gouvernementskas, die met dubloenen tegen 30 pesos van achten willen betalen. 3) Eerst vindt de Gouverneur er dan dit op
dat die munten wel tegen 24 pesos aangenomen worden:
waar met bevoegdheid van den schuldenaar on ze tegen
an~er gangbaar geld terug te nemen. Tevens verschijnt
er m de Curayaosche courant van 10 Mei 1823 een herinnering aan de wettelijke waardebepalingen van pattinjes
en dubloenen met mededeeling, dat het Gouvernement
zich daa~aan zal houden "zonder op eenigerlei wijze in
aanmerkmg te kunnen nemen eenigen hoogeren koers
welke die muntspecie als handelspenningen, door on1) Deze werden in 1815 op 31/. reaal gebracht.
2) Teenstra, t. a. p. I, bladz. 206.
3) G. j. 21 Febr., 1 Mei 1823.
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derlinge handelingen van particulieren, .~eed~,verkregen
hebben of naargaans nog mogten verkn]gen,
.
Een uitzondering vermeldt het gouvernem.ents-JourI n 23 Augustus 1824. C. L. Parker had mgeschrenaa va het verwhout van Bonaire voor het tweede halfyen 0&24 voor 31.dubloen per ton. En nu overwoog de
par
3
••
d
r wan
G uverneur dat dit minder zou ZI]n an vroege ,
n~er de dubloen tegen 16 pattinjes of 24 pesos berekend
maar meer wanneer men als tegenwaarde 20 patwer d "
d'
t' denhan
tinjes of 30 pesos aannam, waarvoor Ie mun m
d I en onder particulieren gangbaar was. Ret Gou~erne~ent, zoo wordt verder gezegd, is in de gele~e~held om
der schade de dubloenen tegen 16 pat~m]es ?f 24
zon Ul'tte geveu daar maandelijks bij de mtbetalm~en
pesos,
d"
. k 1
1
der militaire traktermenten
en sol I];n m ? omaa
eld daarop agio gegeven moet worden ), wat met noo~ig ~a1 zijn als deze betalingen met dub10enen tegen.24
esos -in p1aats van 30 - geschiedt, zoodat he~.verhe~~
Xat het Gouvernement nominaal zou kunnen h]den bl]
het contracteeren in dubloenen, vergoed wordt doo,r de
besparing van agio op de gemelde traktementen:. Met
Parker werd daarom overeengekomen, dat, a1s hI] onverhoopt niet in gouden dubloenen of quadruppels zou
kunnen betalen, de tegenwaarde op 30 pe~os Z?U aangenomen worden, Men heeft hier te doen m~slmtend met
een berekening en blijkbaar wordt ervan mtgegaan, d<i:~
het gouvernement de waarde van 24 pesos zoowel bI]
het ontvangen a1s bij het uitgeven moet aannemen,
Tevens is door het vorenstaande duidelijk het voordee1
voor de gouvernementskas, waarnaa~ Simons teve.rgeefs
gezocht heeft, ofschoon zijn o:pmerkmg daarove~ m het1icht van zijn eigen mededee1mgen nogal dom IS, daar
hij juist te voren had meegedeeld, dat het Gou~ernement
(en de Gouverneur) de dub10enen voor meer mtgaf, dan
het die ontvangen had.
.
bOOK
b sl de koers
1) Voor de uitbetalingen aan de troepen was IJ
on. e.
.
der dubloenen tegen 16 pattinjes en die der laats~en tegen 50 stUlvers
Nederl. vastgesteld, met bepaling dat bij betaling 111kolol11aal geld, anders dan hard of rond geld, 25 % agio zou moeten gegeven worden.
