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Kaart Curaçao uit november 1634, gemaakt door Van Walbeeck.1
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Voor uitleg letters op de kaart: Zie Bijlage e.3: Illustratie verantwoording

INLEIDING

Op 20 augustus 1983 stierf de vijftienjarige Antilliaanse jongeman
Kerwin Duinmeijer na een steekpartij in de Damstraat (Amsterdam) een
zinloze dood. Iedereen was geschokt. De gemeente Amsterdam herdacht
Kerwin met de tekst op zijn graf: ‘Laat Amsterdam, eens het bolwerk van
verdraagzaamheid, de toorts van tolerantie verder dragen. Omdat men
zijn huidskleur niet kon verdragen, viel hier een mensenkind uit onverdraagzaamheid’. De Antilliaanse kunstenaar Nelson Carrilho maakte
voor hem een beeldhouwwerk in het Vondelpark en ieder jaar wordt er
op 20 augustus nog een stille tocht gehouden van de Damstraat naar het
Vondelpark.
Deze vorm van verweer tegen een intolerante daad past ook in de toonzetting van de missioneringsgeschiedenis van Curaçao van 1499 tot 1776.
Er was steeds een golfbeweging van actie-reactie. In deze studie zal ik
de golfbeweging tussen religieuze en raciale tolerantie onderzoeken als
ook hun wederkerigheid, want de geschiedenis van de katholieke kerk
op Curaçao is vooral ook de geschiedenis van de zwarte en gekleurde bevolking van Curaçao.
Het doel van deze studie is om een verklaring te vinden voor het feit
dat de bevolking van een onder het bewind van de West-Indische Compagnie en dus onder de religiewetten van de Republiek vallend eiland aan
het einde van de achttiende eeuw, als de wic ophoudt te bestaan, toch
overwegend katholiek is.
Bij de opzet van mijn onderzoek ben ik uitgegaan van de volgende twee
vragen: Welke waren vóór de negentiende eeuw de katholieke missioneringspraktijken en -strategieën op Curaçao? En welke omgevingsfactoren bepaalden het succes van die praktijken en strategieën?
Mijn stelling daarbij is dat de mogelijkheden van de katholieke missionering op Curaçao bepaald werden door de mate van religieuze en
raciale tolerantie op het eiland en de daarbij horende golfbeweging van
wederkerigheid tussen religieuze en raciale tolerantie.
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De dood van bovengenoemde Kerwin had ook wetenschappelijke repercussies en die gaven een goede omschrijving van de begrippen tolerantie en intolerantie, die ook nu in deze dissertatie bruikbaar zijn. In 1984
herdacht de Groningse hoogleraar E.H. Kossmann Kerwin in zijn Coornhertlezing Tolerantie vroeger en nu, waarin hij het begrip tolerantie in een
breder perspectief plaatste: ‘Tolerantie betekent dat een dominante groep
aan een niet-dominante meningen of bestaansvormen toestaat die van
de gewone orde schijnen af te wijken. Het begrip tolerantie veronderstelt
een hiërarchie: er is een groep die duldt en een groep die wordt geduld.’2
Zowel tolerantie als intolerantie zijn volgens Kossmann despotismen.
De een matigt zich het recht aan om gewetensvrijheid wel toe te staan en
de ander om dat niet goed te keuren. Dit is de basisvorm van religieuze
(in)tolerantie. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een eiland
van verdraagzaamheid, maar een pragmatische verdraagzaamheid, geen
principiële. Er was geen centrale overheid en de bewoners die onverdraagzaam zouden willen zijn (bijvoorbeeld strenge dominees), misten
de middelen om onverdraagzaamheid tot beleid te maken. Er werden wel
plakkaten uitgevaardigd, maar die konden worden afgekocht. In de Republiek kon iedereen zijn geloof tegen betaling belijden: de Joden kochten het recht op een synagoge. De katholieken zalfden de hand van de
ambtenaar met recognitiegelden waardoor ze hun geloof konden uitoefenen in schuilkerken, waarbij ‘winzucht zich met de verdraagzaamheid
verzustert’.3 Er was vrijheid van geweten, maar niet van godsdienst.
Deze pragmatische tolerantie was usance in de verschillende steden
en gewesten van de Republiek, waar de een strenger in de leer was dan de
ander. De Republiek kende geen staatskerk, de gereformeerde kerk was
slechts een publieke kerk die ieder gewest naar eigen goeddunken kon
invullen. 4 De stad Amsterdam had een zeer internationale bevolking
en kon zich niet veroorloven de plakkaten zeer streng toe te passen. Er
waren te veel culturen met elkaar in contact, dus de mate van coëxistentie van verschillende culturen bepaalde in de Republiek en haar overzeese gebiedsdelen de mate van intolerantie ten aanzien van heterodoxie
(een van het leerstellig geloof afwijkende leer) en de ‘andersdenkenden’,
die de heterodoxie beleden. Dit was dus al een uitgebreidere vorm van
2 E.H. Kossmann, Tolerantie vroeger en nu. Coornhertlezing 1984, uitgegeven door de
Coornhertstichting (Gouda 1984).
3 L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw (Amsterdam 1964, derde druk) 352.
4 Peter Nissen, ‘Proeftuin van verdraagzaamheid: confessionele pluriformiteit in de
Republiek’, in: Peter Nissen (ed), Geloven in de Lage landen, scharniermomenten in
de geschiedenis van het christendom (Leuven 2004) 141.
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religieuze tolerantie, gebaseerd op coëxistentie van verschillende cul
turen.
Deze vorm van religieuze tolerantie in de Republiek was in de zeventiende en achttiende eeuw elders niet gebruikelijk. In de meeste
Europese landen was de godsdienst van de vorst ook de godsdienst van
de onderdanen en moest streng worden nageleefd. Erasmus had een veilige thuishaven in Rotterdam. Hij schreef in 1524 hartstochtelijk ‘Over
de vrije wil’ (De libero arbitrio), waarin hij stelde dat Luther de vrije wil
van de mens onderschatte.5 Erasmus had vele volgelingen, ook onder de
machthebbers van Spanje was het usance om enige boeken van hem te
bezitten.6 Koning Filips ii bezat een hele collectie Erasmusgeschriften.7
In de Nieuwe Wereld waren ook veel ‘Erasmianen’: in het ‘Alcazar de
Colón’ (zie hoofdstuk i bij Diego Colón) op Hispaniola was Erasmus
grote mode. Zelfs op het zestiende-eeuwse Curaçao was er een Erasmiaan: Lázaro Bejarano.8
In de ‘koloniën’ van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc)
en de West-Indische Compagnie (wic), de twee bestuurslichamen voor
Nederlandse bezittingen in den vreemde, waren de demografische verhoudingen door de multiraciale verhoudingen onderling verschillend
maar ook anders dan die in de Republiek. Ook in die overzeese bezittingen was er een zekere mate van tolerantie, maar in deze studie onderzoek
ik hoe groot de tolerantie was op Curaçao ten aanzien van de katholieke
bevolkingsgroep. Het woord ‘koloniën’ is formeel gesproken niet juist,
want het waren bezittingen van een beheerslichaam en niet van een land,
maar desondanks waren het de Staten-Generaal die het charter uitreikten
aan zowel de voc als aan de wic. Beide beheerslichamen mochten van
de Staten-Generaal ook oorlog en vrede sluiten, dus koloniën verwerven
voor hun land.9 Dat werd duidelijk in 1791, toen de wic failliet ging. Haar
‘bezittingen’ werden overgenomen door de Staten-Generaal.
In deze studie over de katholieke missioneringsgeschiedenis van Curaçao van 1499 tot 1776 zal de katholieke kerk beschreven worden vanuit de
5 Willem Frijhoff, ‘De reformatie als godsdienst van het woord’, in: Huib Leeuwenberg (ed), De reformatie, breuk in de Europese geschiedenis en cultuur (Zutphen 2017)
140. Ook Peter Nissen noemt Erasmus in zijn artikel: ‘De roep om hervorming in de
late middeleeuwen: Reformaties vóór de Reformatie’, In: ibidem (2017) 38.
6 J.H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (London 2002) 161.
7 Geoffrey Parker, Filips ii (’s-Gravenhage 1981) 32.
8 Schoonzoon van de eerste encomendero van Curaçao (zie hoofdstuk i). Volgens de
bisschop van Coro hield Bejarano zich niet aan de katholieke voorschriften. Het is
onbekend of de erasmiaanse denkwijze daar debet aan was.
9 Henk den Heijer, Geschiedenis van de wic. Opkomst, bloei en ondergang (Walburg
Pers Zutphen 2013) 25.
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tolerantie die de overheid en de dominante bevolkingsgroep vertoonden
ten aanzien van zowel de religieuze vraagstukken als van de predikers
van de katholieke eredienst. Zoals de jaartallen al doen vermoeden begint mijn onderzoek met de periode dat Spanje Curaçao in handen kreeg
en eindigt het op het moment dat de West-Indische Compagnie en de
Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Propaganda Fide) eendrachtig
samenwerkten om drie paters franciscanen naar Curaçao te brengen. In
die tussenliggende periode is Curaçao tweemaal ontvolkt en tweemaal
van godsdienstige kleur veranderd.
In de loop van die drie eeuwen was er zowel tolerantie als intolerantie
en alle gradaties daartussen.10 De mate van religieuze tolerantie veranderde in die periode van de intolerantie van de exclusieve katholieke
godsdienst van de Spanjaarden naar de tolerantie van de gereformeerde
godsdienst, waarin het katholicisme ‘gedoogd’ werd.11 Dat gedogen was
rekbaar tot vele gradaties, afhankelijk van zowel de dienstdoende priester
als de dienstdoende ambtenaar of gouverneur.
Ook was er een verandering bespeurbaar in de mate van raciale tolerantie, dus ten aanzien van de rassen die op Curaçao naast elkaar leefden,
afhankelijk van de groepsgrootte van ieder ras. Door zowel de religieuze
als de raciale tegenstellingen was er soms een botsing van culturen, waarbij integratie van die culturen niet mogelijk bleek; slechts een aanvaarden
van een praktische tolerantie van ‘de ander’ bleek op den duur mogelijk,
zonder echte integratie. De culturen bleven gescheiden segmenten in de
samenleving.

Opbouw van deze studie
Aangaande de hiervoor gestelde eerste vraag naar de katholieke missioneringspraktijken en -strategieën kunnen op Curaçao drie soorten katholieke missionering onderscheiden worden, die ik per hoofdstuk zal
behandelen.
Allereerst was er de Spaanse intolerante missionering volgens het
patronaatsstelsel. Daarbij heb ik, zoals beschreven in hoofdstuk i, onder10 B.J. Kaplan, ‘Dutch’ religious tolerance: celebration and revisión’. In: R. Po-Chia
Hsia, Henk van Nierop (ed), Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden
age (Cambridge 2002), 8-26.
11 A. van de Sande, ‘Roomse buitenbeentjes in een protestantse natie? Tolerantie en
antipapisme in Nederland in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw’. In:
M. Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid. Afwijking en tolerantie in
Nederland van de zestiende eeuw tot heden (Hilversum 1989) 85-106.
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zocht waar die intolerantie vandaan kwam. Het begon in middeleeuws
Spanje, waar de veelgeroemde convivencia van drie godsdiensten naast
elkaar (interreligieuze coexistentie) bestond, totdat de Spaanse Inquisitie
werd opgericht, waardoor de gematigde middeleeuwse interreligieuze
tolerantie verdween en de christelijke overheid de burgers ging verdelen
in ‘katholieken’ en ‘andersdenkenden’. Men werd als andersdenkende
gedwongen om katholiek te worden of het land te verlaten. De Spaanse
katholieke overheid was hierdoor religieus zeer intolerant geworden.
Er was geen vrijheid van geweten meer, er waren zelfs auto da fe’s waar
iedere andersdenkende zijn godsdienst kon afzweren in ruil voor zijn
leven en de confiscatie van zijn goederen ten behoeve van de staat. Vervolgens ging Spanje na 1492 in korte tijd een heel continent veroveren en
de bevolking daar zijn wil én religie opleggen. In dit kader zal vooral het
ontstaan van de intolerantie van de Spanjaarden onderzocht worden ten
aanzien van de autochtonen in Latijns-Amerika. In hoeverre was er nog
tolerantie mogelijk en welke groepen bepleitten dat? Heeft Curaçao veel
geleden onder de intolerante houding van de Spanjaarden of bleven de
excessen van het vasteland achterwege op Curaçao? Voor een antwoord
op al deze vragen waren de boeken van de cehila nuttig (zie hierna bij
bronnen en werkwijze), maar ook de gegevens uit het Archivo General
de Indias (agi) in Sevilla, evenals die uit de Nationale Archieven in Den
Haag en op Curaçao.
Als tweede was er de jezuïetenmissionering, waarbij ik, zoals in hoofdstuk ii aan de orde komt, twee verschillende gebieden van de jezuïeten
vergelijk, die bijna buren waren en toch een totaal andere ontwikkeling
doormaakten. Tevens vergelijk ik de missionarissen uit Bohemen (de
provincia Bohemia) en de Lage Landen (de provincia Flandro-Belgica),
die in dezelfde tijd werkten in de Nuevo Reino y Quito-provincie (nrq)
in Nieuw-Granada (het huidige Colombia) en in de missie Curaçao
(1705-1742). De Curaçaose missie bleek voor de betrokken missionarissen aanzienlijk moeilijker dan die van Nieuw-Granada. Maar ook de
ontwikkeling van de tolerantie verschilde. In de nrq-provincie moest
iedere indiaan volgens het Spaanse patronaatssysteem katholiek gemaakt
worden, ofschoon de jezuïeten daar in hun ‘reducties’, de door hen voor
de inheemse bevolking gestichte ‘missies’, zeer voorzichtig mee omgingen. Ze waren tevens onderzoeker in het Orinocogebied. In hoofdstuk
ii wordt ook beschreven hoe de generale overste Curaçao waardevol
genoeg vond om het na het vertrtrek van Schabel te behouden. Hij zag
dat de missie van de jezuïeten op Curaçao meer waardering ondervond
van de overheid dan in de Europese Missio Hollandica in de Republiek.
Op Curaçao had de wic de jezuïeten nodig in haar beleid om de slaven
— 15 —

katholiek te maken alvorens ze verkocht mochten worden aan Spaanse
slavenhouders op het vasteland. Dus was de houding van de wic redelijk
tolerant ten opzichte van de katholieke priesters. Dat hing echter wel van
de betreffende gouverneur af, want steeds bleef het mogelijk intrekken
door deze van het ‘prealabel consent’ [voorlopige verblijfsvergunning] de
tolerantie van de wic voor de katholieke priester dwarsbomen. In dit
hoofdstuk laat ik ook enige voorbeelden van die kleinzielige houding zien.
In de nrq-provincie was de overheid zeer intolerant katholiek en ieder
(soms schijnbaar) onkatholiek gedrag werd door de Spaanse Inquisitie
onmiddellijk afgestraft. Veel priesters vluchtten uit Spaans-Amerika
naar Curaçao uit angst voor de Inquisitie. Zij werden apostaten (geloofsafvalligen) genoemd ofschoon dat woord in de achttiende eeuw door de
Spaanse Inquisitie van Zuid-Amerika ook gebruikt werd voor priesters
die veroordeeld werden omdat ze illegale handel dreven. In 1776 werd het
tevens gebruikt (door Theodorus Brouwers ofm) om enkele priesters op
Curaçao te karakteriseren die er zonder toestemming van de West-Indische Compagnie verbleven en daarom ‘apostaat’ genoemd werden. Dus
de term ‘apostaat’ uit de beginperiode van de Spaanse Inquisitie kreeg in
de loop van de achttiende eeuw op Curaçao een veel bredere betekenis.
Bovendien was de Spaanse Kroon ook intolerant ten opzichte van
priesters uit niet-Spaanse landen. Jezuïeten uit Bohemen en de Lage
Landen konden met moeite binnenkomen. Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op bronnen uit het Archivum Romanum Societatis Iesu (arsi) in
Rome en de Provinciale jezuïetenarchieven van Alcalá de Henares en die
van de Nederlandse Provincie (in Leuven en Brussel).
De derde missionering was die van de Propaganda Fide (pf) die in 1715
probeerde op Curaçao voet aan de grond te krijgen door er een apostolisch prefect te benoemen. Er was echter al een kerkjuridisch hoofd: de
bisschop van Caracas, ofschoon die kwestie op de Vrede van Westfalen
niet besproken was, waardoor het katholieke kerkjuridische aspect van
Curaçao in de lucht was blijven hangen en vanaf 1715 voor problemen
zorgde. Deze controverse wordt in hoofdstuk iii onderzocht. Het probleem hield in de praktijk pas op toen de Propaganda Fide in 1776 de
reiskosten betaalde van drie franciscanen en deze zo aan zich bond. Ook
dit derde hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op bronnen, vooral omdat ik via de bronnen enerzijds van het Aartsbisschoppelijk Archief van
Caracas (a ac) en anderzijds die van het Archief van de Propaganda Fide
(apf) en het generaal archief van de augustijnen (aga) in Rome kan laten zien dat er een duidelijk verschil van visie was tussen de Propaganda
Fide en de bisschop van Caracas. Dat was een bijzondere ontdekking die
pas duidelijk werd door alle bronnen in de bijlagen naast elkaar te zetten.
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In de tweede helft van de achttiende eeuw werd de raciale intolerantie
groter door de angst voor de groei van het aantal zwarten en gekleurden
op Curaçao. De politieke machthebbers gingen de angst voor slaven uitbuiten: de Spaanse koning gaf alle slaven de vrijheid als ze zich katholiek
lieten dopen. Ook dit komt in hoofdstuk iii aan de orde en in de desbetreffende bijlagen zijn enkele brieven van Curaçaose slaveneigenaren
opgenomen die de bisschop om hulp vroegen bij het terugvinden van
‘hun eigendommen’.
In het vierde hoofdstuk worden de omgevingsfactoren behandeld, het
tweede punt van de vraagstelling. In dit hoofdstuk behandel ik niet de
missionering van de wic zelf, maar de houding van de wic tegenover de
katholieke godsdienst. Aanvankelijk was de religieuze tolerantie van de
wic nihil. In 1634 werden bijna alle katholieken van Curaçao verscheept
naar de Vaste Kust van Venezuela. De religieuze intolerantie van de
gereformeerde godsdienst bleek toen overheersend, maar allengs veranderde dat standpunt. Na de vrede van Westfalen bleek men toleranter
te moeten worden om handel te kunnen drijven met de Vaste Kust. De
wic moest in het Spaanse slavenasiento – de afspraak over het vervoer
van slaven naar de Spaanse koloniën – beloven dat de slaven pas daarheen zouden worden gebracht als ze katholiek gedoopt waren. Opeens
waren er katholieke missionarissen nodig. Deze konden alleen maar een
‘prealabel consent’ – een voorlopige verblijfsvergunning – krijgen, als ze
beloofden de zwarten katholiek te maken.
Bovendien waren de blanke Curaçaoenaars én de wic zeer intolerant in
hun sociale contacten met de zwarte bevolking, want de blanke meesters
wensten niet met de zwarte slaven in één kerk te zitten. Van integratie was
geen sprake. De katholieke priesters moesten derhalve niet alleen vanwege de asientohandel toegelaten worden maar ook vanwege het racisme.
Bovendien moesten de slaven ook de christelijke gehoorzaamheid leren en
in zoverre was het erg nuttig dat het christendom verschillende denomi
naties had, want ook het katholicisme leerde christelijke gehoorzaamheid.
In hoofdstuk iv vindt ook een kleine rondgang plaats langs de andere
koloniën van de wic en de voc en vervolgens langs de andere eilanden
in het Caribisch gebied, om het bijzondere karakter van de tolerantie van
de wic ten aanzien van de Curaçaose religies te verduidelijken.
In de hoofdstukken i, ii en iii heb ik, zowel met betrekking tot de eerste
als de tweede vraag, onderzoek gedaan naar de priesters die op Curaçao
gewerkt hebben. Sommigen hebben duidelijke sporen nagelaten en hun
prealabel consent van de West-Indische Compagnie zo ver mogelijk opgerekt, waardoor de wic toleranter werd, de hierboven genoemde rekbare
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tolerantie. Anderen bleven slechts een naam in een lijst van priesters die
op Curaçao gedurende een korte periode gedoopt hebben en hun naam
in een doopregister genoteerd. De Antilliaanse schrijver Cola Debrot
(1902-1981) noemde al deze priesters ‘zwerfpriesters’, een erenaam voor
al degenen die er gewerkt hebben onder de hete zon op een droog eiland
zonder de voordelen van de ondersteuning door een klooster.12 Ze waren volledig op zichzelf aangewezen in de periode van 1499 tot 1776. Het
prealabel consent hing als een zwaard van Damocles boven hun hoofd en
kon bij de minste misstap vallen: de macht van het zwaard regeert ieder
individu met een enkele pennenstreek.

Bronnen en werkwijze
Voor deze studie is een historische werkwijze gevolgd, zijnde een vergelijkend en interpretatief onderzoek van schriftelijke bronnen uit archieven en literatuur. Voor de kerkgeschiedenis van Latijns-Amerika is
onontbeerlijk het werk van de Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia
en América Latina (cehila), waarbij het werk van Enrique Dussel richtinggevend is.13 Een andere gezaghebbende schrijver is Hans-Jürgen Prien.14
Hij schreef een magistrale samenvatting van de Latijns-Amerikaanse kerkgeschiedenis vanuit oecumenische hoek met een bevrijdingstheologische
achtergrond. Op 10 mei 1979 hield hij een lezing op het congres ‘Bevrijding
en christelijk geloof in Latijns-Amerika en Nederland,15 waar de vooraanstaande bevrijdingstheoloog Gustavo Gutiérrez een eredoctoraat ontving
van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit).16 Daar sprak ook Edward Schillebeeckx; deze drie voordrachten zijn in de bundel van Van Nieuwenhove opgenomen.17 Het waren
12 N. Debrot, ‘Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur’. In: René
Römer, Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen, constanten en varianten
(Zutphen 1977) 104.
13 Enrique Dussel, ‘Introducción general’. In: Historia General de la iglesia en América
Latina. Tomo I/1 (cehila, Salamanca 1983).
14 Hans-Jürgen Prien, La historia del cristianismo en América Latina (cehila,
Salamanca 1985). Eerder verschenen als Die Geschichte des Christentums in Latein
amerika (Göttingen 1978). Een aangevulde en verbeterde herdruk verscheen in het
Engels: Christianity in Latin America (Brill Leiden 2012).
15 Hans-Jürgen Prien, ‘Bevrijdend handelen in de kerkgeschiedenis van Latijns-
Amerika’. In: Jacques van Nieuwenhove (ed), Bevrijding en christelijk geloof in
Latijns-Amerika en Nederland (Baarn 1980) 35-55.
16 Gustavo Gutiérrez, ‘Bevrijdingstheologie als het recht van de armen om te denken’.
In: Jacques van Nieuwenhove (ed), Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-
Amerika en Nederland (Baarn 1980).
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lezingen om de bevrijdingstheologie aan de Nederlanders uit te leggen
en zo kwam ik er ook mee in aanraking. De Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie van Medellín in 1968 was niet langer gebouwd op
het bedreigde geloof van de mensen maar op de onleefbaarheid daarvan
waaruit zij zichzelf wilden bevrijden. De bevrijdingstheologie ontstond
in Latijns-Amerika als een soort tegenhanger van het patronaatstelsel
(zie hoofdstuk i): niet van bovenaf moest alles geregeld worden maar van
onderop. De bevrijdingstheologen behandelden ook de geschiedenis van
de katholieke kerk ‘van onderop’ in plaats van ‘van bovenaf’.
Dat was uiteraard voor de geschiedenis van Spaans-Amerika gemakkelijker dan voor Curaçao: in Spaans-Amerika vestigden zich al snel veel
Spanjaarden (soldaten en kolonisten) die trouwden met indiaansen en
nakomelingen kregen. Ook vestigden zich veel Spaanse gezinnen die,
als ze er bleven wonen, ‘criollos’ genoemd werden. Allemaal leerden zij
lezen en schrijven en hebben zo bijgedragen aan de kennis over de geschiedenis van de gewone burger van Spaans-Amerika. Uit die groepen
komen voornamelijk de Latijns-Amerikaanse intellectuelen en ook de
bevrijdingstheologen voort.
Over Venezuela en Colombia schreven verschillende vooraanstaande
kerkhistorici uit die landen onder leiding van Rodolfo Ramón de Roux
deel vii van de cehila.18 Verschillende van de schrijvers van dit deel
noem ik ook in mijn hoofdstukken, zoals Juan Manuel Pacheco sj, kenner van de Colombiaanse geschiedenis; verder José del Rey Fajardo sj,
dé specialist van de jezuïeten van Venezuela.19 Hij is een van de zeer
weinige bevrijdingstheologen die ook aandacht geschonken heeft aan
de kerkgeschiedenis van Curaçao. 20 Hij verzorgde onder andere een
Spaanse vertaling van de door mij bij de jezuïeten in Rome uitgegeven
Latijnse Diurnum (dagboek) en Notitia van Michael Schabel sj. 21 Een
andere bevrijdingstheoloog die volkomen opging in de geschiedenis
van de Indianen en daarom in Caracas liefkozend ‘Padre Indio’ genoemd
werd, was Cesareo de Armellada. Ieder gesprek met hem ging binnen
17 Edward Schillebeeckx, ‘Bevrijdingstheologieën tussen Medellin en Puebla’. In:
Jacques van Nieuwenhove (ed), Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika
en Nederland (Baarn 1980).
18 Rodolfo Ramón De Roux (ed), Historia General de la Iglesia en América Latina,
tomo vii Colombia y Venezuela (cehila, Salamanca 1981).
19 Zie voetnoten in de hoofdstukken bij die namen.
20 J. del Rey Fajardo sj, El mito Schabel – Las antinomias de un jesuita aventurero –
(Valera 2006).
21 Christine W.M. Schunck, ‘Michael Joannes Alexius Schabel sj, ”Notitia de Coraçao,
Bonayre, Oruba” (1705) and “Diurnum” (1707-1708)’ In: Archivum Historicum
Societatis Iesu lxvi (Roma 1997) 89-162.
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een minuut over de Indianen en hun talen. Zijn kennis was gigantisch en
inspirerend. 22
Curaçao is een ander verhaal. Over de Spaanse periode heeft de Venezolaan Carlos Felice Cardot een standaardwerk geschreven. 23 Curaçao is
tweemaal (bijna) ontvolkt (in 1513 en 1634) en de Indianen hebben nooit
lezen en schrijven geleerd. Er was geen school voor de gewone bevolking,
in de achttiende eeuw was er alleen privéonderwijs voor gereformeerde
en joodse kinderen. Er is dus weinig authentiek bronnenmateriaal uit de
zestiende, zeventiende en achttiende eeuw of andere bronnen die de eeuwen konden trotseren. Met zo weinig materiaal was het onmogelijk ‘van
onderop’ te schrijven. Maar we hebben wel de schriftelijke bronnen van
priesters en kerkelijke en wereldlijke overheidsdienaren uit die eeuwen.
Vrouwen deden toen nog niet mee aan de missionering op Curaçao: pas in
de negentiende eeuw kwamen er zusters voor ziekenzorg en onderwijs.
Naast het gebrek aan onderwijs was er ook gebrek aan historisch bewustzijn: veel archieven werden weggegooid, want er nestelden zich
maar al te graag insecten in. Tussen de bewaarde archiefstukken vindt
men wel veel papieren over de prelaten, maar weinig over de eenvoudige
priesters en nog minder over de parochianen. Een enkele missionaris
hield een dagboek bij zoals bovengenoemde Schabel; een ander schreef
een of meer verslagen aan de bisschop van Caracas zoals Miguel Grimon
(oesa) en Thomas Fort. 24 Ook interessante bronnen zijn doopboeken,
mits men beseft dat er niet de hele familiegeschiedenis van de slaven in
te vinden is door een gebrek aan achternamen. Historisch de meest belangrijke doopboeken zijn die waarin de priester achter elke moeder zet
wie de slavenmeester is. Zo weten we dat de rabbi en de dominee hun
slavenkinderen niet zelf doopten maar hen naar de katholieke priester
stuurden. Het oudste doopboek van Curaçao staat in de bijlagen volledig
afgedrukt met enige uitleg in de voetnoten. 25 Van de andere doopboeken
tot 1776 ligt een digitale versie in het Nationaal Archief Curaçao en al hun
jaartallen staan nu in deze dissertatie.
Een van mijn ‘voorgangers’ in het onderzoek naar de Curaçaose kerkgeschiedenis was de ‘priester-historicus’ W.M. Brada op, die tot nu toe
verguisd is als schrijver over de Curaçaose missie, terwijl hij werkelijk
22 C. de Armellada ofm.cap, ‘Los pueblos indígenas de Venezuela a la llegada de
los españoles’. In: Rodolfo Ramón de Roux (ed), Historia General de la iglesia en
America Latina vii Colombia y Venezuela (cehila, Salamanca 1981) 40-50.
23 Carlos Felice Cardot, Curazao hispanico, antagonismo flamenco-español (Caracas 1982).
24 Zie hoofdstuk iii en Caracas aac, Censos 122, resp.1753, 1754 en 1759.
25 Het doopboek ligt in het Aartsbisschoppelijk Archief van Caracas: aac Censos 122, 1.
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iedere periode behandeld heeft. 26 Hij mag dan een zeer warrige verteltrant hebben en zijn bronnen nauwelijks noemen, maar ik heb zijn
boekjes allemaal vergeleken met de echte bronnen in de archieven en
kon nauwelijks fouten aanwijzen over de historische feiten die hij daarin
en in krantenartikelen heeft vermeld. 27 Ook heb ik in de bibliografie de
boekjes van Brada, waarin de doopboeken verwerkt zijn, opgenomen
zodat volgende onderzoekers daarmee verder kunnen.
Het is bijzonder jammer dat Marit Monteiro hem totaal genegeerd heeft
in haar qua opzet bijna voorbeeldige studie over de dominicanen in
Nederland en op de Antillen. 28 Ook de amateurhistorici A. Euwens op,
M.D. Latour op en H. Nooijen op kregen bij haar geen vermelding voor hun
goede onderzoek.29 Wie Monteiro wel noemde, waren P.H.F. Brenneker op
en C. Streefkerk op. Brenneker was een uitmuntend volkenkundig onderzoeker, maar hij werd slechts genoemd als iemand die met zijn confraters overhoop lag, terwijl hij juist met de bevolking zeer goede banden
had.30 Streefkerk was een Nederlandse bevrijdingstheoloog die jarenlang
op Curaçao gewerkt heeft en artikelen schreef o.a. over ‘Godsdienstige
gebruiken en opvattingen’ in 1977.31 Verder was het Leidse proefschrift
van Han Jordaan, Slavernij & vrijheid op Curaçao (Zutphen 2013) vernieuwend door zijn grondige behandeling van de groei van de vrije
gekleurde en zwarte bevolking van Curaçao gedurende de achttiende
eeuw.
26 Zie ook Brada’s naam in de bibliografie.
27 In pater W. Brada op, Inleiding tot de kerkgeschiedenis van de Nederlandse Antillen
(Curaçao 1956) 9-12, staat bij uitzondering een literatuurlijst die vrij volledig is voor
die tijd, maar zijn archivalische bronnen heeft hij daarin niet genoemd.
28 Marit Monteiro, Gods predikers; dominicanen in Nederland (1795-2000). (Hilversum
2008). Ik mis helaas een namenregister van alle dominicanen op de Antillen in de
betreffende periode.
29 Zie hun werk in de literatuurlijst achterin en bij de voetnoten. Ambrosius Euwens
(1868-1934) was op Curaçao jarenlang het hoofd van het ziekenhuis en had daarnaast goede contacten met de dominee van de Fortkerk Hamelberg, ook amateurhistoricus. Euwens had ook goede contacten met Venezolaanse kerkhistorici en
jezuïeten in Nederland. M.D. Latour was zielzorger op Curaçao en heeft veel plaatselijk onderzoek gedaan naar de St. Annakerk (zie literatuurlijst). Hein Nooijen is
pas in december 2017 overleden op 98-jarige leeftijd. Hij is ‘ereburger van Bonaire’.
30 Dit zijn nadelen van interviews, die slechts één groep onderzoeken: in dit geval
heeft zij alleen enige confraters geinterviewd en geen bewoners van Curaçao. Het
Antilliaanse gerechtshof heeft vele malen P. Brenneker (1912-1996) geraadpleegd bij
het behandelen van volkenkundige onderwerpen volgens mr. J.C.A. Schunck,
raadsheer aan het Hof van de Nederlandse Antillen in de jaren zeventig. Ook mr.
J.M. Saleh, president van het toenmalige Hof, was zeer te spreken over Brenneker.
31 C. Streefkerk, op, ‘Godsdienstige gebruiken en opvattingen’, in: René A. Römer,
Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen, varianten en constanten (Zutphen
1977) 43-55.
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Voor deze studie waren het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en
Volkenkunde in Leiden en het Katholiek Documentatiecentrum in
Nijmegen van belang. Ook de missioloog prof.dr. Arnulf Camps ofm,
de voorganger van mijn promotor prof.dr. Frans Wijsen, was zeer inspirerend voor mijn onderzoek.32 Wat betreft mijn hypothese over de
tolerantie op Curaçao moet ik verwijzen naar een belangrijk congres over
tolerantie van de toenmalige kun, nu Radboud Universiteit, op 27 en 28
oktober 1993 over ‘Gemeenschap, tolerantie en minderheden’, waarvoor
prof.dr. A. van de Sande en ik als bestuursleden van de Nijmeegse historische reünistenvereniging dr. Huijbers de initiatiefnemers geweest zijn.33
De archieven hebben veel meer opgeleverd dan verwacht, juist omdat er
nauwelijks archivalische bronnen bekend waren. Men moet door blijven
vragen, want Curaçao is een onbekend onderwerp voor archiefbeheerders. Soms was een Curaçaos stuk opgeslagen bij Oceanië. Dat was toevallig in het Archief van de Propaganda Fide (apf), een eindeloos groot
archief in het hart van Rome, dat vanaf 1622 tot nu toe alles bewaard
heeft aan vergaderstukken en correspondentie met de missieprelaten
en enkele leken. In Rome heeft iedere kloosterorde een generalaat met
een centraal archief, zoals het Archief van het Generalaat van de jezuïeten in Rome (arsi) en het archief van het generalaat van de augustijnen
(aga). Verder heb ik het grote koloniale archief van Spanje (agi) bezocht in Sevilla, waar ook het Casa de Contratación gevestigd was. Daar
was alles kolossaal, bijna zo groot dat men echt de weg moet weten om
niet te verdrinken. De andere archieven waren gelukkig kleiner: zowel
in Madrid (koninklijk paleis) als in Alcalá de Henares (ap t), waar in het
provinciaal archief van de jezuïeten de correspondentie van de generale
overste der jezuïeten met zijn vertegenwoordiger aan het Spaanse hof te
vinden is. In Venezuela was het belangrijkste archief voor de Curaçaose
kerkgeschiedenis het aartsbisschoppelijk archief te Caracas (a ac), met
helaas nogal despotische trekjes. In Coro was een heel klein archief. Ook
op Curaçao is het archief (nac) nog in opbouw: ik heb het in 1965 voor
de eerste maal bezocht: zowel het gouvernementsarchief in Fort Amsterdam, als het archief van de katholieke kerk in het bisschoppelijk paleis
als het archief van de Verenigde Protestantse Gemeente onderin de Fort32 Arnulf Camps ofm, Pelgrim en missioloog, levensweg van een Nijmeegse hoogleraar,
bewerkt door Vefie Poels (Nijmegen 2006).
33 Op 10 januari 1990 schreef ik Ton van de Sande een brief hierover: ‘Ik stel voor om
dan [dwz: bij het lustrumcongres van 1993] het onderwerp “tolerantie” te nemen.
Het kan vanuit verschillende disciplines behandeld worden en is altijd actueel,
zeker voor een katholieke universiteit.’ Vanwege mijn archiefreis naar Caracas heeft
Ton het verder afgehandeld bij het universiteitsbestuur.
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kerk. In 1969 brandde het bisschoppelijk paleis geheel uit door onlusten
en dus waren bijna alle archiefstukken verloren behalve de uitgeleende
stukken, onder andere aan pater Brada die daardoor enkele stukken bewaard heeft. Het archief van het gouvernement en de bewaarde stukken
van het bisschoppelijk archief werden daarna ondergebracht in het Natio
naal Archief Curaçao (nac) in de ‘Suikertaart’, een prachtig gebouw in
Scharloo, waar men nauw samenwerkt met het Nationaal Archief Den
Haag (nan). Daar worden veel oude papieren documenten van Curaçao
bewaard om ze zo te beschermen tegen de slechte invloeden van het hete
klimaat. Sinds enige jaren is het nan alle Curaçaose archiefstukken aan
het digitaliseren en stuurt de gedigitaliseerde versie dan naar Curaçao zodat de bevolking zelf zijn geschiedenis kan inzien.
De archiefonderzoeken in Sevilla zijn voornamelijk terug te vinden in
hoofdstuk i. De hoofdstukken ii en iii zijn vooral vanuit de andere archivalische bronnen beschreven die de blik verruimen op de Antilliaanse
kerkgeschiedenis met soms verrassende onverwachte resultaten. Het
belangrijkste onverwachte resultaat is de ontdekking dat de Propaganda
Fide en Caracas echt niet op één lijn zaten ten aanzien van Curaçao: ze
wilden er allebei de macht hebben. Tot nu toe was dat ondergesneeuwd
omdat de onderzoekers (bovengenoemde dominicanen) steeds slechts
één archief bezochten en daardoor niet zagen dat de Propaganda Fide er
principieel anders over dacht dan de bisschop van Caracas. Ook leek uit
de archiefstukken van het bisschoppelijk paleis van Curaçao (nog vóór
de brand van 1969) dat Maubach de eerste prefect was omdat hij als eerste zich prefect noemde in de doopboeken, terwijl in feite Caycedo de
eerste prefect was. Caycedo was al op het eind van de achttiende eeuw
onbekend op Curaçao, omdat hij geen doopboek had nagelaten en slechts
een lijst van priesters naar het generalaat van de augustijnen in Rome had
gestuurd. Op dat generalaat ontdekten Brada en zijn augustijnse medeonderzoeker deze lijst en de correspondentie over de benoeming, maar
het archief van de Propaganda Fide hebben ze toen waarschijnlijk niet
bezocht. Dus nu kunnen diverse instellingen zoals het Huygensinstituut
te Amsterdam en het Missiologisch Instituut te Nijmegen en eventuele andere instellingen hun gegevens aangaande de bemoeienis van
de Propaganda Fide met Curaçao bijstellen, maar ook de golfbeweging
tussen religieuze en raciale tolerantie een plek in de geschiedenis geven.
Ook zijn de Encyclopedie van de Nederlandse Antillen (zie Bisdom Willemstad) en andere naslagwerken niet meer correct ten aanzien van de
achttiende-eeuwse kerkgeschiedenis van Curaçao.34
34 Dr. J.Ph. de Palm, Encyclopedie van de Nederlandse Antillen (Zutphen 1985, 2de druk) 82.
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Kaart van het Caribisch gebied en Zuid-Amerika waar alle indianenstammen op staan.1

1

H.J. Prien, La historia del cristianismo en América Latina (Salamanca 1985) 1238.