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13 September .1824 ontving de Gouverneur een verzoek van kooplIeden en andere ingezetenen om d
dubloenen en zilveren pattinjes voortaan weer (wellich~
was het ..v0or 1823 of onder Kikkert gebeurd) tot den
marktpflJs aan te nemen. In zijn antwoord wees de Gouver~eur erop, dat. nergens de verplichting was opgelegd.
om s lands belastmgen met gekapt zilverge1d te betalen
~aarvan de verzoekers uitgingen.· De oorzaak der moei~
lIJkheden lag bij de winkeliers, die het gekapte zilvergeld en ander kleingeld in handen..kregen, en de dubloenen slechts met winst, en dus voor minder dan waarze bij particulieren onderling werden aangenomen.
mWIsseld~n. De Gouverneur zag hierbij over het hoofd,
~at betalmg aan de gouvernementskas in dubloenen wel1I.chtnog voordeeliger was. Voorts beriep de Gouverneur
zlch op de wettelijke bepalingen, en betoogde, dat
eenmaal het verzoek ingewilligd, een nog hooger oploo~
pen van de .koers ook weer tot een hoogere wettelijke
waardebepalmg zou moeten leiden. "Ik mag geen bevelen van hooger hand buiten werking stellen," was ook
weer des Gouverneurs antwoord toen hem een week later verzocht w~rd, den g~vraagden maatregel provision~el te nem~n m afwachtmg van de beslissing des Komngs, tot Wlen verzoekers zich zouden wenden .
.En de administratie van financien en de fiskaal, tot
Wlen gesommeerde landsdebiteuren
zich had den gewen~ ~et aanbod van betaling in dubloenen en ronde
pattm)es tegen 20 pattinjes en 15 realen, "waarop het
Gouverne~ent ~e~elve gekapt heeft," zooals het scherp
en geenszms On)Ulst heet, weigerden de dubloenen tegen andere dan de wettelijke waarde aan te nemen.
Ais men op het voortdurend aanhouden der belangheb~~nden let, moet men wel aannemen, dat er in dezen
tIJ.d meer dubloenen in omloop gekomen waren, dan in
KIkkerts Verslag bedoeld. De Gouverneur heeft geen
k~mp gegeven ondanks de klaarblijkelijke tegenwerkmg van den Raad van Justitie en van de Weeskamer
ondanks de slappe meewerking van den fiskaal en zonde;
de instemming ook van den Raad van Politie.
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In October 1824 zou het tot een formeel protest v~n
de kooplieden bij den gouverneur komen, Een der kooplIeden J. VV. G. Jutting, sprak da~rover den .Gou.vernementssecretaris Prince aan, in dlens hoedamghel~ van
notaris, om het stuk op te maken. Deze w~lgerde
met instemming van den Gouverneur en na advIes van
den fiskaal, die als zijn oordeel, uitsprak, dat protesten
tegen het gouvernement niet geoorloofd waren, daar
minderen niet tegen meerderen konden protesteeren.
Maar den volgenden dag kwam het toch. De kooplieden
A. de Veer Jr., A. de Meza, A. H. Senior en J. W. G..
Jutting hadden het met bijstand van den procureur
Ricardo aan den fiskaal gebracht. Mede-onderteekenaars.
waren M. Trois (of Frois), M. A. Jesurun, E. Brandao,
J. P. Brandao Jr., 1. C: Jandroep, H. A.. Cohen, D.~.
de Lima Jr., Is. A. de LIma, D. S. ValencIa, G. M. EllIs,.
A. Matthey, H. A. de Lima, J. H. Apitsz, D. G. Casseres,
Is. Pardo, Jos. Pardo, Samuel Lyon, Jos. P. Brandao,.
1. de Sola, C. L. Parker, P. Robinson, E. Arnold en C. A.
Zeppenfeld. De Gouverneur was woedend. IngezeteI).en
hebben geen wettig recht om te protesteeren tegen besluiten en handelingen van het wettig gezag, aldus leest
men in het gouvernements-journaal; "het... protest moet
beschouwd worden als een onwettig, schandelijk en
schaamteloos libel, strekking hebbende tot ondermij-ning van het wettig gezag en verstoring van de rust
onder de ingezetenen." Strijd met art. 1 van het Regeeringsreglement, miskenning van des Gouverneurs gezag als van den vertegenwoordiger des Konings werd
erin gezien. Den fiskaal gelastte de G~"?-verneurtegen
de onderteekenaars te procedeeren, en hIJ voegde eraan toe, dat hij niet begreep, dat deze ambtenaar n~ets er-··
van scheen gehoord te hebben, dat Samuel Parelra met
het protest langs de huizen en straten gegaan w~s, om
handteekeningen te krijgen. Th. JuttIng, het lId van
den Raad van Politie, was een der belhamels 1). Mr.
1) Met hem had de gouverneur nog een kwestie: De Weeskamer e~. deJ oodsche weesmeesters hadden Jutting een verklanng afgegeven, dat ZlJ de.~
dubloenen en de pattinjes aannamen tegen de nandelswaarde. en dat hun.
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Serrurier had zijn meewerking bij het opstellen van het
p~?test verlee?d, waarvan de Gouverneur begrijpelijkerWIJSden Komng meedeeling deed.
Er war~n nu twee processen in verband met de dubloenenk~estl.e: het eene tegen de nalatige landsschuldenaren, dIe n~et t.egen den wettigen koers hadden willen betalen en mmiddeis tot betaling gedagvaard waren en
het andere tegen de onderteekenaars van het protest.
Welhaast scheen ~et alsof ~r een derde zou bijkomen, tegen
den procure?r. RIcardo, dIe in h~t eerstgenoemde proces
ter te~echtZlttmg gesproken had van "vixatie en onderdrukkmg a~n de zijde van den crediteur zijner c1ienten,"
~oor~:n, dIe de Gouverneur "odieus, laesif en seditieus,"
m strl]d m~t de publicatie van Gouverneur en Raden
van 29 Mel 1792 noemde. Zijn schorsing als procureur
werd alleen voorkomen, omdat het anders den schijn zou
h:bben, alsof ~et Gouvernement zijn c1ienten van zijn
dlensten zou wIllen versteken.
geen "legale o~der ter contrarie van hooger hand" was toegezonden. De
Raad van Pohtre, waarin de Gouverneur de zaak bracht, oordeelde zich
van d1e mtlatmg niets te moeten aantrekken, doch de Gouverneur zond
aan de Weesk~mer benc~t, d~t de wettelijke bepalingen op dit stuk als
voor aIle Pllbheke adm1111stratren ook voor haar golden met persoonlijke
aansprakehJkl:e1d der weesmeesters bij overtreding. Bij het open en der
raadsvergade~mg :ran 19 October 1824 las de Gouverneur voor een "acte
v~n non praejUd1tre wegens het zitting nemen .... met het Lid Jutting"
d1e daarop e~rst wIlde .vertrekken, maar besloot te blijven "ten einde niet
na te laten z1Jnefunctren als mede Lid van dezen Raad waar te nemen."
In de twee volgende verga~eringen, waarin Jutting afwezig is, stelde de
~ou~erneur een o~derzoek m, of de leden zich niet herinnerden, dat Juttmg m 18.22 z1ch m een vergadering heeft verzet tegen het invoeren van
een kolomale munt ell tegen het vermeerderen van gekapt geld, op grond
dat daar~oo~ de waarde van het ronde geld te veel zou rijzen, er bijvoegende, ~a~, md1en de dubloenen op 20 pattinjes bleven en niet weer tot 16
pattr~jes of .daaromtrent daalden, de kolonie gerulneerd zou zijn. De uit:lag 1: gunstrg voor den Gouverneur. Zelfs herinnerden Cancrijn en BeauJon z1ch, dat Jutting geze~d ?ad, dat alle andere munstspecien dan het
gekapte geld voor. h~ar mtnns1eke waarden moesten circuleeren: dubloenen tegen 16 pattmJes en pattinjes tegen 12 realen.