hoofdstuk i

HET SPAANSE MISSIONERINGSSYSTEEM

Inleiding
Op het Iberisch schiereiland was er vanaf de komst van de Moren een
zekere mate van ‘samen leven’ ontstaan tussen de drie naast elkaar levende godsdiensten: het christendom, het jodendom en de islam. De
Spanjaarden noemden die samenleving hun convivencia (coëxistentie).
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt onderzocht, hoe de enigermate tolerante convivencia uit de beginperiode kon verdwijnen en er
een intolerante samenleving ontstond met het katholicisme als leidende
godsdienst. De vraag is in hoeverre deze interne Spaanse ontwikkeling
van tolerant naar intolerant de geschiedenis van Spaans-Amerika heeft
beïnvloed.
Langzamerhand was het Moorse gebied beperkt tot het koninkrijk
Granada en toen ook dat op 2 januari 1492 moest worden overgedragen
aan Castilië, was de reconquista voltooid en kreeg Isabella van Castilië
el real patronato met koloniale bevoegdheden over dat gebied, Anda
lucía geheten. Haar echtgenoot Ferdinand van Aragon en zijzelf kregen
vanwege hun inzet voor de reconquista van de paus de titel Los Reyes
Católicos. Een direct gevolg was ook de goedkeuring aan Colón om een
westelijke zeeweg naar Indië te vinden. Een vraag is in hoeverre de regelingen die voor Andalucía getroffen werden, ook voor het door Colón
veroverde gebied zouden gelden, met andere woorden was el real patronato ook geschikt om in de Nieuwe Wereld in te voeren?
Spanje en Portugal spraken met de paus af dat ze onderling tot een
vergelijk zouden komen over de verdeling van alle nog te ontdekken gebieden volgens een scheidslijn Inter caetera die ongeveer van Noord naar
Zuid midden over de oceaan liep. 2 Spanje kreeg alles ten westen van die
lijn en Portugal alles ten oosten. Pas toen Spanje en Portugal ontdekten
dat er nóg een oceaan was ten westen van de Nieuwe Wereld, werd ook
dat gebied verdeeld. De overige Europese landen deden tegen hun wil
niet mee in beide verdelingsverdragen; ook de autochtone bevolkingen
2 H. Gonzalez Oropeza sj, Iglesia y estado en Venezuela (Caracas 1977) 13.
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van de Nieuwe Wereld en hun heersers waren uitgesloten, want ze waren niet christelijk en mochten dus van de paus door Spanje en Portugal
gekoloniseerd worden. In dit hoofdstuk wordt onderzocht waarom de
gevolgen van de Spaanse kolonisatie voor die autochtone bevolking zo
desastreus verliepen. Achtereenvolgens worden het encomienda-systeem en het requerimiento onderzocht, de rol van de missionarissen in
deze regelingen en de gevolgen van het koloniale missioneringssysteem
voor de autochtone Indianen. Met andere woorden: waarom was het
Spaanse missioneringssysteem vol koninklijke regels, die ogenschijnlijk
de Indiaanse bevolking beschermden, zo desastreus voor de Indianen?
Waarom was dit een zeer intolerante machtspolitiek?
Vervolgens wordt uitgelegd waarom Antonio de Montesinos op in
zijn adventspreek van 1511 de encomenderos beschuldigde van misbruik
van de Indianen en welke gevolgen dat had op het dispuut in Valladolid
in 1550/51. Waarom bleven Antonio de Montesinos en Bartolomé de las
Casas roependen in de woestijn?
Inmiddels was er in Venezuela een katholiek bisdom gesticht en kwam
er een politieke organisatie, bestuurd door lutherse Welsers, wat nogal
dubieus is in het licht van Spanjes onverdraagzame godsdienstpolitiek.
Waarom werden de lutheranen toegelaten en welke gevolgen had dat
voor de autochtone bevolking?
Curaçao was al in 1499 voor de eerste maal bezocht door Spaanse zeelieden, maar pas vanaf 1526 kwam er een Spaans bestuur onder leiding
van de encomendero Juan de Ampiés die de indiaanse Caiquetíos tot het
katholicisme moest bekeren in ruil voor hun economische onderhorigheid aan hem en zijn opvolgers. Curaçao bleef onafhankelijk van de
Welsers maar werd wel een onderdeel van het Venezolaanse bisdom. In
dit hoofdstuk worden de oorzaken en gevolgen van die verbinding met
Venezuela onderzocht.
Zelfs na de verovering van het eiland in 1634 door de Hollandse WestIndische Compagnie bleef het kerkrechtelijk onder het Venezolaanse bisdom ressorteren, ook na de Vrede van Westfalen, waardoor de Spaanse
koning zijdelings nog steeds invloed had op Curaçao. Vanaf de komst
van de wic begon ook de ‘bloeitijd’ van het eiland, eerst als kaperscentrum, daarna als slaven-verkoopcentrum. De gevolgen daarvan worden
in hoofdstuk iv verder behandeld. In dit hoofdstuk i is het voldoende
om de invloed van de Spaanse missionering op Curaçao vast te stellen
zowel ten tijde van het Spaanse bestuur als ten tijde van het bestuur van
de wic. De invloed van de wic zelf op de religies van Curaçao komt pas
in hoofdstuk iv aan de orde.
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i.1a de convivencia en de reconquista
Indien men het Spaanse patronaatssysteem wil begrijpen dat in SpaansAmerika een beslissende invloed had op de christianisering van een heel
continent,3 moet men teruggaan naar het moment van de teloorgang van
het christendom als leidende godsdienst in Spanje in 710. In dat jaar veroverde de berber-krijgsman Tariq in opdracht van Musa b.Nusayr als eerste steunpunt in Europa Tarifa en een jaar later de Yabal Tariq (de berg van
Tariq, verbasterd tot Gibraltar). Daarna werd in drie jaar tijd het Iberisch
schiereiland veroverd, behalve drie bergstaten in het noorden, Asturië,
Cantabrië en Baskenland, die katholiek bleven. Naast het christendom
en het jodendom deed de islam zijn intrede op het Iberisch schiereiland
als de godsdienst van de Moorse overheersers. De christenen en Joden
werden niet gedwongen om moslim te worden, ze werden tweederangsburgers ‘ahl al-kitab’ ofwel in het Spaans ‘gentes del libro’ (mensen van
het boek). 4 Ze konden hun geloof vrij uitoefenen, maar moesten daarvoor extra belasting betalen. Degenen die christen bleven, werden mozárabes genoemd. De christenen die moslim werden, vooral in het zuiden en oosten, werden musalima ofwel neomusulmanes genoemd. Zij
trouwden met de import-Arabieren en vormden uiteindelijk de grootste
groep van al-Andalus (het Moorse/Arabische gebied van het Iberisch
schiereiland). In de loop van de volgende eeuwen wisselde de strijd tussen de Katholieke Koningen in het noorden en de Moorse vorsten in het
zuiden. Bekend is de Castiliaanse edelman Rodrigo Diaz de Vivar (El Cid
genoemd door zijn soldaten) die in 1094 een bijna zelfstandig vorstendom stichtte in Valencia als vazal van een Moorse heerser.5

De convivencia
In de eerste eeuwen was er op het Iberisch schiereiland een zekere convivencia tussen de drie geloven, zowel in de zich uitbreidende katholieke
koninkrijken als in het kleiner wordende al-Andalus. De Mozárabes leefden vreedzaam naast de moslims in al-Andalus en de Mudéjares (moslims in de christelijke koninkrijken) leefden vreedzaam naast de christenen in Leon, Castilië, Navarra, Aragon en Cataluña. De Joden hielden
zich meer afzijdig en leefden bovendien vaak in eigen wijken in de stad;
zij waren voornamelijk geneeskundigen of vertalers.
3 Hans-Jürgen Prien, La historia del cristianismo en America Latina (cehila 21,
Salamanca 1985) 55.
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Rond 1400 begon in de katholieke vorstendommen een vijandige
politiek zowel ten opzichte van de Joden als ten opzichte van de Mudéjares. Deze groeiende intolerantie ten opzichte van andersdenkenden
en met name tegen afvalligen was niet alleen een Europees verschijnsel,
maar ook een gevolg van de groeiende macht van de katholieke vorstendommen die steeds meer terrein veroverden op al-Andalus. In 1391 was
er een uittocht van Joden uit de christelijke koninkrijken naar Granada.
Vanaf 1407 mochten de Mudéjares in Castilië niet zonder toestemming
van woonplaats veranderen of Castilië verlaten. Een jaar later moesten
ze een gele kap dragen of een teken in de vorm van een maan. Daarna
mochten ze niet meer samenwonen met christenen of met hen professionele relaties hebben. Als ze naar Granada wilden zonder toestemming
riskeerden ze slavernij. In 1480 bepaalde de Cortes van Castilië dat Joden
en moslims in aparte wijken moesten wonen, ze mochten niet met christenen trouwen (limpieza de sangre) of emigreren. De katholieke doop
werd bevorderd en katholieke doopboeken zowel in Toledo als in Alcalá
la Real bewijzen een grote toeloop.6 Zodra de reconquista begon en de
christelijke koninkrijken gebied heroverden, werd de maatschappij verdeeld in christenen en ‘niet-christenen’, veroveraars en overwonnenen.
De convivencia hield aan de christelijke zijde van de grens op door het
gedrag van veroveraar tegenover overwonnene, met andere woorden:
iedere stap vooruit op de weg van de reconquista betekende een stap
achteruit op de weg van de convivencia, met name de convivencia in het
christelijke deel van Spanje.7 De matige interreligieuze tolerantie uit de
begintijd van de convivencia veranderde vanaf 1400 geleidelijk in interreligieuze intolerantie, die vanaf 1478 (oprichting Spaanse inquisitie)
werd versneld en verhevigd in de katholieke vorstendommen, met name
in Castilië, dat de leiding had over de Spaanse inquisitie.

De Spaanse inquisitie
In 1478 had Paus Sixtus v de oprichting van een Spaanse Inquisitie (apart
van de Pauselijke Inquisitie) toegestaan en aan de Castiliaanse (later ook
Aragonese) koningen het recht gegeven om de inquisitierechters zelf te
4 Rachel Arié, España Musulmana (siglos viii-xv) in: Manuel Tuñón De Lara (ed),
Historia de España iii (Barcelona 1984) 14.
5 Arié (1984) 32.
6 Arié (1984) 183.
7 Wolf behandelt vooral de convivencia in het Moorse deel van Spanje. K.B. Wolf,
‘Convivencia in Medieval Spain: A brief history of an idea’. In: Religion Compass 3/1
(2009) 72-85.
— 28 —

mogen benoemen. Wat twee jaar later verzwakt werd tot het recht om
kandidaten voor te dragen. In 1480 begon deze ‘kruistocht’ in Castilië
door de oprichting van El Tribunal del Santo Oficio. Iedere ketter moest
weer tot het ware geloof gebracht worden door een herroeping van zijn
dwaling: auto da fe. Men kon opgepakt worden door iedere willekeurige
aanklacht zonder zelf op de hoogte te worden gebracht van de aard van
de beschuldiging, ofschoon de tribunalen een zeer nauwkeurige administratie bijhielden. De Katholieke Koningen kregen van de paus het
recht op een belangrijk deel van de opbrengst van de confiscatie van de
goederen van de veroordeelden. Tomás de Torquemada op, een vriend
en biechtvader, eerst van prinses Isabella en later van koning Ferdinand,
werd in 1483 Grootinquisiteur in Sevilla, tot zijn dood in 1498.8 Hij zette
een netwerk op van twaalf Heilige Officies, verspreid over Spanje om alle
ketterij en afvalligheid uit te roeien. Volgens Henry Kamen was Torquemada verantwoordelijk voor tweeduizend inquisitiedoden.9 Er was geen
sprake van algemene ‘eindoplossing door moord, zoals in de twintigste
eeuw in het Derde Rijk gebeurde’, want niet iedereen kreeg de doodstraf. Soms was een ‘herroeping van de dwaling’ door een auto da fe voldoende, mits betaling van een boete volgde en uitsluiting uit openbare
ambten van de persoon zelf en zijn familie. Sommige kapitaalkrachtige
mudéjares of Joden gingen zelfs in het buitenland wonen, voordat de inquisitie hen te pakken kreeg. Maar zelfs dan konden ze gepakt worden als
ze bijvoorbeeld vanuit Curaçao naar Latijns-Amerika gingen, zoals in een
volgend hoofdstuk beschreven staat.
Vanaf de instelling van de Spaanse inquisitie was het definitief voorbij
met de convivencia tussen de drie geloven. Iedere godsdienst probeerde
nu zijn eigen geloof vrij te houden van dwalingen, waardoor de intolerantie ten opzichte van de ‘ander’ toenam: het ‘zuivere’ katholieke geloof
werd oppermachtig in de katholieke staten en heeft door de willekeurige
aanklachten een verstarring van de vrijheid van denken gebracht, met
andere woorden: de flexibele tolerantie van de convivencia veranderde in
een starre intolerantie van de Spaanse inquisitie.

8 Torquemada: *16 september 1420 Valladolid (Castilië) /†16 september 1498 Avila.
Tomás trad reeds jong in de dominicaner orde in en werd prior te Segovia, waar hij
prinses Isabella ontmoette en haar raadgever werd.
9 Henry Kamen, The Spanish Inquisition, a historical revision, (4e herziene druk,
London, Yale university Press 2014). Hij heeft de hoge aantallen doden bijgesteld
die door de Zwarte Legende (protestanten e.a.) waren verbreid.
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Voltooïng van de reconquista en einde van de convivencia
Vanaf de twaalfde eeuw hadden de christelijke koninkrijken met hun Reconquista steeds meer terrein gewonnen op de Moros, totdat in 1481 de
laatste veroveringsetappe werd ingezet op het restant van het Nasridenkoninkrijk Granada dat toen verwikkeld was in een burgeroorlog tussen
Boabdil en zijn broer Muhammed b. Sa’d. Muhammed vluchtte naar Malaga en vandaar naar Oran. Boabdil werd door Ferdinand van Aragon in
een veldslag gevangen genomen en pas vrijgelaten na het ondertekenen
van een verdrag van vazalliteit aan Isabella van Castilië. Zij had inmiddels een groot militair kamp opgericht in Santa Fé vlak bij Granada. Na
onderhandelingen, waarin enkele Joden als vertalers moesten optreden,
omdat zij het Arabisch én het Castiliaans vloeiend spraken, werden op 25
april 1491 in Santa Fé de capitulaçiones ondertekend. Het waren de voorwaarden tot overgave van de stad Granada, het laatste Moorse bolwerk.10
Boabdil moest op 2 januari 1492 de sleutels van het fort in de toren van
Comares overhandigen aan Don Gutierrez de Cardenas, de ‘Gran Comendador de Leon’. Vervolgens moest Boabdil met zijn familie de stad
verlaten, waarbij hij buiten de stad aan Ferdinand en Isabella eer moest
bewijzen alvorens te vertrekken naar Alpujarra, waar hij in de bergen
mocht gaan wonen. Hij is echter vrij snel naar Marokko vertrokken. Intussen zou de graaf van Tendilla met zijn troepen de stad binnentrekken
en de christelijke gevangenen bevrijden uit de kelders van het Alhambra.
De Granadijnse inwoners mochten hun paarden en wapens, behalve hun
vuurwapens, houden. Ook mochten ze in hun moskeeën en gebedshuizen hun geloof belijden en hun eigen rechtspraak houden, terwijl hun
gebruiken en gewoontes gerespecteerd zouden worden, althans volgens
de papieren afspraken van 25 april 1491. Op 6 januari 1492 trokken eindelijk Ferdinand en Isabella feestelijk de stad in en vestigden zich enige
maanden in het Alhambra.11 De reconquista werd door hen na 780 jaar
militair voltooid; politiek en religieus kon nu de zegetocht van hun absoluut gezag in de broedkamer van het Alhambra beginnen.

Wie waren Isabella en Ferdinand?
Op 19 oktober 1469 trouwde Ferdinand, de 17-jarige kroonprins van
Aragon, met Isabella, de 18-jarige zus van koning Hendrik iv van Cas10 Arié (1984) 44.
11 Joaquin Guichot, Historia General de Andalucia. ii (Cordoba 1982) 136.

— 30 —

tilië. Hendrik, bijgenaamd de ‘impotente’, had slechts één officieel kind,
Juana la Beltraneja (vermoedelijke dochter van Beltrán de la Cueva), en
waarschijnlijk was daarom niet Juana maar Isabella de wettige erfgenaam
van het koninkrijk Castilië. Toen Hendrik iv op 11 december 1474 stierf,
heeft Isabella onmiddellijk zichzelf in Segovia tot koningin van Castilië
laten uitroepen, zelfs in afwezigheid van Ferdinand die nog niet op de
hoogte was van het overlijden van zijn zwager en in Aragon verbleef.12
In Castilië mochten vrouwen opvolgen. Door echter enkele uiterlijke tegemoetkomingen (zoals die in documenten, waarin altijd eerst de naam
van Ferdinand geschreven moest worden en dan pas die van Isabella)
werd als een bezegeling van hun gezamenlijke Castiliaans koningschap
in 1475 in Segovia een nieuwe overeenkomst – Monta tanto, tanto monta
– tussen het echtpaar gesloten, waarin echter Isabella en haar kinderen
de enige erfgenamen bleven.13 Vervolgens brak er met hulp van Portugal
een burgeroorlog uit ten faveure van Juana la Beltraneja, maar na vier jaar
zegevierden Isabella en Ferdinand en moest Juana naar het klooster.
In 1479 werd Ferdinand door het overlijden van zijn vader, Juan ii
van Aragon, ook koning van Aragon. De koninkrijken Castilië en Aragon werden daardoor een personele unie, die echter hun eigen Cortes,
ambtenaren, bezittingen en financiën behielden. Castilië had veel meer
grondbezit in Spanje, Aragon had meer gebieden buiten het Iberisch
schiereiland (althans tot 1492). In beide koninkrijken was de macht
van de feodale adel groot; Ferdinand en Isabella hadden nog geen eigen
hoofdstad en reisden met hun equipage, hofhouding, ambtenaren en bagage van kasteel naar kasteel en waren tijdens die reizen nog benaderbaar
door hun onderdanen. Isabella ging zelfs op militaire veldtocht en bracht
onderweg haar kinderen ter wereld. Ferdinand en Isabella streefden naar
unificatie van geloof en rechtspraak in een land dat eeuwenlang verdeeld
was geweest. Door die unificatie konden ze meteen de macht van de adel
verkleinen en hun eigen absolute macht vergroten.
Vanaf 1492 kon Isabella de grote angsten uit haar jeugd14 voor de macht
van de moslims (zowel voor de oprukkende Turken bij de verovering
van Constantinopel als voor de Moren in eigen land) overwinnen en
omzetten in een weloverwogen politieke en religieuze organisatie, die
tevens ten doel had haar bezit te beschermen tegen de groeiende macht
van de moslims aan de andere kant van Europa.15 Op 2 januari 1492 was
12
13
14
15

Kirstin Downey, Isabella the warrior queen (New York 2014) 131.
Downey (2014) 138.
Downey (2014) 23.
J.H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (London 2002) 46.
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namelijk een einde gekomen aan de eeuwenlange ‘kruistocht’ tegen het
multireligieuze España Musulmana door de verovering van Granada,
dat toebedeeld werd aan het koninkrijk Castilië. Ferdinand van Aragon
en Isabella van Castilië verkregen daarmee een onbetwist prestige in de
christelijke wereld en de Spaanse paus Alexander vi verleende hen de
eretitel los Reyes Católicos.16 Na de verovering van Granada moesten in
1492 veel Joden en Judaizer,17 bekeerde Joden die in het geheim nog hun
joodse geloof beleden hadden, het land verlaten en in 1499 werden door
de kanselier van Castilië, kardinaal Cisneros, ook de overeenkomsten
met Boabdil uit 1491 opgezegd aangaande de vrije uitoefening van de islam in Granada. De catastrofale uittocht van andersdenkenden begon in
1492 met de verdrijving van Joden en vanaf 1499 met de uittocht van de
Moren naar Noord-Afrika, die in 1609 werd voltooid met de verdrijving
van de Moriscos, de tot het christendom bekeerde Moren.

De intolerantie van het ‘ene ware geloof’
De eeuwenlange strijd tegen de Moren tijdens de reconquista bracht
in de vijftiende eeuw ook een strijd voor meer absolute macht voor los
Reyes Católicos. Alles moest wijken voor hun honger naar macht en hun
controle over de uitoefening van hun ‘ware’ geloof.
Van de paus kregen zij het persoonlijk patronaatsrecht over Granada
en zijn kerken. Daar hadden zij al in 1492 Hernando de Talavera osh tot
apostolisch bestuurder laten aanstellen en een jaar later werd hij officieel
benoemd tot de eerste kardinaal van Granada. 18 Talavera was biechtvader
van Isabella tot 1492 en politiek bemiddelaar geweest bij het conflict met
Juana la Beltraneja. Hij had fondsen geworven voor de oorlog tegen Granada, maar was tegen de strenge ‘handhaving’ van de Spaanse Inquisitie.
16 Na hun dood werd de titel erfelijk.
17 Kamen (2014) 466 gebruikt liever de term judaizer dan de term Marrano, omdat
Marrano (vervloekte of varken) een scheldwoord was. Elliott en Downey gebruiken
de term converso voor bekeerde joden en voor hun nakomelingen. S. Wiesenthal,
Zeilen der hoop, de geheime missie van Christoffel Columbus (Amsterdam, zj. isbn
9023001745) 22 gebruikte zowel marranen als conversos. Ik gebruik alleen judaizer
en conversos.
18 Talavera: *1428 te Talavera de la Reina (bij Toledo). Hij studeerde theologie aan de
universiteit van Salamanca. In 1466 trad hij in bij de orde van de Hiëronymieten
(Ordo Sancti Hieronymi, osh) en werd vier jaar later rector van het klooster in Valladolid. Zijn orde was opgericht in 1373 en volgde de regels van Augustinus en de
spiritualiteit van de H. Hieronymus. Zowel Karel v als Filips ii waren begunstigers
van de orde. Karel leefde na zijn aftreden in hun klooster van Yuste en Filips ii liet
het Escorial bouwen als klooster voor de osh-orde én als zijn werkpaleis.
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Wel wilde hij de capitulaçiones van Santa Fé uit 1491 nauwgezet uitvoeren. Hij leerde de Arabische taal en de fiqh (Arabische jurisprudentie)
en liet een woordenboek Castiliaans-Arabisch samenstellen dat in 1505
uitkwam. Talavera was een typische man van de overgangstijd van convivencia naar strenge inquisitie.19 Hij wist zich gesteund door Isabella die
de geleidelijke aanpak van missionering van de Moren en Joden slechts
kon billijken uit landsbelang, indien dat opstanden in haar nieuwe bezit
kon voorkomen. 20
Isabella had echter ook te maken met een fervente tegenstander van de
convivencia, kardinaal Francisco Gonzalo Jiménez de Cisneros ofm die
na Talavera haar biechtvader werd en kanselier van het nieuwe machtige
Castilië. 21 Deze Cisneros was op latere leeftijd asceet geworden, toen hij
franciscaans monnik werd en zijn wereldse bezittingen opgaf om in een
boshut te gaan wonen. Hem werd echter door de paus opgedragen om
biechtvader van Isabella te worden en aartsbisschop van Toledo, waardoor hij de machtigste kerkprelaat van Spanje werd. Vervolgens ging hij
naar Granada om de zachte missionering van Talavera in Granada drastisch om te buigen. Cisneros dwong de mudéjares tot massale bekeringen
en liet hun manuscripten verbranden (uitgezonderd de medische). Het
leidde tot een opstand van de mudéjares, die uiteindelijk moesten kiezen
tussen bekering of verbanning. In 1500 verklaarde Cisneros in Granada
‘dat er nu niemand in de stad is die geen christen is, en alle moskeeën zijn
kerken’. 22 Een eeuw later (in 1609) werden ook de moriscos verbannen die
in 1500 hadden gehoopt met hun bekering aan verbanning te ontkomen.
Cisneros was in politieke zaken een echte diplomaat zoals zijn vakkundige diplomatie tussen de politieke vijanden Ferdinand van Aragon
en zijn schoonzoon Filips i van Habsburg laat zien, maar zodra de zuiverheid van het geloof ter sprake kwam en de eenheid van het land in
geloofszaken, betoonde hij geen enkele diplomatieke souplesse. Toen
Isabella in 1504 gestorven was, liet Cisneros meteen Talavera door de
Spaanse Inquisiteur van Cordoba beschuldigen van afgoderij en afvalligheid en liet hij hem gevangenzetten. Talavera kon slechts vrijkomen
door bemiddeling van paus Julius ii en stierf uit ontgoocheling kort erna
op 14 mei 1507.
19 Elliott (2002) 52.
20 Downey (2014) 364.
21 Cisneros: *1436 Torrelaguna (Castilië) uit een arme familie. Opleiding te Alcalá de
Henares en Salamanca. Hij besloot op 48-jarige leeftijd om zijn bezittingen weg te
geven, franciscaan te worden en ascetisch te gaan wonen in een hut. Vanaf 1492
werd hij biechtvader van Isabella, maar bleef zijn hele leven asceet. †1517 bij Burgos
en werd begraven in de St. Justuskathedraal van Alcalá de Henares.
22 Downey (2014) 365.
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In 1506 was Filips i van Habsburg onverwacht gestorven (door sommigen werd beschuldigend gekeken naar zijn schoonvader Ferdinand) en
raakte Ferdinand van Aragon in een gevecht verwikkeld met zijn dochter
Juana la Loca. Zij was sinds de dood van Isabella in 1504 koningin van
Castilië, maar werd eerst door haar man Filips, vervolgens door haar
vader Ferdinand en later door haar zoon Karel niet toerekeningsvatbaar
verklaard en tot haar dood gevangen gezet in een kasteel in Tordesillas. 23
Ook nu was Cisneros aan de kant van de winnaar en als beloning kreeg
hij van Ferdinand de rang van Grootinquisiteur. Na het overlijden van
Ferdinand werd Karel koning Carlos i van Spanje. 24 Opnieuw moest Cisneros regent worden, ditmaal samen met bisschop Adriaan van Utrecht25
totdat Karel als 16-jarige kon overkomen uit de Nederlanden, waar hij – in
Gent – was opgegroeid in een vrijer godsdienstig klimaat dan in Spanje.
Toen Cisneros hem in Burgos wilde gaan begroeten, stierf de oude prelaat op 8 november 1517 in Roa bij Burgos. 26 Hij had het machtige Castilië
op de strenge Spaanse manier vertegenwoordigd met een verstrengeling
van grote politieke macht en een streng katholiek geloof. Zijn intolerante
houding tegenover andersdenkenden in Spanje was groot en dat zette hij
voort in Spaans-Amerika. Maar hij bleef het menszijn van de Indianen
respecteren: de Indianen mochten geen slaaf worden, tenzij het menseneters waren.

i.1b el real patronato eclesiástico
over las indias
In de veertiende eeuw waren er al enige tochten over de zee ten westen van
Afrika geweest, maar sporadisch en altijd in het zicht van de kust. Vanaf
het begin van de vijftiende eeuw begonnen de grote ontdekkingsreizen,
als eerste die van de Portugezen, toen zij een wetenschappelijk centrum
inrichtten op het landgoed van Hendrik de Zeevaarder in Zuid-Portugal,
waar de kennis van wetenschappers werd getoetst aan de verhalen van de
23 J. Brouwer, Johanna de Waanzinnige. (Amsterdam 1940, 7de druk 1989) 214.
24 In het Heilige Roomse Rijk werd hij enige jaren later Keizer Karel v (met geld uit de
verkiezingskas van de lutherse Welsers).
25 Later werd Adriaan paus Hadrianus vi van 9 januari 1522 tot 14 september 1523.
Hij was geboren uit arme ouders in Utrecht. Hij werd leraar van Erasmus en van
Karel v die hem vooruitstuurde naar Spanje om namens hem te regeren samen met
Cisneros. Hij werd paus omdat de twee andere kandidaten, kardinaal Wolsey uit
Engeland en Giulio de Medici, niet bevielen. Adriaan was bescheiden en vroom,
maar niet geliefd in Spanje, noch in Rome. Ook Luther werd zijn vijand.
26 Elliott (2002) 213.
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zeelieden. Ze onderzochten het stelsel van Ptolemaeus, bouwden grotere schepen met kanonnen aan boord en gingen steeds verder langs de
Afrikaanse kust zuidwaarts. In 1479 erkende de Portugese koning de
rechten van Isabella op de Castiliaanse troon en tevens haar rechten op de
Canarische eilanden, terwijl Isabella de rechten van de Portugese koning
op de kust van Afrika erkende. 27 Beide landen wilden de goedkeuring van
de paus via een systeem van patronaatsrecht, waarmee ze hun tochten
overzee konden rechtvaardigen en beschermen. Koning Juan i van Portugal vroeg als eerste dit patronaatsprivilege na zijn verovering van Ceuta
in 1415 op de Arabieren in Noord-Afrika. 28 Paus Martinus v verhief Ceuta
tot bisdom met de bul Romanus Pontifex op 4 april 1417. Toen de reconquista voor Castilië succesvol afgerond was, konden ook de Katholieke
Koningen hun aandacht richten op de wedloop naar de specerij-eilanden
en Japan. De Heilige Stoel wilde de Katholieke Koningen als verdedigers
van het geloof vergaande bevoegdheden schenken die uiteindelijk zouden leiden tot een religieus absolutisme in de Nieuwe Wereld.

Las Indias wordt koninklijk bezit van Castilië
Cristoforo Colombo (Cristóbal Colón) was geboren in Genua op 31 oktober 1451). 29 Na zelfstudie en na handelsreizen, zowel naar NoordwestEuropa voor een Genovese firma als naar de westkust van Afrika voor
Portugal, was hij ervan overtuigd dat de wereld rond was en men dus via
het westen het oosten kon bereiken, waar de waardevolle Indische specerijeneilanden lagen. Wel moest hij een financier vinden die hem ook
macht over zijn veroverde gebieden kon geven. Na vruchteloze pogingen
bij zowel de Portugese koning juan ii als bij Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon tijdens de voorbereidingen voor de capitulaties van
Santa Fé, kreeg hij eindelijk in april 1492 na de verovering van Granada
van de Katholieke Koningen toestemming voor zijn reis. Indien hij succes had, zou hij admiraal worden van de ‘oceaanzee’ – dat bleek ‘slechts’
de Atlantische oceaan te zijn – en vicekoning en gouverneur van de nieuwe landen die hij voor Castilië in bezit zou nemen. Hij zou steeds tien
procent van de koninklijke opbrengsten ervan krijgen en hij mocht een
achtste belang nemen in commerciële handel met de nieuwe gebieden.
Op 3 augustus 1492 vertrok hij met drie schepen en voer via een tussen27 Downey (2014) 143.
28 Enrique D. Dussel, Historia General de la iglesia en America-Latina, I/1 cehila
(Salamanca 1983) 210.
29 Colón is de Spaanse naam voor Colombo.
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stop op de Spaanse Canarische eilanden naar de west. Op 12 oktober 1492
ging zijn konvooi aan land op Guanahani (de Indiaanse naam voor het
tegenwoordige San Salvador). Bij terugkeer in Spanje werd hij benoemd
tot eerste gouverneur van ‘Las Indias’.30 Op zijn volgende reizen nam hij
ook kolonisten en priesters mee en werden de bestuursvoorschriften
voor de Nieuwe Wereld steeds talrijker, waarbij het net veroverde Granada als voorbeeld gold, zowel voor de behandeling van de autochtone
bevolking als voor de bekering van hen tot het katholieke geloof. Ook
werd iedere reis de kaart van de Nieuwe Wereld nauwkeuriger, althans
wat betreft het Caribisch gebied. Columbus heeft nooit de specerijlanden
gevonden en bleef het Caribisch gebied hardnekkig Las Indias noemen.
Op de tweede reis kwam hij ook op de Bovenwindse Eilanden en op
een van de volgende reizen langs de noordkust van het vasteland (Tierra
Firme). Overal woonden eenvoudige mensen, ieder met een eigen taal
en Cacique (opperhoofd), maar zonder schrift. Hij maakte het eiland
Hispaniola (tegenwoordig de Dominicaanse Republiek en Haïti) tot bestuurscentrum van las Indias en regeerde er met harde hand over de daar
wonende Taino Indianen en de nieuwe Spaanse kolonisten. Door wanbeheer verloor hij zijn bestuursfunctie in 1499 aan Bobadilla en moest als
geketende gevangene terug naar Spanje.31 Columbus werd vrijgesproken,
maar kreeg zijn functies en royalties niet terug. In 1502 maakte hij zijn
laatste reis naar het Caribisch gebied, maar was toen al ziek. Hij stierf op
20 mei 1506 in Valladolid (Castilië) en werd begraven in Sevilla.32

Inter caetera
Na de terugkeer van Cristobal Colón van zijn eerste reis verzochten de
Katholieke Koningen de net gekozen Spaanse paus Alexander vi Borgia
om hen alle macht te geven in de ontdekte en nog te ontdekken gebieden,
voor zover ze nog niet waren onderworpen door christelijke koningen.
30 J.H. Elliott, Empires of the atlantic world. Britain and Spain in America 1492-1830
(London 2006) 108.
31 Francisco de Bobadilla, *±1450. Hij was lid van de orde van Calatrava en werd in
1499 benoemd door Isabella van Castilië tot tweede Gouverneur van ‘Las Indias.’ In
1500 kwam hij op Hispaniola en beschuldigde Columbus van wanbestuur. Columbus werd in ketenen teruggebracht naar Spanje en werd door Isabella vrijgesproken.
Bobadilla werd in 1502 teruggeroepen naar Spanje. De vloot werd door een orkaan
overvallen en hij verdronk tesamen met zijn vlaggeschip op 11 juli 1502. De kleinste
boot met de goudlading van Columbus overleefde wel de orkaan, bij toeval of door
magie zeiden sommigen.
32 Prien (1985) 60.
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Op 3 mei 1493 werd dat patronaatsprivilege met de bul Inter Caetera toegestaan voor alle gebieden ten westen van een bepaalde lijn en een dag
later werd tevens de opdracht gegeven te zorgen voor de kerstening van
de bewoners van die gebieden.33 Op 7 juni 1494 werd na onderhandelingen tussen Spanje en Portugal bij het Verdrag van Tordesillas de lijn van
Inter Caetera iets verlegd naar het westen zodat Brazilië Portugees kon
worden. 34 De opdracht tot kerstening van 4 mei 1493 moest deze exclusieve ‘donatie’ van een nieuw werelddeel aan de Katholieke Koningen
rechtvaardigen.
De andere Europese landen werden ervan uitgesloten, zowel van de
evangelisatie als van de economische exploitatie, maar zij hebben dat
vanaf het begin bestreden; zowel de Franse als de Engelse kroon waren
het er niet mee eens en hebben met name in het Noordelijk gedeelte van
de ‘Oceaanzee’ (de Atlantische Oceaan) kolonisatiepogingen gedaan in
het huidige Noord-Amerika. Ook zochten ze naar routes om in Japan en
Oost-Indië te komen. De Nederlanden waren in die tijd nog onderdanen
van de Katholieke Koningen en hadden dus geen zelfstandige plannen.
Pas toen ze in opstand kwamen tegen Filips ii, gingen ze zelf op zoek
naar goede routes en lucratieve handelsgebieden en werden daarin theoretisch bevestigd door de vrije zee-theorie van Hugo Grotius.
De Katholieke Koningen vroegen voor de evangelisatiekosten het
tiende deel van alle opbrengsten van de bisschoppen, de clerus en de
vrome werken en plaatsen.35 In 1501 werd hun dat toegestaan met de bul
Eximiae devotionis sinceritatis. Op 28 juli 1508 ondertekende paus Julius
ii de bul Universalis Ecclesiae: het patronaatsrecht voor de Spaanse koningen in perpetuum over alle kerken, beneficies en ‘vrome plaatsen’; het
recht om kerken te bouwen, maar ook het ius praesentandi para todos los
beneficios eclesiásticos de Indias. Dat betekende dat voor de benoeming
van aartsbisschoppen en bisschoppen de koning een kandidaat voorlegde
aan de paus, en voor de lagere kerkelijke rangen aan de corresponderende
hiërarchie. In ruil daarvoor moesten de Katholieke Koningen er zorg
voor dragen dat de indiaanse bevolking werd bekeerd, de missionarissen
werden ondersteund en de kerken onderhouden zouden worden

33 Herman Gonzalez Oropeza sj, Iglesia y estado en Venezuela (Caracas 1977) 18.
34 De lijn was getrokken op een afstand van 100 leguas (ca. 5,5 km) vanaf de Azoren en
Kaapverdische eilanden.
35 J.L. Salcedo-Bastardo, Historia fundamental de Venezuela (Caracas 1982, 9e edición)
60.
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Het bestuur over Las Indias

In Madrid (ofwel de woonplaats van de koning)
Aanvankelijk werden de Katholieke Koningen bijgestaan door bisschop
Juan Rodríguez de Fonseca van Sevilla.36 In de jaren 1511/1524 werd ‘El
Consejo Real y Supremo de las Indias’ (de Koninklijke Raad van Indië) gevormd als een aparte afdeling van het reeds sinds 1385 bestaande ‘El real
y supremo Consejo de Castillas’ ofwel ‘El consejo real’. De ‘Consejo real de
las Indias’ had bemoeienis met de benoeming van kerkelijke en burgerlijke functionarissen aldaar die allen aan de visie van deze Consejo waren
onderworpen. De Consejo zond van tijd tot tijd visitadores, inspecteurs,
om inspecties uit te voeren zowel ten aanzien van de behandeling van
de Indianen als van de bedrijfsvoering. Ook werden in Spaans Amerika
Spaanse Inquisitietribunalen opgericht, aanvankelijk vooral gericht tegen gedoopte Joden die dachten te kunnen uitwijken naar de nieuwe
kolonies. Maar die later ook werden ingezet tegen alle bewoners of bezoekers die afwijkende meningen hadden of domweg aangeklaagd werden door een kerkelijke dignitaris die ruzie zocht. De bezittingen van de
veroordeelden gingen naar de Kroon. Pauselijke bullen mochten slechts
met toestemming van deze Consejo de Indias in Spaans Amerika worden
afgekondigd, terwijl het drukken en het verzenden van boeken aan de
censuur van de Consejo waren onderworpen. Het was het belangrijkste
bestuursorgaan van Las Indias (inclusief de Filipijnen) aangaande uitvoerende, wetgevende en juridische zaken.37
De leden van de Consejo de Indias werden door de koning benoemd uit
de meest illustere families. Zij oefenden het patronaatsrecht uit, hadden
wetgevende bevoegdheden, benoemden de vicekoningen, gouverneurs,
oidores (toehoorders), rechters etc. Naast een president die iedere zaterdag om tien uur met de koning moest vergaderen over de behandelde
zaken van die week bestond de Consejo uit twaalf leden, de meesten met
ervaring in Las Indias of in de wetgeving aldaar. Ze werden in hun vele
werkzaamheden door ambtenaren bijgestaan.
Om te beginnen moesten ze voor de koning alle politieke zaken van
de Nieuwe Wereld (inzake bevolking, relatie met de autochtonen, handel et cetera) plannen en voorbereiden. Tot hun werk hoorde ook het
administratief organiseren van Las Indias, indien mogelijk met de hulp
van de nieuwe onderkoningen, de gouverneurs, de oidores en anderen,
36 Fonseca leefde van 1451 tot 1524 en was aartsdeken van Sevilla en biechtvader van
Isabella.
37 José Rodriguez Iturbe, Iglesia y estado en Venezuela (Caracas 1968) 20-26.

— 38 —

om hun autonome graad ten aanzien van de metropool te vestigen. Ook
moesten zij aan de koning de namen voorleggen van de voor deze grote
taken meest geschikte personen. Tot de taak van de Consejo behoorde
verder het bewaken van het op de juiste wijze functioneren van de autoriteiten door hen de administratieve middelen te verstrekken en het benoemen van een ‘Rechter van residentie’, zodat deze de respectievelijke
rechtspraak in de residentie kon doen.
Daarnaast moesten de leden de toepassing goedkeuren van de Castiliaanse wetgeving op Las Indias (vanaf 1614), alsmede de vandaar komende
wetgeving onderzoeken en die goedkeuren of weigeren.
Een andere taak was het uitwerken van de in Las Indias bestaande en
door de koning als reales Cédulas of reales Provisiones gedicteerde normen.
(Deze laatste, koninklijke, waren gelijk aan de Cédulas, maar plechtiger).
Daarnaast moest dagelijks de uit Amerika en de verdere bezittingen
daar afkomstige correspondentie gecontroleerd worden, zowel de officiële als die van het volk. Ook de boeken die naar Amerika zouden
gaan, moesten worden goedgekeurd. Een andere taak was het regelen
en goedkeuren van de stroom passagiers naar Las Indias, zowel de voorgestelde personen als de handelaars en emigranten. Verder moesten zij
zich bezighouden met de ‘spirituele regering’ (Gobierno spiritual), met
name inzake de door de Heilige Stoel (Santa Sede) goedgekeurde rechten,
zoals ‘El Derecho de presentación’ (een koninklijk recht van de Katholieke
Koningen om bisschoppen voor te dragen aan de paus).
En ten slotte moesten ze ook de Bulas Papales reviseren, geschikt maken voor het Spaanse gebied, zodat die daar gepubliceerd konden worden.

In Sevilla
Verder moest de economische organisatie van Las Indias vanuit Spanje
gecontroleerd kunnen worden door La real Casa de la Contratación de
Indias. Door de oprichting van deze gigantische instelling werd reeds elf
jaar na de eerste tocht van Columbus een strakke economische regeling
getroffen op mercantilistische grondslag.38 Op 20 januari 1503 tekenden
Ferdinand en Isabella in Alcalá de Henares een Real Provisión, waarin zij
de Ordenanzas voor het Real Casa de Contratación de Sevilla oprichtten
voor zowel Las Indias, las Islas Canarias en el Africa atlántica. Aanvankelijk was deze Casa onderworpen aan Fonseca, bisschop van Sevilla.
De Casa had de leiding over de uitzendingen van zowel ambtenaren als
missionarissen, de administratie en de handel. Ze werd opgericht om de
handel en scheepvaart te bevorderen met de Spaanse landen ultramar
38 Elliott (2006) 109.
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(overzee) en vestigde ook verschillende asiento voor de monopoliehandel met Las Indias, of het nu ging om slaven of edelmetaal. Tussen de
zestiende en achttiende eeuw ontving de Casa gemiddeld tweehonderdzeventigduizend kilo zilver en veertigduizend kilo goud per jaar uit Las
Indias. Dit veroorzaakte een prijsexplosie in Spanje.39
De Castiliaanse koningen hadden vanaf Colón ook met andere particulieren, zoals de hierna genoemde Rodrigo de Bastidas en Gonzalo
Jiménez de Quisada, capitulaçiones gesloten: concessies om ontdekkingen en exploraties uit te voeren. De expeditieleiders werden bekleed met
openbare ambten, soms zelfs met rechterlijke bevoegdheden en militair
gezag in ruil voor voordelen uit de exploitatie. Vanaf 1526 werden in de
capitulaçiones voorschriften opgenomen die ertoe strekten een goede
behandeling van de Indianen te garanderen en hun bekering te bevorderen. Door deze concessies hebben de Spaanse koningen met geringe middelen grote gebieden onder hun soevereiniteit kunnen brengen, maar het
werkte ook machtsmisbruik in de hand.

In Las Indias
In Las Indias moesten de volgende instellingen komen. 40 Allereerst een
aantal ‘onderkoninkrijken’: Virreinatos. Na de verovering van het Aztekenrijk in 1521 werd in 1535 het Virreinato de Nueva España opgericht en
in 1542 het Virreinato del Perú. Als derde het Virreinato de la Nueva Granada, dat al vanaf 27 mei 1717 was afgescheiden van Peru.
Daarnaast moesten ook Audiencias – bestuurslichamen en rechtbanken – worden ingesteld. Als eerste La Audiencia y Cancillería Real de
Santo Domingo en la Isla Española, dat in 1511 was opgericht als eerste
tribunaal in Las Indias door een real cédula van koning Ferdinand, maar
dat door onenigheden met Diego Colón41 niet werd uitgevoerd. Het werd
39 Elliott (2006) 51.
40 Prien (1985) 91.
41 Diego Colón, *±1479-1480 in Porto Santo (Portugal) als oudste zoon van Colombo/
Colón en zijn vrouw Filipa Moniz Perestrelo. Hij had een jongere halfbroer Fernando (van Beatriz Enriquez de Arana). Diego werd page van prins Juan in 1492 en in
1497 trad hij in dienst van koningin Isabella. Hij trouwde met Maria de Toledo y
Rojas, nicht van de tweede hertog van Alba, neef van koning Ferdinand. Doña
Maria werd de eerste ‘gran dama’ van de Nieuwe Wereld in ‘El alcazar de Colón’.
Diego verzamelde er een entourage van de Spaanse conquistadores en hun nakomelingen: het komende establishment van Hispaniola. In 1509 werd hij de vierde
Gouverneur van Las Indias (zijn vader was de eerste). In 1511 werd hij begiftigd met
de erfelijke titels Vicekoning en Admiraal (eretitels met het recht op een tiende van
het inkomen); verder kreeg hij de macht over Hispaniola, Puerto Rico, Jamaica en
Cuba omdat zijn vader die ontdekt had; Uraba en Veragua waren uitgezonderd
omdat Rodrigo de Bastidas daar een claim op had. In 1514 werd hij door vijandige
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op 14 september 1526 opnieuw opgericht door een real cédula van Karel
i. De president van de audiencia werd Gouverneur van de Capitania General de Santo Domingo, waaronder ook het oostelijk deel van Venezuela
viel tot 1777. In 1549 werd La Audiencia del Nuevo Reino de Granada /
Reino de la Nueva Granada (tegenwoordig Colombia, westelijk deel van
Venezuela, Ecuador en Panama) opgericht. Het gebied werd Nieuw Granada genoemd vanwege de geboorteplaats van de conquistador Gonzalo
Jiménez de Quisada, die via de Magdalenarivier de Andes ingetrokken
was en de Muisca-Indianen versloeg. Daar stichtte hij Santa Fé de Bogotá rond 1538. De Muisca-Indianen waren de belangrijkste bewoners in
dit gebied totdat de Spanjaarden hen versloegen. De eerste steden in dit
gebied waren Santa Marta (1525 gesticht door Rodrigo de Bastidas)42 en
Cartagena (1533). Tot 1717 was het bestuur van deze Audiencia (zetel in
Santa Fé de Bogotá) ondergeschikt aan Peru.
In 1777 werd Venezuela een Capitanía General de Venezuela om zelfstandig te worden van Nieuw Granada en Santo Domingo, waarover het
tot dat jaar verdeeld was. 43 (In Venezuela woonden verschillende stammen, zowel Arawakken als Cariben. De belangrijkste Arowakkenstam
in Venezuela was die der Caiquetíos.) In 1786 werd daar eindelijk de
Audiencia de Caracas opgericht, waartoe ook de nieuwe provincie Barinas behoorde. Caracas werd in 1803 een aartsbisdom voor het hele gebied
van deze Audiencia.

Economie en missionering hand in hand
Volgens het patronaatsrecht moesten de Katholieke Koningen ook regelingen treffen voor de evangelisatie van de bewoners van hun veroverde
gebieden. 44 Dat zou kunnen gebeuren binnen het encomienda-systeem
beambten van koning Ferdinand teruggeroepen naar Spanje, maar in 1520 mocht hij
van Karel i weer terug naar Hispaniola. In 1522 brak er een opstand uit op zijn suikerplantage. Een jaar later ging hij naar Spanje, waar hij op 23 februari 1526 stierf.
42 Rodrigo de Bastidas. *±1465 Triana (Sevilla, Andalucía). †28 juli 1527 Santiago de
Cuba, Cuba. Hij was getrouwd met Isabel Rodriguez de Romera Tamaris. Ze hadden een zoon, Rodrigo de Bastidas y Rodriguez (later bisschop van Coro) en een
dochter, Isabel de Bastidas y Rodriguez. Rodrigo was een welvarende notaris in
Triana, voordat hij met Columbus meeging op zijn tweede reis. Na terugkeer
tekende hij met de koning een capitulaçion (soort charter) om zelfstandig (zonder
Colombus) nieuw land te mogen ontdekken en te behouden tegen een kwart van
de opbrengst. Hij was vergezeld van Juan de la Cosa en Vasco Nuñez de Balboa. Ze
ontdekten de Magdalenarivier, de Golf van Uraba en de landengte van Panama. Zijn
schepen moest hij achterlaten vanwege houtworm.
43 Salcedo-Bastardo (1982) 109.
44 Gonzalez Oropeza (1977) 9.
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dat was ontworpen om met geringe kosten een continentaal gebied in
handen van de Spanjaarden te krijgen. De Kroon gaf, verdeeld over het
continent, gebieden in bruikleen aan Spaanse kolonisten die het toegewezen gebied mochten exploiteren in ruil voor de missionering van de
bevolking. Die veroverde volkeren werden beschouwd als vazallen van
de monarchen. Het encomienda-systeem was voor het eerst in de Romeinse tijd in de Spaanse landen gebruikt en later tijdens de christelijke
Reconquista van moslim-terrein. Het werd echter pas op grote schaal
toegepast tijdens de verovering en instandhouding van de veroverde gebieden in de Nieuwe Wereld. 45 Nicolás de Ovando was de organisator
van het systeem daar in de zestiende eeuw. 46 Het grootste verschil met
de reconquista-tijd is dat het land geen bezit werd van de encomendero in
de Nieuwe Wereld. Hoe werkte hij dat systeem uit?
Vanaf 1503 gaf de Spaanse koning aan een Spaanse veroveraar een encomienda als beloning: de beloning werd beschouwd als een monopolie
op de arbeid van een bepaalde hoeveelheid Indianen in het specifieke
gebied, mits de Spaanse kolonist de Indianen tot het katholieke geloof
bracht. De leider van die groep Indianen, de Cacique, was verantwoordelijk voor de medewerking. De Indianen moesten metaal leveren, mais,
tarwe, varkensvlees of een ander agrarisch product. Ze werden vaak alleen maar gedoopt en verder gebruikt om op het land te werken. 47
De Spaanse regering erkende vanaf het begin de vrijheid van de inheemse bevolking onder bepaalde voorwaarden. Ze mochten bijvoorbeeld geen menseneters zijn en ze moesten het gezag van de Spaanse
koning en van de paus erkennen. Kardinaal Cisneros, de kanselier van
Castilië, was tegen de slavernij en veroordeelde het wanbestuur van
Columbus en de andere Conquistadores. Hij stuurde zowel in 1500 als
in 1502 en 1508 missionarissen om de Indianen te bekeren, o.a. fray Francisco Ruiz ofm, een persoonlijke vriend. 48 Dit verhinderde echter niet
dat er door de Spaanse kolonisten ernstige wandaden jegens de Indianen
werden gepleegd. De missionaris en de kolonist trokken niet gezamenlijk op, als de missionaris de kolonist vanwege zijn gedrag veroordeelde.
Niet iedere missionaris had echter die moed.
45 Elliott (2002) 70.
46 Nicolás de Ovando,*1460 Brozas (Extremaduras). Hij ging in 1502 met 30 schepen
en 2500 kolonisten naar Hispaniola als derde Gouverneur van Las Indias. Hij
onderdrukte een Taino-opstand bloedig. Hij bracht ook de eerste negers naar Hispaniola vanuit Spanje. Ferdinand riep hem terug in 1509 en op 29 mei 1511 stierf hij
in Spanje. Hij werd begraven als Comendador-Mayor del Orden de Alcántara, lijkend op de orde van de Tempeliers.
47 Salcedo-Bastardo (1982) 71.
48 Sevilla, agi, Patronato 174, 4.
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El sermon de adviento 1511
Tegen het gedrag van de kolonisten verzetten zich wel de dominicanen
die vanaf 1510 op Hispaniola waren onder leiding van Pedro de Córdoba
op, 49 rector van het dominicanenklooster in Santo Domingo. Hij schreef
een preek die hij door Antonio de Montesinos op 50 liet uitspreken op de
laatste zondag van de Advent 1511, waarmee hij de ‘uitzuigers’ van de Indianen op Hispaniola aan de kaak stelde.51 In deze Sermón de adviento van
21 december 1511 zei Antonio de Montesinos op namens zijn convent het
volgende over de tekst in het Evangelie van Johannes (Joh.1,23), waarin
Johannes de Doper de woorden uitriep:
‘Ego sum vox clamantis in deserto’ (‘Ik ben een stem die roept in de
woestijn’): ‘Ik de stem, roepend in de woestijn, heb hier de preekstoel
beklommen om jullie iets te zeggen. Daarom is het passend dat jullie
met aandacht, niet half slapend, maar met heel jullie hart en al jullie
zintuigen, ernaar luistert. Deze preek zal zijn de meest nieuwe die jullie
ooit gehoord hebben, de meest scherpe en strenge en meest vreselijke
en gevaarlijke die jullie nooit gedacht hadden te horen. Deze stem zegt
dat jullie allen in doodzonde verkeert, en jullie daarin leven en sterven
vanwege de wreedheid en het geweld dat jullie gebruiken tegen deze
onschuldige mensen [de Indianen]. Zeg mij: Met welk recht en met wat
voor soort rechtvaardigheid houden jullie deze Indiërs in zo een wrede
en verschrikkelijke slavernij? Met welk gezag hebben jullie zulke afschuwelijke oorlogen aan deze mensen verklaard, mensen die zich bevonden
in hun vriendelijke en vredelievende gewesten, waar jullie zo oneindig
veel van hen met dood en nooit gehoorde vernielingen hebben ver-

49 Pedro de Córdoba, *1482 Córdoba (Andaluzía). Studeerde rechten en theologie in
Salamanca, werd dominicaan en ging in 1510 naar Hispaniola. Hij ging in 1512 met
Montesinos naar Spanje om Ferdinand in te lichten over de preek. Daarna werd hij
stichter van de dominicaner missie in Santa Cruz, waar hij een leidraad voor het
onderwijzen van de catechismus aan de Indianen schreef: Doctrina cristiana para
instrucción e información de los Indios por manera de historia (uitgegeven te Mexico
1544). Hij werd op 20 mei 1519 de eerste inquisiteur van Las Indias. †4 mei 1521 te
Santo Domingo.
50 Antonio de Montesinos/ Antón Montesino, * 1475. In 1501 intrede in de orde van
de dominicanen in het klooster Sint Stefanus in Salamanca en daar professie op 1
juli 1502. Na voltooiing van zijn studies werd hij priester gewijd in 1509 en ging
naar het Sint Thomasklooster in Avila. Na zijn adventspreek was hij op Hispaniola
niet meer welkom en ging naar Tierra Firme in 1515 en in 1521 naar Puerto Rico. Hij
stierf op 27 juni 1540 in Venezuela; men fluistert door moordenaarshand, hij staat in
ieder geval bij de orde bekend als martelaar voor Indië.
51 Sevilla, agi, ig 415. Sermon de Montesinos, obra de Pedro de Córdoba. Zie ook volgende voetnoot.
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woest? Hoe houden jullie hen zo onderdrukt en vermoeid zonder hen
eten te geven of hen van hun ziektes te genezen: ziektes die zij oplopen
vanwege de buitensporige werkzaamheden die jullie hen opdragen en ze
sterven: beter gezegd: jullie doden hen door iedere dag goud te laten delven en te bemachtigen? En wat voor zorg hebben jullie dat iemand hen
onderricht, opdat ze hun God en Schepper kennen, gedoopt worden,
de mis horen, de feest- en zondagen onderhouden? Deze [Indianen],
zijn dat soms geen mensen? Hebben zij geen rationele zielen? Zijn jullie
niet verplicht om hen lief te hebben als jullie zelf? Dat begrijpen jullie
niet? Voelen jullie dat niet aan? Bevinden jullie je in zo een diepe en
verdovende slaap? Wees er zeker van dat jullie in de situatie waarin jullie
verkeren, niet beter gered kunnen worden dan de Moren en de Turken
die het geloof in Jezus Christus missen en niet willen.’52

De Spaanse kolonisten en de gouverneur Diego Colón waren woedend
en eisten een rectificatie in de volgende preek. Montesinos ging echter
de volgende zondag, 28 december 1511, nog een stap verder en noemde
de volgende principes: de wetten van het geloof staan boven die van de
particulieren en van de staat; in de ogen van God zijn er geen raciale verschillen tussen de mensen; slavernij en horigheid zijn verboden; men
moet de Indianen hun vrijheid en goederen teruggeven en de Indianen
moeten bekeerd worden tot het christendom. Indien de slavenhouders
zich niet verbeteren, zouden de dominicanen hen geen biecht meer horen en dit schrijven aan diegenen die dit in Castilië willen horen.
De preken waren uitstekend voorbereid door Córdoba en Montesinos.
Zij waren pas een jaar op het eiland, maar hadden al zoveel ellende van
de Indianen gezien dat zij vonden dat de Indianen een hartstochtelijk
pleidooi voor een betere behandeling moesten krijgen. Vanwege deze
bevrijdende woorden voor de Indianen noemen Gustavo Gutierrez en
Enrique Dussel de beide preken de eerste uiting van de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika.53
52 De Nederlandse vertaling is van Jozef de Vlaam op (Wikipedia.org.nl.) De Spaanse
tekst (zie bijlage i.a1) is voor het eerst gepubliceerd door Bartolomé De Las Casas in
zijn Historia de las Indias Libro iii, selección Caps. 3-5, te vinden op internet: www
2.dominicos.org. El sermón de Antón Montesino 21 diciembre 1511-2011 (500 años).
In dat stuk op internet staat op p. 9-24 ook een interessant commentaar van Gustavo Gutiérrez.
53 E. Dussel (1983) 304. Zie ook Gustavo Gutierrez, ‘Bevrijdingstheologie als het recht
van de armen om te denken’, in: Jacques van Nieuwenhove (ed), Bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika en Nederland (Baarn 1980) 82-96. Deze rede is door
Gutierrez uitgesproken op 7 mei 1979, toen hem een eredoctoraat verleend werd
door de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen.
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Reacties op de adventspreek
De beide preken brachten zoveel commotie teweeg, dat er een opstand
van de encomenderos uitbrak die in 1512 werd beteugeld door kanselier
Cisneros. Op 12 mei 1512 werd bovendien door de paus het diocees Santo
Domingo opgericht met de nog te bouwen kathedraal ‘in honorem sancti
Dominici’.54
Bovendien werden er afgevaardigden van zowel de dominicanen als
de Spaanse kolonisten (resp. Cordóba/Montesinos op voor de dominicanen en Alonso de Espinar ofm voor de encomenderos) naar Burgos in
Spanje gestuurd, waar koning Ferdinand (Isabella was reeds overleden)
een junta van theologen en juristen bijeengeroepen had om enkele
kwesties te bespreken.
Allereerst het recht van de Katholieke Koningen om over Las Indias te
mogen regeren. Als tweede de behandeling van de Indianen en de wijze
waarop zij tot onderdanen gemaakt konden worden. Een derde punt betrof het encomiendasysteem. De autochtone bevolking van de Nieuwe
Wereld was niet bekend met Christus, dus was het de vraag of volgens
de redenering van de Katholieke Koningen en de Spaanse kolonisten een
gedwongen bekering van de Nieuwe Wereld legitiem was.
De Spaanse kolonisten verdedigden zich door te wijzen op het feit
dat de Indianen heidenen waren, waarvan sommigen [de Cariben] zelfs
mensenoffers brachten. Als extra argument brachten ze in dat de Indianen de legitieme autoriteit van de Spaanse koning, gegeven door de paus,
niet erkenden. Hetzelfde argument werd ook in de Portugese gebieden
voor de autoriteit van de Portugese koning gebruikt.
Op 27 december 1512 bepaalde de Junta van Burgos55dat de Katholieke
Koningen recht hadden op de veroverde grond volgens de pauselijke bul
Inter Caetera en de daarin beloofde evangelisatie-taak. Verder werden
er te Burgos maatregelen genomen over een goede behandeling van de
Indianen: ‘Ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios’. Er kwam
een precieze regeling van voeding en hygiëne. Zij moesten werken, maar
op een wijze die zowel hen als de gemeenschap voordelen zou opleveren.
Het werk moest dragelijk zijn en rusttijden waren noodzakelijk. En ze
moesten over huizen kunnen beschikken en voor hun werk een salaris
ontvangen.
Verder werd bepaald dat de Indianen vrij zouden zijn, mits zij zich
zouden onderwerpen aan de Spaanse wetten en priesters (zie het Requerimiento hieronder). Tegelijkertijd werd het encomienda-systeem nader
54 Prien (1985) 101.
55 Dussel (1983) 390. https://es.wikipedia.org.: Leyes de Burgos 1512.
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gepreciseerd. De encomenderos mochten minimaal veertig en maximaal
honderdvijftig Indianen laten werken.
In 1513, een jaar na de Wetten van Burgos, werden ze aangevuld met de
instelling van een dagvaarding, de Requerimiento,56 opgesteld door de
jurist Juan López de Palacios Rubios, raadgever van de Raad van Castilië.
De Requerimiento was een document dat namens koning Ferdinand en
zijn dochter Johanna bij ieder eerste contact in het Spaans moest worden
voorgelezen aan de bewoners van het nieuwe gebied, zelfs als ze zich verborgen hielden. De dagvaarding was ontworpen als een goddelijk recht
van monarchen: een godsdienstige en wettelijke rechtvaardiging voor
de verovering en onderwerping van nieuw gebied. In deze dagvaarding
stond het volgende: Jezus Christus heeft de paus als zijn vicaris op aarde
aangewezen. De paus heeft van deze bevoegdheden gebruik gemaakt
om Indië aan de koningen van Castilië te geven. Daarom werd van de
inheemse bevolking geëist, dat zij zich op vreedzame wijze aan het gezag van deze koningen zou onderwerpen en tevens de missionarissen
vriendelijk zou ontvangen. Indien de bevolking niet aan de eisen wilde
voldoen, zou zij met geweld worden onderworpen.
In de praktijk ging het als volgt: de expeditieleider bracht een aantal
Indianen bijeen. De requerimiento werd snel voorgelezen terwijl een
klerk notities maakte van hun reacties en bij het minste teken van vijandigheid werd er op los geslagen. Wanneer er geen Indianen te vinden
waren, werd het stuk toch voorgelezen, soms zelfs nog voordat de Spanjaarden aan land gingen. Hier volgt de volledige tekst:
‘Namens koning Don Fernando en zijn dochter Doña Juana, koningin
van Castilië en León, onderwerpers van barbaarse naties, maken wij
bekend en laten jullie weten, zo goed wij kunnen, dat de Heer onze God,
Schepper is van hemel en aarde en van een man en een vrouw, van wie
wij en jullie, alle mensen sindsdien afstammen. Maar sinds de schepping
vijfduizend jaar geleden van deze man en vrouw zijn hun nakomelingen
twee kanten opgegaan, ieder met eigen koninkrijken. Boven al deze
naties heeft de Heer onze God één man de leiding en jurisdictie gegeven, Sint Petrus die heerst over alle mensen van de wereld en het hele
menselijke ras, waar ze ook leven, onder welke wet, sekte of geloof ze
ook vallen. Hij beval hem om zijn zetel te vestigen in Rome, maar ook
in andere delen van de wereld en te regeren en recht te spreken over alle
christenen, Moren, Joden, heidenen en andere sektes. Deze man wordt
56 Requerir = eisen
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Paus genoemd of bewonderenswaardige Grote Vader en Gouverneur
van de mensheid. Sint Petrus werd door iedereen erkend en ook zijn
opvolgers tot op heden. Een van zijn opvolgers als Heer van de Wereld
maakte een donatie van deze eilanden en Tierra-Firme57 met alles wat
daar leeft aan de voorzeide koning en koningin en hun erfgenamen. Het
is opgeschreven, zoals u kunt zien, indien gewenst. Dus de genoemde
Hoogmogende Heren zijn koningen van deze eilanden en Tierra-Firme
als gevolg van deze donatie. Iedereen die deze bekendmaking hoort,
ontvangt genoemde hoogheden als zijn koning onmiddellijk met de
hoogste achting zonder verzet en zonder uitstel onmiddellijk na het
voorlezen. Ook ontvangen en gehoorzamen zij de priesters die door
de Hoogmogende Heren gezonden worden om te prediken en hen te
onderwijzen in ons heilig geloof. Zo worden zij allen christenen uit vrije
wil zonder vergelding of voorwaarden. De Hoogmogende Heren zullen
hen blij en welwillend ontvangen en zij zullen behandeld worden als
zijn onderdanen en vazallen. Ook jij zult dit moeten doen. Daarom vragen en eisen we van je dat je het tot je laat doordringen in de benodigde
tijd. Je zult de Kerk als Superior van de hele wereld moeten erkennen,
ook de Paus als hogepriester en de Koning en Koningin Doña Juana als
zijn plaatsvervangende Superiors voor deze eilanden en Tierra-firme
als gevolg van genoemde donatie en dat je ermee instemt dat genoemde
vaders zullen prediken. Indien je dit doet, doe je goed en wij zullen in
naam van de Hoogmogenden je in liefde en welwillendheid ontvangen.
In dat geval zullen we jou, je vrouw en kinderen en je land verlaten, vrij
en zonder dienstbaarheid, zodat je vrij kunt doen, wat je het beste lijkt.
Ze zullen je niet dwingen christen te worden, tenzij je het zelf wilt na
onderwezen te zijn in ons heilig geloof, zoals de meeste bewoners van
deze eilanden gedaan hebben. Dan zullen de Hoogmogende Heren je
veel privileges schenken. Maar als je niet wilt of uitstel eist, dan zullen
we met kracht je land binnendringen en oorlog voeren op alle mogelijke
manieren en je dwingen tot gehoorzaamheid aan de Kerk en de Hoogmogenden. We zullen jou, je vrouw en je kinderen tot slaaf maken en
verkopen en je goederen afnemen en je behandelen als ongehoorzame
vazallen. De schuld hiervoor ligt in je eigen hand en niet in die van de
Hoogmogenden of van ons of hen, die met ons gekomen zijn. We vragen
de aanwezige notaris om zijn getuigenis van het voorgelezene en de
aanwezigen om te getuigen ervan.’58
57 Venezuela.
58 https://www. encyclopediavirginia.org. el requerimiento by Juan López de
Palacios Rubios 1513.
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Het document vroeg geen gedwongen bekering maar wel vrije onderwerping aan de Spaanse wetten en priesters. Het was een wettelijke uitvlucht om de Indianen tot slaaf te maken indien zij weigerden vrijwillige
vazallen van de christelijke vorst te worden. Een dood als gevolg van deze
weigering zou hun eigen schuld zijn, werd de bevolking medegedeeld.
Door dit document voor te lezen, voor het eerst in 1513, al dan niet vertaald in een autochtone taal, verkregen de veroveraars een symbolische
goedkeuring voor hun veroveringen en daaropvolgende wandaden. Zelfs
een oorlog was, zoals aan de Indianen werd voorgelezen, geoorloofd omdat het volgens de Junta van Burgos gebeurde ter verbetering van hun
spirituele situatie. Het veroverde gebied werd als een encomienda (een
soort plantage) aan een Spanjaard in beheer gegeven. De Indianen, de encomendados, werden verplicht voor de Spaanse encomendero te werken,
terwijl deze verplicht was de Indianen te onderrichten in het katholieke
geloof en goed voor hen te zorgen.
De Junta de Valladolid van 1513 en de Junta de Madrid van 1516 vulden
deze wetgeving aan, overigens zonder resultaat, omdat er geen straffen
uitgedeeld werden tegen de Spaanse kolonisten die in overtreding waren.
Cisneros stuurde wel op 3 september 151659 drie paters hiëronymieten op
onderzoek uit: Bernardino de Manzanedo, Luis de Figueroa en Alonso
de Santo Domingo, met de instructie dat de Indianendorpjes beter behandeld en de administratie beter georganiseerd moesten worden. Zij
moesten hem verslag uitbrengen.60
Door de wreedheden van de encomenderos zijn er verschillende
opstanden van de Indianen geweest op Hispaniola en in Tierra Firme,
meestal onder leiding van Caciques die bloedig bestraft zijn.

De school van Salamanca
De gedwongen indianenarbeid was aanleiding voor felle protesten van
onder anderen bovengenoemde dominicanen Cordóba en Montesinos in
1511 en 1512 en na hen van de dominicanen van de school van Salamanca.
In 1532 schreef Francisco de Vitoria op 61 De Indis. Daarin probeerde hij
59 Sevilla agi, Indiferente General 419, 6 f.509.
60 Enrique Otte, Los jerónimos y el tráfico humano en el Caribe: una rectificación, In:
Anuario de Estudios Americanos tomo xxxii (Sevilla 1975) 187-204.
61 Francisco de Vitoria, *1483 of 1486 in Burgos. Hij trad in 1504 in bij de dominicanen.
Vitoria kreeg vanaf zijn negende een humanistische opvoeding. Hij studeerde rechten, economie en theologie o.a. te Parijs en werd hoogleraar te Salamanca en leider
van dat college. Zijn De Indis werd het begin van de mensenrechtendiscussie in
Salamanca. Ook zijn theorie over ‘De iure belli’ was samen met die van Hugo de
Groot initiatiefrijk. Zijn theologische gedachten hebben veel invloed gehad op het
Concilie van Trente. Hij stierf op 12 augustus 1546 te Salamanca, vijf jaar voor het
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de rechtsstatus van de conquista van de Nieuwe Wereld te onderzoeken
zonder in het raderwerk van keizerlijke, pauselijke of economische ‘lobbyisten’ meegezogen te worden. Zijn verdediging van de Indianen was
gebaseerd op het scholastieke denken over de intrinsieke waardigheid
van de mens. Hij vond dat die waardigheid door de Spaanse politiek in
de Nieuwe Wereld met voeten getreden werd en ontkende dat de Indianen op aristotelische wijze beschouwd konden worden als ‘slaven van
nature’. Hij nam van Thomas van Aquino het Romeinse wetsbegrip over
van ius gentium, het mensenrecht. In 1537 en 1539 hield hij drie lezingen
(na zijn dood gepubliceerd als relectiones), waarin hij concludeerde dat
de Indianen de rechtmatige eigenaren waren van hun bezittingen, dat
hun leiders rechtmatige jurisdictie hadden over hun stammen; dat noch
de paus noch Karel i een claim konden leggen op leven en eigendom van
de Indianen.62 Men kon geen gewelddadige actie tegen de Indianen ondernemen, tenzij ze kannibalen waren. Vitoria betwistte op die gronden
ook de legitimiteit van het requerimiento. Volgens hem en de school van
Salamanca was een oorlog enkel rechtvaardig uit zelfverdediging, maar
dan ook nog alleen als er kans was op succes, anders was het onnodig
bloedvergieten. Een tweede rechtvaardiging was preventief zelfbehoud
tegen een tiran, of om een vijand te straffen. Maar ook dan pas wanneer
er eerst geprobeerd was door overleg tot een vreedzame oplossing te komen.
Indien een regering een oorlog begint tegen de wil van zijn volk, dan is
de oorlog verboden. Ook mag er nooit meer bloedvergieten zijn dan strikt
noodzakelijk is. Men mag nooit het zwaard heffen tegen onschuldige
mensen. Expansie of plunderoorlogen blijven verboden evenals oorlogen om ongelovigen of heidenen te bekeren. Bartolomé de las Casas op 63
grote dispuut in Valladolid, waar Las Casas moest optreden in het eerste mensenrechten-debat.
62 Francisco De Vitoria, De Indis et jure belli erga Indos (Lyon 1557).
63 Bartolomé de las Casas, *11 november 1484 te Sevilla (Andalucía) als zoon van Pedro
de las Casas. Na een studie rechten ging hij in 1502 als kolonist naar Hispaniola. Hij
deed mee als Indiero (Indianenvanger), ging naar Cuba, werd daar encomendero met
Indiaanse slaven, werd priester en hield met pinksteren 1514 een vlammende preek:
‘De arme heeft niets anders dan een weinig brood. Wie dat van hem afneemt, is een
moordenaar. Wie de arbeider zijn loon afneemt, is een bloedhond. Ik dacht na over
de ellende en de slavernij, waarin het inheemse volk hier leeft. Hoe meer ik daarover nadacht, des te meer raakte ik ervan overtuigd dat alles wat wij de Indianen
aandeden, niets anders is dan tirannie en onrecht. En hoeveel ik ook studeerde, ik
vond in elk boek dat ik las, of het nu in het Latijn of in het Spaans was, steeds maar
weer nieuwe bewijsgronden en overgeleverde leerstellingen die vóór het recht van
de West-Indische landen en tegen de roof, de wandaden en het onrecht pleiten, dat
tegen hen bedreven werd.’ Daarna gaf hij zijn encomienda op en liet zijn slaven vrij. ➔
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was een volgeling van de school van Salamanca en wist zowel kardinaal
Cisneros, koning Karel i als paus Paulus iii te overtuigen met zijn redenaarstalent.
De bul Sublimus Dei van paus Paulus iii van 1537 hield zich bezig met
de buitensporige onderdrukking van de Indianen en wees op hun menselijke waardigheid en fundamentele rechten zoals vrijheid en eigendom.
Karel i was zo sterk onder de indruk van de bezwaren van De las Casas
in diens in 1542 geschreven boekje Brevísima relación de la destrucción de
las Indias,64 dat de koning na lezing ervan overwogen had het veroverde
Indië te verlaten.65 Francisco de Victoria wist hem ervan te overtuigen
dat niet te doen, omdat dat een onderbreking van de prediking van het
evangelie zou betekenen en grote schade zou toebrengen aan de Indianen
die reeds tot het christendom waren bekeerd.66 Op 20 november 1542
In navolging van Montesinos weigerde ook De las Casas tijdens het biecht horen
vergeving te verlenen aan slaveneigenaars. Verder schreef hij verzoekschriften, rapporten en bezwaarschriften aan het Hof. Hij maakte in 1515 de tweede atlantische
zeereis (van de veertien) en wist via de biechtvader van Ferdinand tot de koning
door te dringen. In 1516 benoemde kardinaal Cisneros hem tot Defensor universal de
los Indios, tot adviseur van alle instanties van de Spaanse Kroon voor het Indianenvraagstuk en tot verslaggever van een nieuwe commissie van Mercedariers die hem
naar las Indias zou vergezellen. In 1517 schreef hij Historia de las Indias, later voortgezet in Apologética Historica. Daarin werd ook voor het eerst de naam Curaçao
gebruikt voor een van de Islas de los Gigantes. In 1520 had De las Casas een bespreking met Karel i waaraan de kanselier deelnam, samen met verschillende leden van
de Indische Raad, een vertegenwoordiger van de commissie uit 1516 evenals Conchillos, de generaal notaris van de Indische gebieden, die er zat namens de belangen
van de slavenhandel. Na afloop trad Conchillos af en werd De las Casas benoemd tot
koninklijk hofkapelaan. Volgens de koning was het optreden van de encomenderos
in de Indische Landen in strijd met de wet en de Indische Raad moest een plan uitwerken, op grond waarvan de gebieden zonder geweld van wapenen geregeerd
konden worden. Las Casas mocht van Karel i een pacifistische kolonisatie gaan uitproberen in het oosten van Tierra Firme, maar door tegenwerking van de Indiananjagers werd het een mislukking. Las Casas, inmiddels dominicaan, trok zich terug in
een dominicanenklooster op Hispaniola om de theoretische fundamenten te leggen voor zijn latere werk. Hij stond op het standpunt dat de culturen van de Nieuwe Wereld niet met Europese maatstaven gemeten konden worden. Men moest ze
vanuit hun eigen vooronderstellingen proberen te begrijpen: de menselijke natuur
is immers een evolutionair proces. De las Casas stierf op 17 juli 1566 in Madrid en
had vier generaties koningen meegemaakt: Ferdinand van Aragon, Filips i van
Habsburg, Karel i en Filips ii, maar ook de teloorgang van de Indianen. Na zijn
overlijden lag op zijn schrijftafel nog een manuscript: De zestien remedies tegen de
pest, die de Indianen heeft uitgeroeid.
64 Uitgegeven in 1552 in Sevilla en door Michel van Nieuwstadt vertaald, Kort relaas
van de verwoesting van de West-Indische landen (Amsterdam 1969).
65 J.M. Saleh, ‘Bestuur, recht en rechtspraak in Spaans-Amerika in het koloniale tijdperk’. In: Het oog van de Meester (Curaçao 1989) 225.
66 Let op de formulering: de evangelisatie is noodzakelijk bezien vanuit Europees
standpunt: dus ‘ad gentes’ en niet ‘inter gentes’.
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werden daarom las Leyes Nuevas (de nieuwe wetten), voluit Las Leyes
y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de
las Indias y buen tratamiento y conservación de los Indios, uitgevaardigd
door Karel i. Ze schreven voor dat de Indianen volwaardige onderdanen
van de Spaanse koning waren en als zodanig behandeld moesten worden. Ze konden met klachten naar de rechtbank (de Audiencia). Het was
samen met de wetten van Burgos de eerste wetgeving aangaande de
rechten van de mens.67 Het systeem van de encomiendas werd afgeschaft
door de Nuevas Leyes: dwangarbeid van de inheemse bevolking voor
de encomenderos werd verboden; deze moesten hun juist het christelijk
geloof bijbrengen en rebellie tegengaan, hen beschermen tegen aanvallende stammen of piraten, hun de Spaanse taal en ontwikkeling leren en
infrastructuur aanbrengen in het encomienda-gebied.
Dit leidde tot oproer onder de encomenderos, zodat drie jaar later Karel
besloot het encomiendasysteem te handhaven met slechts een geringe
aanpassing door de erfelijkheid te beperken tot twee generaties. De encomenderos waren te machtig in hun gebied. De slechte behandeling
maakte veel slachtoffers onder de Indianen. Die stierven daarnaast massaal door de pokken, pest, tyfus, griep en mazelen, allemaal ziektes die
door de Spanjaarden waren meegebracht. Om dit verlies aan mankracht
te compenseren gingen de Spanjaarden (naar het voorbeeld van de Portugezen) Afrikaanse slaven gebruiken om hun landen te bewerken.
In 1545 kwam er ook het ‘repartimiento’, aangevuld in 1574 en 1601.
Het was een verdelingssysteem van de arbeid, waarbij ‘slechts’ 25 procent van de arbeid van de mannelijke Indianen tussen de zestien en zestig
jaar ‘afgedwongen’ kon worden. De bedoeling was dat het encomiendasysteem zou worden vervangen door het repartimientosysteem, zodat
de indiaan meer rechten kreeg en de Alcalde Mayor als lokaal bestuurder
het werk zou verdelen dat verplicht bleef volgens het repartimientosysteem.68
Las Casas ging in 1544 als bisschop naar Ciudad Real in Chiapas, een
nieuw bisdom in Mexico, waar hij een biechthandleiding schreef. Deze
‘biechtspiegel’ pakte de encomenderos op hun zwakke plek: hun angst
voor de hel en de kerkelijke ban (indien ze de Indianen zo slecht bleven
behandelen). Las Casas werd van hoogverraad beschuldigd en moest als
67 Dussel (1983) 390.
68 Voor het repartimiento zie de Engelse Wikipedia: en.wikipedia.org: repartimientosystem. Men kan ook de Spaanse Wikipedia raadplegen: es.wikipedia.org.: repartimiento. In de Nederlandstalige Wikipedia moet men niet zoeken voor Spaanse
begrippen.
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tachtigjarige weer naar Spanje, ditmaal om zich te verdedigen in het volgende dispuut.