De ontknooping kwam to en Jutting in 1826 moest aftreden. Met den
aftredende, volge~s art. 27 van het Regeeringsreglement, werden de heeren
1. N. C. Juttmg, hd van den Raad van Justitie, en de planter Claas Schotborgh op de voordracht gepla.atst. Deze laatste, die inmiddels voorgedragen
was voor een met het raadshdmaatschap onvereenigbaar ambt werd vervangen door Daniel Beevers, die ook door den Gouverneur ben~emd werd.
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Ret vonnis tegen de landsdebiteuren viel den 4den
Nov. 1824. Ret wekte de verbolgenheid van den Gouverneur. Vooreerst om de inderdaad wel wat vreemde overwegingen, vooral als men beden~t, dat de R~a~ van J ustitie doorgaans geheel ongemotiveerde beshssmgen gaf.
Gelet dat het dezen Raad niet vrystaat, noch tot des~elfs attributen behoort over de nuttigheid of schadelykheid van zoodanige maatregelen te oord~elen als aan
andere magten zijn gereservee:d noch specIaa~ over de
verhouding welke de prysbepalmg op geld Speclen welke
's ryks Kas mag komen te ontvan~en "?ehoord te hebben,
tot de waarde dierzelfde geldspeclen m den hande1 na~r
gewigt en gehalte, veel min~er om van gehoorzaamhe.ld
aan Z. M. besluiten het zy fmaal of by voorbaad te dlSpenseeren" werd de gedaagde (S. Lyon) veroordeeld
om het ge~orderde bedrag te betalen "in gek.apt zilveren
geld, Schellingen of Stuivers, zoo ver h~ Zlch hetzel:re
zal kunnen verschaffen en voor het ovenge gedeelte m
andere gouden of zilveren Specien op d~n voet zoo als
dezelve tot betaling van Gouvernements mschulden volgens Gouvernements bepaling word~n aangenomer,t, onder reserve van en onverlet des Debiteurs regt om m geval Zyne Majesteit mogt komen te besluite? da~ de ree~s
verschenene Gouvernements inschulden m dIe SpecIe
tegen eenen hoogeren voet zouden worden kunnen betaald als dan het te veel betaalde terug te vorderen, met
condemnatie van den Eischer R. O. in de kosten 1).
Mr. Serrurier, G. Stridde1s, J. N. C. Jutting, D. Specht
en J. C. Meyer zijn de rechters, die dit vonnis gestre~en
hadden. Ret vonnis ging vergezeld van de .?PI?erkmg
van de rechters aan den gouverneur, "dat ZIJ Zlch met
leedwezen ter gehoorzaamheid van 's/ Konings bevelen
verpligt hebben gevonden op de ~osten van de.n Raa~
Fiscaal, ten voordeele van den eischer te declderen,
en van een verzoek aan den gouverneur om tegenover
de veroordeelden toegeeflijkheid te gebruiken "waardoor
President en Raden ... , bij de overtuiging van hunnen
1) Dit en andere judicieele stukken, op deze zaak betrekking hebbende
zijn te vinden Oud-Archie!
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pligt te hebben ged~an, n.og die zouden kunnen voegen,
dat ?-an het vonms, bmten merkelijke ongelegenheid
van Iemand hunner mede ingezetenen, voldaan zoude
kunnen worden." De Gouverneur maakte de weinig
menschkundige opmerking, "dat het te bevreemden is
hoe of eene regtbank leedwezen gevoelen kan in volgens
de wet regt te spreken." Er is meer over de wet dan volgens de wet recht gesproken, zegt een andere opmerking.l)
~ a ~e rechtspraak moet de rechtbank zich met de zaak
met mlaten. Aan partijdigheid v06r de landsdebiteuren
en aan onwil om het Gouvernement recht te laten wedervaren grenst dit vonnis, wat echter weinig te verwonderen is, daar twee der rechters tot de onderteekenaars
van het verzoekschrift van 13 September behooren. Zoo
min als het politiek gezag zich met de administratie der
justitie mag bemoeien, mag de justitie zich inlaten met
de politi eke administratie. Sterk stond de gouverneur
met een beroep op het geval van G. Curiel, die meermalen ui~stel van betaling had gehad, ten bewijze zijner
~~we~mg, dat het gouvernement, waar mogelijk, toegeefh]kheld gebruikte.