Het dispuut van Valladolid
Karel i riep na de opstand van de encomenderos een junta bijeen van geleerden als Melchior Cano69 en Domingo de Soto70 om te discussiëren
over de rechtvaardiging van de slavernij van de Indianen in de Nieuwe
Wereld. Ze kwamen van 15 augustus tot 15 september 1550 en van 11 april
tot 4 mei 1551 bij elkaar in het dominicaanse klooster Colegio de San Gregorio in Valladolid. Daar stonden Bartolomé de las Casas op en Juan Ginés de Sepúlveda op 71 tegenover elkaar in deze ‘Polemica de los naturales’
ofwel ‘de los justos Titulos’.
Sepúlveda trad op namens de Spaanse landeigenaren. Hij zag de Indianen als barbaren en natuurlijke slaven en trachtte op basis van het aristotelische natuurrechtsdenken de minderwaardigheid van de Indianen
aan te tonen. Door de natuurlijke rangschikking vond hij de slavernij
gerechtvaardigd, in overeenkomst met het natuurrecht. Daardoor konden de Indianen aan slavernij en oorlogvoering onderworpen worden.
Volgens Sepúlveda wees met name hun kannibalisme en afgoderij op
hun minderwaardigheid.
De las Casas, verbonden met de school van Salamanca en het humanistisch denken, zette zich in voor de openbaarmaking van de wrede
behandeling van de Indianen door de encomenderos. Hij voerde ook het
natuurrecht aan, maar dan tégen de slavernij van de Indianen die hij als
vrijgeboren mensen beschouwde. Hij vond de aristotelische verklaring
van ‘natuurlijke slaven’ niet van toepassing op de Indianen, omdat zij
al het verstandelijke gebruik van de rede hadden en daarom ‘mensen’
waren en dus ‘een evenbeeld van God’ en zonder dwang tot het christendom te leiden waren. Na het dispuut schreef Las Casas een samenvatting
van zijn argumentatie: Aqui se contiene una disputa. Na zijn dood op 17
juli 1566 in Madrid werd al zijn werk opnieuw uitgegeven.72
69 Melchior Cano op, *1509 Tarancón (Cuenca), opleiding te Salamanca, even in Valladolid, daarna naar Trente. †30 september 1560 Toledo.
70 Domingo de Soto op, *1494 Segovia, 1525 intrede bij de dominicanen, 1532 professor theologie in Salamanca, 1545 deelnemer concilie van Trente. Daarna werd hij
bisschop van de Canarische eilanden. †15 september 1560.
71 De Sepúlveda op, *1490 Pozoblanco (Córdoba). Hij studeerde in Alcalá de Henares
en Bologna. In 1535 werd hij chroniqueur en kapelaan van Karel i. Hij vertaalde in
1548 de Politeia van Aristoteles en schreef in zijn geboorteplaats o.a. een verdediging van Machiavelli. Voor zijn beroemde dispuut met De Las Casas schreef hij De
justis belli causis apud indios (1550), waarop De las Casas antwoordde met Treinta
proposiciones muy juridicas. †17 november 1573 in Pozoblanco (Córdoba).
72 Van Nieuwstadt (1969) 31.ß
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De afloop van het dispuut bleef open, omdat ze geen van beiden de
Spaanse politiek tot de beoogde politieke beslissingen konden bewegen.
Het misbruik van de Indianen door de encomenderos bleef doorgaan.
Sommige Indianen gingen weg uit hun dorp om helemaal onafhankelijk
te zijn. Zij namen elders werk aan als seizoensarbeider tegen loon. Langzamerhand werkten zowel loonarbeiders als repartimiento-arbeiders
naast elkaar in een onderneming. Het encomienda-systeem eindigde in
het Spaans-Amerikaanse gebied in 1720, toen de kroon bepaalde dat de
encomendero moest betalen voor het werk van de encomendados als contractarbeiders: ‘sin Indios no hay Indias’ (zonder Indianen bestaat geen
Nieuwe Wereld): een voorteken van de komst van de Verlichting. Het
was slechts een magere overwinning van de Indianen, want hun bevolking was al letterlijk gedecimeerd. 73
In 1555 trad Karel i af als koning van Spanje en heer der Nederlanden en
werd zijn zoon Filips ii koning en heer. Filips was al interim bestuurder
geweest in Spanje, maar van de Nederlanden wist hij niets af: hij kende
noch hun taal noch de bestuurders. Karel v trad ook af als keizer van het
Heilige Roomse Rijk, waar zijn broer Ferdinand opvolger werd: deze
moest in het Habsburgse Oostenrijkse erfland de katholieke traditie
voortzetten en in het Rijk het overzicht houden over de Vrede van Augsburg die Karel met zijn Rijkspartners had afgesproken: cuius regio, illius
et religio. De Oostenrijkse Habsburgers bleven verder buiten schot in de
geschiedenis van Spanje en de Nieuwe Wereld, totdat de Spaanse Successie-oorlog uitbrak en zij mededinger werden. Filips ii moest echter
de moeilijkheden in zowel Spanje en zijn koloniën als in de lastige Nederlanden het hoofd bieden. Hij probeerde alles vanachter zijn bureau te
regelen: over ieder detail van zijn rijk wilde hij lezen en in de archiefstukken staat in de kantlijn menige opmerking van hem genoteerd. Hij was
zeer katholiek en zeer Spaans opgevoed en wantrouwde alle niet-Spanjaarden. Zijn vader werd door de Spanjaarden gewantrouwd wegens zijn
Vlaamse opvoeding en raadgevers en kreeg te maken met een opstand
van Spaanse steden; Filips werd juist wegens zijn Spaanse opvoeding en
Spaanse adviseurs gewantrouwd door de Nederlanders, waardoor hij te
maken kreeg met een opstand van de gewesten in de Nederlanden. Vader
en zoon hadden echter één ding gemeen: hun intolerante houding tegenover andersdenkenden, waarbij Filips dat op starre ondubbelzinnige
wijze uitte. 74
73 André Gunder Frank, Capitalism and underdevelopment in Latin-America (Middle
sex 1969) 153.
74 Parker (1982) 209.
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i.2a de verovering en evangelisatie
van tierra firme
In augustus 1498 bereikte Cristobal Colón Oost-Venezuela en het eiland
Trinidad. In juni 1499 kwamen Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa en
Amerigo Vespucci ook bij de Orinoco en voeren verder langs de kust van
Venezuela tot de Golf van Maracaibo, die zij op 24 augustus 1499 bereikten. Onderweg deden ze ook het eiland Curaçao aan, waarvan Vespucci de
bewoners ‘Gigantes’ noemde. Juan de la Cosa tekende een jaar later zijn
wereldberoemde kaart met daarop: ‘Isla de los Gigantes’ duidelijk zichtbaar. Een derde tocht vanuit Spanje naar Tierra Firme – Venezuela – was
die van de gebroeders Luis en Cristobal Guerra samen met Pedro Alonso
Niño naar het pareleiland Margarita en de rijke zoutvelden van Araya. Zij
hadden op de terugweg een dochter van een Cacique en andere Indianen
als slaven meegenomen naar Spanje en wilden hen op de markt verkopen.
Via haar biechtvader kwam dit koningin Isabella ter ore en zij gelastte
de Indianen op kosten van de conquistadores terug te sturen naar het eiland Poynare – Bonaire, met zijn rijke zoutpannen. Het is nu Nederlands
grondgebied, maar was in 1500 voor de Nederlanders nog onbekend.
De kuststreken van Klein Venetië (Venezuela) en de erbij horende eilanden werden toendertijd door voornamelijk twee volkeren bewoond:
in het oosten de oorlogszuchtige en mensenetende Cariben en de vredelievende landbouwbedrijvende Arowakken in het westen. De Caiquetíos
van Curaçao en Tierra Firme, de Taino van Hispaniola en de Muisca van
Colombia waren Arowakken volgens het huidige Centro de Lenguas
Indígenas de la Universidad Católica Andres Bello.75 Ze werden door de
Spanjaarden in dorpen bij elkaar gebracht.
De verschillende kloosterorden verdeelden het continent onderling
om de dorpen te bekeren en er de Spaanse cultuur te onderwijzen. Pedro
de Córdoba op en Antonio de Montesinos op kwamen eind 1513 vanuit
Hispaniola naar Cumaná in het oosten van Venezuela. Op verzoek van
koning Ferdinand bouwden ze er met de hulp van de Cacique en zijn Indianen twee kerken en een school, maar alles werd verwoest. Ook was er
in Cumaná in 1520 een opstand gaande in het gebied van de franciscaanse
missies. Diego Colón zond in dat jaar Gonzalo de Ocampo met zes schepen en tweehonderd soldaten op strafexpeditie om de Indianen te onderwerpen. Op 27 juni 1540 werd de monnik Montesinos in het Welser
75 C. De Armellada ofm.cap, ‘Los pueblas indigenas de Venezuela a la llegada de los
Españoles’. In: Historia General de la Iglesia en America Latina, vii Colombia y
Venezuela. (cehila, Salamanca 1981) 46.
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gedeelte van Tierra Firme vermoord, waarschijnlijk door de Spaanse
slavenjager Gómez de Rivera en zijn kornuiten.
Juan Martin de Ampíes (zie volgende paragraaf ) was encomendero op
Hispaniola en werd in 1526 tevens belast met Curaçao, Aruba en Bonaire.
Hij probeerde in 1527 Coro te stichten in het westen van Venezuela. Het
lag vlakbij Curaçao en er woonden ook Caiquetíos. Koning Karel i / keizer Karel v 76 besliste echter anders: de lutheraan Ambrosio de Alfinger
van het Augsburgse huis Welser77 kwam in 1528 naar Coro en kreeg het
‘plechtig en voor eeuwig’ in bezit78 vanwege de financiële steun van het
lutherse bankiershuis aan de keizersverkiezing van Karel v in 1519.79
Alfinger ging vervolgens naar Maracaibo, dat hij op 8 september 1529
stichtte als Nueva Nuremberg. Toen hij terugkeerde naar Coro, had hij
malaria en ging naar Hispaniola voor herstel, waar de Welsers ook een
kantoor hadden, maar stierf kort erna tijdens een nieuwe veldtocht. Een
andere Duitser, Federmann, ging naar het zuiden, naar de Llanos. Allebei
waren ze, samen met hun uit Duitsland meegebrachte mijningenieurs,
op zoek naar El Dorado. In juli 1534 werd Rodrigo de Bastidas, de net benoemde bisschop van Coro, bestuurder ad interim, totdat er in februari
1535 uit Europa een nieuwe Duitser zou komen: Georg Hohermuth von
Speyer (alias Jorge de Spira), samen met Philipp von Hutten .80 Ze ondernamen aanvallen op de Indianen bij de rivier de Apure. De soldaten
van de Welsers kregen last van tropische ziekten en trokken zich terug.
Hohermuth stierf in 1540 en Von Hutten in 1546, beiden in Venezuela.

Het bisdom Coro / Caracas
De Kroon verdeelde het hele continent in bisdommen. In Coro werd in
1531 het eerste bisdom van Venezuela gesticht met de benoeming van bisschop Rodrigo de Bastidas (zoon van de ontdekkingsreiziger Bastidas).
76 In dit geval beide nummeringen: Karel was in Spanje koning Karel i en in het Heilige Roomse Rijk Keizer Karel v.
77 Bartolomeo v van de Augsburgse tak van de Welsers leende aspirant keizer Karel
veel geld en kon in ruil daarvoor Klein Venetië (Venezuela) kopen in 1528. De stamboom van de Welsers gaat terug tot dertiende eeuw. In de vijftiende en zestiende
eeuw waren ze vooral gevestigd in Neurenberg en Oostenrijk. Ze hadden handelskantoren in Antwerpen, Madrid, Sevilla, Lissabon, Lyon, Rome, Venetië, Santo
Domingo. De Ulmse tak bestaat nog en de familiestichting uit 1539 bezit veel kastelen in Duitsland. In Venezuela hebben ze echter alleen maar geplunderd.
78 Van Nieuwstadt (1969) 140.
79 Sevilla agi Patronato 234, 3 op 27 maart 1528.
80 E. Otte, Cedularios de Venezuela, 1529-1552 (Sevilla 1975) xlv.
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Op 1 juli 1531 werd hij tot bisschop benoemd van zowel Venezuela, Cabo
de la Vela, als van Curaçao, Bonaire en Aruba.81 De Bastidas was tot dat
moment deken van de kathedrale kerk van Santo Domingo en druk bezig
met de bouw ervan. Bovendien moest hij de nalatenschap van zijn vader
regelen en zijn moeder ter zijde staan, dus veel zin in een verhuizing naar
dat zanderige Coro had hij niet, ondanks herhaald aandringen van koningin Isabella, die hem benoemd had.82
Als katholiek prelaat had hij evenmin zin om zich in een lutheraansWelser wespennest te steken. De dorre heuvels van Coro waren echter
ook weinig aanlokkelijk. Uiteindelijk kwam bisschop Bastidas met tweehonderd soldaten en honderdvijftig ‘attributen’ toch naar Coro, eerst in
1537 en later op 7 november 1540. Hij benoemde Von Hutten tot tijdelijk
gouverneur. In 1542 werd hij overgeplaatst naar San Juan op Puerto Rico.
In 1543 waren er nog maar veertig Europeanen in Coro en ongeveer
even weinig Indianen. Vanaf 1546 hielden de Welsers op in Venezuela
ondanks de oorspronkelijke toezegging ‘voor eeuwig’; waarschijnlijk
was Karel wijs geworden door het geschrift van Las Casas uit 1542,
waarin de wandaden van de Welsers beschreven staan.83 Koning Karel
zond daarop eerst Juan de Carvajal naar Venezuela en daarna Juan Pérez
de Tolosa; deze werkte er als twaalfde gouverneur van augustus 1546 tot
zijn dood in Coro augustus 1549. Zijn opvolger was Juan de Villegas; die
stierf op 11 augustus 1553 vlakbij de stad San Felipe de Buria.
Wie heeft er nu gewonnen in deze machtsstrijd tussen koning en
bisschop? Was het toch de bisschop, omdat hij door de overplaatsing
naar San Juan meer tussen Spanjaarden ‘van zijn soort’ kwam te zitten?
We zullen het nooit weten: althans de cedularios in het agi van Sevilla
geven het ons niet prijs. Wat de machtsstrijd wel duidelijk maakte: de
bisschop maakte steeds bezwaar tegen de regelingen, waardoor wij nu
ook weten, welke mensen hij in dienst had. Toen de stad Coro gesticht
werd door Ampíes, kwamen er een provisor en twee paters augustijnen
naar de ‘stad’. Inmiddels lag er al een aanvraag bij de paus te wachten op
ondertekening, maar de paus was in een gevecht met diezelfde Karel
verwikkeld. Eindelijk kwam ook Karel thuis en tekende enkele papieren
over Venezuela, onder andere over de benoeming van drie franciscanen:
Francisco Mateos, Mosén Jaime en Gaspar de Sevilla; zij moesten gaan
werken in drie Indianendorpen. Voorts wilde de bisschop een voorzan81 Otte (1975) lxxiv.
82 Isabella was getrouwd met Karel i en moest de zaken van haar man waarnemen,
terwijl Karel in Europa oorlog voerde tegen de Turken, de Fransen, de protestanten
(in het Rijksgebied) en de paus.
83 Van Nieuwstadt (1969) 106-112.
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ger voor de kerk in Coro. Die sloeg echter op de vlucht, toen de bisschop
hem in de kraag wilde vatten na een vergrijp. Kortom, het bleef heel
kleinschalig in die eerste bisschopsstad van Venezuela.
Inmiddels bleken de Caiquetíos voorbeeldige christenen te zijn, zowel
in Venezuela als op Curaçao, en De Bastides vroeg dus extra geld om op
Curaçao een priester aan te stellen; dat werd geweigerd, maar de koning
vroeg wel naar Curaçao te gaan en er een kerk te bouwen voor de mensen.84
Ook volgende bisschoppen lieten de koning weten dat de Caiquetíos
voorbeeldige christenen waren.

i.2b de verovering en evangelisatie van curaçao
door spanje
Op Spaans Curaçao (door de Spanjaarden aanvankelijk Isla de los Gigantes
genoemd) zijn geen opstanden geweest, maar het werd al in 1513, veertien jaar na de Spaanse verovering (1499) ‘ontvolkt’ door Spaanse Indieros (slavenvangers), omdat de zogenoemde Benedenwindse eilanden
volgens Diego Colón onnuttige eilanden (islas inútiles) waren voor de
Spanjaarden: te kleinschalig, te dor (alleen brazielhout voor de verf ) en
zonder bodemschatten, maar op de drie eilanden – Aruba, Curaçao en
Bonaire – samen woonden toen tweeduizend Caiquetíos. Op Hispaniola
daarentegen waren mijnen en vruchtbare plantages en de daar wonende
Taino-Indianen stierven als ratten door hun slavenbestaan en door de
Europese ziektes; in 1517 was er zelfs een Europese pestepidemie. De
Caiquetíos werden daarom in 1513 naar Hispaniola vervoerd om daar als
slaaf te werken in de mijnen en op de plantages.85 In feite was dat voor de
Spanjaarden een onrechtmatige daad, want alleen mensenetende Indianen zoals de Cariben mochten slaaf worden.
In 1526 werd een deel – vierhonderd personen – van de op Hispaniola
wonende Caiquetíos door de Spanjaard Ampíes teruggebracht. Wie was
Juan Martín de Ampíes (Martinez de Ampués)? Hij was geboren in Zaragoza (Aragon), kapitein in het Aragonese leger in Italië en werd met een
real cédula van 19 mei 1511 factoor (encomendero) op Hispaniola. 86 Hij
bracht het tot welstand; bezat huizen, land, vee en een suikerrietmolen
en vanaf 1513 werkten ook veel van de Caiquetíos van de Benedenwindse
84 Otte (1975) lxxviii.
85 Sevilla agi, Patronato 18, ramo 3.
86 Sevilla agi, Indiferente 418, 3, f.64.
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eilanden op zijn encomienda daar. Hij vroeg en kreeg toestemming om
vierhonderd van hen te mogen terugvoeren naar Curaçao, onder de belofte ze in het katholieke geloof te onderwijzen. Het blijft de vraag of hij
dit uit altruïstische motieven deed, want hij was zelf een ‘pacifistische’
indiero (Indianenjager) en wilde de Benedenwindse eilanden en het
tegenoverliggende vasteland als zijn privéjachtterrein hebben. Op 15
november 1526 werd hij bij Real Cédula van koning Karel i benoemd tot
gouverneur van Coro en de nabijgelegen eilanden: hij moest op de Coriaanse kust een eind maken aan de vele gewelddadigheden van de slavenjagers ter plekke.87 Op 26 juli 1527 stichtte Ampíes de stad Coro op Tierra
Firme tegenover Curaçao. Hij sloot vriendschap met de Cacique Manaure
van de Caiquetíos en liet hem door de mercedarische priester Antón Merino odm dopen onder de naam Martin, zijn eigen tweede naam. Ook
de overige huisgenoten van de Cacique werden gedoopt. In 1528 moest
Ampíes terug naar Hispaniola vanwege een onverkwikkelijke echtscheiding op 21 augustus 1528 van zijn vrouw Florencia.88 Toen hem ter ore
kwam dat een Duitse handelsonderneming zich wilde vestigen op Tierra
Firme schreef hij op 7 september 1528 een protestbrief naar de Audiencia
de Santo Domingo. Daarin wees hij op de door hem verkregen resultaten
in Coro, zoals het aanleggen van een irrigatiekanaal en het stichten van
de stad en dat hij het opperhoofd van de Caiquetios en zijn familie had
laten dopen.89 Desondanks werd Tierra Firme in 1529 toch door de Raad
van Indië aan het Augsburgse bankiershuis toegewezen als dank voor
de bewezen diensten aan Karel v. De islas adyacentes – aanhangende
eilanden voor de kust – waren er nadrukkelijk niet bij inbegrepen en
Ampíes kon dus factoor blijven van Curaçao, Aruba en Bonaire.90 Het is
niet zeker of hij zelf zijn encomienda op Curaçao bezocht en geleid heeft
en ook niet of hij er een priester aangesteld heeft. Hij heeft er wel een
mayordomo aangesteld voor zijn schapen, geiten en paarden, vee dat uit
Europa afkomstig was. De Indianen bleven onder hun Cacique en hadden waarschijnlijk een lekenbroeder voor geloofszaken ter beschikking
(zie het later te bespreken gedicht van Castellanos). Meer niet: ze moesten brazielhout leveren en het vee hoeden; verder waren ze nog steeds
van geen nut voor Spanje. In april 1538 was er volgens bisschop Rodrigo
de Bastidas, zoals hij schreef in een brief aan de koning, een factoor op
Curaçao namens de familie Ampíes.91
87 Sevilla agi, Panama 233, leg.2, fol.205-214.
88 Sevilla agi, Indif.421, 13 f.312v.
89 Sevilla agi, Patronato,174,r.38.
90 J.Ph. de Palm, Encyclopedie van de Nederlandse Antillen (Zutphen 1985 tweede herziene druk) 22.
91 Sevilla agi, Dom. 868, leg.1, f.207v.
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Juan de Ampíes stierf op 8 februari 1533 op Hispaniola, waar hij zijn
hele volwassen leven gewoond heeft, dus niet op Curaçao of in Coro.
Vlak voor zijn overlijden heeft hij bij een notaris zijn testament laten
opmaken, waarin hij zijn hele bezit, inclusief zijn encomiendas van
Hispaniola en de Benedenwindse eilanden én zijn schulden (zesduizend
pesos aan de Kroon en vijfduizend pesos aan particulieren) naliet aan zijn
enig kind, zijn dochter Maria Beatriz, getrouwd met de humanist Lázaro
de Bejarano. Deze was in 1501 geboren in Sevilla en vertrok waarschijnlijk rond 1520 naar de Nieuwe Wereld. Na de dood van Ampíes in 1533
waren Maria en Lázaro eerst enige jaren in Sevilla, voordat ze factoor
werden op Curaçao.92 Zij bouwden er op Santa Barbara een stenen huis
en vervolgens in 1542 achter hun woning ook een natuurstenen kerk met
een houten dak, waarvan De Bejarano een tekening zond naar de koning,
toen hij in 1547 op Hispaniola was.93
De Bejarano had een welvarende hacienda op Curaçao en dreef handel
in huiden met Hispaniola. Toen hij in 1565 weer woonachtig was in zijn
geboortestad Sevilla, werd hij beschuldigd door de bisschop van Coro,
Pedro de Agreda, van het niet houden van zijn katholieke plichten en
het niet betalen van de verplichte tienden aan de bisschop. Volgens de
bisschop kostte het bouwen van het kerkje nog geen tien dukaten, want
Bejarano had het met de Indianen gebouwd. De Bejarano werd bovendien door de Spaanse Inquisitie in 1558 veroordeeld vanwege zijn in 1552
geschreven satires tegen de clerus en tegen Alonso de Maldonado, president van de Corte Suprema de Santo Domingo. Hij verdedigde in zijn
Diálogo apologético de rechten van de Indianen in de administratie en
justitie. Lázaro de Bejarano bleef zijn hele leven gedichten schrijven en
stierf in 1575 in zijn geboortestad Sevilla. 94
Juan de Castellanos95 was bevriend met Bejarano en ging hem in 1540
opzoeken op Curaçao, vlak nadat Bejarano en zijn vrouw Maria een zoon
verloren hadden, hun enig kind. Hij was als adolescent naar de eilanden
en de Llanos Orientales van Venezuela gekomen. Over zijn reizen schreef
hij een historisch gedicht Elegías de varones ilustres de Indias (1589).96 En
daarin over zijn bezoek aan Curaçao in 1540 het volgende:
92 Carlos Felice Cardot, Curazao hispanico (Caracas 1982) 42.
93 Sevilla agi, Indiferente 1208: Isla Curazao traza de la capilla. Zie afbeelding in deze
studie.
94 Sevilla agi, dom 218.
95 Juan de Castellanos, *9 maart 1522 te Alanis (Spanje). Hij stierf in 1607 te Tunja
(Colombia).
96 In 1589 een deel uitgegeven in Madrid, de overige delen pas in 1837.
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Roomskatholiek Santa Barbara-kerkje op Curaçao

‘Tegenover deze kust niet ver van haar, liggen Aruba en Curaçao,
omgeven door blanke baaien. Juan de Ampíes was daar factoor en
thesaurier voor ’t ganse leven. De mensen die er wonen zijn tevree,
sierlijk van gang en slank van lijf en leden. Daarom betitelt men ook
wel hun stee als ‘’Reuzeneilanden’’ en wel met reden want hun bewoners zijn veel groter dan elk ander in dees’streek geboren man. Ze
zijn zeer vredelievend; haat noch nijd kan hun geluk in het geringst
verstoren – en allen spreken zij de ‘caiquetíos’ taal – . Juan de Ampíes’
arbeid in dienst der kerk, deed hen daarom tot christenen bekeren.
Ook Bejarano nam deel aan het werk om hun de enige ware leer te
leren. Wel hinderde één ding hun missie sterk: dat was het fel gebrek
aan predikheren. Doch lieten priesters hen soms in de steek, dan
viel vaak in de een of and’re leek. Een heb ik er gekend, nog niet zo
oud, maar zeer wellustig; de simp’le levenswijze in d’eenzaamheid
maakt iemand snel vertrouwd met de onkuisheid dezer paradijzen.
De vrouwtjes lieten hem daarom niet koud, ondanks de goede raad
van brave wijzen. Waaruit men gemakkelijk weer besluit: kwade
gewoonten roeit men zelden uit. Soms maakte een priester wel voor
korte tijd een eind aan dergelijke loze streken, doch eerst nadat het
Spaans bewind bereid bleek zedeloosheid streng te wreken. Doch
zekerlijk vergeve men altijd in een hard leven enige gebreken: een
herder die steeds bij zijn kudde leeft en haar beschermt, maar zelf
geen herder heeft. Om troost te zoeken ging onze pastoor, de bange
ziel bezwaard door zondedaden, er in een kano meer dan eens van
door, zodra een kalme zee hem kwam te stade.’ 97
Het gedicht bevat 113.609 verzen van elf lettergrepen (567 bladzijden).
Castellanos noemde daarin Ampíes als de eerste bestuurder van de Benedenwindse eilanden. Dat had hij van Bejarano gehoord die hij verschillende malen bezocht had, waardoor hij ook de eenzaamheid van
de Spanjaarden gezien had en vermeldde dat de priester vaak naar Coro
moest om er zijn zonden te biechten. Castellanos schreef ook Discurso
del Drake over de Engelse piraat Francis Drake. Hij gebruikte als eerste
enige indiaanse woorden in zijn werk. In 1559 werd hij priester en begiftigd met het kerkelijk beneficiaat van Tunja te Colombia.98
Na de dood van Bejarano werd Curaçao weer onder het bestuur van de
Audiencia de Santo Domingo gesteld en die liet het over aan de gouver97 Vertaling is van prof.dr. C.C. Goslinga, afgedrukt met de Spaanse tekst ernaast in: dr.
J. Hartog, Curaçao dl. 1 (Aruba 1961) 62-65.
98 Moderne encyclopedie van de wereldliteratuur. dl 2 (Bussum 1980) 177.
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neur van Venezuela die zowel op de eilanden als aan de kusten van Tierra
Firme veel last had van piraten. In 1565 had de Engelse piraat John Hawkins
de hacienda van Bejarano geplunderd. Volgens sommige historici kwam
hij ‘handelen in goederen’, omdat de Spanjaarden niet vaak uit het eigen
moederland iets gezonden kregen en dus de Engelse zeelieden verwelkomden, althans wanneer deze niet kwamen om hun bezittingen te
vernietigen; in 1567 kwam Hawkins echter samen met Francis Drake
opnieuw ‘plunderen’.99
Op 26 november 1619 schreef de bisschop van Coro aan de koning dat
de bewoners van Curaçao catechismusles kregen, maar dat de omstandigheden te moeilijk waren om er steeds een pastoor te hebben.100 Bij de
komst van de Hollanders in 1634 was de hacienda van Bejarano op Santa
Barbara verlaten en het kerkje van steen en hout een bouwval. De meeste
Caiquetíos van Santa Barbara vonden het in deze tijd van piratenaanvallen raadzamer om meer in de buurt van de Sint Annabaai te gaan wonen
en noemden dat nieuwe dorp Santa Anna.
Het bestuur van Spaans Curaçao bestond in 1634 uit een gouverneur
Don Lope Lopez de Morla; ook was er Juan Mateo die mayordomo was en
twaalf kinderen had. Zij woonden op Santa Barbara. Verder was er een
cacique, Pedro Ortiz die op Santa Cruz woonde; de bewoners van Santa
Cruz haalden hun water uit de put van Ascención, waar ook een kerkje
was. Er was een priester, Salvador de Cremona. Curaçao leek toen redelijk
welvarend met een grote veestapel. De Hollanders vonden in de tuinen
van Santa Barbara granaatappelen, limoentjes, oranjeappelen, bananen
en enkele stuks vee.101

i.3 de hollanders veroveren spaans curaçao in 1634
Er waren op 29 juli 1634, toen de Hollanders Curaçao veroverden, slechts
475 Caiquetíos te vinden op Curaçao. De meesten, 402 personen, werden
meteen door de Hollanders in twee boten naar Venezuela afgevoerd vanwege hun ‘paepse religie’, samen met de priester Salvador de Cremona
en de overige aanwezige vierendertig Spanjaarden, inclusief de kinderschare van bovengenoemde Mateo.102 Slechts drieënzeventig Caiquetíos,
99
100
101
102

Felice Cardot (1982) 66.
Sevilla agi, Santo Domingo 221.
C. Gonzalez Batista, Antillas y Tierra Firme (Curaçao 1989) 22.
Volgens de Hollandse bevelhebber Johannes van Walbeeck in zijn verslag aan de
Heren xix van de West Indische Compagnie over de verovering van Curaçao. In:
Den Haag Nationaal Archief, Brieven en Papieren van Brazilië, 1633-1635. wic 50.
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inclusief vrouwen en kinderen, moesten achterblijven om onder leiding
van Balthazar de Montero de Hollanders te dienen.103
Het Fort, dat de Hollanders meteen bij de ingang van de St. Annabaai
aanlegden, lag strategisch bij de directe smalle ingang van het nauwe ‘kanaal’ tussen de zee en de weidse binnenhaven van het Schottegat. Men
kon het smalle water van de Annabaai gemakkelijk afsluiten met een kabel tussen het Waterfort op de Punt (Punda) en het Riffort aan de Andere
Zijde (Otrabanda). Dat hadden de Spanjaarden nooit gedaan en ze hadden ook geen verdedigingsoutillage in de vorm van een schip of fort; dus
was de verovering van Curaçao voor de Hollanders een vrij gemakkelijke
onderneming geweest.
Pas toen de haven van Curaçao bij de ondertekening van de overgave
op 21 augustus 1634 in Hollandse handen kwam, werd Curaçao een geducht wapen tégen de Spanjaarden in plaats van vóór de Spanjaarden.
Het lag té dicht bij de kust van Venezuela en de bisschop van Coro klaagde steen en been dat hij wilde verhuizen naar Caracas dat verder weg in
het binnenland lag en dus beter beschermd was tegen de zeepiraten van
Noordwest-Europa, zoals Fransen, Engelsen en Hollanders.
Er waren in 1634 nog geen negerslaven op Curaçao, maar dat zou spoedig veranderen.104 Sinds het midden van de zeventiende eeuw werden
in het Caribisch gebied met Portugese, Engelse, Franse of Nederlandse
schepen veel negerslaven aangevoerd om de gedecimeerde Indianen in
de Nieuwe Wereld te vervangen. De Spanjaarden sloten slavenasientos
met de Portugezen die enkele forten bezaten op de westkust van Afrika,
waar de negers uit het omringend gebied door Afrikaanse slavenhandelaars verkocht werden aan de Portugezen. De wic bezat eveneens forten
op de Afrikaanse kust: fort Nassau lag aan de Goudkust en was vooral
een goudhandelscentrum; Elmina, veroverd op de Portugezen, was zeer
geschikt voor de aanvoer van slavenpersoneel in de suikerrietvelden van
Brazilië.105 Ook op Curaçao kon een belangrijk slavendepot ingericht
worden voor het hele Caribisch gebied: zowel Spanjaarden als Engelsen
als Fransen en Nederlanders kwamen er kopen. Soms had de wic een
onderasiento van Genuezen, zoals van Grillo, in bezit.106 Na drie jaar
moest het Haarlemse handelshuis Coymans zich als financier terugtrekken uit het asiento van 1685.107 Ze hadden wel in het asiento moeten
103 Felice Cardot (1982) 212.
104 Hartog (1961) 67.
105 Aad van den Heuvel, Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities. (Amsterdam 1981).
106 Henk den Heijer, Geschiedenis van de wic (Zutphen 2013) 77.
107 Sevilla agi, Escribania 51a.
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beloven dat er in de haven van Curaçao twee katholieke priesters zouden
mogen zijn met een eigen kapel of altaar aan huis om de slaven te dopen
voordat ze verkocht werden aan een Spaanse eigenaar.108 Dat was een belangrijk punt bij de onderhandelingen over het asiento geweest. Het leek
tegenstrijdig met de religiepolitiek van de wic, maar de praktijk van het
zakendoen verliep anders, zowel in Holland als in de koloniën: eerst het
geld, dan het geweten.
Op 24 april 1689 zond nuntius Davia in Brussel naar vicaris Petrus
Codde een verzoek door van een zekere Cornelissen, een koopman
(tevens slavenhandelaar) uit Curaçao die vroeg om twee priesters naar
Curaçao te sturen, omdat er driehonderd katholieken woonden.109 Het
is onbekend hoe Cornelissen de Caiquetíos en andere katholieken geteld
heeft, maar hij zal ook de asientovoorwaarden in het oog gehouden hebben. Het verzoek bereikte pater Angelus ofm.cap. (Joannes Pauwens)110
om een Nederlandse capucijn te vinden voor Curaçao, zoals dat in de
asiento-afspraak stond. Zonder resultaat, want in 1645 had hun kapittel
te Rome bepaald dat een missie, waar men niet in habijt kon rondlopen,
opgeheven moest worden. Op Curaçao moesten ze in het geheim missioneren, dus niet in hun ordekleed. Het verzoek is doorgestuurd naar de
Propaganda Fide in Rome, maar voorlopig zonder resultaat.111 De Propaganda Fide wist van de asientohandel af en was ertegen dat een calvinist
zoals Coymans de asientos mocht regelen. Hun correspondentie spreekt
boekdelen: Porcio moest het terugkrijgen en kreeg zijn zin.112
Inmiddels was de blanke bevolking op Curaçao gegroeid, zowel vanuit de Republiek door overkomst van vrouwen van bemanningsleden
of personeelsleden van de wic, als uit omliggende landen van mensen
die daar weg moesten. Na de val van Hollands Brazilië moesten ook de
daar wonende Joden weg: ze gingen ofwel terug naar Amsterdam, ofwel naar Curaçao ofwel naar Nieuw Nederland (het huidige New York),
waarmee Curaçao verbonden was door de gezamenlijke directeur Pieter
Stuyvesant. Deze was eerst alleen maar directeur van de Benedenwindse
108 Sevilla agi, Contaduria 262 en265.
109 P. Polman, Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de
Apostolische Vicarissen 1592-1727, deel iii 1686-1705, rgp 94 (’s-Gravenhage 1952)
180.
110 Pauwens was een bekeerling die een broer in Amsterdam had wonen (P. Gaspar
Pauwens op). Johannes Pauwens waarschuwde in een brief aan de Propaganda
Fide voor het jansenisme op 9 juli 1687 (Polman 1952) voetnoot p. 180.
111 Rome apf, Acta 59 f.97-98. De vergadering van de kardinalen van de Propaganda
Fide van 28 maart 1689 geeft de internuntius opdracht om samen met de Apostolisch Vicaris actie te ondernemen.
112 Rome apf, Acta 60 f.203.
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eilanden geweest, maar had tijdens zijn ziekteverlof – in de Republiek
waar hij ook zijn vrouw ontmoette – voorgesteld om de Caribische en
Noord-Amerikaanse bezittingen van de wic gezamenlijk te besturen
vanuit Nieuw-Nederland. Dan konden ze elkaar economisch van nut zijn:
voedsel en huiden uit Nieuw-Nederland in ruil voor slaven uit Curaçao.
Ook Antonio González de Acuña, vanaf 9 september 1673 ‘obispo de
Venezuela y Caracas y de las islas de Curazao, Aruba y Bonaire’, zat niet
stil: 113 op 20 oktober 1677 beval hij Juan Gomez Manzo, pastoor van Coro,
om op Curaçao in het geheim te gaan dopen en mis te lezen, samen met
de priester Nicolás Caldera.114 Hij moest dan bij een bevriende relatie
op Curaçao het doopboek en het reisaltaar met miskleding achterlaten,
zodat iedere langs reizende priester die ‘zonder straffen’ was, er gebruik
van kon maken. Het doopboek bestaat nog en ligt nu in het archief van
de aartsbisschop van Caracas (zie bijlage i). Gomez Manso heeft twee
maanden gedoopt en is ook naar de cunucu (platteland) gegaan om daar
in twee Indianendorpjes en op drie plantages te dopen. Twee van die
plantages waren van de familie Beck, zelf gereformeerd, en één plantage
was van de katholiek Joubert. In de stad logeerde Manso bij de familie
Galesio, een katholieke kapitein op slavenschepen en gelieerd aan de
katholieke familie Brune. In totaal heeft Gomez Manso 320 doopsels verricht, zowel Curaçaose als Arubaanse Indianen; maar ook zwarten, zowel
slaven als vrije zwarten, soms zelfs nog met een slavin. Dat was eind
achttiende eeuw niet meer ongewoon, maar in 1677 was de slavenhandel
nog maar net begonnen op Curaçao, dus hoe konden zwarten zich dan
al vrijkopen? Het zal waarschijnlijk een manumissie als geschenk voor
zeer goede diensten zijn geweest. Er staat slechts één Hollandse doop in,
maar de naam is opvallend: de vader heet Juan Six en de moeder Jansen.
Helaas staan er geen verdere familiegegevens van Six in en de naam komt
verder niet meer voor op Curaçao. Er staat wel bij alle slaven de naam van
de eigenaar en dan ziet men ook Joden als eigenaar genoemd. Op die 320
dopen zijn maar zes huwelijken, vooral van Indianen; slaven mochten
niet trouwen. Er is echter wel een slavenechtpaar dat hun kinderen laat
dopen, maar zij zijn slaaf bij de katholieke weduwe Brune. Het is een interessante bron en ik heb hem samen met voetnoten in Bijlage a opgenomen. De priesters van de achttiende eeuw wisten niet dat dit doopboek
bestond en zijn opnieuw begonnen (de volgende doopboeken liggen in
het Nationaal Archief van Den Haag en een digitale afdruk in het Nati113 Antonio González de Acuña, *1620 in Lima, lang in Rome geweest, totdat hij in
1673 bisschop werd van Venezuela. †1682 Trujillo (Venezuela).
114 Caracas Archivo de la Academia Nacional de la Historia. Sección de Manuscritos.
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onaal Archief van Curaçao); sommige exemplaren zijn bijna onleesbaar
geworden door de vele handen die eroverheen gingen. In Bijlage a staan
ze allemaal genoemd.
Hoogstwaarschijnlijk kende de Colombiaanse priester Caycedo oesa
wel het eerste doopboek, want hij heeft op 2 maart 1733 naar zijn generalaat in Rome een lijst gestuurd met namen van priesters die van 1680
tot 1707 op Curaçao hebben gewerkt. 115 Het is niet bekend hoe hij onderstaande lijst gemaakt heeft van priesters die allen na het dopen hun naam
hebben genoteerd in het doopregister, terwijl het doopregister zelf niet
meer bestaat. 116
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

12-23 mei 1680: Maestro Isidoro de Peraza, op de la Provincia de Santa
Fe de Bogotá. Misschien was hij in 1680 op weg van Santa Fe naar
Spanje, want op 16 juni 1682 reisde hij van Spanje naar Nuevo Reino
de Granada via het Casa de Contratación (in Sevilla).117
4 augustus-3 november 1680: Don Diego Gutiérrez, ‘capellán del
navío San José del trafico del asiento’; zo omschreef hij zichzelf in de
lijst.
30 maart-25 mei 1681: Don Andrés Ramos Gamero, ‘capellán del navío del asiento’.
30 maart-25 mei 1681: Fr. Baltazar López ofm. Hij was op 18 mei 1678
als passagier van het Casa de Contratación naar Cumaná gegaan en nu
kennelijk weer weg.118
14 sept-12 okt. 1681: Don Pedro Sánchez Reyno, ‘capellán del navío del
asiento’.
20 maart 1686-11 februari 1687: Fr. Francisco Lorenzo Méndez de
Guevara op ‘uit vroomheid voor de bisschop van Caracas’.
5 april-30 mei 1687: Fr. Félix Carlos de Bonilla oesa. Hij was op 3 april
1687 (let op datum?) ingeschreven als passagier op een reis van Sevilla naar Nieuw Granada.119
5 april-30 mei 1687: Fr. Juan Zamorano oesa de la provincia de Santa
Fe de Bogotá.

115 J. Benigno van Luijk osa, El P. Agustín Beltrán Caicedo y Velasco, prefecto Apostólico de Curazao (1715-1738). In Missionalia Hispanica, nr.49 Jan-april 1960
Madrid.
116 Rome Archivum Romani Generalis osa, aga: Notitiae Provinciarum aa, f.462.
Bij sommige namen heb ik aanvullingen gegeven, gevonden in archieven en literatuur (zie betreffende voetnoten).
117 Sevilla agi, Contratacion 5445, 1 r.11.
118 Sevilla agi, Contratación 5540, 1,1, f.355.
119 Sevilla agi, Contratación, 5540a 1,3, f.357. De data kunnen niet zo snel achter
elkaar zijn.
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9. 2 november 1689: don Juan Ruiz de Andrade, pastoor van Puerto
Rico.
10. 2 november 1689: Maestro Fr. Francesco de la Huerta, odm geboren op
1 juli 1647 te Caracas, hij kreeg zijn habijt op 4 juli 1663. Hij legde als
mercedariër een vierde gelofte af: mensen verlossen uit de slavernij.
Hij had een briljante intelligentie. Na een vervolgopleiding in Mexico
keerde hij terug naar Caracas om les te geven in artes (humaniora) aan
zijn convent. Ook predikte hij in Indianendorpen in Carayaca, Turmero en la Victoria. Hij werd beschuldigd van sodomie door vijanden
die hem dwars wilden zitten bij de bouw van het convent. Hij moest
zich gaan verdedigen in Spanje.120 Op 16 juli 1683121 en nogmaals op 12
september 1695122 reisde hij als passagier van de Casa de Contratación
naar Hispaniola.
11. 14 januari-25 februari 1690: Fr. Juan de Meneses odm. In 1689 had hij
al eens de Indianen van Venezuela verdedigd in een testimonium
voor de koning.123
12. 14 januari-25 februari 1690: Fr. Blas de León odm. Op 12 september
1695 reisde hij samen met Francisco de la Huerta als passagier van de
Casa de la Contratación naar Hispaniola.124
13. 14 januari-25 februari 1690: Don Luis de Bargas de Burburata, pastoor
van de Provincia de Caracas.
14. mei 1690: Fr. Manuel de la Esperanza, Portugese karmeliet. De karmelieten hadden missies op de Franse eilanden.
15. 2 juli-16 juli 1691: Don García de Montes de Oca
16. 30 september-7 oktober 1691: Fr. Francisco Romero oesa, missione
ro apostólico in Lima y Santa Fe. Op 28 november 1694 werd een
real Cedula uitgevaardigd dat Francisco Romero, agustino, naar de
Tames Indianen gaat en alle hulp moet krijgen van de gouverneur van
Popayan.125
17. 16 maart-3 april 1692: Fr. Juan Suárez Zuñiga op met de opdracht van
de bisschop van Caracas.
18. 3-7 april 1692: Fr. Tomás de Escoto y Ledesma ofm 126

120
121
122
123
124
125
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Sevilla agi, Escribania de Camara 700-a, fol.335.
Sevilla agi, Contratación, 5540a, 1,3, f.347.
Sevilla agi, Contratación, 5540b, 1,5, f.345.
Analecta Mercedarias Actas vol.ii (Roma 1992) 86-87.
Sevilla agi, Contratación, 5540b en 5456, 1, r.28.
Sevilla agi, Quito 210, l.5, f.360.
Sevilla agi, Indiferente 214, Relaciones de méritos de personas eclesiasticas
(Nueva España).
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19. 20-23 april 1692: Fr. Matías de Pamplona ofm.cap.127 Hij was geboren
in Navarra en kwam op 1 juli 1688128 naar Venezuela om te werken in
de missie van San Carlos de Austria in de Llanos provincie.
20. juli 1692: Fr. Matías de Pamplona ofm.cap. Hij kwam nogmaals (zie
nr. 19) op Curaçao terwijl hij op de terugweg was.
21. 7 sept.-? 1692: Fr. Pedro Tomás de Guesca ofm.cap. Hij was op 22 juni
1687 als passagier van de Casa de Contratación naar Cumaná gekomen met zestien andere capucijnen.129
22. 6-10 mei 1693: Fr. Manuel de Alfaro odm
23. 8 maart-27 april 1694: Fr. Juan Suárez Zuñiga op met de opdracht van
de bisschop van Caracas.
24. 29 augustus 1694: Don Juan de Mosquera y Figueroa, van het bisdom
Popayan.
25. 29 augustus 1694: Don Francisco Piñango, pastoor van de Kathedraal
van Caracas.
26. 1695: Fr. Angel de Soña ofm
27. 1695: Fr. Agustín de Caicedo oesa op weg naar Roma. Over hem in
hoofdstuk iii meer.
28. 1695: Fr. Pedro (Jiménez) de Bohórquez oesa op weg naar Roma.
Op 22-11-1698 reisde hij terug als passagier van de Casa de Contratación samen met Fr. Felipe de Castro oesa en fr. Melchior del Barrio
oesa.130 Caycedo maakte terzelfder tijd de terugreis, maar hij staat
niet op de passagiersrol van de Casa de Contratación.
29. Nov. 1695: Don Francisco de Padilla odm, bisschop van Puerto Rico.
Op 15 november 1683 was de pauselijke bul van Innocentius xi van
de bisschoppelijke benoeming uitgevaardigd.131
30. 18 februari-10 oktober 1696: Fr. Francisco de Castilla odm. Hij was in
1684/85 al met een knecht naar Spanje gereisd voor 1605 pesos.132 Op
de terugreis was hij passagier van de Casa de Contratación.133 Deze
Curaçaose etappeplaats was onbekend.
31. 1696: Fr. Antonio Ugarte ofm
32. 11-30 november 1696: Fr. Manuel Rodríguez oesa
127 Buenaventura De Carrocera ofm.cap, Missión de los Capuchinos en los llanos de
Caracas, I. Fuentes para la historia de Venezuela de la Bibiotheca de la Academia
Nacional de la Historia vol.111 (Caracas 1972) 69.
128 Sevilla agi, Contratación 5450, 34 en 75.
129 Sevilla agi, Contratación 5448, 59.
130 Sevilla agi, Contratación 5458, n.3, r.70.
131 Sevilla agi mp-bulas breves 192. SdP Patronato 7, n.3. Verder agi, Contratación
van 8 april1684 passagierslijst.
132 Caracas Archivo del Registro Principal del Distrito Federal. f.8.
133 Sevilla agi, Contratación, Pasajeros 1,13, e.2201.
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33. 17 december 1696-6 januari 1697: Don Gaspar Suárez de Aranso.
34. Februari 1697: Fr. Juan de Sotomayor op
35. 17 september-20 oktober 169:7 Don Juan de la Flor, pastoor van Mocon
aan de kust van Caracas.
36. Idem: Fr. Francisco de Silva op
37. Idem: Fr. Pedro Gallardo ofm
38. Idem: Fr. Manuel de San Ignacio ofm
39. Idem: Fr. Antonio Barretto o.carm.
40. Januari 1698: Don José de Ogón, kapelaan op een Frans schip.
41. 26 februari-8 juni 1698: Fr. José de Calderón. Er is ook een franciscaan
met zijn naam op een passagierslijst van 4 december 1666 naar Peru.134
42. 1-6 juli 1698: Don Juan de Mosquera, van de Kathedraal van Trujillo
43. Juli 1698: Fr. José de Ugarte op
44. Idem: Fr. Antonio Sampayo, provinciaal van de dominicanen van Caracas
45. 3-6 augustus 1698: Miguel Alexius Schabel sj. Over hem in hoofdstuk ii meer.
46. 24 januari-19 mei 1699: Fr. Felipe Baldivia ofm
47. Idem: Fr. Matías Martínez ofm
48. Idem: Fr. Jerónimo de Salcedo ofm
49. Idem: Don Isidoro de Llano y Collantes. Hij was op 7 februari 1695 als
passagier van de Casa de Contratación samen met enkele jezuïeten,
waaronder ook bovenstaande Schabel, o.l.v. Pedro Calderón sj van
Sevilla naar Nuevo Reino de Granada gekomen.135 Nu kennelijk alleen op reis, waarschijnlijk als apostaat.
50. Idem: Don Gaspar Martínez
51. Idem: Juan Pérez Velásquez
52. Idem: Fr. Antonio de Ugarte ofm
53. Idem: Domingo Juan de Oliviera, clerigo presbítero
54. 11 juli-3 augustus 1699: Fr. Gaspar de Ochoa oesa
55. 17-20 september 1699: Fr. Tomás de Escoto y Ledesma ofm
56. vanaf 29 september 1699: Simón Labañino, clerigo bresbítero. Er was
een José Labañino in 1678: provisor, rechter en vicaris van het bisdom
van Santa Martha.136
57. December 1699: Fr. Matías Martínez op
58. December 1699: Don Fernando de Villafranca
59. 21 februari 1699-september 1707: Fr. Víctor de Dola (Dôle) ofm.cap.
Meer over hem in hoofdstuk iii.
134 Sevilla agi, Pasajeros 1.2. e.1999.
135 Sevilla agi, Pasajeros 1.14, e.665 SdP. Contratatión 5540b 1,5, f.334-335.
136 Sevilla agi, Santa Fe 141, n.28. Verder geen details of ze familie zijn.
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De twintigste-eeuwse Bonairiaanse schrijver Cola Debrot noemde alle
bovenstaande priesters ‘zwerfpriesters’. 137 Sommigen kwamen van slavenschepen en bleven maar kort, anderen waren op doorreis, zelfs bisschoppen waren op Curaçao op doorreis, maar er waren ook priesters die
door de bisschop van Caracas speciaal gestuurd werden om op Curaçao te
missioneren, alles in het geheim, want de wic stond geen missionering
toe, althans niet openlijk.
Naast deze priesters kwam er in 1697 ook nog hoog bezoek: Don Fernando de Carvajal de Ribera odm, aartsbisschop van Santo Domingo.
Hij werd groots ontvangen met saluutschoten en bij zijn vertrek gaf
Bastiaan Bernagie, directeur van de wic, de aartsbisschop een boot om
door te kunnen reizen naar het eiland Sint Thomas. De Franse schrijver
J.B. Labat op schreef in zijn boek Nieuwe reizen naar de Franse eilanden
van Amerika, in 1723 vertaald en uitgegeven in Amsterdam, dat de bisschop ‘met zoveel eerbewijzen ontvangen werd als men zelfs niet in een
katholieke kolonie had durven verwachten’.138

i.4 conclusies van hoofdstuk i
Vanaf de komst van de Moren had Spanje aanvankelijk een convivencia
van drie religies: katholicisme, jodendom, islam. Door de reconquista
van de katholieken verdween de convivencia en kwam er een starre religiepolitiek met een speciale Spaanse Inquisitie. Daardoor stonden de
Spanjaarden met oogkleppen op in hun Conquista van de Nieuwe Wereld: iedereen moest en zou katholiek worden in de landen van Los Reyes
Católicos volgens de regels van het patronaatsrecht dat in Andalućia voor
het eerst werd toegepast. De belangrijkste leider van dit onverzettelijke
beleid was kardinaal Cisneros.
De Spaanse missionering van zowel het Moorse gebied als van Las
Indias leek op elkaar: zonder enig mededogen moest aan iedere bewoner
van het Castiliaanse/Spaanse Rijk het katholicisme opgelegd worden,
met of zonder militaire hulp. Daardoor reageerden de Indianen erg wan137 *4 mei 1902 Bonaire, †2 december 1981 Laren. Hij was medicus en schrijver en was
van 1962-1970 als eerste ‘landskind’ gouverneur van de Nederlandse Antillen. Na
de onlusten van 1969 is hij in Nederland gaan wonen.
138 Pater W. Brada op, Kerkgeschiedenis Curaçao 1680-1707 (Curaçao 1961) 22. Brada
schrijft over Labat: ‘De bekende pater dominicaan uit Frankrijk J.B. Labat vertelt in
zijn boek Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van Amerika (uit het Frans vertaald en in 1723 in Amsterdam door W.C. Dijks uitgegeven), dat een aartsbisschop
van Santo Domingo naar Curaçao kwam in het jaar 1697, dat was tegen het eind
van het jaar’.
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trouwend op de missionarissen: het was een gedwongen bekering en
het requerimiento werd altijd voorgelezen met soldaten erbij. Door het
encomiendasysteem hebben de Katholieke Koningen met geringe middelen grote gebieden onder hun soevereiniteit kunnen brengen zonder
enig mededogen met de bevolking.
Na de eerste tocht van Colón naar Las Indias werd heel Spaans-Amerika
op die wijze gekoloniseerd en katholiek gemaakt. De Spaanse missionering was een koninklijke aangelegenheid en werd volledig door de overheid ontworpen en betaald. De uitvoerenden waren de encomenderos
en de missionarissen, bijgestaan door soldaten. Er kwamen niet altijd
ardente priesters, sommigen gingen erheen omdat ze in hun eigen land
niet meer gewenst waren, anderen gingen erheen met juist een vurige
missie-ijver. Het was dus een zeer gemêleerd gezelschap dat de transatlantische overtocht maakte. Er kwam een diocesane overheid, die moest
toezien dat alles ordelijk verliep, en er kwam zelfs een eigen Inquisitie die
ondergeschikt was aan de Spaanse Inquisitie. De Katholieke Koningen
hebben op deze wijze bijna een heel continent onder hun hoede gekregen
en het hun politieke, economische en religieuze systeem opgelegd. Dat
heeft tot een enorme achteruitgang van de bevolking geleid, het was een
sluipende dood die plaatsvond in Spaans-Amerika. De aantallen liegen
er niet om. Las Casas spreekt in zijn Kort Relaas over vier miljoen doden
(dus alleen in de eerste veertig jaar) maar dat is volgens moderne onderzoekers als Hans Magnus Enzensberger aan de lage kant.139 Anderzijds
heeft het ook de economie van Spanje zelf uitgehold: door het vertrek
van zoveel Spanjaarden naar hun koloniën vond er daar een ontvolking
plaats.
In dit hoofdstuk is het ontstaan van de missionering in SpaansAmerika onderzocht, toen de daar wonende bevolking onderworpen en
tot het christendom bekeerd moest worden. Er was totale intolerantie,
de Indianen werden gedwongen bekeerd, passend in el real patronato
zoals de Katholieke Koningen dat al hadden toegepast in Andalućia.
Het ging hand in hand met de economische onderdrukking volgens het
encomienda-systeem, maar het economische en sociale misbruik was
zo groot, dat er missionarissen tegen in opstand kwamen. In de eerste
eeuw na de verovering hebben de autochtone bewoners van de Nieuwe
Wereld hun verdedigers gevonden onder enkele missionarissen, zoals
Montesinos, Córdoba en De las Casas. Zij hebben niet de teloorgang van
de Indiaanse bevolking kunnen voorkomen, maar wel de theologen, de
paus en de Katholieke Koningen bewust gemaakt van de menselijke sta139 Van Nieuwstadt, 14.

— 71 —

tus van de Indianen, die rechteloos overgeleverd waren aan de hebzucht
van de conquistadores, encomenderos en overheid. In Spanje kwam het
daardoor tot een debat onder theologen over de rechten van de Indianen.
Helaas bleef dit theologendispuut van Valladolid zonder politieke en
economische gevolgen: de Indianen hadden weliswaar de Nieuwe Wetten, maar er waren geen straffen op het niet uitvoeren van de wetten. Het
uitvoeren van el real patronato heeft de ongelijkheid in Latijns-Amerika
vergroot op religieus, sociaal, economisch en politiek terrein, waardoor
de Indianen onderaan de ladder met lege handen bleven staan ondanks
de vurige woorden van hun beschermers.
Helaas heeft de erkenning van de menselijke status van de Indianen
en hun vatbaarheid voor Europese ziektes ervoor gezorgd dat er een negerslavenhandel op gang kwam vanuit Afrika naar Amerika. Ook bleven
de missionarissen en theologen roependen in de woestijn, want ondanks
toezeggingen aan de missionarissen bleven de Indianen misbruikt worden en is hun bevolkingsgroep uitgedund en op sommige eilanden, zoals
Curaçao, vernietigd.
De Indianen van Hispaniola (Española) waren vanaf 1492 in zo korte
tijd gedecimeerd, dat in 1513 de Indianen van alle ‘onnutte eilanden’ werden gedeporteerd naar Española, dus ook de Caiquetíos van Curaçao, om
de arbeidsplaatsen in te nemen. Dat was zelfs tegen de Spaanse wetgeving, want zowel Isabella als Cisneros hadden bepaald dat alleen menseneters tot slaaf gemaakt mochten worden voor het werk op Española.
Als tegenprestatie werd in 1526 een deel van de Caiquetíos teruggebracht
naar hun eigen eiland door Juan de Ampíes, een factoor op Española,
die daarbij moest beloven alle Curaçaose Indianen katholiek te maken.
Hij wilde ook Coro op de Vaste Kust hebben, maar dat werd door keizer
Karel v aan de lutherse Welsers gegeven, omdat hij geld nodig had voor
zijn verkiezingscampagne als Duitse Keizer. In de zestiende eeuw was
de katholieke evangelisatie van zowel Venezuela als de Benedenwindse
eilanden slechts van ondergeschikt belang: het feit dat lutheranen (de
Welsers) de eigenaren van Tierra Firme (Venezuela) mochten worden,
was daarvoor het bewijs, evenals het feit, dat Ampíes en zijn schoonzoon geen daadwerkelijke hulp kregen bij de verdediging van hun eiland,
het bouwen van een kerk en de bekering van de Caiquetíos. De economische belangen stonden voorop, zowel voor de encomendero als voor de
Spaanse Kroon. Voor de Spanjaarden waren het zoeken van goud door de
mijningenieurs van de Welsers in de binnenlanden van Venezuela evenals het brazielhout en de veestapel op Curaçao belangrijker dan het geloof
van de Caiquetíos of het behoud van hun grondstoffen. Toch konden de
Caiquetíos op Curaçao na hun terugkeer rustig leven onder leiding van
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een Spaanse toezichthouder totdat de Hollanders in 1634 het eiland veroverden vanwege de prachtige natuurlijke haven.
Opeens werd Curaçao een onderdeel van de machtsstrijd tussen
Spanje en de Hollandse Republiek en eindigde er ogenschijnlijk de katholieke Spaanse missionering.
De Hollanders waren gereformeerd en wilden die ‘paepen’ niet op ‘hun’
eiland hebben. Het eiland werd opnieuw bijna ontvolkt (op 75 Indianen
na). Het katholicisme op Curaçao ging ondergronds, voor zover dat mogelijk was. De bisschop van Venezuela hield de kerkjuridische macht in
handen, zelfs na de vrede van Westfalen in 1648, waardoor de Spaanse
koning via het patronaatsrecht toch nog invloed had op dat Hollandse
gereformeerde Curaçao. Het slaperige Spaanse Curaçao veranderde in
1634 in een Hollands eiland met een actieve zeehaven. Deze verandering
van slaperig naar ondernemend voltrok zich in slechts enkele decennia.
Rond 1700 was alles mogelijk, men kon er alles kopen, zelfs tolerantie,
er was veel scheepsverkeer, zoals ook de lijst van priesters laat zien: ze
zochten allemaal een bootverbinding naar de rest van de wereld vanuit
het ‘Hollandse’ eiland Curaçao. Curaçao was het ‘booming’ centrum van
het Caribisch gebied geworden maar nog zonder een vaste priester voor
de katholieken. Er was net als in de Spaanse tijd geen vrijheid van godsdienst, er was zelfs een andere ‘publieke’ godsdienst maar met vrijheid
van geweten voor andersdenkenden. Dus dezelfde regels als in Holland,
maar niet meer dezelfde als in Spanje.140 Men was niet meer zoals in
de Spaanse Tijd verplicht om katholiek te worden als men op Curaçao
woonde. Er was geen inquisitie meer om dat af te dwingen. De publieke
godsdienst was de calvinistische gereformeerde godsdienst die zelf zeer
intolerant was, maar de overheid was dat niet. Tolerantie kon gekocht
worden evenals een gebedsgebouw. De katholieken hadden geen kerkgebouw meer, maar ze hadden wel een reizend altaar van de bisschop
van Caracas gekregen. Dat stond eerst bij een Spanjaard, Galesio (de
gastheer van pastoor Gomez Manso), en vanaf eind jaren tachtig in een
huis aan de haven, waar de zwerfpriesters konden dopen en mislezen.
Iedere godsdienst en iedere cultuur had zijn eigen leefregels en keek
vreemd naar die van de ander, ook al leefden ze op hetzelfde eiland: de
blanke gereformeerden (de wic-ambtenaren) en de zwarte slaven voor
de verkoop woonden slechts tijdelijk op Curaçao; de Indianen, de Joden
140 P. Nissen, ‘Proeftuin van verdraagzaamheid: confessionele pluriformiteit in de
Republiek’. In: P. Nissen, Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de
geschiedenis van het christendom (Leuven 2004) 141-149.
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en hun huisslaven bleven meestal definitief evenals een kleine kern van
plantage-eigenaren met hun slavenbezit.
Rond 1700 was er geen enkele integratie tussen die verschillende
culturen, er was een zekere raciale intolerantie ten opzichte van andere
rassen en slechts een gematigde buitengewone vorm van religieuze tolerantie ten opzichte van andere religies. In de achttiende eeuw zou
zowel de racistische intolerantie als de religieuze tolerantie groter worden, zoals we hierna zullen zien. In de zestiende eeuw waren Spanje en
Portugal de leidende mogendheden van Europa; pas in de tweede helft
van de zeventiende eeuw werd die rol door anderen overgenomen, eerst
door de Republiek der Verenigde Nederlanden en daarna door Frankrijk
onder de Zonnekoning totdat na de Spaanse Successie-oorlog Engeland
de leidende rol overnam. Curaçao werd in dat internationale machtsspel
het Hollandse centrum van het Caribisch gebied.
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Provincia Quitensis Societatis Iesu

hoofdstuk ii

DE JEZUÏETENMISSIONERING

Inleiding
De jezuïeten waren niet vanaf het begin van de Conquista de Las Indias
betrokken bij de missionering van de Nieuwe Wereld. Hun orde werd
pas in 1540 goedgekeurd door de paus, maar al snel ontstond er grote
belangstelling onder de studenten van de jezuïetencolleges om naar Las
Indias te mogen gaan: de Indipetae (Indiëgangers) waren geboren. In dit
hoofdstuk wordt onderzocht hoe deze Indipetae in de nieuwe jezuïetenprovincie Nuevo Reino y Quito (nrq),1 het huidige Colombia en omgeving, rond 1700 probeerden voet aan de grond te krijgen. Daarbij wordt
een vergelijking gemaakt tussen de jezuïetenmissies in de binnenlanden
van Venezuela, de Llanos, en die op het eiland Curaçao. Daar was een
missionaris uit Bohemen neergestreken, Michael Alexius Schabel sj, die
samen met zijn eveneens uit Bohemen afkomstige ordegenoten, allen
Indipetae, in 1695 vanuit Spanje naar de Provincie nrq (in Nieuw Granada) gereisd was. Plotsklaps vertrok Schabel in 1698 zonder toestemming uit de Llanos via Curaçao naar Holland en vandaar naar Bohemen
en Spanje om zich uiteindelijk in 1704/1705 op Curaçao te vestigen, een
voor die tijd en voor zijn orde zeer ongewone daad.
In dit hoofdstuk worden de redenen onderzocht van de goedkeuring
achteraf van de vestiging van een jezuïet op Curaçao en de vraag waarom
Tamburini, de generale overste van de jezuïeten, Schabel met zijn eenmans-missie op Curaçao zolang de hand boven het hoofd gehouden
heeft. Had het misschien te maken met het feit dat Schabel de tolerantie
van de wic wist op te rekken, terwijl doorgaans de jezuïeten weinig
tolerantie ondervonden? Pas in 1714 heeft Tamburini Schabel vanwege
wangedrag uit de orde gezet.
In 1713 had hij de provincie Flandro-Belgica (fb) de opdracht gegeven
om de Missio Curaçao onder zijn hoede te nemen. Deze Vlaamse jezuïeten1

Novum Regnum et Quito (Latijn) Nuevo Reino y Quito (Spaans). De jezuïeten
gebruikten zelf graag de Latijnse uitdrukkingen. Daarom zullen in dit hoofdstuk de
Latijnse uitdrukkingen van de catalogi uit hun archief gebruikt worden, zodat het
internationaal leesbaar blijft.
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provincie had ook reeds de Missio Hollandica (ongeveer het huidige Nederland) onder zijn hoede en moest dus nu overzee een Missio Curaçao
erbij nemen, wat geen aanlokkelijk vooruitzicht was. Ook het verplicht
stellen tegen de zin van de provincie was een nieuw fenomeen in de orde
en de gevolgen van die gedwongen overname worden in dit hoofdstuk
onderzocht.
Het vreemde van die ontwikkeling was dat de meest nabijgelegen
jezuïetenprovincie, de provincie Novum Regnum et Quito (nrq), wel
graag Curaçao erbij wilde hebben, maar geen toestemming kreeg van de
generale overste. In dit hoofdstuk worden de motieven daarvoor gegeven
en worden tevens de Boheemse en Vlaamse missionarissen die naar nrq
gingen, vergeleken met degenen die naar Curaçao gingen, met opmerkelijke verschillen. Hun biografieën in bijlage b laten deze verschillen
duidelijk zien en geven over iedere behandelde jezuïet uit Bohemen en
de Lage Landen de bij hen horende literatuur en bronnen.
De fb-missionarissen die als eenlingen zonder socii naar Curaçao
gingen en snel stierven of weer vertrokken, zijn de eersten die niet alleen
maar gedoopt hebben, maar daar ook aan zielzorg hebben gedaan, sinds
het in Hollandse handen was. Ze waren de eerste priesters die zich blijvend vestigden, althans zolang het ‘prealabel consent’ van de wic geldig was. Het was dus een rekbare tolerantie, die zeer afhankelijk was van
de plooibaarheid van de aanwezige gouverneur. Ze hadden vijanden: er
was in de achttiende eeuw zowel in Europa als in Latijns-Amerika een
anti-jezuïeten houding die ook op Curaçao merkbaar was. De laatste jezuïet op Curaçao moest zelfs openlijk verklaren dat hij géén jezuïet was;
ook hij stierf binnen een jaar en toen stuurde de Vlaamse provincie geen
missionarissen meer. De Vlaamse (fb) jezuïetenprovincie had immers
nog steeds de moeilijke ‘Missio Hollandica’ in Europa, ofschoon enkele
staties daar officieel reeds in 1708 opgeheven waren.
Uiteindelijk moesten de jezuïeten op Curaçao in 1742 hun missie
opgeven. Ongeveer twintig jaar later werd in heel Latijns-Amerika de
jezuïetenorde (ook de nrq-provincie) opgeheven door de Spaanse en
Portugese koning, dus niet door de orde zelf zoals op Curaçao. De vraag
blijft dan toch waarom de orde in 1742 de Curaçaose missie heeft opgegeven, terwijl er in de eerste helft van de achttiende eeuw een alternatief
was geweest om Curaçao als missiegebied te laten opnemen in de nrqprovincie.
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ii.1a oprichting en organisatie van de orde
Europa was tijdens de Reformatie in een diepe geloofscrisis geraakt, zowel binnen als buiten de katholieke kerk. De grootste verdedigers van
de pauselijke macht tijdens de erop volgende periode van de Contrareformatie werden de jezuïeten. Terwijl het Spaanse Patronaatsmodel
uit hoofdstuk i een combinatie was van middeleeuws pauselijk denken met het absoluut vorstelijk bestuurssysteem van de Nieuwe Tijd,
werd tegelijkertijd tijdens de Contrareformatie de pauselijke macht op
een nieuwe leest geschoeid. Newman2 heeft ooit over heiligen gezegd
dat de volgende drie een blijvende invloed op het leven der Katholieke
Kerk hebben uitgeoefend: ‘Benedictus, dat is poëzie; Dominicus, dat is
de wetenschap; Ignatius, dat is de wijsheid, de juiste en nuttige kennis
van het mensenhart’.3 Hij mag dat voor Ignatius de Loyola juist vinden,
voor de jezuïeten als orde was de wetenschap ook een nuttig element in
hun missioneringsarbeid: zie Matteo Ricci die zich in China zoveel mogelijk aanpaste, zich als een Chinese literator kleedde en met hen wetenschappelijke discoursen hield. 4 Zelfs op Curaçao werd de jezuïetenmissionering van China en de daar gebruikte ‘assimilatiepolitiek’ ‘vijandig
besproken’ tussen de augustijn Caycedo (zie hoofdstuk iii) en de paters
uit de Vlaamse jezuïetenprovincie.
Iñigo de Loyola werd geboren rond 1491 in Loyola in Baskenland als dertiende kind in een gezin uit de ‘kleine adel’. Hij werd beroepsmilitair,
hetgeen later in de inrichting van de jezuïetenorde qua structuur terug
te vinden is. Ignatius raakte gewond, verliet het leger en vertrok naar de
Benedictijnerabdij van Montserrat en Manresa. Daar schreef hij de Exercitia Spiritualia, de hoeksteen van zijn nieuwe spiritualiteit. Na een kort
verblijf aan de universiteit van Alcalá ging hij met volgelingen naar Parijs.
Daar besloten ze op 15 augustus 1534 om een nieuwe orde op te richten,
de Societas Iesu, die zich zou wijden aan de drie geloften: armoede, kuisheid en volstrekte gehoorzaamheid volgens de Exercitia Spiritualia. De
jezuïeten hadden geen regel tot verplicht koorgebed, want dan zouden
2 John Henry Newman * 1801 London †1890 Birmingham. 1845 overgang van anglicanisme naar katholicisme.
3 M. Dierickx sj, De Jezuïeten, hun wezen en werken. (Brugge 1946) 79.
4 Matteo Ricci * 1552 Macerata (Italia), †1610 Peking. In 1594 vertaalde Ricci enkele
klassieke Chinese werken zoals Vier Boeken. In 1596 schreef hij Verhandelingen over
de geheugenkunst; in 1608 Tien verhandelingen van een paradoxaal man. Zie:
Jonathan Spence, Het geheugenpaleis van Matteo Ricci, de missie van een jezuïet in
China, 1552-1610 (Amsterdam 1987).
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ze niet meer beweeglijk kunnen zijn en overal naar toe gestuurd kunnen worden. Ze wilden aanvankelijk naar Jeruzalem, maar dat bleek niet
mogelijk vanwege de oorlog tussen Turkije en Venetië. In plaats daarvan
vertrokken ze naar Rome om zich aan de paus aan te bieden als zijn geestelijke elitetroepen in zijn strijd tegen de Reformatie. Daartoe wilden
zij missiewerk onder gelovigen en ongelovigen verrichten om zowel in
Europa als daarbuiten deze strijd aan te binden. Paulus iii keurde op 27
september 1540 met de bul Regimini militantis Ecclesiae de nieuwe orde
goed die zou gaan leven volgens de Formula Instituti Societatis Iesu. Ignatius vestigde zich in Rome, schreef er de Constitutiones en stierf op 31 juli
1556.5 Er waren toen reeds duizend leden, verdeeld over diverse landen
van de wereld.
Er werden binnen korte tijd vijf Assistentiae opgericht in Europa
die ieder weer Provinciae onder zich hadden, verdeeld over de wereld
(meestal volgens koloniale lijnen maar niet noodzakelijk: China en Japan zijn nooit een kolonie geweest van Portugal). Iedere Provincia kon
weer verdeeld worden als ze te groot werd, maar kon soms ook extra
missiegebieden op zich nemen, als die in de buurt lagen, maar ook wel,
gedwongen door de Pater Generalis, gebieden overzee zoals met Curaçao
gebeurde onder Flandro-Belgica ná Schabel. Geen enkel missiegebied,
behalve Curaçao tíjdens Schabel, stond rechtstreeks onder Rome. De
Pater Generalis (generale overste die in Rome zetelde) werd gekozen
voor het leven en had absoluut gezag binnen de orde. Hij correspondeerde met iedere Pater Provincialis (provinciale overste) over de problemen
van iedere provincie en iedere Pater Provincialis moest jaarlijks verslag
uitbrengen in de Litterae Annuae. De organisatievorm was aldus:6
1. 	A ssistentia Italiae (1558) met de Provincies Romana, Neapolitana,
Veneta, Sicilia etc.
2. 	A ssistentia Lusitaniae (1558) met de provincies Lusitania, Goa (1549),
Brasiliensis (1553) Malabarica (1610), Japonia (1612), Sinensis (1618).
3. 	A ssistentia Hispaniae (1558) met de provincies Castellana, Aragonia,
Baetica, Sardinia, Toletana, Peruana (1567), Mexicana (1571), Insularum Philippinarum (1594), Novi Regni Granatensis (1605), Quitensis
(1605), Paraquariae (1605), Chilensis (1624).

5 Emmanuel André sj., ‘Érection, approbation et organisation générale’. In : Eddy Put
et Maurits Wynants ed. Les Jésuites dans les Pays-Bas et la Principauté de Liège (15421773) (Bruxelles 1991) 10.
6 Lud.Carrez, Atlas geographicus Societatis Iesu (Parijs 1910).
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4. 	A ssistentia Germaniae (1558) met de provincies Germaniae Superioris, Rheni Inferioris, Austriae, Angliae, Flandro-Belgica (1610) met de
Missio Hollandica in Europa en de Missio Curaçao in Amerika (17131742), Gallo-Belgica (1612), Bohemiae (1623), Silesiae (1754), Bavariae
(1770).
5. 	A ssistentia Galliae (1608) met de provincies Franciae, Aquitaniae,
Lugdunensis, Tolosana, Campaniae. Tot deze Assistentia behoorde
ook de missiones Gallicae in America septentionali et meridionali.
Verder missies in Graecia, Syria, Aegipto, Persidi.
6. 	In 1755 kwam er vlak voor de opheffing van de oude Sociëteit nog een
Assistentia Poloniae.
Iedere Provincie kende vanaf het begin naast de pater provincialis ook
superiores over een streek en rectores van collegia. Deze colleges vormden zowel een centrum van wetenschapsbeoefening als het hart van een
zeer langdurige jezuïetenopleiding die niet alleen de criollo-Amerikanen
moest opvoeden, maar ook de stoottroepen voor de missioneringsarbeid
moest leveren: iedere jongen volgde eerst een middelbare schoolopleiding op een collegium, daarna kon hij intreden in de orde als novice, vervolgens als scholasticus-filosoof-magister-theoloog of coadjutor werken
en pas dan werden de ingetredenen geprofest na het afleggen van de drie
geloften: armoede, zuiverheid (kuisheid) en gehoorzaamheid aan de
orde. De besten onder hen legden de extra vierde gelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de paus af om zich onvoorwaardelijk
dienstbaar te maken aan Gods werk in de universele kerk. Een jezuïet
moest afstand kunnen doen van zichzelf en zijn Europese wortels. Deze
beschikbaarheid kon uitlopen op een assimilatie aan andere culturen en
had altijd een compromiskarakter van een lenige geest die nooit het doel
uit het oog mocht verliezen: het brengen van het christelijk geloof onder
gelovigen en ongelovigen. Niet iedereen begreep dit. De assimilatie aan
andere culturen, het beoefenen van kunsten en wetenschappen waren
slechts middelen, geen doel. Ignatius bezat niet alleen wijsheid en spiritualiteit, maar was tegelijkertijd een conservatieve op militaire leest geschoeide organisator van een nieuwe orde die moest terugwinnen wat in
Europa verloren dreigde te raken aan de Reformatie en tegelijkertijd een
niet-christelijke wereld wilde veroveren onder andere door ogenschijnlijke assimilatie.
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ii.1b de indipetae
Franciscus Xaverius7 is de echte initiator van de jezuïetenmissies wereldwijd. Hij was ook de eerste die de aandacht vestigde op de kwaliteiten
van de ‘Belgae’ als missionaris. ‘Da mihi Belgas’8 riep hij vanwege het
goede werk van de Zeeuwse missionaris in Goa: Caspar Berse uit Goes.9
Al tijdens de opleiding mochten de jezuïeten een aanvraag bij de generale overste indienen om missionaris overzee te worden: ze werden
‘indipetae’ ofwel ‘Indiam Petentes’ (verzoeken voor Oost-of West-Indië,
inclusief Japan en China) genoemd. Er zijn in het jezuïetenarchief in
Rome (arsi) meer dan veertienduizend brieven van Indipetae bewaard.
Niet iedere aanvraag werd gehonoreerd: sommige jezuïeten hebben vele
aanvragen moeten indienen zonder uitzicht ooit missionaris te kunnen
worden; andere aanvragen werden meteen gehonoreerd. Vaak waren
er golven van enthousiasme te bespeuren nadat een brief van/over een
missionaris terecht was gekomen in een collegium en daar besproken
werd, zoals het verslag van de Boheemse cartograaf Samuel Fritz sj over
de Maynasmissie van de Novum Regnum et Quito (nrq)-provincie.10
Soms waren de brieven heftig doordat ze moordverslagen bevatten, zoals dat van de moord op de Vlaming Toebast sj in de Orinoco-missie van
de nrq-provincie, waar Cariben woonden.11 Deze missieverslagen bereikten ook de colleges van Bohemen en Flandro-Belgica en dat trok in
beide provincies veel Indipetae.
Die jonge Indipetae uit Bohemen en de Lage Landen (Flandro-Belgica
(fb) en Gallo-Belgica (gb) uit de eerste helft van de achttiende eeuw
vormen een goede afspiegeling van de niet-Spaanse missionarissen in
het noorden van Spaans-Amerika vlakbij Curaçao. Hun ijver werd gevoed door hun romantische Indipetae-verlangens; ze konden daardoor
meer werk aan dan missionarissen die gedwongen naar een missiegebied
moesten en werden ook doorgaans veel ouder (zie hun leeftijden in de
bijlagen van hoofdstuk ii).

7 Franciscus Xaverius * 1506 Javier, †1552 Shanghuan.
8 Zie Vefi Poels, Inleiding bij de presentatie van het boek van Jan Derix: Brengers van
de boodschap, 23 oktober 2009 Soesterberg.
9 Caspar Berse *1515 Goes (Zeeland), †1553 Goa.
10 Fritz staat in de bijlage iib3a: biografieën van de Boheemse missionarissen in nrq.
11 Toebast staat in de bijlage iib3b: biografieën van de Flandro-Belgica (fb) missionarissen in nrq.
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ii.2a de reis van boheemse, vlaamse en waalse
jezuïeten vanuit europa naar het
missiegebied in de nuevo reine y quito provincie
Toen rond 1700 de Spaanse successie-oorlog uitbrak, was de jezuiëtenmissionering in Latijns-Amerika op zijn hoogtepunt. Bij gebrek aan
voldoende Spaanse missionarissen hadden de jezuïeten aan de Spaanse
Kroon toestemming gevraagd om ook priesters van niet-Spaanse origine
te mogen inschakelen als missionaris in Spaans-Amerika. Ze wilden
daartoe de enthousiaste Indipetae gebruiken die graag het werk van Fritz
en Toebast wilden voortzetten. Petrus Calderón sj 12 kreeg van zijn generale overste de opdracht om voldoende Indipetae bij elkaar te brengen in
Sevilla om een reis naar de nrq-Provincie te kunnen maken. De Consejo
de Indias had op 30 januari 169313 toestemming gegeven aan Calderón om
een groep van zestig jezuiëten te mogen samenstellen, mits twee derde
Spaans zou zijn en een derde uit de Habsburgse landen, zoals Bohemen,
de Zuidelijke Nederlanden of Italië.
Aantal afkomstig uit
provincie met dag vertrek
en dag aankomst in Sevilla
op lijst Calderón14
Plaats/
Provincie

Vertrek uit
provincie

Aankomst
Sevilla

2

Sicilië

1 augustus 1693

4 oktober 1693

2

Napels

4 augustus 1693

4 oktober 1693

7

Bohemen

3 januari 1694

1 maart1694

1

Milaan

20 februari 1694 10 oktober 1694

2

Aragon

14 maart 1694

3 april 1694

5

Sardinië

21 maart1694

20 april 1694

11

Toledo

7 april 1694

22 april 1694

13

Castilië

30 april 1694

22 mei 1694

1

Andalucia

15 juli 1694

20 juli 1694

Totaal 44

12 *1630 S. Vicente de la Barquera (España), in: J. Del Rey Fajardo sj, Bio-bibliografia
de los Jesuitas en la Venezuela Colonial (Caracas 1974), p. 96.
13 Sevilla, agi, Contratación 5548, 30 jan. 1693.
14 Op 23 november 1694 geschreven, Sevilla, agi, Contratación 5548.
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Er is in de literatuur verwarring over de data van overtocht. De Boheemse en Nederlandse historici noemen 1693 als jaartal van verscheping,
maar in het agi (Archivo General de Indias) van Sevilla blijken andere
data te staan: 1693 is slechts het jaar van de goedkeuring. Daarna moesten de personen uitgezocht worden en vervoerd naar Sevilla (1693/94).
De Consejo de Indias in Madrid en de Casa de Contratación in Sevilla
moesten de namen goedkeuren voor de inscheping en betaling van de
reis door de Spaanse regering: voor priesters werd 49 dukaten betaald en
voor coadjutoren en jongens in opleiding 36 dukaten. Vervolgens moesten schepen en begeleiding door de marine geregeld worden. De uiteindelijke overtocht over de oceaan was daardoor pas van 22 september
1695 tot 3 december 1695 op het nieuwe schip ‘Jesus Maria Joseph’ met
gezagvoerder Juan Fermin de la Espidea in de Tierra Firme-vloot onder
begeleiding van de Spaanse marine, die onder leiding stond van admiraal
Don Bernardino de Lara. De hele reis duurde door al die organisatorische
onderdelen enkele jaren in plaats van enkele maanden, waarbij met name
het verblijf in Sevilla voor de Bohemers erg lang was: anderhalf jaar.
Uit Bohemen, waar toen 25 jezuïetencolleges waren, werden op 3 januari 1694 door Jacobus Willi, vice-provinciaal van Bohemen, de volgende
zeven Indipetae15 uitgekozen:
Bohemers Wences
Exp.1695 laus
Breuer

Albertus Joannes
Bukovský Kelner

Michael
Schabel

Elias
Sieghard

Francisc.
Wydra

Marcus
Zaurek

Patria
*

Ceský Dub Chotusice Trebon
13 dec. 1658 c. 1660
20 jan.
1662

Chomutov
17 juli 1662

Nisá (Sil)
24 maart
1663

Zehusice
Usov
15 okt. 1662 (Mor)
25 jan. 1661

Ingressus

1 januari
1681

9 oktober
1678

c. 1680

8 dec. 1680

14 okt.
1680

9 dec. 1680 22 okt.
1678

Scholastic

1681-1682
Brno

1679-1680
Brno

1681-1682
Brno

1681-1682
Brno

1681-1682
Brno

1681-1682
Brno

1683-1685
Logica
Olomouc
physica
meta- physica

1678 Praha
1681-1682
Olomouc

1683-1685
Praha

1683-1685
Praha

1683-1685 ? 1683-1685
Praha

Magister
practica

1683-1686
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus

1687-1688
Brzeznice
apothecaris
1692
Madrid

1686-1689
Praha
C. Krumlov
C. Krumlov
C. Krumlov

1686-1689
Glogau
Sagan
Vratislava
Glogau

1686-1689
Olomouc
Brno
Brno
Nisá

1686-1689
Praha
J. Hradec
J. Hradec
Kuttenberg

1679-1680?
1681-1683
Praha

1686-1687
Praha
1688-1689
?