Een andere reden, waarom de Gouverneur over de
beslissing van den Raad van ]ustitie misnoegd was,
was de kostenveroordeeling in 34 gevallen ten laste van
den Raad-fiskaal qq. als eischer. Hoe de Raad tot deze
beslissing gekomen is, leeren de Notulen van denzelfden
4den November:
"Overga~nde tot de decisie der kosten proponeert de
Raad ] uttmg alzoo volgens de erkentenis van den Raad
Fiscaal R. O. en ook volgens den aard der zaak, het in,,":orderender i-? eene Maand schul dig geworden preten~Ie-?~Y verschIllendeprocedures
het gevolg is van de
mngtmg ~p de Lands kantoren, en niet van eenige daad
der contnbuabelen, de debiteuren te condenmeeren in
d~ k?st~n gevallen op de invordering der laatste rekemng m Ieder Maand en den Raad Fiscaal en wel R. O. in
die der vorigen.
1) Ontleend aan het advies van den fiskaal, aan den gouverneur
gebracht.
.
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Alle de Heeren vereenigen zich met dit voorstel, en
wordt dus hetzelve gearresteerd."
De Gouverneur vroeg echter ~everge~fs ~aar de reden
dezer beslissing; de Raad was met bereld dIe mee te de:en m
1en. Toch was het van belang om die dreden te wet
d
verband met de vraag of geappelleer zou wor en, en
met het oog op nieuwe procedures van dezen aard. Ook
bestond de regel, dat schade, den Lande veroorzaakt
door fouten van ambtenaren, op deze werden v~~haald.
Van verhaal op den fiskaal kon nu geen sprake .z1Jn,omdat van eenig verzuim van dezen ambtenaar met gebleken was. De Gouverneur besloot allereerst hooger beroep
te laten aanteekenen. Een daartoe strekkend verzoek
werd door den Raad afgewezen, waarop de Gouverneur
besloot de vonnissen niet ten uitvoer te doen !eggen alvorens de Koning hieromtrent zou hebben beslIst. ~angs
een omweg kwam de Gouverneur achter hetgeen h:] weten wilde, toen hij kort daarop met het oog op n~euwe
procedures tegen schuld~Il;ar~n:an. den la-?de den flskaal
bij den Raad van ]UStItI~ mlIcht:ngen lI~t vragen omtrent de wijze waarop tot mvordenng van s Lands rechten en accijnzen behoorde te worden geproc.edeerd. Het
antwoord van den secretaris hield in, da t m ~e eerste
plaats "er op den precisen vervaldag der rek.emng ,~agvaardiging op dezelve zoude moeten geschleden,
en
verder dat "voor de rekeningen van iedere maand sl~~hts
eene dagvaardiging zoude moeten gedaan worden. In
zijn journaal van 14 ]anuari 182? merkt de Gou:rerneur
op ten aanzien van den eersten elsch, da.~ toch memand
een schuldeischer kan beletten aan ZI]n schuldenaar
uitstel van betaling te geven, en ten a~nz~en van de tweede voorwaarde, dat dit een verandenng m de bestaande
manier van procedeeren is in strijd ~et art. 53 :van het
het Regeeringsreglement ("ook z~~ m de. ~amer van
procederen in de Kolonie gebruikelI]k provIslOn~el gee.ne
verandering worden gemaakt" .... ) en pra~tIsch met
uitvoerbaar zonder vertraging, wanneer bl]VOorbeeld
een der posten van een maandrekening bestreden wordt.