15 De namen zijn volgens de schrijfwijze in het arsi-archief te Rome: Boh. 90-II,
580v, 616, 662. Boh.91-I, 12. Zie bijlage bij Hoofdstuk iib3a: Biografieën Boheemse
missionarissen voor meer persoonsgegevens en de bronnen.
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Theologia

1690-1693
Praha

Presbyter

22 septem- 27 septem- -ber 1692
ber 1689

22 september 1692

gradus 3P

7 sept. 1693 1691 Telc
Telc

?

7 sept. 1693 7 sept.
Telc
1693 Telc

1695-c.1712
Quito
c.1712-1716
Philipinas

1695-1698
Llanos
1698-1704
Holland
1704/5
Llanos
1704-1713
Curaçao

1695
Quito

?

1729 Quito 10 jan. 1740 1738 Quito
Maynas

Practica

1687-1690
Praha

-1690-1693
(coadjutor) Praha

1691-1693
Olomouc

1690-1693
Praha

1690-1693
Praha

?

?

?

7 sept. 1693 7 sept. 1693
Telc
Telc

1692
Vratislava
1693-1694
Coimbra

ad missionem

1695
Maynas

1694/1695
Llanos
Bogotá

†

26-06-1726 26 okt. 1717 1716
Quito
Bogotá
Philipinas

1695
Maynas

1695
Quito

Albertus Eusebius Ritter von Bu(c)kowsky zu Hustiran reisde in de
plaats van Andreas Alexius die oorspronkelijk uitgekozen was. Het is
echter onbekend, wanneer Buckowsky zich bij de Boheemse groep gemeld heeft, want hij verbleef op 8 september 1694 nog in Coimbra, het
verzamelpunt in Portugal voor vertrek naar China, volgens een brief van
hem aan Johannes Waldt sj.16 Hij staat niet op de lijsten van Calderón of
van de gezagvoerder, maar is wel op 30 december 1695 aanwezig tijdens
de reis door de Andes op weg naar hun missiegebied.17 Het valt op dat de
meeste Indipetaebrieven geschreven zijn rond hun verblijf in Telc, indien
men bovenstaande lijst vergelijkt met de biografieën in Bijlage iib3a.
De reis vanuit Bohemen begon op of vlak na 3 januari 1694, toen Jacobus Willy zijn aanbevelingsbrieven geschreven had. Eerst reisden ze over
land naar Genua en vandaar per schip naar Cadiz, vanwege de Barbarijse
zeerovers een gevaarlijke zeereis. In Sevilla aangekomen op 1 maart 1694
werden de jezuiëten ondergebracht in het hospitium ‘Nuestra Señora
de Guadelupe’, waar Bernabe Francisco Gutierrez sj superior was. Daar
moesten de Bohemers zich samen met de andere Indipetae van Calderón’s lijst voorbereiden op hun nieuwe missiegebied: ze moesten de
Spaanse taal en cultuur leren, zoals door de koning verplicht was gesteld;
dat gold niet voor de indiaanse taal en cultuur omdat het exacte gebied
16 Archief Praagse Burcht Jesuitica 419. Genoemd door Kalista (1941) 286.
17 José Del Rey Fajardo sj, Documentos iii (Caracas 1974) 356-357.
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nog niet bekend was. Ook hun kleding moest aan de tropen aangepast
worden. Een missionaris had in het verleden al eens geschreven dat missionarissen in plaats van snuisterijen voor de bevolking beter veel kleding voor zichzelf mee konden nemen, omdat die zo snel versleet en op
tochten naar de binnenlanden niet vervangen kon worden.18
Hun verblijf in Sevilla duurde meer dan een jaar, maar werd gelukkig
betaald door de Casa de Contratación. Op 22 september 1695 gingen ze
eindelijk aan boord van hun nieuwe schip en maakten de oversteek over
de Atlantische oceaan. Na aankomst in de haven Cartagena de Indias op 3
december 1695 bleven ze daar enige dagen om te acclimatiseren en om er
in het slavenverkoopcentrum te werken, waar Petrus Claver sj een kleine
eeuw eerder gewerkt had met Angolese tolken die hij zelf opgeleid had.19
In de Curaçaose missieverslagen van later datum van Schabel is geen enkele verwijzing naar die ervaring in Cartagena te vinden, en dat terwijl
Curaçao ook een slavenverkoopcentrum was en er in zijn Notitia een
vergelijking op zijn plaats zou zijn geweest.
Op 30 december 1695 begon de vermoeiende reis door de Andes: ze
moesten per boot of met behulp van een touw over rivieren en per ezel
over bergpassen en door wouden. Zelfs in de archieven van de Propaganda Fide staan verhalen over die moeilijke reizen door het Andesgebergte
en het gebrek aan onderlinge communicatie tussen enerzijds de aartsbisschop van Santa Fé de Bogotá en anderzijds de reducties ver weg in de
Llanos. 20 Onderweg sliepen de aspirant-missionarissen in collegia of
residencias van de jezuïeten, o.a. in Mompox, waar na hun aankomst een
Te Deum gezongen werd. Op 24 januari 1696 vertrokken ze uit Mompox richting Honda, maar onderweg kreeg Elias Sieghardt een hevige
reuma-aanval die enkele dagen duurde. De groep stopte veertien dagen
in Honda, omdat meerdere mannen ziek geworden waren. Na Honda
splitste de groep van 44 missionarissen zich: de helft ging naar Quito
(hoofdzetel provincie Quito) en de andere helft naar Santa Fé (hoofdzetel jezuïetenprovincie Nieuw Granada). De Boheemse missionarissen
18 Cristobal Ruedl sj, verslag uit Tunja (Nieuw Granada) op 8 september 1681, gepubliceerd in De Neue Weltbott nr. 17.
19 Petrus Claver* 26 juni 1580 Verdú (Catalonië), ingr: 7 juli 1602 Taragona; 1610
exped. Naar Cartagena de Indias; 23 juni 1617 ‘esclavo de los esclavos’; † 7 september
1654. Op 15 januari 1888 heilig verklaard door Leo xiii.
20 Volgens de verslagen van de aartsbisschoppen heeft slechts één aartsbisschop de
moeilijke reis over de Andes gemaakt om de reducties van de jezuïeten in de Llanos
te bezoeken en daar het sacrament van het Vormsel toe te dienen: F. Zubillaga, La
Sagrada Congregación de Propaganda Fide y la América Española del Setecientos in:
J. Metzler, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 1622-1972 vol.
ii cap. x (Freiburg 1973) 1066-1077.
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werden ook gesplitst: vijf gingen naar Quito en twee naar Santa Fé. Na
aankomst op hun missie-bestemming kon het werk beginnen, 25 maanden na hun vertrek uit hun nationale provincie.
In latere jaren zijn er vanuit Sevilla op dezelfde wijze Indipetae naar
het nieuwe koninkrijk van Nieuw Granada gebracht, waar de Novum
Regnum-provincie (nrq-provincie) van de jezuïeten toe behoorde. Iedere keer moesten voor de niet-Spaanse aanmeldingen grote problemen
overwonnen worden om toch koninklijke toestemming en betaling voor
een plaats te krijgen op de reis. Door het zeer langdurig oponthoud in
Sevilla – Capueel en Wynants zaten er zelfs enkele jaren – kon het soms
jaren duren voordat ze uiteindelijk in hun missiegebied aankwamen. Van
deze ‘goedgekeurde’ vreemdelingen noem ik de volgende missionarissen
uit de Lage Landen in de achttiende eeuw (tussen haakjes de Spaanse namen die ze soms als alias moesten aannemen om door de Spaanse overheid tot de Spaanse missie toegelaten te worden.
In de expeditie van 1705 zaten de volgende Indipetae uit de Lage Landen op het schip San José. 21
fb+gb
Exp.1705

Franciscus
de Rocq

Joannes
Capueel

Simon
Wynants

Petrus
Bollaert

Guillelmus
Deltré

Patria
*

Namur gb
1660

Zierikzee fb
8 mei 1667

Alost fb
14 sept. 1669

Mechelen fb
28 sept. 1672

Douai gb
29 mei 1669

Ingressus

?

24 sept. 1686
Mechelen

26 sept. 1687
Mechelen

25 sept. 1689
Mechelen

30 sept. 1688

Philosophia

-

1687-90
Mechelen

1688-91
Antwerpen

1690-92

1689-92

Magister
Practica

Coadjutor

1690-96
Brussel

1693-98
1691-97
Kortrijk en
Winoxbergen

?

Theologia

-

1697-1700
Leuven

1698-1701
Leuven

1699-1702
Leuven

4

Presbyter

-

1700
Leuven

1701
Leuven

okt. 1702

1701

Indep.brief

?

8 okt. 1698
29 april 1700
6 mei 1700

1701

?

?

Practica
Sevilla

?

8 juli 1701
Naar Sevilla

8 juli 1701
Naar Sevilla

dec. 1702
Naar Sevilla

?

3 dec. 1703
Sevilla

2 febr. 1704
Sevilla

Te jong
gestorven

2 febr. 1704

Prof.4v

21 Sevilla, agi, Contratación 5548, 1705.

— 87 —

Ad missiones

Sto. Domingo

Llanosmissie
Nrq

Llanosmissie,
Mompox,
Honda,
Col. Maximum
De Bogotá

Maynasmissie Maynasmissie
Quito
Quito

†

Na 1718

5 mei 1736
Pararuma,
69 jaar

jan.1759
Bogotá,
89 jaar

20 okt. 1709
Maynarum,
37 jaar

18 febr. 1745
Quito,
76 jaar

Van de missionarissen uit bovenstaand schema is nog het volgende te
melden naast de biografische gegevens uit Bijlage ii.b3b. Ook vindt men
in Bijlage b de bronnen van iedere genoemde jezuïet:22
Franciscus (Francisco) de Rocq (Rojas), broeder uit Namen (Vlaanderen), was in 1705 45 jaar. Hij verrichtte huishoudelijk werk in het college
van het eiland Santo Domingo (onderdeel van de nr-provincie). Zijn
sterfjaar is onbekend, maar in ieder geval ná 1718, omdat hij toen nog op
een lijst van aanwezigen voorkwam.23 Er was op het eiland Santo Domingo ook een broeder Fernandez uit België werkzaam als coadjutor van
de jezuïeten, maar deze Fernandez staat niet op een Indipetaelijst, noch
op een expeditielijst van de Consejo de Indias, noch op een lijst van de
Vlaamse of Gallische Provincie. Hij staat wel uitgebreid genoemd in de
nrq-catalogi als Belg, vandaar dat ik hem in Bijlage ii.b3b heb geplaatst,
in plaats van De Rocq die nauwelijks in de missie genoemd is. Slechts
Vallelano noemt De Rocq.
Joannes Capuëel (Juan Capuel) was tijdens de reis van 1705 44 jaar.
Hij was eerst administrateur, later superior van de Llanosmissie, waar hij
niet alleen gemissioneerd heeft, maar ook bij de Orinoco geografische
en cultureel-wetenschappelijke arbeid verricht heeft. Hij stierf op 5 mei
1736 in de Llanosmissie, 69 jaar oud.
Simon Winans (Vvinants) was in 1705 36 jaar. Van 1705 tot 1710 was
hij werkzaam in de Llanosmissie; in 1711 werkte hij op het College van
Tunja. In 1713 werkte hij op het Collegium Maximum Sancta Fidei (Bogotá), in 1715 op het Collegium Niviensis te Bogotá; in 1716 was hij rector
van het Collegium Mompox, in 1720 rector van Collegium Honda, in 1736
interpretor Sacrae Scripturae op Collegium Maximum Bogotá en docent
Exegese aan de Universidad Javeriana Bogotá; in 1751 was hij biechtvader
op het Collegium Maximum; hij stierf in januari 1759 te Bogotá, 89 jaar
oud.
22 Zie de bijlage ii.b3b met persoonlijke, opleidings- en missiegegevens van de
missionarissen uit de Lage Landen die naar nrq gingen.
23 Antonio Vallelano, La compañia de Jesús en Santo Domingo durante el período hispánico (Ciudad Trujillo 1950) 320.
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Petrus (Pedro) Bollart was in 1705 38 jaar volgens de kapitein van de
boot (wat niet klopt met zijn leeftijd in 1709). Hij ging naar de Mainasmissie van de Quitoprovincie. (Over zijn arbeid in die missie heb ik geen
gegevens gevonden). Hij stierf daar op 20 oktober 1709, te jong (37 jaar),
waarschijnlijk door ziekte.
Wilhelmus (Guillermo) Deltre (Detré) was de enige pater uit de
Provincia Gallo-Belgica. (De meesten uit die provincie gb gingen naar
de Franse Caribische eilanden). Hij was in 1705 36 jaar en werkte in de
Mainasmissie van de Quitoprovincie, in 1723 als superior. In 1729 was hij
rector van het College Conchense en in 1736 was hij werkzaam aan het
Collegium Maximum van Quito, in 1739 was hij daar de biechtvader van
de paters. Hij stierf op 18 februari 1745 te Quito, 76 jaar oud.
Verder zaten in deze expeditie geen Bohemers of Duitsers maar wel
enkele Spanjaarden zoals de latere provinciale overste van nrq, Jaime
Lopez, 24 ook de latere schrijver Juan de Rivero was aan boord. 25 Hij
schreef over de Llanos, was er samen met Capueel op ontdekkingstocht
in de Orinoquia, maar stierf aan tyfus, na hulp geboden te hebben aan
een nieuwe Vlaamse missionaris (Zie Brander hieronder bij de expeditie
van 1735).
In de jezuïetenexpeditie van 1717 naar Cartagena de Indias – de aanvoerhaven van de nrq-, de Peru- en Chili-provincies – zaten de volgende drie
Flandro-Belgica (fb) jezuïeten op weg naar Chili: 26 Nicolas Valkenborgh
(Fenbergu genoemd in Spanje), sacerdote y natural de Mastriq, obispado
de Liexa (Luik), 36 jaar; Aloysius van Wijckerslooth (Luis Nokcoslootl),
natural de Utreq (Utrecht) y su obispado, 34 jaar; Franciscus de Meezemaeker (Francisco Thezemaker), sacerdote y natural de Ipre (Ieper) y su
obispado, 46 jaar. Zij hebben de transatlantische bootreis nog overleefd,
maar stierven op 9 augustus 1717 door schipbreuk tussen Cartagena de
Indias en Chili. Hun dood was bij de volgende expeditie weer aanleiding
om opnieuw buitenlandse Indipetae te vragen.
In de jezuïetenexpeditie van mei 1735 op het schip El Incendio naar
Cartagena de Indias zaten de volgende jezuïeten uit de Vlaamse provincie27:

24 Jaime Lopez * 25 juli 1680 Cartagena (Esp), ingr. 1 april 1704; exp. 1705; rector; van
1733-1738 Pater Provincialis nrq; † 1 januari 1759 Cartagena. zie: J. Del Rey Fajardo
(1995) 338.
25 Juan de Rivero, filosofo, natural de (geboren te) Miraflores de la Sierra, arcobispado
de (in het aartsbisdom) Toledo, 18 jaar tijdens de overtocht.
26 Sevilla, agi, Contratación 5548, 1717.
27 Sevilla, agi, Contratación 5549.
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Exp. 1735

Petrus Lefebure,
alias Pedro Fabro

Petrus de Brander

Patria
*
Ingressus

Oudenaerde
3 jan. 1698
8 okt. 1715 Mechelen

Hazebrouck
26 okt. 1704
20 okt. 1729 Mechelen
Pater de Brander

Philosophia
Magister
Theologia
Presbyter

3 anni
6 anni Antwerpen
4 anni Leuven
24 sept. 1729

Prof. 4v.
Gradus Litteris
Practica

2 febr. 1733 Roma
doctor
Vlaamse Bolandist;
1733 Roma, ass.Pien
Llanosmissie tot1740
Merida, Mompox,
Darien tot 1746
1746-1748 Viceprov.
1748-1751 Provincial,
1751-1758 rector

Ad missiones
Vanaf 1735

†

8 dec. 1758 Madrid,
60 jaar

1730-1734 Mechelen
13 maart 1728 (dus vóór
zijn intrede)

Naar Sevilla
16 febr. 1734
Llanosmissie: tyfus na
aankomst

12 juli 1736 Llanos,
32 jaar

Laurentius de
Koninck, alias
Lorenzo del Rey
Amsterdam
13 maart 1698
28 aug. 1729 Antwerpen
Coadjutor Ieper
Coadjutor temporalis
3 april 1742
Naar Sevilla
26 februari 1735
1736-1760 coadjutor
Carthagena, Honda en
Pamplona
1741-1753 Architect
Kerk S. Pedro Claver
Carthagena
1763-1767 Maracaibo
17 febr. 1768 ziekenh.
Maracaibo na verbanning, 70 jaar

In 1753 was er nog een jezuïetenexpeditie van Sevilla naar Cartagena de
Indias, waar broeder Petrus Schooneman sj aan deelnam: hij was geboren op 29 november 1711 te Wervershof bij Medemblik (Missio Hollandica). Hij trad in op 7 oktober 1737 en werd coadjutor op 2 februari 1748.
In 1753 vertrok hij van Sevilla naar Cartagena de Indias. Van 1753 tot 1767
was hij werkzaam in Quito, 28 waarover hij een verslag schreef (zie bijlage
iib2). In 1767, bij de verdrijving van de jezuïeten uit Latijns-Amerika,
is hij na gevangenname in Quito teruggekeerd naar Holland en stierf in
Medemblik in 1776, 65 jaar oud.
Zij waren allen Indipetae en gingen naar de Nieuwe Wereld met de
bedoeling om nooit meer huiswaarts te gaan. Behalve Schooneman, die
noodgedwongen terugkeerde wegens de verdrijving van de jezuïeten uit
Latijns-Amerika, stierven zij in hun missiegebied.

28 Hij was niet werkzaam in Lima, zoals F. van Hoeck sj meldde in: Schets van de
geschiedenis der Jezuïeten in Nederland (Nijmegen 1940) 259. Zie Schoonemans
brief d.d. 12 nov. 1753 uit Puerto Sta Maria (nabij Cadix) en zijn reisverslag uit Quito
dd 30 mei 1755. Brief en verslag in het ansi (Nederlandse s.j.-archief in Leuven). In
het arsi in Rome staat hij ook onder Quito en niet onder Lima.
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ii.2b De organisatie van de missionering
in de nrq-provincie
De jezuiëten waren pas laat naar Latijns-Amerika gekomen, dus veel
keuze hadden ze niet in het uitzoeken van missiegebieden. De franciscanen, dominicanen, augustijnen en capucijnen hadden al verschillende
gebieden in het koninkrijk Nieuw Granada (huidige Colombia, Ecuador
en westelijk deel van Venezuela) als missiegebied geclaimd. De jezuiëten
hebben daarom hun oog laten vallen op het Andesgebied en de Llanos
rondom de bronnen van de Orinoco en zijrivieren: zij noemden het in
1605 hun Novum Regnum et Quito-provincie (nrq). In 1688 was Diego
Francisco Altamirano door de generale overste tot visitator van deze grote en onherbergzame nrq-provincie benoemd met het doel die op de
juiste wijze te verdelen. 29 Dat gebeurde op 21 november 1696, dus vlak na
de Andestocht van de Calderón-groep. De Quito-provincie kreeg de colleges van Quito, Cuenca, Popayan, Ibarra, Latacunga en Panama; verder
de seminaries van Quito en Popayán en de missiones van de Marañon en
Choco. De haciendas (grote landgoederen) San Pablo, Cusubamba en La
Concepción moesten voor de gezamenlijke kosten van deze Quitoprovincie zorgen. De andere helft werd de provincie Nuevo Reino (de Granada) (nr) met de colleges van Santa Fé, Las Nieves, Tunja, Cartagena,
Pamplona, Mérida, Mompox en Honda; verder de residencia de Fontibón
en die van Santo Domingo en het seminarie van San Bartolomé en de
missiones van de Llanos en de Orinoco die net gekerstend werden. De
haciendas Doima en Chipalo moesten deze provinciekosten opbrengen.
Juan Martinez Rubio werd de eerste provinciaal van deze Colombiaans/
Venezolaanse helft.30
In 1702 waren er volgens het verslag31 van Calderon (inmiddels provinciaal van Nuevo reino) 128 jezuïeten in de nr-provincie, waarvan er een
buiten de provincie vertoefde (Scavel/Schabel: nr. 128). Ze woonden in
dertien vestigingen verspreid over de provincie: 56 jezuïeten woonden
in de hoofdvestiging, het Collegium Maximum Sancta Fidei in Bogotá;
negentien woonden in de Domus Probationis Tungensis; vijf in Colle29 Altamirano *26 oktober 1715 Madrid, ingressus 27 maart 1642 te Toledo, 1647 naar
Paraguay, 8 februari 1688 benoemd tot visitator van de provincie nrq; 24 november 1696 verdeling provincie; 1 maart 1697 visitador van de provincie Peru, 1 januari
1698 tot 21 maart 1703 Provinciaal van Peru; †12 december 1715 Lima. Zie: José Del
Rey Fajardo, Bio-Bibliografia de los Jesuitas en la Venezuela Colonial, (Universidad
Catolica Andrés Bello, Caracas 1974) 28-43.
30 Juan Martínez Rubio, *1627 La Roda (Albacete). Ingr: 19 maart 1647; Expeditie naar
nrq 1658; 1681-1684 Pater provincialis nrq; 1696-1699 Pater provincialis van de
gescheiden provincia nr. Daarna rectoraten tot zijn dood. † 3 september 1709 Bogotá.
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gium Cartaginense; vier in Collegium Pampelonense; vijf in Collegium
Meritense; drie in Collegium Mompoxense; drie in Collegium Nivense;
twee in Collegium Hondense; drie in Residentia Sancti Dominici; twee
in Residentia Fontibonensis; twee in Residentia Ocañensis; twaalf in de
Missiones Planorum et Ayrici (de Llanosmissie); twee in Seminarium
Sancti Bartholomeis.
Alle missionarissen kregen een beoordeling in de catalogus, zelfs
Schabel die toen al enige jaren vertrokken was: ‘Scavel’ was in 1702
veertig jaar, goed van gezondheid, maar het karakter liet te wensen
over volgens de schrijver van de Catalogus Secundus (cs). Daarin werd
Schabel als volgt beoordeeld: ingenium (verstand) mediocre; prudentia
(wijsheid) nulla; persoonlijkheid temperata; schrijftalent mediocris. De
beoordelaar had nog geen kennis gemaakt met de verslagen van Schabel
in het Latijn.
De volgende tabel geeft het geringe aantal buitenlandse priesters aan
dat werkzaam was in de Nuevo Reino-provincie na de splitsing met Quito. De getallen komen uit de nrq-4 catalogi van de betreffende jaren.
Alleen de laatste regel (193 jezuïeten in 1750) is uit E. Dussel.32
National. Nuevo
Total
Reino

España Belgica Bohemia Alemania
Austria
Italia etc

1702:
128

Sacerdotes Coadjutor
Total
Escolares
67

61

1711:
148

52 sac.

26 sac.

3 sac.

1 sac.

3 sacerd.

85

63

1736: 208

43 sac.

34 sac.

3 sac.

3 sac.

8 sac.

96

112

1750: 193

De werkwijze van de jezuïeten om missies op te richten is het meest bekend geworden in Paraguay: ze probeerden reducciones (afgeschermde
dorpen) te stichten voor de Indiaanse bevolking, waar deze rustig konden leven onder leiding van de jezuïeten en buiten bereik van slavenjagers. Toch lukte dat in de Llanos en de Orinoco niet helemaal: ze kregen
er geen vrijdom van de tienden-betaling zoals dat in Paraguay was.33 Ze
hadden ook geen eigen legertje. In de Llanosmissie waren in 1702 reeds
vier doctrinas de indios gesticht door de jezuïeten:34
31 Rome arsi, nrq 4, Catalogi 1691-1763, f.44.
32 E. Dussel, Introducción General. In: Historia General de la Iglesia en America Latina
I/1, (cehila, Salamanca 1983) 557.
33 Barten (1965), 119.
34 Rome arsi, nrq 13-ii, f.437.
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Pautto: met vijfhonderd inwoners in 1711, voornamelijk Achaguas en
Caiquetíos
San Salvador de Casanare, een haven aan de rivier de Casanare, met
zeshonderd Achaguas
Nuestra Señora de Tame, met dertienhonderd Giraras
San Xavier de Macaguane, met negenhonderd inwoners
De bewoners van deze dorpen waren in 1702 volgens het verslag voornamelijk katholiek, ze spraken al Castiliaans en betaalden belasting aan
de koning. Andere dorpen, waar voornamelijk ‘wilden uit de bossen’
woonden (volgens de jezuïetenverslaggever), waren in dat jaar nog niet
katholiek: Nuestra Señora del Pilar de los Tunebos en El Nuebo de San
Maurizio.

In deze zes dorpen werkten veertien, later elf priesters. De dorpen lagen ver uit elkaar, dus de priesters moesten veel reizen ‘ad maiorem Dei
gloriam’. ‘De pest is in onze dorpen ernstig’, schrijft de verslaggever in
1702.35 In 1696 had een missionaris een kerk en een huis gebouwd in het
dorp Pautto. Er werkten vier priesters in dit dorp: de een was superior
en tevens commissaris van het tribunaal van de Inquisitie, de ander was
pastoor, de derde kapelaan en de vierde was procurador van verschillende
haciendas van de jezuïeten.36 De bewoners waren van de Achagua-stam.
Ze baden de rozenkrans, de priesters bedienden de sacramenten van
doop, biecht, eucharistie en huwelijk. In verschillende kerken hadden de
missionarissen nieuwe altaren opgericht en de ornamenten vernieuwd.
Ze hadden ook novenen voor de heilige Ignatius en Xaverius ingesteld,
aldus het verslag.37
Er waren echter ook ruzies tussen de indiaanse stammen: de mens
etende Cariben konden in de reducties voor dood en verderf zorgen,
zoals in 1684 de moord op de Duitse jezuïet Gaspar Böck (ook Poeck of
Pöck of Beck geschreven)38 en de Belg Ignacio Toebast.39 Hun dood was
35
36
37
38

Rome arsi, nrq 13-II, f.598.
Rome arsi, nrq 13-II, f.439.
Rome arsi, nrq 13-II, f.598.
Böck *1648 Rottenburg am Neckar, ingressus 1662, 1681 naar nrq-provincie, †1684.
zie: Manuel Briceno Jaregui sj, En las margenes del Orinoco. In: Revista de la academia colombiana de historia ecclesiastica u.p.b. deel xiv nr.38 (1980. (Medellin,
Colombia) 82-112.
39 Toebast * 26 november 1648, ingr. soc.sj: 26 september 1667; petitio: 17 maart 1678;
exped: 1681; Missio Orinoquia † 7 oktober 1684 vermoord door Cariben tijdens de
Mis. Zijn brieven stuurde hij naar zijn broer in Roermond die daar de biechtvader
was van de abdis van Gandersheim, de vroegere protestantse Henriette Cristina,
hertogin van Brunswijk en Lüneburg. Zij liet de brieven uitgeven in Roermond ➔
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een reden voor Calderón om nieuwe Indipetae uit Europa te vragen die
vol ijver de plaats van Toebast en de zijnen wilden innemen. De nieuwaangekomen Indipetae die naar de Llanos en de Orinoco gingen, zoals Schabel en Antonio Paredes sj, 40 werden vergezeld door oudere
jezuiëten, o.a. José Cavarte, 41 Alonso de Neira, 42 en Martin Niño. 43
Martinez Niño sj was geboren uit Spaanse ouders in Spaans-Amerika en
werd daarom door de Europeanen als criollo beschouwd en soms door
hen gediscrimineerd. 44 Schabel en Niño konden niet goed met elkaar
overweg, maar Niño was wel zijn superior. Ze moesten leven tussen de
Indianen van de Casanare in hun dorpen. Schabel is door Niño in Tame
geprofest voor de vierde gelofte. Van de genoemde oudere jezuïeten
leerde Schabel een van de indianentalen van de Llanos en Orinoco. Het
grootste deel van de bevolking sprak Ayrica, een moeilijk uit te spreken taal met veel consonanten. Een kleiner deel sprak Jirara (Girara);
de taal van de Caiquetíos was verwant aan de Jirara; verder was er het
Betoyana, het Achagua, het Guajiva, het Chiricoa en het Saliva, de moeilijkste taal. In de reisbagage van Schabel die hij in Holland bij zich had, zat
een anonieme catechismus in drie talen – Spaans, Indiaans en een andere
taal volgens de Hollandse superior die erover schreef naar de generale
overste met de vraag, wat hij ermee moest doen. Diens antwoord op 12
maart 1701 luidde: ‘stuur de catechismus op naar onze sj-procurador in
Madrid, waar de indianentalen onderzocht worden. Pas daarna beslis ik
of die catechismus uitgegeven mag worden.’45 Door dat korte antwoord
evenals het moordverhaal en die publicatie werd door Nicolaas van Valckenborgh
sj in 1716 vertaald in het Spaans, terwijl hij in Sevilla moest wachten op zijn expeditie naar Chili. Dat verhaal werd door Matias Tapia sj opgenomen in zijn geschrift
‘Mudo Lamento’ (zie J. Del Rey Fajardo, Bio (1995) 620).
40 Paredes *1672 La Coruña (Esp), ingressus 15 oktober 1688; naar nrq 1695, in de catalogus van 1702 staat dat hij grammatica onderwees in de Llanos missie Gentilium.
Op 11 oktober 710 verliet hij de orde. arsi Supplementum 1i et 2i Catalogui 17101711. Sterfdatum onbekend.
41 Cavarte *9 februari 1655 Zaragoza, ingressus 2 februari 1680, 1681 naar Santa Fé
nrq, waar hij zijn studies vervolgde; 1686 naar de Llanos missie in Patuo; †1724
aldaar (69 jaar). Schreef een catechismus en vocabulaire van de talen Girara, Achagua en Saliva. (J. Del Rey Fajardo, (1974) 134).
42 De Neira *1635 Matapozuelo (León), ingr. 1 januari 1650. Exp. 1658. Werkte in de
missies van de Llanos en de Orinoquia en schreef een grammatica en vocabulario in
het Achagua. Hij stierf in de missie Camoa op 11 januari 1706 (70 jaar).
43 Niño: * 1639 Tunja (Nueva Granada); vader was burgemeester van Tunja (Colombia); ingr.soc: 15 juni 1655; 1691 rector Merida en superior Llanos; 1702 stichtte in
Santa Fé de ‘Congregación de Nuestra Señora de Loreto. †23 januari 1709 te Santa Fé
(70 jaar).
44 In Spaans-Amerika betekent criollo dat je in Spaans-Amerika geboren bent uit
Spaanse ouders. Op de Caribische eilanden betekent het dat je half blank bent.
45 Roma arsi, fb 8-I 175v.
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van de generale overste is de catechismus uit de bagage van Schabel een
eigen leven gaan leiden onder taalkundige onderzoekers van het Papiaments, de huidige taal van Curaçao die rond Schabels tijd ontstond. Dat
roept de vraag op of de derde taal misschien het Papiaments zou kunnen zijn?46 Dat is vrijwel onmogelijk, want Schabel was maar enkele
dagen op Curaçao in augustus 1698. Desondanks ben ik in Madrid in de
Koninklijke Bibliotheek, waar alle catechismi uit vroeger tijden opgeslagen liggen, op zoek gegaan, maar vond geen enkele catechismus in de
Papiamentse taal. Mijn conclusie van dat onderzoek is dat Schabel een
tweetalige anonieme catechismus – bijvoorbeeld een zoals aanwezig in
de Koninklijke Bibliotheek Madrid – gebruikt heeft van zijn oudere begeleiders in de Llanosmissie: dus Spaans en een Indianentaal. Vervolgens
heeft hij die aangevuld met een derde taal die hem al bekend was (Duits
of Latijn) of het Nederlands uit die tijd dat hij nog wilde leren, toen hij
vanaf 1699 op bezoek was in Holland. Schabel heeft pas na 1704/1705,
dus ná zijn Hollandse verblijf en de ontdekking van zijn catechismus
Papiaments gehoord, met andere woorden pas ná zijn definitieve vestiging op Curaçao. Hij zou in zijn dagboeken en brieven beslist een
eventueel door hemzelf gemaakte catechismus genoemd hebben, want
hij moest zich steeds verdedigen tegen medebroeders die zijn avonturiersgeest niet konden waarderen. Hij heeft het echter nooit over een
zelfgemaakte catechismus gehad. Die catechismus-discussie geeft de
essentie van de moeilijkheden aan van de missionarissen in de Llanos
en Orinoco-missie: zoveel talen die ze moesten leren om te kunnen
46 De eerste schrijver over die catechismus was W. van Nieuwenhoff sj, ‘Gepriviligieerde priesters op Curaçao van 1701-1741’, in: Studiën Nieuwe Reeks 68 (1907) 60.
Hij schreef dat Schabel ‘een catechismus in drie talen geschreven had voor de
gemengde bevolking van het eiland’; in een voetnoot meldde hij dat de drie talen
niet werden genoemd, maar ‘vermoedelijk Spaansch, Indiaansch en Vlaamsch’
[waren]. W.M. Brada op, Pater Schabel sj 1704-1713 (Willemstad 1966) 8 beweerde
dat ‘er over die catechismus té veel is gefantaseerd”. Verder dat ‘een van de talen in
die catechismus van de Indianen van het eiland moest zijn”. José Del Rey Fajardo
sj, El mito Schabel (Valera 2006) 92 schreef dat Schabel waarschijnlijk de talen achagua en cacatío (taal van de Caiquetíos) in zijn catechismus had staan, omdat de indiaan Leopold, afkomstig uit de Llanosmissie, die talen kende en ook de taal van de
Indianen van Curaçao begreep. Het echtpaar Coomans-Eustatia was het meest
hardnekkig op zoek naar eventuele Papiamentstalige geschriften en geloofde niet
dat ik in het archief niets gevonden had over enig papiamentstalig geschrift van
Schabel, zoals ik schreef in 1997 in: Christine W.M. Schunck, ‘Michael Joannes
Alexius Schabel sj. Notitia and Diurnum’, in Archivum Historicum Societatis Iesu
lxvi (Roma 1997) 153. Hun wantrouwen was zo groot dat zij pater Koos Visker op
de opdracht gaven om mijn in Rome uitgegeven Latijnse geschriften van Schabel
Notitia en Diurnum te vertalen in het Nederlands. Die vertaling is op Curaçao uitgegeven door Wim Rutgers en de Fundashon pa Planifikashon di Idioma (fpi) in 2015.

— 95 —

communiceren. De Indianen aan de kust spraken inmiddels een aardig
mondje Spaans, maar die van het nieuwe missiegebied in het binnenland van de Llanos en Orinoco-missie spraken alleen hun eigen taal.
De jezuïeten hebben veel moeite gedaan om alle talen te leren kennen;
ze schreven grammatica’s en woordenboeken van de vele talen die ze
moesten leren. Dat paste in hun assimilatietechniek: pas je aan, indien
je geloof dat toestaat. Tegelijkertijd hebben ze ook het Spaans verbreid:
eerst moesten alle buitenlandse missionarissen Spaans spreken, voordat
ze de missie in gingen. In de missie leerden ze dan wel de daar heersende
indianentaal, waarmee de een meer moeite had dan de ander.
De Boheemse groep uit de expeditie van 1695 schreef elkaar, zowel over
zichzelf als over elkaar. Slechts enkele brieven zijn bewaard gebleven.
Buckowsky, die de moeilijke tocht door de Andes had meegemaakt,
schreef op 29 januari 1708 naar Breuer dat Peter, de drager van Breuer’s
viool tijdens dat moeizame Andestraject, nu deze brief aan hem zal bezorgen, voorts dat hij het vioolspel miste van Breuer en hij schreef ook
over zijn familie. Buckowsky kwam van een oude Tsjechische familie,
had drie zussen in het klooster en drie broers, waarvan een, Cristobal, als
Schlosshauptmann in het garnizoen van het koninklijk paleis in Praag
werkte en een zekere Francisco die de aartshertog moest vergezellen.
Over Schabel schreef hij dat deze goed werk deed op Curaçao, waar volgens hem tweeduizend katholieken woonden en waar hij ook al de gouverneur katholiek gemaakt had. Zo ging althans het gerucht: het bleek
niet waar. Voorts schreef hij vanuit zijn indianenreductie Santa Barbara
de Casanare, ‘dat er weinig gebeurt, maar er zijn reeds vijf indianendorpen en twee Spaanse steden.’47 Buckowsky was tweemaal superior van
de Llanosmissie. Daarna werkte hij twee jaar in Bogotá, vervolgens in
Tunja en hij stierf in 1717, 59 jaar oud, als rector van het college de las Nieves in Santa Fé de Bogotá.
Breuer was eerst naaste medewerker van Fritz en refereerde aan die
arbeid in zijn brief aan zijn broer Petrus in Praag ‘nachdem ich auf meiner
weithen Reis die Städte Tacunga, Riobamba, Cicenia, Loxa, Valladolid,
Jaen und S. Francesci Borgia (all da unsere Missiones anfangen) durchwandert bin’; een brief die hij schreef vanuit de reductie Sancti Jacobi de Lagura (in de Maynasmissie aan de bovenloop van de Marañon). Over Zourek schreef hij in diezelfde brief: ‘Hij is de meest enthousiaste en fervente
missionaris in dit gebied.’ (Brief an seinen ‘Herrn Bruder Petrem Breuer,
besagter Societät und Provintz Priestern nach Prag’, geschrieben den 18.
47 J. Del Rey Fajardo sj, Documentos iii (Caracas 1974) 356-357.

— 96 —

Juni 1699). 48 In 1725 was Breuer superior van de Maynasmissie. Hij stierf
op 67-jarige leeftijd op 20 juni 1729, 49 nadat enige Indianen hem vanuit
de Maynasmissie naar Quito gedragen hadden.50 Er is over Breuer een
getuigenis bewaard in de Weltbott, het missietijdschrift der jezuïeten uit
het midden van de achttiende eeuw: ‘Er war mit solcher Frommheit und
so entzündetem Eifer versehen, dass ihn jedermann allhier insgemein
den frommen Priester und Heiligen Vater nennt.’51 Breuer en Buckowsky
hadden als superiores dezelfde missieproblemen in de Maynas en de
Llanos-reducties, dus onderling briefcontact gaf moed om door te gaan.
Ook Frantisek Wijdra werkte samen met Breuer en Fritz in de Maynasmissie, maar over hem zijn alleen catalogusgegevens bekend. Hij stierf in
de Maynasmissie in 1740, 79 jaar oud. Elias Sieghardt, die last kreeg van
reuma tijdens de moeizame tocht door de Andes in 1695, is verder ook
alleen maar bekend uit de catalogus: hij werkte niet in een reductie maar
als rector van het College Riobamba. Dankzij deze eenvoudiger opdracht
kon hij ondanks zijn reuma oud worden: hij werd 68 jaar en stierf in 1729
in Quito. Van de coadjutor Jan Kelner uit Trebon was aanvankelijk niet
veel bekend. De onderzoekers uit Praag lieten hem meteen doorreizen
naar de Philippijnen, maar ik ontdekte in het arsi dat deze apotheker
eerst van 1695 tot 1712 in het Collegium Maximum van Quito gewerkt
heeft. Pas daarna is hij vertrokken, rechtstreeks of via een omweg naar de
Philippijnen, waar hij in 1716 op 66-jarige leeftijd is gestorven.52
Ook de Zuid-Nederlandse missionarissen die in 1705, 1735 en 1756 kwamen, hebben hard gewerkt in de nrq-missies. Ze woonden in de missiegebieden temidden van de Indianen, maar nooit zonder socii.53 Zo
konden ze hun zorgen kwijt aan hun collega’s. Sommigen werden oud
tot zeer oud: Jan Capueel uit Zierikzee en daar uit een doktersfamilie afkomstig, was vanaf het begin (1705) in de Llanosmissie werkzaam tot zijn
dood in Pararuma (Llanos) in 1736 en werd 68 jaar. In 1719 ging Capueel
48 Grulich uit de Weltbott nr.52, f.607. Grulich heeft Breuer nauwkeurig onderzocht,
zoals ook in twee volgende voetnoten blijkt.
49 Over het sterfjaar heeft alleen R. Grulich, Der Beitrag der böhmischen Länder zur
Weltmission des 17. Und 18. Jahrhunderts (Königstein/Ts.1981) 89 een andere
mening: 1726.
50 ‘Hij stierf in 1729’ zeggen O. Kaspar - A. Fechtnerová, Checos, Moravos y Silesios en
el Nuevo Mundo en los siglos xvii y xviii. Registro bio-bibliográfico. Annals of the
Naprstek Museum 15 (Prague 1988) 170.
51 Grulich, Weltbott nr.390.
52 Grulich, Kaspar en Fechtnerova (zie voorgaande voetnoten) hebben de Quito-jaren
van Kellner overgeslagen en hem meteen naar de Philippijnen laten doorreizen.
53 Dat was in nrq al in 1606 verboden. Sevilla agi, Santafé, leg.226.
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naar de Orinoco op onderzoek en schreef daarover naar de koning, waardoor een fort in de rivier gebouwd werd om de Cariben en slavenjagers af
te schrikken.54 In november 1721 begon hij samen met Cavarte een nieuwe reductie bij de Metarivier. Ze bouwden er een kerk en huizen, zodat er
na een jaar al 170 inwoners waren. Er ontstond een muziekschool die op 8
november 1723 ‘een plechtig en goed klinkende litanie voor de Koningin
van het heelal kon concerteren.’55 Ondanks deze mooie ‘litanie’ bleven de
Cariben op slaven jagen onder de Indianen van de Llanos en Orinoco. De
religieuze ordes in dat gebied werden af en toe tegen elkaar uitgespeeld,
dus sloegen ze de handen ineen en sloten een concordaat op 20 maart
1734.56 In dat concordaat werden hun gebieden nauwkeurig bepaald: de
capucijnen kregen als missiegebied het gebied vanaf de monding van de
Orinoco tot Angostura; de franciscanen het gebied van Angostura tot de
rivier de Cuchívero en de jezuïeten vanaf die rivier tot de oorsprong van
de Orinoco. Desondanks wilden de Cariben de slavenhandel nog niet
opgeven, waarbij ze steun kregen van Fransen en Hollanders.57 Capueel
en Rivero waren behalve missionaris ook cultureel antropoloog en probeerden het gebied en de bevolking te leren kennen. Rivero beschreef dit
onderzoek in zijn boek: Historia de las missiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta (1729). Ook schreef hij grammatica’s van
verschillende talen o.a. van de Achaguataal en de Girara-taal. Ze zijn uitzonderlijk van kwaliteit.58
Andere Zuid-Nederlanders werkten op colleges in onderwijs en wetenschap.59 Wijnants was een goede docent theologie aan het Collegium
Maximum in Bogotá en werd zelfs 89 jaar! Deltré, afkomstig uit Wallonië, was vanaf zijn aankomst in de Nieuwe Wereld (1705) werkzaam in de
Maynasmissie van Quito, ondanks zijn moeite met het leren van de indiaanse talen.60 Vanaf 1729 werd hij rector van het Collegium Conchense en
daarna biechtvader in het Collegium Maximum in Quito. Zijn gezondheid werd tot op hoge leeftijd nog beschreven als ’integer’. Hij stierf in
1743 op 76-jarige leeftijd. Lefebure/Fabro uit Oudenaerde was in Rome
gepromoveerd en wilde ondanks deze Romeinse kansen toch graag naar
de missie, waar hij in 1735 aankwam. Hij was eerst werkzaam als superior
54 Sevilla agi, Dom 632.
55 Juan de Rivero, Historia de las Missiones, liber 6, cap.2 (1729) 402.
56 Juan de Rivero * 1681 Miraflores (Castilia), ingr: 22 oktober 1703 Sevilla; exped: 1705
(samen met Capueel); hij was in 1730 superior van de Llanos, Meta en Orinoco missie van de jezuïeten. †17 augustus 1736 San Salvador del Puerto.
57 J.M. Pacheco sj, Los Jesuitas en Colombia iii(Bogotá 1989) 495.
58 J. Del Rey Fajardo sj, Bio- Bibliografia de los Jesuítas en la Venezuela Colonial (San
Cristobal 1995), 526-529.
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in de Llanosmissie en woonde in de reductie San Ignacio de Betoyes.
Daarna ging hij naar een nieuw missiegebied in Darién, vervolgens klom
hij op in de provincie tot provinciale overste (van 1748 tot 1751). Daarna
werd hij rector van het Collegium Maximum in Bogotá, waarna hij naar
Madrid moest als procurator van de Spaanse jezuïetenprovincies in
Amerika. Hij stierf in Madrid in 1758, zestig jaar oud.
Er waren ook drie coadjutoren in de groep Flandro-Belgica (fb)
missionarissen. Een werkte op het eiland Santo Domingo ‘als Belg’
volgens de catalogi, maar ik heb hem niet kunnen vinden in de fb- en
gb-catalogi van België, noch staat hij in een expeditielijst van de Casa de
Contratación. Waarschijnlijk is hij al als kind met zijn Belgische ouders
naar Spaans-Amerika vertrokken. De twee andere coadjutoren waren afkomstig uit Noord-Holland en ze bouwden allebei een kerk: De Koninck
in Cartagena de Indias en Schooneman in Quito. Laurentius de Koninck
kwam uit Amsterdam– met de boot van 1735 – en Petrus Schooneman
was afkomstig uit Medemblik. Hij kwam met een van de laatste jezuïeten
expedities en moest ook na de verdrijving van de jezuïeten weer terug
naar Europa. Toch hebben we van hem een mooi verslag overgehouden
uit zijn missietijd in Quito. Dat verslag (zie bijlage ii.b2) geeft een aardige
inkijk in het dagelijkse leven temidden van natuurgeweld, zoals aardbevingen. Schooneman stierf in Medemblik in 1776, 65 jaar oud. Slechts
twee Vlaamse missionarissen zijn vlak na aankomst in de Nieuwe Wereld
gestorven door ziekte: Petrus Bollart en Petrus de Brander door tyfus.
Tijdens de Spaanse Successie-oorlog was Frankrijk nog een belangrijke speler, maar vanaf de ondertekening van de vrede was Engelands
macht op zee enorm. Het Engelse Jamaica nam de rol van Curaçao over.
De andere Europese machten in het Caribisch gebied konden alleen maar
via kaapvaart aan hun trekken komen: het Diurnum (dagboek) van Schabel geeft aardige voorbeelden van de ontwikkeling van de scheepvaart
tijdens de oorlog.61 De nrq-missionarissen zaten in hun missiegebied
ver van alle scheepvaart en hadden er slechts zijdelings mee te maken
doordat niet alle gevraagde goederen geleverd konden worden, omdat
Spanje steeds meer last kreeg van kaapvaart op hun boten. Tijdens de
tweede helft van de oorlog voer er geen enkel Spaans schip de haven van
Caracas binnen, maar wel schepen uit Curaçao met illegitieme handel die
de bevolking goed kon gebruiken. Die tweestrijd tussen de macht hand59 Zie hun gegevens in Bijlage ii.b3b, waar al hun bronnen per persoon genoemd zijn.
60 A. Astrain, Historia de la Compania de Jesus en la Asistencia de España, t.viii 17051758 (Madrid 1925) 403.
61 Zie volgende noot.
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haven door honger te lijden of alles van de contrabande door de vingers
te zien om zo geen honger te lijden was gedurende de zeventiende en
achttiende eeuw een steeds terugkerend probleem in Venezuela en Colombia.

ii.3 michael schabel
Deze paragraaf is voor een deel overgenomen uit mijn Engelstalige bio
grafie over Schabel uit 1997.62 Ik heb die biografie nu aangevuld met enkele gegevens over zijn apostasie- en spionage-activiteiten en enkele
gedachten van andere schrijvers daarover weersproken.63 Voorts heb ik
de periode na zijn uittreden uit de jezuïetenorde aangevuld.

ii.3a de reis van schabel via europa naar het
missiegebied curaçao
Toen Schabel in 1698 de moed vatte om uit de Llanosmissie te vluchten,
ging hij via de smokkelroute naar Curaçao, waar hij van 3 tot 6 augustus
1698, toen hij op bootverbinding naar Holland wachtte, volgens de ge
gevens van de lijst van Caycedo gedoopt heeft.64 In Holland had hij indiaans gezelschap bij zich, een zekere Leopoldo en een jonge Indicillo,
waarmee hij opzien baarde. Ook had hij, zoals gemeld, een catechismus
bij zich in drie talen, waarover de superior schreef naar de generale overste, maar ze zaten in Holland niet te wachten op deze Bohemer en zijn
exotische gezelschap.65 De vicaris-generaal Tamburini probeerde met
succes toestemming te krijgen van de Consejo de Indias op 4 juni 1699
om Schabel te laten terugkeren naar de nrq-provincie.66 Helaas brak
kort erna de Spaanse successie-oorlog uit en mochten buitenlanders niet
meer naar Spaans-Amerika. Schabel werd huiskapelaan bij Joannes van
der Meulen, een rijke katholieke koopman in Rotterdam met familieconnecties in Madrid.67
62 Christine W.M. Schunck, ‘Michael Joannes Alexius Schabel sj ‘Notitia de Coraçao,
Bonayre, Oruba’(1705) and Diurnum’1707-1708)’. In: Archivum Historicum Societatis Iesu, vol.lxvi, 1997 Roma.
63 Tevens heb ik hierboven bij de drietalige catechismus van Schabel de discussie
daarover behandeld.
64 Die lijst was gemaakt door Caycedo: Rome aga, Aa 42, f.462 en 463.
65 Rome arsi, fb 8-I, f.175v.
66 Rome arsi, fb 8-I, f.134 en Sevilla agi, Sta Fé 250.
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In 1700 ging Schabel op bezoek bij zijn familie en ordegenoten in Bohemen en had daar enthousiaste gesprekken met de rector van Krumlov
over het opzetten van een glashandel tussen Bohemen en Venezuela,
waaraan ook Joannes van der Meulen mee zou doen.68 In 1633 had reeds
paus Urbanus viii in zijn Breve Ex Debito een handelsverbod uitgevaardigd voor missionarissen; in de Breve van Clemens ix Sollicitudo
Pastoralis van 17 juni 1669 werd dit verbod uitgebreid bevestigd: een
geestelijke werd geëxcommuniceerd als hij dit verbod overtrad; indien
hij lid was van een orde, werd ook zijn provinciaal berispt.69 Uiteindelijk
is Schabel met zijn handelsgeest onder dat verbod van apostasie gevallen.
Daarvoor gebruikte de inquisiteur van de Spaanse Inquisitie een brief
van Schabel op 17 januari 1702 aan Don Diego Bragado. Deze brief, afgedrukt in bijlage ii.b1, is echter pas in 1705 gebruikt om hem aan te vallen
wegens apostasie, toen hij zijn oude missiegebied in de Llanos bezocht.
Twee eeuwen later gebruikte Analola Borges dezelfde brief om Schabel
te beschuldigen van spionage.70 Deze laatste beschuldiging van spionage
op grond van de bewuste brief miste elke grond volgens Pacheco71 en Del
Rey Fajardo.72 Analola Borges haalde er zelfs nog pater Piquerie bij als
spion, terwijl die als geestelijke uit Vlaanderen kwam en zich nooit met
politiek of handel had beziggehouden (overigens een reden waardoor hij
zich mogelijk niet thuis voelde op Curaçao).
Schabel ging in de zomer van 1702 naar Madrid, waar hij ontvangen
werd door Antonius Meijers, schoonfamilie van Van der Meulen.73
Daarna keerde hij in het voorjaar van 1703 via Lissabon en Engeland terug naar Rotterdam.74 Hij is nooit in Rome geweest, althans ik heb geen
67 De vrouw van Jan van der Meulen heette Anna Meijers. Haar broer heette Jacobus
Meijers en was net als Jan van der Meulen kerkmeester van de Rotterdamse Statiekerk aan de Leeuwenstraat. Hun zoon Antonius was Conserge y Guardajoyas aan
het hof in Madrid. G. Scheerder osc, De contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie van de Paters Jezuïeten 1610-1708 (Rotterdam 1988) (Stichting
Historische Publicaties Roterodamum 31) 131. De familieverhoudingen staan ook in
het nog ongepubliceerde verslag van Schabel over de Missio Hollandica (Rome
arsi, fb 65-xv 296-315)
68 Tsjechië: sac, vs Net Vim. iib 3k beta 1b; sac, vs Net Vim. iid 7g zeta 1a.
69 Pietro Chiocchetta,‘Il secolo xviii nella luce della prospettiva missionaria’. In J.
Metzler (ed), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 1622-1972
(Rom/Freiburg 1972) 280.
70 Analola Borges, La casa de Austria en Venezuela durante la guerra de Sucessión
Española (1702-1715) (Salzburgo-Tenerife 1963) 129-132.
71 J.M. Pacheco sj, Los Jesuitas en Colombia iii (Bogotá 1989) 126 e.v.
72 J. Del Rey Fajardo sj, El mito Schabel –Las antinomias de un jesuita aventurero(Valera (Venezuela) 2006), 75-86.
73 Rome arsi, fb 8-I, f.209v en 212.
74 Rome arsi, fb 8-I, f.219.

— 101 —

bewijzen gevonden en de tijd was er te kort voor.75 Intussen probeerde
de generale overste eindeloos om Schabel terug te laten keren naar nrq
samen met een socius (ordegenoot).76 Dat was eind 1701 bijna gelukt, als
niet de Spaanse ambassadeur Don Francisco Bernardo de Quiros Schabel
en zijn socius Bettonville77 in Amsterdam van de boot San Bernardo van
kapitein Nicolas had ‘geplukt’.78 Vervolgens probeerde de generale overste om Schabel te laten terugkeren naar Bohemen, want een verblijf in
Holland was geen optie.79 Inmiddels had Joannes van der Meulen in 1704
aan de generale overste verzocht om Schabel naar Curaçao te sturen.80
Dat zou mogen, maar alleen met een uitdrukkelijke toestemming van
de Hollandse Gewestelijke Staten, want de jezuïetenstaties in Holland
mochten door Schabel niet in gevaar komen. Rond 1700 had de Provincie
Flandro-Belgica nog de Missio Hollandica, waar op dat moment een grote
strijd gevoerd werd met zowel de wereldlijke overheid (de Republiek der
Verenigde Nederlanden) als met de seculiere geestelijkheid van de ‘Hollandse Zending’. In 1708 moesten zelfs enige jezuïetenstaties in de Missio
Hollandica sluiten.81 In de tijd dat Schabel vanuit de Llanosmissie van de
nrq-provincie via Curaçao in Holland arriveerde, was die strijd al bezig
en de jezuïeten van de Hollandse zending zaten niet echt te wachten op
nog een moeilijke missie erbij. Daarom keurde de generale overste aanvankelijk de tocht van Schabel naar Curaçao niet goed, omdat hij vanuit
de Hollandse staties signalen kreeg dat de actie van Schabel de sluiting
van de jezuïetenstaties in Holland ten gevolge kon hebben, zoals hij op
19 april 1704 schreef naar Schabel.82 Schabel mocht dus niet gaan, maar
ging toch zonder toestemming naar Curaçao met een Hollandse boot, na
eerst op 23 mei 1704 een nadelig rapport over de Hollandse jezuïetenmis75 Van Nieuwenhoff (1907) 60 en 61 schreef wel dat Schabel in Rome geweest is, maar
hij wist niet dat Schabel in die tijd in Madrid zat. Volgende biografen herhaalden
Van Nieuwenhoff over de vermeende reis van Schabel naar Rome. Ook herhaalden
ze zijn opmerking over de drietalige catechismus van Schabel ‘ten behoeve der
gemengde bevolking van Curaçao’.
76 Rome arsi, fb 8-I, f.219.
77 Antonius Bettonville, * 7 augustus 1668 Trajectensis, ingr.2 oktober 1688, petitio
ad missionem 20 oktober 1698; hij wilde graag naar nrq, maar werd ziek (artritis).
Uiteindelijk is hij in Europa gebleven en heeft daar een mooie carrière gemaakt,
waarvan 25 jaar als rector. Hij stierf op 13 juli 1747 te Maastricht. Necrologie door
Henricus Gerardi sj. Brussel kbb, Manuscript.6489, f.62.
78 Schabel in brief aan Bragado d.d. 17 januari 1702. Sevilla agi, Dom 794.
79 Rome arsi, fb 8-I, f.228 dd 11 maart 1704
80 Rome arsi, fb 8-I, f.229 dd. 5 april 1704.
81 M.G. Spiertz, ‘Pastorale Praktijk in de Hollandse Zending’. In: E. Put en M. Wijnants
(ed), De Jezuïeten in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1592-1773) (Brussel
1991) 87-100.
82 Rome arsi, fb 8-I, 230.
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sie naar de generale overste gestuurd te hebben: Relatio P.M.A. Schabel ad
A.R.P. Generalem de miserabili statu Missionis Hollandicae et de abusibus
multis in missione grassantibus.83
Hij ging in 1704 eerst ‘even’ naar Venezuela om zijn patent-brieven voor
Curaçao te krijgen van de bisschop van Caracas die immers nog steeds
de kerkelijke jurisdictie had over Curaçao.84 Eenmaal in Venezuela ging
Schabel ook zijn oude missiegebied opzoeken, maar daar moest hij
vluchten, omdat de rector van Merida hem in het voorjaar van 1705 had
aangeklaagd voor apostasie bij de commissaris van de Spaanse Inquisitie
in Barinas, don Diego de Bragado, een vroegere vriend van Schabel, met
wie hij in zijn Hollandse tijd nog gecorrespondeerd had onder andere
over zijn mogelijke glashandel.85 Ofschoon hij een paar maanden later
werd vrijgesproken, zoals Tamburini hem op 18 juli mededeelde, was de
aanklacht ernstig genoeg op het moment zelf en dus moest Schabel eind
maart/begin april 1705 onmiddellijk vluchten uit Barinas naar de kust
en vandaar met de boot van Juan Palmito naar Curaçao.86 Eenmaal daar
aangekomen werd hij van de boot gehaald door een van de belangrijkste kooplieden van het eiland, de katholiek Juan Moyaert, die getrouwd
was met de gereformeerde Gijsberta van Engelen, dochter van een wicbestuurder.87 Moyaert nam hem meteen mee op bezoek bij gouverneur
Jacob Beck die zelf pas het jaar daarvoor op het eiland was aangekomen.
Beck wilde maar al te graag deze priester die op de vlucht was voor een
vijand van Curaçao, een voorlopige verblijfsvergunning (prealabel consent) verlenen en nodigde hem uit om bij hem aan tafel te dineren, zoals
we uit Schabel’s ‘Notitia’ weten.88
83 Rome arsi, fb 65-xv, f.296-315. Gegevens over de familie Van der Meulen stammen o.a. uit deze Relatio.
84 De patentbrieven werden op 18 juli 1705 door Tamburini naar Schabel gestuurd:
Rome, arsi fb 8-I, f.245v.
85 De generale overste meldde die klacht op 18 juli 1705 bij Schabel (Rome arsi,
fb 8-I, f.245), maar hij meldde dezelfde dag ook aan Mathias de Ripalda in Madrid,
dat Schabel gelukkig van de apostaatklacht was vrijgesproken en dat hij daarom
nu wel aan Schabel patentbrieven voor Curaçao wilde geven (Alcalá de Henares,
apt 52, 177).
86 Notitia p. 68.
87 De naam Moyaert komt ook voor in brieven van de generale overste aan Picquerie,
maar dan is Juan al overleden (†11 maart 1711, Curaçao). De generale overste bedoelde
Pieter Moijaert, een katholieke neef en noemde hem een weldoener van de katholieken op het eiland. De Moyaerts zijn familie van de Amsterdamse schilder Claes.
Later is de familie in de handel gegaan en zo op Curaçao terecht gekomen. Zie:
S.A.C. Dudok, ‘De schilder Claes Moyaert en zijn familie’, In: Jaarboek 68 Amstelodamum (Amsterdam 1976) 13.
88 Notitia p. 70.
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ii.3b schabel stichtte op curaçao een nieuwe missie
Schabel en de na hem komende Vlaamse missionarissen op Curaçao hadden niet de officiële steun van de wereldlijke overheid. De West-Indische
Compagnie vaardigde plakkaten uit tegen katholieke missionering en
met name jezuïeten werden verboden, zowel in de Republiek als in de
koloniën.89 Toch wist Schabel een prealabel consent te verkrijgen.
Hoe kan dat? Schabel kwam op het juiste moment op Curaçao: tijdens de Spaanse Successie-oorlog, waarin de Republiek, Oostenrijk en
Engeland in oorlog waren met Spanje en Frankrijk. Schabel was toen op
de vlucht voor de Spaanse Inquisiteur in Venezuela en vroeg asiel aan de
Curaçaose gouverneur die graag een vijand van zijn vijand asiel wilde
verlenen. Dit is dus een tolerantie uit de tweede hand, waardoor het zelfs
mogelijk bleek om tolerant te zijn tegenover een jezuïet die onder andere
omstandigheden meteen van het eiland afgevoerd zou zijn, omdat hij lid
was van een verderfelijke orde. Bovendien hadden ze hem nodig. Schabel
moest beloven de negerslaven christelijke gehoorzaamheid te leren en
niet in zijn ordekleed op straat te lopen.90 Voor het overige was hij vrij en
mocht zelfs af en toe bij de gouverneur komen eten. Aan die maaltijd zat
ook altijd dominee Nicolaas Verkuil aan.91 Schabel had altijd veel avontuurlijke verhalen te vertellen en was zodoende een welkome tafelgast.
Zelfs Albert Buckowsky schreef in zijn brief aan Breuer in zwaar overdreven termen over de vriendschap tussen Schabel en de gouverneur;
hij meldde zelfs op 29 januari 1708, dat Schabel de gouverneur tot het
katholicisme bekeerd had.92 Beck was en bleef gereformeerd ondanks
zijn vriendelijkheid en gastheerschap tegenover Schabel.
Bij het opzetten van een nieuwe missie bleek dat Schabel tijdens zijn
verblijf op Curaçao meer oog had voor de bestuurders en de handelsbelangen dan voor het bekeringswerk onder de slaven. Zijn Notitia en
Diurnum laten een duidelijk verschil zien in belangstelling tussen het
89 Sinds het ‘Placcaet’ van 1661 was voor toegang van een priester (uitgezonderd de
jezuïeten) een ‘prealabel consent’ nodig van de West-Indische Compagnie of de
Staten-Generaal.
90 Volgens een brief van de wic aan de directeur van Curaçao d.d. 30 november 1690
mochten priesters alleen op privégrond een habijt dragen, nooit op straat. J.H.J.
Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische eilanden iii (Amsterdam 1909)
107.
91 Verkuil en Schabel waren tegenpolen en schreven niet vriendelijk over elkaar. Verkuil schreef op 1 juni 1707 over Schabel naar de wic: ‘Geboren in Praag; hij woonde
lange tijd in Brabant. Hij placht te preken in het Spaans en Duits’ in: Den Haag
nan, wica 569, f.492-494.
92 J. Del Rey Fajardo sj, Documentos iii (Caracas 1974) p. 356 en 357.
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verslag van hem en dat van Schooneman.93 Terwijl de laatste een nauwkeurig verslag schreef over de aardbeving en de Indianen tussen wie hij
moest leven, schreef Schabel vooral over zijn etentjes bij de gouverneur,
zijn omgang met de elite en de schepen die de haven binnen voeren. In
zijn Notitia schreef hij in algemene termen over de verderfelijkheid van
slavernij en in zijn Diurnum hield hij de doopjes bij, maar hij werd in
beide geschriften lyrisch over zijn betrekkingen met de gouverneur.94
Er is Schabel verweten dat hij spion was: zelfs de generale overste
meldde op 6 januari 1707 in zijn brief aan de Provinciale overste van nrq,
dat hij het gerucht vernomen had dat Schabel een Hollandse spion was.95
Al eerder, toen de brief van Schabel aan Bragado uit 1702 op 28 augustus
1705 door de bisschop van Caracas aan de koning doorgestuurd was,
vreesde de bisschop de Duitse afkomst van Schabel.96 Overigens is Schabel van de beschuldiging van apostasie uit 1705 vrijgesproken volgens de
generale overste.97 Desondanks bleef de smet aan hem kleven.
Tijdens de Spaanse Successie-oorlog was Curaçao een knooppunt van
handel, waar veel mensen samenkwamen, dus ook spionnen van beide
partijen: de Franse pretendent en de Duitse pretendent. Daar hingen
93 Zie bijlage ii,b2: teksten Schooneman.
94 Zie de Latijnse teksten in mijn eerder genoemde publicatie: Christine W.M.
Schunck, ‘Michael Joannes Alexius Scabel sj, “Notitia de Coraçao, Bonayre, Oruba”
1705 and “Diurnum” (1707-1708)’. In: Archivum Historicum Societatis Iesu, vol.
lxvi (Roma 1997).
95 Alcalá de Henares apt, leg.132/52, Cartas de PP. Generales, f.185. Dit gerucht uit
1707 ging dus niet over de apostasie uit 1705.
96 Sevilla agi, Dom 794. Over de spionage van Schabel zijn veel onderzoekers bezig
geweest vanaf het geruchtmakende boek van Analola Borges, La casa de Austria en
Venezuela durante la guerra de Sucessión Española (1702-1715) (Salzburgo-Tenerife
1963) 129-132, waarin ze Schabel beschreef als een volgeling van de Aartshertog. Visker schrijft in het boek van Rutgers (2015)100 dat Schabel in Caracas beschouwd
werd als een Engelse spion. Dat is pertinent onjuist, want de bisschop van Caracas
schreef naar de koning niet over de Engelse gezindheid maar dat hij de Duitse nationaliteit van Schabel verdacht vond en dat Schabel gevangen genomen moest worden. Bovendien verwart Visker de twee vluchten van Schabel: Visker noemt het jaar
1698 als de vlucht voor spionage, terwijl die vlucht alleen maar om persoonlijke/
religieuze redenen was en bovendien de oorlog nog niet bezig was en de Llanosmissie (waaruit Schabel vluchtte) te ver van de spionagewereld af lag. Pas in 1705 moest
Schabel rennen voor zijn leven om met de boot van Juanito Palmito naar Curaçao te
kunnen vluchten, omdat hij pas in dat jaar 1705 door bovengenoemde Diego de
Bragado aangeklaagd werd voor apostasie (in dit geval smokkel) op aanraden van de
rector van Merida. Bragado heeft vervolgens deze brief uit 1702 tesamen met de aanklachtsbrief naar de bisschop van Caracas gestuurd die hem weer naar de koning
stuurde. Een flinterdun bewijs van smokkel (dus apostasie volgens de Spaanse
inquisitie) door Schabel, en al helemaal geen bewijs van spionage door hem.
97 Rome arsi, fb 8-I, f.245v. dd 18 juli 1705.
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dan nog diverse landen omheen: aan de Franse kant stonden Spanje en
de kerkelijke overheid in Latijns-Amerika. Aan de Duitse kant stonden
Oostenrijk, Bohemen, de zuidelijke Nederlanden, de Hollandse Republiek en Engeland. Op Curaçao verbleef de graaf van Anteria, een aanhanger van de Duitse pretendent,98 en de Franse priester Victor de Dôle,99
die er clandestien verbleef en een grote vijand was van Schabel. De Dôle
(zie hoofdstuk iii) was een aanhanger van de graaf van Anteria en stond
dus aan de Duitse kant. Schabel was aan de Hollandse kant, dus eigenlijk
voor dezelfde partij, maar toch konden ze volgens het verslag van Schabel absoluut niet met elkaar overweg. Schabel heeft bij de gouverneur
zolang en zoveel kwaadgesproken over De Dôle, dat deze samen met
Anteria van het eiland gezet is. Ze gingen naar Venezuela. Daar werd de
graaf gevangengenomen, maar ook weer bevrijd en vertrok daarop naar
Oostenrijk.
In 1708 kon Schabel eindelijk de kamer aan de waterkant betrekken,
die voor het asiento (zie hoofdstuk i) was gehuurd om paters in onder te
brengen die de slavenschepen bezochten.100 Tot 1708 had Victor de Dôle
daar gewoond. Het was een bovenwoning, maar ruim genoeg voor het
houden van missen. Schabel heeft hem kunnen gebruiken tot zijn vertrek in 1713 en daarna deden dat de Vlaamse missionarissen.
Schabel verhaalde uitgebreid over de vele missen en preken van hem en
zijn gast Didacus de Lobaton op, later procurator bij de dominicanen.101
Hoe ze met kerst een kerststalletje met zwarte schaapjes neerzetten, hoe
hij de feestdagen van de heiligen vierde, hoe ze naar gelovigen toegingen
en zelfs moesten bemiddelen in ruzies, kortom soms noemde hij in zijn
dagboek niet alleen de doopsels maar ook overige bijzonderheden van
de zielzorg en verhalen over de mensen van het eiland. Schabel was niet
erg te spreken over de Joden. Tot 1708 woonde hij vlakbij hun synagoge
en kon hij zich volgens zijn dagboek vreselijk ergeren aan hun gezangen.
Overigens is een van de ruzies door Schabel in zijn dagboek uitgebreid
behandeld vanuit zijn katholieke gezichtshoek, terwijl de joodse versie
geheel anders luidde.102 De kwestie ging over drie conversos (zie hoofdstuk i) die priester waren geworden voordat ze op Curaçao kwamen wo98		 Sevilla agi, Dom 696 en 747.
99		 Sevilla agi, Dom 696 en 747; Roma arsi, fb 8-I, f.260.
100 Diurnum, januari 1708.
101 Diurnum 25 december 1707. Zie ook A. Mesanza – A. Ariza, Bibliografía de la Provincia Dominicana de Colombia (Caracas 1981), 78.
102 Zie hierna en volgende voetnoot. Emmanuel, p. 118-119 heeft de joodse versie
beschreven. Hartog (1961) 411 behandelt het weer anders, met name Diaz krijgt van
hem een slechte pers.
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nen. De eerste heette Abraham de Paz en trouwde een Jodin van Curaçao,
nadat hij daar weer Jood was geworden. Schabel veroordeelde dat, maar
de joodse gemeenschap van Curaçao dacht er anders over. De tweede
converso heette Daniel Suarez, was getrouwd met Clara Vaas en de derde
heette Joseph Diaz Pimienta. Deze nam op Curaçao weer het geloof van
zijn moeder en grootmoeder aan en noemde zich vanaf het moment van
zijn besnijdenis op 21 mei 1715 Abraham. Tijdens een zakenreis werd Diaz
door de Spaanse Inquisitie in Cartagena gearresteerd en naar Spanje vervoerd, waar hij op 25 juli 1720 in Sevilla levend verbrand werd tijdens een
auto da fe.103
Uiteindelijk heeft Schabel door zijn eigen gedrag de steun van de generale overste verspeeld. Volgens Spaanse berichten in het jezuïetenarchief
ansi 104 was hij voortdurend dronken, maar dat kan kwaadsprekerij van
een vijand zijn geweest, misschien zelfs van Caycedo (zie verder hoofdstuk iii). Toen in 1713 bleek dat Schabels gedrag op Curaçao aanstootgevend was, moest de generale overste meteen een oplossing bedenken.105
Hij vroeg de Vlaamse provincie om een missionaris uit de Lage Landen
te sturen die poolshoogte kon nemen en dan het missiegebied Curaçao
overnemen en Schabel terugsturen naar Holland. Kennelijk had ook
Schabels eerste biograaf de verdachtmakingen in het ansi gelezen, want
Nieuwenhoff sj schreef in 1907: ‘P. Schabel had volgens de generale
overste Tamburini zijn eigen naam en de eer der Sociëteit in groot gevaar
gebracht. Hij had geijverd voor het heil der zielen, doch met zóo weinig
voorbijzien van tijdelijk gewin, dat hij zich in vrij aanzienlijke schulden
had gestoken’.106 Terwijl Tamburini jarenlang Schabel de hand boven
het hoofd gehouden had en zelfs in december 1713107 nog over een terugkeer van Schabel naar Curaçao dacht, na een protestbrief van Curaçaose
katholieken die Schabel vanwege zijn talenkennis graag terug wilden,
schreef Tamburini op 20 januari 1714 naar Joannes Braze, de provinciale
overste van Flandro-Belgica, dat Schabel in geen geval terug mocht naar
Amerika.108 Dit moest hem door de paters in Holland en door zijn vrienden aldaar – Meijers, de eerder genoemde katholieke koopman in Rotterdam – worden duidelijk gemaakt. Aangezien Tamburini in zijn brief
aan Braze van 30 december 1713 de Missio Curaçao onder fb-leiding had
103 I.S.-S.A. Emmanuel, History of the jews of the Netherlands Antilles (Cincinnati
1970) p. 118-119.
104 Leuven ansi, os 1144, Ortus et progressus missionis Curaçaoensis.
105 Rome arsi, fb 8-II, f.334 en 336.
106 Van Nieuwenhoff (1907)197.
107 Rome arsi, fb 8-II, f.353v. Brief dd 30 december 1713.
108 Rome arsi, fb 8-II, f.354. Brief dd 20 januari 1714.
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gesteld en Schabel dus ook, gelastte hij Braze in zijn volgende brief om
Schabel in een jezuïetenhuis van de Vlaamse provincie onder te brengen.
Maar Schabel wilde niet luisteren, toen Tamburini hem het ultimatum
stelde: als je ervoor kiest om jezuïet te blijven, moet je de vrouw wegsturen met wie je nu in Amsterdam samenwoont.109 Dat weigerde Schabel,
dus heeft Tamburini Schabel in 1714 uit de orde gezet.110 Daarna heeft
Schabel nooit meer een brief naar de jezuïeten gestuurd of omgekeerd. Er
waren grenzen aan de tolerantiegedachte van Tamburini ten aanzien van
afwijkend gedrag van zijn ondergeschikten: hij was heel ver gegaan door
de zelfstandig genomen besluiten van Schabel achteraf goed te keuren
mits deze besluiten het algemeen heil van een missie dienden, maar nu
ging Schabel te ver.
Hij keerde waarschijnlijk terug naar Curaçao, waar hij in 1715 een huis
huurde (van de weduwe Boon) en een jaar later een huis kocht van geld
dat hij verdiend had met handel met Holland.111 We weten niet wanneer
hij gestorven is. We weten ook niet met zekerheid of hij kinderen had.
Slechts een onbetaalde rekening van kostgeld voor een juffrouw Catharina Isabella Schabel gaf een mogelijkheid dat deze juffrouw een dochter
zou kunnen zijn, omdat pater Pauwels sj haar ondergebracht had bij de
weduwe van Jan Thielen, waarschijnlijk nadat ze wees geworden was.112
Eerdere biografen (allen priester) noemden deze juffrouw Schabel een
zuster of nicht van Michael Schabel.113 Schabel mag dan in 1698 een zus
of nicht op Curaçao gehad hebben die getrouwd was met Jan Schirowski,
een chirurgijn in Fort Amsterdam, maar deze vrouw was in de jaren
twintig van de achttiende eeuw ongeveer vijftig jaar oud en pater Pauwels gaat hoogstwaarschijnlijk geen vrouw van vijftig in de kost doen:
dat doe je met kinderen. Dus als Schabel na zijn ontslag uit de orde in109 Rome arsi, Boh 6, f.396.
110 Rome arsi, fb 8-II, f.367 dd 29 september1714: ‘dimittendum’.
111 I.S.- S.A. Emmanuel, History of the jews of the Netherlands Antilles (Cincinnati
1970) 101
112 Den Haag, nan, oac Sent.Res.1727, 239 en 244.
113 Er waren twee dames Schabel, althans van naam: een heette Catharina Isabella en
een ander Catharina Teresa. Deze laatste was gehuwd met de chirurgijn van Fort
Amsterdam Jan Schirowsky volgens de resolutiën van 1727 (zie voorgaande voetnoot). Catharina Teresa was waarschijnlijk reeds op Curaçao, toen Schabel er ging
werken en kan een zus of nicht geweest zijn. De eerste biograaf van Schabel was
W. van Nieuwenhoff sj (1907) 56-76. Hij noemde op p. 59 de beide damesnamen
behorende tot een en dezelfde persoon (Catharina Teresa, ook wel Catharina Isabella genoemd) en volgens hem een zus of nicht van Schabel. Alle volgende schrijvers hebben dit herhaald of er twee vrouwen (zussen of nichten van Schabel) van
gemaakt. Ik doe dat niet en beschouw de namen als namen van twee personen van
twee generaties, waarvan één misschien een dochter is van Schabel.
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derdaad teruggegaan is naar Curaçao, dan is hij gestorven vóór 1726 met
waarschijnlijke achterlating van een jonge dochter. Waarschijnlijk was
toen ook al de moeder van het meisje Schabel dood. Het is frappant dat
Pauwels dat meisje ondergebracht heeft. Hij was zelf ook afkomstig uit
een relatie van zijn moeder die niet getrouwd was, voor die tijd heel
bijzonder. Dit feit over Pauwels afkomst stond zelfs vermeld in de brievenmap van de generale overste.114

Waarom heeft Schabel de jezuïetenorde moeten verlaten?
Die vraag heeft hij zelf niet beantwoord. De generale overste heeft alleen
maar aan de provinciale oversten van nrq 115 en fb 116 gemeld dat Schabel
uitgetreden was, zonder daarbij de reden te melden.
Het proces tot uittreden is echter niet uit de lucht komen vallen. Er
waren al enige missionarissen (Antonio de Paredes,117 Tomas de Lizeta118
en Juan de Obino) op Curaçao bij Schabel gekomen met twijfels over
hun roeping. Een van hen is daadwerkelijk op Curaçao uitgetreden: Juan
de Obino,119 de andere twee zijn elders uitgetreden. Na het dagboek uit
1708 stoppen de mededelingen van Schabel aan de generale overste.
Waarschijnlijk begon hij toen ook zelf te twijfelen te midden van alle
verpozingen op een internationaal handelseiland. Bovendien had hij
niet de controle van socii met wie hij huis en haard deelde. Waarom moet
een priester celibatair zijn en hoeft een dominee dat niet? Het celibatair zijn was moeilijk op een eiland, waar veel schaarsgeklede vrouwen
rondliepen. Bovendien was de drank rijkelijk voorhanden tijdens zijn
bezoekjes aan de hogere kringen daar. Schabel werd uiteindelijk door
de generale overste teruggeroepen en de provincie Flandro-Belgica (fb)
stuurde op uitdrukkelijk verzoek van de generale overste Picquerie om
te onderzoeken, waarom Schabel niets meer van zich liet horen en of
de verontrustende mededelingen van enkele gelovigen op Curaçao
klopten.120
114 Rome arsi fb Epist. Gen. 1691-1740 Soli 1679-1773 8-II, f.299a.
115 Alcalá de Henares, apt, 52, f.220v: brief van 16 maart 1715: ‘está ya despedido de la
Comp.’
116 Rome arsi, fb 8-II, f.369: brief van 22 december 1714: ‘dimissum’.
117 Paredes staat hierboven al bij de nrq-missie genoemd. Zie ook de bijlage ii,b3
biografiën jezuïeten.
118 Alcalá de Henares, apt, leg.132, f.191v. De generale overste schreef: ‘Sabiendo que
haban llegado a aquella isla (Curazao) los PP Tejada y Lizeta.’
119 Zie bijlage ii.b3c: aanhangsel biografieën jezuïeten.
120 Rome arsi, fb 8-II, f.336.
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Na diens komst is Schabel naar Amsterdam vertrokken. Hij moest echter eerst zijn belastingschuld van zestig pesos betalen na de brandschatting van de Franse kaper Jacques Cassard op 16 februari 1713; Cassard had
een afkoopsom bedongen van 150.860 pesos, gedeeltelijk in goederen
en slaven. Zowel de wic als iedere inwoner moest aan deze afkoopsom
bijdragen: een taks die voor iedereen naar draagkracht geheven werd.121
Uit de lijst blijkt dat zeven personen voor meer dan drieduizend pesos
werden aangeslagen en vierentwintig personen voor duizend pesos of
meer. Daaruit blijkt dat de kooplieden tijdens de Spaanse Successieoorlog goed geboerd hadden: zowel vriend als vijand kon op Curaçao
alles kopen wat nodig was. Met Cassard liep het slechter af: na terugkeer
in Frankrijk kreeg hij een koninklijke onderscheiding, maar raakte in
armoede door processen en stierf in 1740 in het cachot, nadat hij ‘gek’
verklaard was.122

ii.4 de fb-missionarissen op curaçao in de
eerste helft van de 18de eeuw
De volgende zeven jezuïeten van de Flandro-Belgica provincie ‘moesten’
naar Curaçao: 123
FB Cur.