De Gouverneur vat zijn grieven tegen den Raad aldus
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samen: "pat de Raad van Justitie voormeld wegens 11
omstandlgheden als partij tegen het Gouvernement m~ ~
worden beschouwd in zoo ver dezelve, niet a11eengeaa~zeld heeft regt te spreken en zulks niet dan met leedwezen
ten behoeve
. h
dvan . het Gouvernement heeft ge d aan
maar Zl~ . ver er met met de zaak tusschen hetzelve e~
de o~~llhge Lands debiteuren ingelaten heeft dan be~o?rhJk was en met deszelfs attrihuten overeenkwam
. mten en behalve de regtspraak zelve die de oorzaak
IS dat de L~ndskassen ontstoken blijven van de bedra en

~er sententIen tegen eenige van die debiteuren wa;bij
et oHlcle ~lskaal m de kosten is gecondemmeerd, ten
ware dat dIe kosten, welke ten laste der koloniale kas
zoud.~n moete~ komen, uit dezelve betaald wierden'
terwIJl ~ovendlen nog het hiervorerigemelde sustenu e~
?pperd IS, als e~n tastbaar mid del om het Gouvernem:nt
m de vervorder~ng v~n deszelfs regt te verhinderen, wanneer hetzelve zlch met aan willekeurigheid zoude willen
?nderwerper:; al hetwelk niet te bevreemden is als men
m aanmerkmg neemt dat de President bekend staat
al~.de stel~er van een rekwest voor sommige der handel~nJvende mgezetenen dewelke zich naargaans in de maand
eptember.o~er den koers van gouden dobloenen en zilve~en pattmJes he?ben geadresseerd en twee der Leden
~n erteekenaars. ZlJn van het eerste in die maand over
at onderwerp mgeleverd rekwest, waar in zij hunne
gevoelens aan den dag hebben gelegd."
grond d~t de Raad fiskaal tot aan de bedoelde beshssmgen a1tlJd geprocedeerd had zonder de nu bekend
geworden voorwaarden na te leven riep de gouverneur
den Raad van ]ustitie ter verantwoording met een beroep op het gemelde artikel 53 van het Regeeringsreglement. De Raad van Justitie betoogde, dat dit van de zijde
v:a~ den Gouverneur een verboden inmenging in de justItIe was, en zoo bleven partijen scherp tegenover elkaar
staan. De Raad had zelfs de onkieschheid voor een
plaatsvervangersplaats
A. de Veer Jr. voor te dragen
~aa:op de Gouverneur antw?ordde, dat, daargelaten dat
m dlt geval een voordracht met noodig was, hij toch nooit
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een voordracht zou aannemen, waarop De Veer voorkwam, ."die onder het getal behoort van de genen tegen
dewelke het oHicie fiscaal ... , gekwalificeerd is om in
regten te procederen, en waartegen eisch tot ontzegging
van het burgerregt gedaan is."
.
Intusschen bleken zeUs de autoriteiten zich zoo weinig
rekenschap te geven van den inhoud der wettelijke bepalingen, waaraan de Gouverne,,:r krampachtig. vasthield,
dat o. a. de fiskaal vanmeemng was, dat Wle eenmaal
dubloenen en daalders tegen den handelskoers aangenomen had, verder niet weigeren mocht, betaling tegen dien
koers aan te nemen. De Gouverneur vond daarin aanleiding tot een bekendmaking in de Curayaosche courant
van 5 Februari 1825, dat niemand verplicht was, deze
munten tegen andere waarden, dan onderling werd
overeengekomen aan te nemen; de wettelijke koersbepaling was' alleen verbindend in handelingen met het
Gouvernement.
Wat dit laatste betreft, ik heb niets gevonden, dat
wijst op de waarheid van Simons bewering, dat bij uitgaaf van gouvernementswege de dubloenen tegen de
handelswaarde werden berekend. Uit de kwestie def
militaire soldijen blijkt het tegendeel.
.
En bij uitgaaf van wege den gouverneur als partIculier persoon? In een brief aan Mr. Serrurier v~n 28 F.~bruari 1825 zette Cantz'laar uiteen, wat van dlt verwIJt
waar was. Van J eosuah N aar had hij dubloenen gekocht
tegen 30 pesos in gekapt zilvergeld, waarmee deze een
schuld aan het Gouvernement voordeeliger kon betalen.
Als particulier had hij gebruik gemaakt van zijn recht,
om deze dubloenen uit te geven tegen f. 40.-, zooals
.overeengekomen was, aan Jutting en De Veer voor overtochtsgeld van zijn kinderen.
Over de rechtszaken tegen de onderteekenaars van
het protest zou in plaats van het lid van den Raad va.n
Justitie Jutting het lid van het College van comn:ercle
en zeezaken Ziegler als lid ad hoc oordeelen. D~ hskaal
deed nog een poging, om den Gouver~eur tot ~nt~tel te
bewegen in afwachting van des Romngs beshssmg op
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rdee
van als noch niet waaren ] ouisseerende" , met veroo
ling van 12 hunner in een boete van 4000 pesos elk, en
10 hunner "als bovendien zich schuldig gemaakt hebbende aan leugenachtige voorgevens wegens de van hun
door het oHicie fiscaal ingevoerde Landsgeregtigheden
en 't welk zij niet anders hebben wedersproken dan door
zich schuldig te verklaren aan complotten en verkragting van art. 1601) der grondwet in een boete van Vijjduizend Pezos van agten,
En eindelijk de Gedaagdens
1 M. Trois
2 M. A. ] esurum
3 E. Brandao en
4 ] oseph P Brandao Jr..
, boven deze aIle schuldig door ook nog voorgegeeven
te hebben aan Z: E: den Gouverneur request en te hebben
geoffereert, waarop zij hun tekening gronden terwyl
zulks gansch en al onwaaragtig en niet geschied was,
waarop zij zich niet anders hebben kunnen defendeeren
dan dat voor het Corps Kooplieden waaren opgekomen en
misschien in complot voor en in naam van een niet gelegalis
Corps getekent hadden, strydig mede alzo teeerd
ges het bereids geallegueerde artikel der grondwet in een
. boete ieder van zes Duizend Pezos van agten
of tot
zodanigeanderestraffenmulcte
en poene als deze WelEd:
agtb: Raad tot maintien van's Gouverneurs gezag in
zyne Majesteits naam gevoert en reparatie aan hetzelve
door deze Gedaagden toegebragt, in goede Justitie zal
vermeenen te behooren."
Eerst 18 October werd het vonnis uitgesproken, waarbij, ditmaal weer zonder eenige motiveering, de eisch
van den fiskaal werd ontzegd met zijn veroordeeling
in de kosten.
Dat de Gouverneur hierover niet te spreken was, be1) Bedoeld zal zijn art. 161: Ieder ingezeten heeft het regt om verzoeken
aan de bevoegde magt schriftelijk in te dienen. mits die persoonlijk en niet
uit naam van meerderen worden onderteekend, welk laatste alleen zal
kunnen geschieden door of van wege ligchamen wettiglijk zamengesteld
en als zoodanig erkend, en in dat geval niet anders dan over onderwerpen
tot derzelver bepaalde werkzaamheden behoorende.
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hoeft geen betoog. Aanstonds liet hij den Raad-fiskaal
krachtens artt. 4 en 5 van het reglement van appel va~
13 November 1803 een verzoek tot injectie van appeI
bij Raden - Commissarissen indienen. Dezen verwezen
de beslissing naar het "volle Hof," dat 27 Oct 1825 het
verzoek afwees. Uit de Notulen van den Raad van dien
dag treft de verklaring van Ziegler. "op grond van het in
de vorige Sessie door des Presidents gezegde, dat het Vonnis in zake van den Raad Fiscaal contra als boven door
den Raad te wijzen niet zoude zijwappellabel, geconsen_
teerd te hebben in het slaan van het vonnis over dezelve
zaak, hebbende anders de decisie daarvan aan hoog
magt in het moederland willen renvoyeeren". Vol ere
gens
den president zou dit raadslid hem echter verkeerd hebben begrepen en hij alleen gespraken hebben van de
inappellabitei t van een vonnis, overeenkomstig des requestrants gevoelen "geslagen op de confessie." Striddels
was daarentegenover juist van meening, dat het vonnis
nu inappellabel was, en dit niet zou geweest zijn bij
veroordeeling. Dit gevoelen was in zoover niet in strijd
met het rechtsgevolg, door den voorzitter aan een vonnis
op bekentenis gehecht, als sommige rechtsgeleerden
aan den eisch van bekentenis der feiten en omstandighe_
den verbonden dien eener "confessie van de Strafbaarheid," Het appel werd geweigerd met 4 stemmen tegen
die van den president, nadat deze nog verklaard had,
dat "de Raad in deze al verkeerd vonnissende het erreur
reparabel zijn zal, dewijl het Hoog Geregtshof in's Gravenhage zich aan 's Raads decisie niet zal binden," Zoo
zal ook de Gouverneur gedacht hebben, die den Raad
van ]ustitie berichtte, dat hij de aanteekening van appel
als steunende op de wet niet had mogen ontzeggen. Den
deurwaarder werd verboden mee te werken aan de executie van het vonnis, en toen deze zijn medewerking niet
stellig genoeg doch slechts "pravisioneel" weigerde, bezorgde dit hem een ernstige berisping van den Gouverneur.
Des Ronings beslissing werd over de zaak zelf ingeroepen.
Ruim een jaar later was deze zaak nog niet geeindigd,
hetgeen blijkt uit het volgende.
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In het December-nummer van dit tijdschrift komt een
artikel voor van den Heer C. van Drimmelen, blijkbaar
geinspireerd door de nobele neiging, die ook destijds Wilberforce, Mrs, Beecher Stowe, onzen dichter Bernard ter
Haar en anderen bezielde, iets te doen, om het eeuwenoud
vooroordeel van de blanke rassen tegen de donkerder gekleurde uit den weg te mimen, om propaganda te maken
voor de idee, dat alle menschen, ook de donker gekleurde,
breeders zijn, leden van hetzelfde huisgezin, de menschheid, waarin geen plaats behoarde te zijn voor rassenstrijd en rassenafgunst, voor trots op de lichtere huidskleur aan de eene zijde en voor een gevoel van nederigheid
wegens de aanwezigheid van donker gekleurd pigment
aan de andere zijde, Ongetwijfeldeenenobeleopvattingen
het is niet goed aan te nemen, dat iemand, die mensch is
in den waren zin des woords, zich tegen de algemeene aanvaarding daarvan zou willen verzetten. Dat dan ook in den
loop der eeuwen, - en niet pas sedert in de meeste kolonien slavenhandel en slavernij zijn afgeschaft, dus in de
1ge eeuw, - hoogstaande mannen en vrouwen van het
blanke ras zich aangegord hebben om aan den gruwel van
de onderdrukking der donkerder gekleurden paal en perk
te stellen, is volkomen verklaarbaar; het zou onbegrijpelijk zijn, indien niet, als reactie tegen de beestachtige behandeling der negerslaven, reeds vele en vele malen krachtige stemmen zich verheven hadden, stemmen, die na langen tijd weliswaar en na vele mislukkingen, ten slotte dan
tach hebben weten te verkrijgen, dat negers en andere ge-