Picquerie

Pauwels

Cloots

Langhemans v.Schelle
/ Clock

Dujardin /
Verhof

v. Heumen

Patria
*

Brussel
4 okt. 1676

Groning
14 feb. 1682

Amsterdam Mechelen
1 jan. 1695
9 maart 1692

Brussel
28 dec. 1695

Bailleul
3 feb. 1705

Wynox
bergen
3 sept. 1697

Ingres

5 okt. 1696

5 okt. 1699

24 sept. 1713 24 sept. 1713

29 sept. 1714

27 sept. 1723

29 sept. 1715

Philoso

Antwerpen

Mechelen
Leuven

Mechelen
Antwerp

Mechelen
Antwerpen

Antwerpen

Antwerpen

Mechelen
Antwerpen

Magister

Maastricht
Lier

Antwerp
Gent

Antwerp
Brussel

Mechelen
Oudenaerde

Maastricht
Mechelen

Theolo

Leuven

Leuven

Roma

Leuven

Leuven

Leuven

Leuven

Presb

20 sept. 1709

23 sept. 1713 21 sept. 1726 20 sept. 1727
Benedict
xiii Roma

21 sept.1726

21 sept. 1737

18 sept. 1728

Prof.4V

2 feb. 1714
Curaçao

18 april 1723 10 okt. 1728
Curaçao
Amsterd

2 jan. 1731

31 juli 1740
Curaçao

2 febr. 1733

4 dec. 1730

Winoxb.
Oudenaerde

121 I.S.-S.A. Emmanuel, History of the Jews of the Netherlands Antilles (Cincinnati
1970) 108.
122 J. Hartog, Curaçao, van kolonie tot autonomie, dl I (Aruba 1961) 300.
123 Zie bijlage ii.b3c voor de bronnen van deze persoonlijke gegevens.
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Indipet.
brief

-

13 juli 1710

Pract
Belg

Oudenaerde

Aank.
Curaçao
Etc

26 aug. 1713

mrt 1716

-

-

-

-

Amsterdam Ieper

1730 Antwerpen,
1735 Halle

Duinkerk,
Cassel, Halle,
Winoxb.

Nov. 1728

17 sept. 1739
april 1734
Vertrek sept.
1735

27 juni 1741

maart 1731
Curaçao
mrt. 1732
Bonaire

2e x naar
Curaçao
†

5x

1738-1740
2 sept. 1716
Curaçao
40 jaar

19 juni 1726
Curaçao
44 jaar

9 nov. 1734
Curaçao
41 jaar

12 okt. 1732
Curaçao
40 jaar

17 aug. 1741
Brussel
45 jaar

15 sept. 1741
Curaçao
36 jaar

22 april 1742
Curaçao
45 jaar

Hun gemiddelde leeftijd is slechts 41,2 jaar.

ii.4a de reis van de fb-missionarissen van
amsterdam naar curaçao
De Curaçaose missionarissen reisden van Amsterdam naar Curaçao op
een boot zonder socii, temidden van andersdenkenden. De eenzaamheid begon voor hen dus al onderweg, in tegenstelling tot de gezellige
reizen van de Vlaamse confratres op weg naar nrq. Van sommige Curaçao-vaarders hebben we enige gegevens over hun reizen, omdat J.C. van
Kessel124 hen in Amsterdam op de boot moest zetten naar Texel, waar ze
dan moesten overstappen op een West-Indië-vaarder. Soms moest hij
hen van de trekschuit afhalen. Hij schreef over die afhaal/wegbrengacties steeds een kort verslagje, waarschijnlijk aan de provincialis.125 Soms
noemde hij ook hun sterfdatum: C. Cloots stierf op 9 nov. 1734 te Curaçao
124 Er zijn twee personen met de naam ‘Van Kessel’ bekend uit die jezuïetentijd. De
eerste is een pater Gerardus van Kessel *22 oktober 1652, ingetreden 1672, formatus
1686, in 1700 in Den Bosch, †26 april 1721 (arb 1420). Deze Van Kessel was dus al
dood tijdens die Amsterdamse afhaaltochten. Blijft over Jan Carel van Kessel die
ook de juiste voorletters had. Waarschijnlijk was hij geen jezuïet, althans ik heb
hem niet op catalogi gevonden. Hij was een soort administrateur/boekhouder
voor de jezuïeten, want hij ondertekende huurbewijzen en trad daarover in correspondentie. Zo tekende op 22 augustus 1709 in Rotterdam een zekere Jan Carel
van Kessel een ‘Huurseel’ met Jacques Meijers voor het huis aan de Leeuwestraat,
dat eerst door de ‘paters der Societeit en nu door de heer Van Kessel bewoont is
geweest’ en op 21 januari 1723 schreef J. van der Hoeven uit Rotterdam aan Van
Kessel in Amsterdam dat de affaire over het huis in de Leeuwstraat bijna geregeld
was. In 1727 trad J.C. van Kessel op bij een liquidatie ‘waerneemende de saecken
van de eerw.pp. jesuiten’ (Brussel arb 1412).
125 Leuven ansi, doos 32 ac.
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en liet 8,8 gulden schuld achter. Van Kessel schreef op 6 mei 1735 dat Van
Schelle/ Clock uit Curaçao zou komen. Op 28 oktober 1735 is Van Schelle
in Amsterdam aangekomen bij Van Kessel en met de ‘nachtschuyt’ naar
Utrecht gegaan. (Van Schelle was naar de Republiek gekomen in verband met de eigendomsacte van het huis op Curaçao van Baron Cloots
(zie verder). ‘Op 9 november is de heer Van Schelle via Rotterdam naar
Antwerpen gegaan’. Daar was het Provinciehuis van de Flandro-Belgicaprovincie. Op 27 maart 1738 (dus na ruim twee jaar Vlaanderen) schreef
Van Kessel, dat de heer Van Schelle van Utrecht gekomen is en veertien
dagen naar Enkhuizen gaat. Op 1 mei 1738 schreef hij dat Van Schelle/
alias Clock een dezer dagen naar Texel vertrekt en zeer ernaar verlangt
weer naar Curaçao terug te gaan. Op 13 juli 1738 was hij vervolgens op
Curaçao aangekomen. Kennelijk had Van Schelle ook daarna nog contact
met Van Kessel, want op 23 februari 1739 schreef deze aan de procurator
Bataille dat de heer Van Schelle/ alias Clock verlangde naar zijn medehelper en op 16 maart schreef Van Kessel dat de heer Dujardin/ alias Verhof
de medehelper zou worden. Eindelijk op 1 mei haalde hij ‘Verhof’ van
de ‘Uytrechtsche schuyt’. Op 13 juli 1739 vertrok die vanuit Amsterdam
naar Texel en op 24 juli voer de boot uit Texel naar Curaçao, waar ‘Verhof’
op 17 september 1739 aankwam. Maar de twee alias-jezuïeten zijn slechts
enkele maanden samen aan het werk geweest op Curaçao, want op 1 december 1740 kwam Van Schelle weer terug in de Republiek. Enige maanden later kwam reeds de vervanger, Karel van Heumen, bij Van Kessel
om kort na Pasen af te reizen naar Curaçao (bericht van 24 maart). Op 27
april vertrok de boot van Texel en op 27 juni 1741 kwam hij gezond op Curaçao aan, maar Dujardin/Verhof was toen al ernstig ziek en stierf ruim
twee maanden later.126 Van Heumen is de laatste die door Van Kessel op
de boot gezet is naar het missiegebied, want ook hij stierf al snel (op 22
april 1742), zodat de provincialis besloot om geen ordegenoten meer te
zenden naar dat eiland waar de dood op de loer lag voor jezuïeten.

ii.4b de organisatie van de fb-missie op curaçao
De Vlaamse missionarissen uit de Flandro-Belgica provincie troffen op
Curaçao een missie aan die niet goed georganiseerd was: Schabel had volgens zijn dagboek veel gedoopt, maar van regelmatige catechismuslessen
is weinig bekend. Hij hield missen en hoorde biecht, maar in welke frequentie is onbekend. Het is de vraag of hij de centra bezocht heeft waar
126 Leuven ansi, ae 11, f.131 en ae 23a.
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slaven verkocht werden. Hij kwam wel op plantages van particulieren
zoals van de katholieke Deventenaar Gerardus Helmich, waar hij goed
ontvangen werd met veel eten (er werden vijftig kippetjes geslacht volgens zijn dagboek). Hij mocht er slaven dopen en onderwijzen, terwijl
hij enige dagen bij Helmich logeerde, maar hoe hij daar kwam is eveneens
onbekend.127 Hij zal ofwel opgehaald zijn door een koetsje of zelf voor
vervoer gezorgd hebben, met paard of ezel. Ook schreef hij niets over de
leefomstandigheden van de slaven op die plantage. Schabels omstandigheden waren geheel anders dan die van zijn opvolgers. Schabel ging om
met de elite van het eiland en liet zich het goede leven graag aanleunen.
De fb-missionarissen hadden geleerd, hoe men in de Hollandse Zending in lekenkleding op eigen gelegenheid rond moest reizen en naar de
minsten der minsten moest gaan om hen met het katholieke geloof vertrouwd te maken. Ze gingen dus op Curaçao in de brandende zon naar de
plantages om de daar aanwezige slaven in aanraking te brengen met het
katholieke geloof; uit armoede moest dat zelfs af en toe te voet zonder
schoenen gebeuren, zoals het geval was bij de Vlaamse jezuïet Dujardin
(Verhof ). Zelfs een ezel kostte hem te veel. De generale overste hield geregeld contact met de Curaçaose missionarissen. Naar Picquerie schreef
hij dat het jammer was dat de katholieke weldoener Petrus Moijaert128
het eiland zou verlaten om terug te keren naar het moederland, maar dat
Picquerie door het voorbeeld van een heilig leven alles kon overwinnen. 129 Toch kreeg Picquerie het moeilijk, toen gouverneur Jeremias van
Collen hem zijn prealabel consent wilde afnemen, zoals de pro-Schabelaanhangers aan de gouverneur hadden gevraagd. Zij wilden iemand die
meer talen sprak dan Picquerie. Gelukkig trad deze gouverneur in 1715
af en was de nieuwe gouverneur Jonathan van Beuningen Picquerie wel
gunstig gezind. Helaas stierf Picquerie plotsklaps op 2 september 1716.
Zijn begrafenis was drukbezocht; zelfs de protestantse Gouverneur en
Raadsleden van het eiland liepen onder kanongebulder mee in de rouwstoet.130
127 Zie Diurnum 24-27 oktober 1707.
128 Hij was lid van het rijkste handelshuis Schuurmans, Moijaert en Van Pruisen, dat
bij de brandschatting van Cassard het hoogst aangeslagen werd voor tienduizend
pesos. In 1713 zat Pieter in het comité dat de brandschatting over alle inwoners naar
draagkracht moest verdelen. In: Bernard R. Buddingh, Van Punt en Snoa. Ontstaan
en groei van Willemstad vanaf 1634 (’s-Hertogenbosch 1994) 84. Buddingh zegt dat
Schabel en Caycedo de enige katholieken waren op de lijst maar dan vergeet hij
Pieter Moijaert die na zijn terugkeer in Amersfoort daar nog regent werd van het
katholieke ziekenhuis, dus nog steeds katholiek of katholiekgezind was.
129 Rome arsi, fb 8-ii f.369.
130 Rome arsi, fb 8-ii f.353, 354v, 363v, 364v, 367 en 368.
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Nog net op tijd was pater Bruno Pauwels sj op het eiland aangekomen
als helper van Picquerie. Hij was een echte Indipetae: hij wilde persé naar
de missie om zieltjes te winnen onder de ‘wilden’, zoals de Indianen soms
genoemd werden. Die waren op Curaçao nauwelijks meer te vinden. Er
waren wel nog zieltjes te winnen in het slavendepot van de wic, waar
de slavenschepen hun uit Afrika afkomstige slaven te koop aanboden aan
alle plantagebezitters van het Caribisch gebied. Het probleem was dat er
steeds minder slavenschepen naar Curaçao kwamen; de meesten gingen
naar Jamaica, omdat bij de Vrede van Utrecht Engeland het slavenasiento
gekregen had.
Pauwels voelde zich echter niet thuis op dat wereldse Curaçao en
schreef al binnen een half jaar naar Rome: ‘Het leven is hier niet vol te houden op den duur. Komt er in deezen toestand geen verandering, dan zal ik
mij genoodzaakt zien naar Holland terug te keren.’131 De generale overste
beval de Provinciale overste en de superior van de Hollandse Missie om
vooral de Curaçaose Missie niet te vergeten en Pauwels te ondersteunen,
dus Pauwels bleef.132 Op 7 augustus 1721 had Pauwels enige problemen
met Gouverneur ad interim Jan van Beuningen. Deze had naar de heren
x van de wic geschreven dat hij het verdacht vond dat pastoor Pauwels
bevriend was met een gereformeerde luitenant die in de gereformeerde
kerk tussenbeide gekomen was, toen zijn schoonmoeder ruzie kreeg met
de koster over een raampje dat openstond. Van Beuningen stelde voor
om Pauwels daarom [!] zijn prealabel consent te ontnemen. Voordat het
zover kwam, was Jan van Beuningen al dood en zijn opvolger Du Faij
vond het geval te futiel om actie te ondernemen tegen Pauwels. Desondanks moest die op 10 juli 1721 onder ede verklaren dat de luitenant niet
katholiek was.133 Daarmee kon Pauwels weer blijven.134 Na tien jaar harde
arbeid (1716-1726) werd hij ziek en moest door dr. Sigismund Druschky
behandeld worden met medicijnen. Tevergeefs. Op 19 juni stierf hij na
gebiecht te hebben. Toen het gouvernement na zijn dood mensen met
tromgeroffel opriep om hun eventuele vorderingen op Pauwels ten gouvernemente te laten zien, kwamen er drie schuldeisers: de dokter met de
medicijnkosten van 13 februari tot 18 juni, de weduwe van Jan Thielen
voor het kostgeld van Catharina Isabella Schabel (zie hierboven) en Jacob
Keck voor acht weken kostgeld van een Franse pater voordat Pauwels de
pater teruggestuurd had naar Martinique. 135
131 Leuven ansi, 22 ad, 9
132 Rome arsi, fb 8-ii f.386.
133 J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme
op de Nederlandse Antillen (Aruba 1970), p. 35
134 Leuven ansi, 22 ad, 9.
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Op 13 juli 1728 schreef de generale overste dat pater Cornelis Cloots
die in Rome gestudeerd had en de generale overste dus ook persoonlijk
kende, naar Curaçao moest gaan en nooit zonder zijn voorkennis teruggeroepen mocht worden. Cloots moest van het nodige voorzien worden, naast de middelen die hij van zijn neef Jan Baptist baron Cloots uit
Amsterdam zou krijgen, zodat hij zijn werk op Curaçao goed zou kunnen doen.136 Hij kwam in de herfst van 1728 op Curaçao, waar Pauwels al
twee jaar dood was. Toch was er in die jaren een priester op het eiland,
een pater augustijn, een zekere Caycedo y Velasco van een rijke familie
uit Santa Fé de Bogotá die voor zichzelf via zijn familie een patentbrief
gehaald had bij de Propaganda Fide te Rome.137 Cloots moest meteen na
aankomst de belastingschuld van Pauwels regelen: negenhonderd daalders schuld uit diens nalatenschap. Hij berichtte dit aan de 82-jaar oude
generale overste Michelangelo Tamburini en deze ging weer bij de provinciale overste smeken om toch niet de Curaçaose missie te vergeten.
Dat is de laatste brief van Tamburini geweest over Curaçao, een missie
die hij bijna dertig jaar gekoesterd had tegen wil en dank van velen die in
deze missie niet konden geloven zoals hij. Tamburini stierf op 28 februari
1730 en werd enige maanden later als generale overste opgevolgd door
de Bohemer Franciscus Retz. Deze schreef op 23 juni 1731 naar Cloots
dat hij blij was met de grote toeloop van gelovigen. Dat het nodig was
om daarom tweemaal per dag op zon- en feestdagen een Mis op te dragen, waarvoor hij dispensatie verkregen had van de paus vanwege de te
kleine ruimte, waar gekerkt moest worden.138 Cloots was ook de eerste
135 Den Haag nan, oac, Plakkaten 1726.
136 J. Leunissen, Minnerij, misdaad en magie. Merkwaardige zaken uit Maastricht’s
onbekende verleden (1978) 154-157. Hij behandelt hierin enkele leden van de familie
Cloots, die oorspronkelijk uit Maastricht stamde. Paulus Cloots (*1633 Maastricht)
vertrok naar Amsterdam en werd daar rijk (†1705 Amsterdam). Een van zijn kleinzonen heette Thomas (*1720 Amsterdam, †1767 op familieslot bij Kleef). Deze
Thomas had een zoon Johan Baptist Herman Maria Cloots (* 1755 Kleef) Hij stierf
24 maart 1794 onder de guillotine te Parijs als lid van de Nationale Conventie).
Deze revolutionair kan vanwege zijn geboortedatum niet de man zijn die dat huis
voor zijn neef Cornelis gekocht heeft. Ik vermoed dat de baron die het huis kocht
(ook J.B. Cloots), een broer was van Thomas, de vader van de revolutionair. En dat
de vader van Cornelis Cloots sj die ook Thomas heette, een oom was van Thomas,
de vader van de revolutionair. In de catalogus secundus van Cornelis staat bij
Talentum, dat hij graag over uitvindingen lesgaf. De revolutionair was uitvinder.
Bovendien zat Cornelis in Huissen op het gymnasium, niet ver van Kleef. De
Cloots-familie voedde de kinderen Franstalig op. Cornelis leerde zichzelf de
Criollo-taal van Curaçao. (Brussel arb 1482). Hij bedacht ook een oplossing voor
het behoud van de goederen van de paters die stierven: laat hen als seculier priester
naar Curaçao komen. Kortom, de jezuïet Cloots had toch enige familietrekjes.
137 Caycedo wordt in hoofdstuk iii behandeld.
138 Rome arsi, fb, 8-II. 23 juni 1731.
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die Papiaments sprak. De jezuïeten schreven in hun elogie over Cloots
dat hij de volgende vreemde talen sprak: ‘chriolicae, hispanae, italae,
lusitanae.’139 Ik veronderstel dat ze het Frans vergeten waren: Cloots had
vanuit zijn adellijke opvoeding beslist Frans geleerd en misschien zelfs
een beetje Duits. Het familieslot lag in Duitsland vlak bij Kleef, niet ver
van het Gelderse Huissen, waar Cloots ook een deel van zijn gymnasium
gevolgd had.
In het voorjaar van 1731 was pater Ferdinand Langhemans op Curaçao
aangekomen als helper van Cloots en daarvandaan in 1732 doorgereisd
naar Bonaire, waar Schabel in 1704/5 de laatste missionaris was geweest.
Langhemans preekte er vele dagen en begon vervolgens te dopen: zes
dagen achter elkaar: mannen, vrouwen en kinderen. In maart 1732 kwam
hij terug op Curaçao, volkomen uitgeteerd van vermoeienis. Hij moest
drie maanden op bed liggen, maar op 1 juli 1732 schreef hij naar de generale overste Retz in Rome over de klacht van de augustijn Caycedo (via
de Propaganda Fide) aangaande de bezwaren van Cloots en Langhemans
tegen de bouw van een gasthuis en kapel op kosten van de augustijnen in
het nieuwe stadsdeel Otrabanda. Verder wilden Cloots en Langhemans
van Retz toestemming om geld te mogen vragen van gelovigen voor extra
missen voor familieleden. Dat werd hun toegestaan, maar was in feite in
strijd met de regels van de Societeit en er moest heel duidelijk iedere keer
gezegd worden dat het geld niet henzelf ten goede kwam, maar de kerk.
Al vanaf Schabel was geldgebrek een steeds terugkerend probleem met
dezelfde reden: er was geen nabije provincieleiding die hen met middelen uit de hacienda kon ondersteunen. En tenslotte vroeg Langhemans
in zijn brief aan Retz toestemming het vormsel te mogen toedienen. Dat
werd niet toegestaan.
Op 13 december 1732 vroeg Retz dringend aan de provinciale overste Gregorius van Parijs om de Curaçaose missie geld te sturen en dus kon hij
dan eindelijk op 28 maart 1733 aan Cloots berichten dat de Provinciale
overste bij een bankier in Antwerpen vijfhonderd Rijnlandse guldens
had gestort ter overmaking naar Curaçao.140 Op 12 oktober 1732 was Langhemans daar echter al gestorven, zonder het goede antwoord van Retz te
kunnen lezen. Ook nu moest weer belasting betaald worden over de nalatenschap. Cloots stelde daarom voor om de opvolger van Langhemans
onder een alias naar Curaçao te sturen, zodat de orde er bij zijn overlijden
geen last van zou hebben.
139 Brussel arb, 1482.
140 Rome arsi, fb 8-II, 9 juli1732 en 7 februari1733 en 28-3-1733.
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Die opvolger werd pater Petrus van Schelle, alias Clock/Cloeck. Hij
had vijf Indipetaebrieven geschreven, dus was zeer gemotiveerd om naar
Curaçao te gaan. Toch is hij juist degene die niet in zijn missiegebied Curaçao maar te Brussel gestorven is. Hij kwam in april 1734 op Curaçao aan
als Peter Cloeck, Rooms-katholiek priester; hij ging bij Cloots wonen,
dus zijn ordelidmaatschap kon men toch raden. Eind april 1734 schreef
hij Retz, blij te zijn zijn apostolische arbeid op het eiland te kunnen
beginnen en de negerslaven zowel als de arme eilanders tot hun ‘bestemming’ te voeren.
Intussen had baron Cloots voor zijn neef Cornelis een huis van Elias
Parera laten kopen in de Cuyperstraat in Punda, het oude stadsdeel van
Willemstad te Curaçao, om een grotere ruimte te krijgen dan de bovenwoning aan de haven.141 Voordat de koop rond was, stierf missionaris
Cloots op 9 november 1734 en moest zijn opvolger Van Schelle/ Cloeck
naar Amsterdam om uit te zoeken of de Curaçaose jezuïeten toch nog het
huis konden krijgen. Op 19 juli 1735 verkocht Cloeck als vertegenwoordiger van baron J.B. Cloots het huis en erve, staande in de Cuyperstraat
laatst door Cloeck bewoond, aan zijn kerkmeester, de molenaar Gijsbert
Roelen Cales voor 5150 Ps. te betalen als volgt: 142
1. 	‘Drieduizend Ps. bij het doen van de opdracht door Elias Parera ten
behoeve van Cales, zijnde deze drieduizend Ps. het restant van de
koopschat die J.B.Cloots aan Parera bij het doen van de opdracht had
beloofd te betalen en welke dan ook door Cales aan Parera zal moeten
betaald worden om Cloots van die schuld te ontheffen.’
2. 	‘De resterende 2150 Ps. belooft Cales aan Cloots te zullen voldoen in
drie termijnen: een derde over een jaar, een derde over twee jaar, een
derde over drie jaar en dat in Holland.’
3.	‘Zullende Cloeck de ratificatie van het contract van koop van Cloots in
Holland naar herwaerts moeten bezorgen voor en aleer de drie laatste
termijnen koomen te vervallen.’
Vóór zijn vertrek gaf Petrus Cloeck een uitgebreide machtiging af aan zijn
kerkmeester, de molenaar Gijsbert Roelen Cales, ondertekend ten gouvernemente op 21 juli 1735.143
Op 27 december 1735 schreef hij na afloop van zijn gesprek met de baron
vanuit Brussel aan Gijsbert Roelen Cales: 144
141 Christine Schunck, The lost Catholic houses of prayer of Curaçao. In: Building up
the future from the past (Zutphen 1990) p. 128-135.
142 Den Haag nan, Oud-Archief Curaçao, Protocollen 1735 tweede deel 19 juli 1735.
143 Den Haag nan, Oud-Archief Curaçao, Protocollen 1735 nr.281.
144 Den Haag nan, Oud-Archief Curaçao, Protocollen 1736.
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‘Seer geestimeerde Vriend,
Door dezen wordt Ued. toegezonden den brief van den Seer Ed. Heer
Joannes Baptista Baron de Cloots, opdat Ued. die selfs behandight aan
den Seer Ed. Groot agtbaaren Heer gouverneur van Curaçao, denwelken
versoght wordt om uyt te werken, dat Elias Parera den vollen opdragt
van het huys aan UEd. sou doen. Ik en twijfele niet of Ued. sal op het
vierighste ter herte nemen de bewaringhe mijner goederen, ende het
welvaaren van de missie die buiten twijfel niet en sal verlaaten worde
van eenen bequamen Pastor. Vertroost ende omhelst uyt mijnen naam
de geheele gemynte, voor dewelke ik God sal bidden dat sy beter geholpen wordt als te vooren.’

Op 4 januari 1736 had baron J.B. Cloots aan de gouverneur geschreven dat
hij de genoemde Pesos 5150 zou kwijtschelden omdat zijn neef dat al beloofd had en hij niemand wilde lastig vallen. Hij vroeg de gouverneur
alles ‘secuur’ te regelen en het hem te laten weten.
Op 12 september 1736 ruilde Gijsbert Roelen Cales echter het huis en
erve aan de Cuyperstraat met een pand van Bernard Schagen, gelegen
vlak naast zijn molen op Otrabanda dat hij als pakhuis inrichtte.145 De
vraag is natuurlijk of baron Cloots het met de verkoop en het gebruik van
het nieuwe pand als pakhuis eens zou zijn geweest, terwijl het met zijn
geld voor de rooms-katholieke gemeente gekocht was. Het antwoord is
niet bekend, maar laat zich raden.
Terwijl Van Schelle in Europa was, maakte Jaime López in 1735 als provinciale overste van nrq een rondreis door zijn provincie, en ging onder
andere naar Santo Domingo. Op die tocht bezocht hij ook Curaçao dat
toen in handen was van de fb-provincie. Hij trof er geen enkele jezuïet
en rapporteerde dat bij de generale overste.146 Hij stelde voor dat nrq
het Curaçaose missiegebied erbij zou nemen, want nrq wilde ook in
Caracas een college openen en Curaçao lag redelijk dichtbij Caracas.147 De
generale overste vond die overname niet verstandig vanwege de eventuele politieke consequenties. Overigens kreeg de Spaanse koning ook
meteen van een vijand van de jezuïeten te horen, dat Lopez handel dreef
op Curaçao.148
145 Den Haag nan, Oud-Archief Curaçao, Protocollen 1736.
146 Alcalá de Henares, apt 52, 6a carta f.346.
147 J. Del Rey Fajardo sj, La pedagogia jesuitica en la Venezuela hispanica (Caracas
1979) 74.
148 Sevilla agi, Santafé 400. Guillaume Duez, apasionado ‘enemigo de la Compañía’
schrijft: ‘Jaime Lopez … ir a comerciar a Curazao con pretexto de ir a visitar la
provincia”.
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Van Schelle bleef twee jaar in Flandro-Belgica lesgeven op het college van Halle, voordat hij in 1738 weer terugging naar Curaçao (zie opmerking van Van Kessel hierboven). Daar werd hij met open armen
ontvangen, want het eiland was zonder katholiek geestelijke door het
overlijden van Caycedo (zie hoofdstuk iii). Hij ging aan de slag in het
kerkje van Caycedo, na eerst volgens de aanwijzingen van de generale
overste alle bezittingen van Caycedo en de augustijnen goed geadministreerd te hebben. Hij kon echter niet voorkomen dat er weer snel
tumult ontstond met de fiscaal, ditmaal over een huwelijk dat hij zonder
toestemming van de overheid ingezegend had en waarover op 28 januari 1740 door een vaandrig was geklaagd. Hierdoor verloor Van Schelle/
Cloeck op 12 september 1740 zijn prealabel consent en moest hij die dag
opnieuw naar Europa, ditmaal voorgoed.149
Van Kessel haalde hem op 1 december 1740 af in Amsterdam en schreef
op 22 december 1740 aan Bataille, de procurator van de Missio Hollandica, over de reden van het vertrek van Van Schelle/ Cloeck uit Curaçao
het volgende: ‘De heer Clock sal vrijdag of saterdag naar Antwerpen
gaan. Wat aangaet de reden waarom hij wederkeert van Curaçao, heeft hij
mij geseyt, dat hij gedreygt ware van de fiscaal aldaer in de gevangenisse
gestoken te worden ende dat hij vreesde dat sijne aanhangende negers
tegen sijnen dank den fiscaal souden vermoord hebben, en dat sij alle
beijden het eylant souden moeten verlaten. Hij had nog andere redenen,
doch aan Amelot [Pater Provincialis] mede te deelen.’150 Op 12 december
schreef Van Kessel dat de heer Clock uit Amsterdam naar Ankeveen
vertrokken is en voorts naar de Provincie. Daar is Van Schelle/Cloeck in
het college van Brussel gaan wonen, waar hij op 17 augustus 1741 gedesillusioneerd gestorven is.151
Vanaf het moment dat de fiscaal Cloeck zijn prealabel consent ontnam, moest Dominicus Dujardin/alias Verhof in september 1740 alleen verder. Hij was al vanaf oktober 1739 op Curaçao. Hij was maag
patiënt, maar werkte hard en liep blootsvoets het hele eiland over, omdat hij geen geld had voor een ezel of voor schoenen. Zo werd hij een keer
langs de weg gevonden, onmachtig geworden door gebrek aan voedsel.152 Hij stierf op 15 september 1741 in de armen van zijn opvolger,
Karel van Heumen, die vanaf 27 juni 1741 op het eiland was.153 Ook
149 Leuven ansi, doos 32 ac.
150 Leuven ansi, doos 32 ac. Van Schelle tekende op Curaçao met Cloeck. Van Kessel
schrijft Clock of de echte naam Van Schelle.
151 Leuven ansi, ae 11, f.125.
152 Leuven ansi, ae 11, f.131 en ae 23a.s
153 Leuven ansi, ae 11, f.131 en ae 23a.
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deze missionaris stierf binnen een jaar op 22 april 1742 aan een zonnesteek.154
Karel van Heumen was niet als jezuïet naar Curaçao gegaan: hij had
als seculier geestelijke zijn patentbrieven voor Curaçao gekregen van de
nuntius uit Brussel. Hij moest bovendien op Curaçao onder ede verklaren dat hij géén jezuïet was.155 Desondanks kwam het gouvernement
er na de dood van Van Heumen achter, toen een priester van Tocuyo
(provincie Caracas) aan de gouverneur van Curaçao een brief schreef
om te vragen of een zekere Juan Robeltoy Urribes die bij hem trouwen
wilde, misschien al getrouwd was op Curaçao bij een jezuïet. De vraag
was van begin juni 1742, de gouverneur heeft het vervolgens op 8 juni
1742 met tromgeroffel aan de bevolking gevraagd, maar kreeg geen
bericht en hij antwoordde de Venezolaanse geestelijke op 16 juni 1742
dat niemand het wist.156 Ofschoon Van Kessel op 26 februari 1742 nog
verklaard had dat Van Heumen zeer geliefd was, ‘zowel bij de Roomsen
als bij de gereformeerden’,157 was de sfeer op Curaçao halverwege de
eeuw tegen de jezuïeten gericht, zoals dat ook in Europa het geval was.158
De provincie Flandro-Belgica zond na het overlijden van Van Heumen
geen opvolger meer en liet de missionering op Curaçao over aan de
‘zwerfpriesters’ die daar af en toe langs kwamen (zie volgend hoofdstuk).
De jezuïeten op Curaçao hadden nog steeds zelf geen kerk of schoolgebouw; ze hadden geen collegium of residencia: ze moesten de allereerste
beginselen van het katholieke geloof aan de slaven leren in hun huiskamer en de reeds aanwezige katholieken konden hun kinderen niet op een
katholieke school laten onderrichten. Dat is voor een jezuïet een zware
slag: geen onderwijs voor de jeugd. Zelf leerden ze vanaf Cloots de taal
van het eiland: het Papiaments, dat de slaven op het eiland gebruikten als
onderlinge communicatie tussen henzelf (ze kwamen uit verschillende
Afrikaanse gebieden) en met hun meesters en andere blanken op het
eiland. Die taal werd door Schabel nog een verbasterd Spaans genoemd,
maar in de elogie van Cloots staat al dat Cloots ‘criollo’ kon spreken.159
Dus niet Dujardin maar Cloots is de eerste Hollandse jezuïet die Papiaments sprak. Ook zijn opvolgers leerden meteen die criollo-taal: het
Papiaments dat ook de omgangstaal werd tussen de verschillende sociale
154
155
156
157
158
159

Leuven ansi, ae 11, f.125 en ae 23f.
Den Haag nan, oac Protocollen.
Den Haag nan, oac Plakkaat 1742 nr.31.
Leuven ansi, doos 32 ac.
Leuven ansi, ae 11, f.131 en ae 23a.
Zie zijn elogie: Brussel arb, 1482.

— 120 —

klassen van het eiland.160 Het Hollandse ‘kerk’ werd verbasterd tot ’kerki’, dus de paters en de dominee hadden het in de achttiende eeuw vaak
over het ter ‘kerke’ gaan. Kerki werd gebruikt door de gereformeerden,
lutheranen en katholieken. Het woord ‘misa’ werd alleen door de katholieken gebruikt voor ‘naar de mis’ gaan. Dit verschil stamt uit de vroegste
jaren van het Papiaments, want toen in de eerste helft van de achttiende
eeuw het Papiaments ontstond, hadden de katholieken nog geen ‘kerk’,
dus zij gingen niet naar hun ‘kerki’ maar naar hun ‘misa’ op de al meer
genoemde bovenwoning van de jezuïeten.

ii.5 conclusies van hoofdstuk ii
Een belangrijke conclusie is het grote verschil in de missioneringsstijl
tussen de Spaanse missioneringsstijl van de zestiende tot en met de achttiende eeuw en die van de jezuïeten in diezelfde periode, ondanks het
feit dat de jezuïeten in Latijns-Amerika onderhorig waren aan de koning
van Spanje of Portugal door het patronaatstelsel.
De katholieke missionering van Spaans-Amerika was een intolerante
afgedwongen aangelegenheid en werd van de zestiende tot en met de
achttiende eeuw volledig ondersteund door het patronaatsstelsel van de
Katholieke Koningen van Spanje: Latijns-Amerika was in de koloniale
tijd religieus onderworpen aan Spanje en Portugal. Priesters konden alleen maar met toestemming van de koning en zijn Raad (de Consejo de
Indias en het betreffende uitvoerende bureau: de Casa de Contratación)
naar hun missiegebied reizen en hun activiteiten in het missiegebied
werden bovendien gevolgd door de commissarissen van de Inquisitie.
In feite was de missionering dus een koninklijke aangelegenheid. De
koning bepaalde of de missionaris een gebied mocht missioneren, al dan
niet met behulp van militairen om de bevolking te dwingen zich te laten
dopen. Buitenlandse Indipetae werden geweerd en dus was er ook bij
de toelating van priesters weinig tolerantie. In de achttiende eeuw was
dat nog steeds het geval, maar de verschillende ordes hadden hun eigen
methodes om met de bevolking in contact te treden. Soms waren de ordes zelfs vijanden van elkaar en moest er onderhandeld worden over de
160 Er bleef tot ver in de twintigste eeuw een duidelijk verschil bestaan tussen de taal
op school (Nederlands: ook op katholieke scholen) en de taal in de kerk en op
godsdienstles in school (Papiaments). Ik heb als kind op Bonaire tijdens de godsdienstles Papiaments geleerd en kon bidden en biechten in het Papiaments. Pas in
het laatste kwart van de twintigste eeuw werd naast het godsdienstonderwijs ook
het gewone onderwijs op scholen Papiamentstalig.
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grenzen van de missiegebieden, waarover dan strijd geleverd werd, zoals
bij het Orinocogebied op 20 maart 1734 (zie bij Capueel).
Aangaande de jezuïeten in Latijns-Amerika het volgende: in 1750
waren er 1958 jezuïeten in Spaans-Amerika: 572 in Mexico, 193 in de nrProvincie en Santo Domingo, 209 in Quito, 526 in Perú, 155 in Chile, 303
in Paraguay. In 1767 waren er op het moment van de expulsión (verdrijving uit geheel Latijns-Amerika) 2200 jezuïeten in dat werelddeel.161 Ze
gebruikten bij hun missionering hun beproefde assimilatietechniek: ze
probeerden zich zoveel mogelijk aan de bevolking aan te passen; hun taal
en gewoontes te leren en hun vertrouwen te winnen. Dat deden ze zowel in de nrq-provincie als op Curaçao. Beide gebieden lagen vlak naast
elkaar, maar toch zijn er ook grote verschillen tussen de jezuïetenmissionering van de Novum Regnum et Quito-provincie (nrq) en van de
Curaçao-missie waar te nemen.
Allereerst werd de missionering in de nrq-provincie gefaciliteerd
door de katholieke overheid, dus er was een gedwongen katholieke
missionering, terwijl de katholieke missionering op Curaçao aanvankelijk volledig verboden was maar uit handels- en raciale motieven
toch gedoogd werd door de gereformeerde overheid, de West-Indische
Compagnie. De missionaris op Curaçao was volledig afhankelijk van zijn
‘prealabel consent’, af te geven door de plaatselijke directeur/gouverneur
van de wic. Met dat consent kon de directeur de ‘plakkaten’ omzeilen
die nog steeds op Curaçao golden waardoor bepaald werd dat jezuïeten
niet waren toegestaan, noch in de Republiek, noch in de koloniën. Iedere
misstap, hoe klein ook, van een jezuïet kon zijn toelating in gevaar brengen, dus het was een ‘prealabele’ tolerantie: een ‘voorlopige’ tolerantie.
Ook de bevolking was anders van samenstelling: in de nrq-missiegebieden in de binnenlanden (de Llanos en Orinoco en de Maynas) woonden vooral Indianen die nauwelijks met de Europese cultuur in aanraking
gekomen waren. Op Curaçao heerste een internationaal handelsklimaat:
daar waren vele soorten Europeanen, Amerikanen en Afrikanen die
ieder hun eigen godsdienst en cultuur meebrachten. Daartussen pasten
geen theocratische jezuïetenreducties voor Indianen. Bovendien was de
zwarte bevolking op Curaçao sterk fluctuerend doordat het een verkoopcentrum voor slaven was. Door deze omstandigheid was de tolerantie
van de overheid voor ‘andere’ godsdienstbeoefenaars aanzienlijk groter
in de Curaçaomissie dan in de Llanosmissies. De missionarissen op Curaçao hadden juist door hun uitzonderlijke positie op een internationaal
161 E. Dussel, Introducción general a la historia de la iglesia en America Latina. In:
Historia General de la iglesia en America Latina I/1 (cehila, Salamanca 1983) 557.

— 122 —

handelseiland een ‘toleranter’ uitgangspunt dan de nrq-missionarissen
die al veel te snel met de Spaanse Inquisitie in contact konden komen.
Anders was ook dat de Boheemse, de gb- en fb-jezuïeten in nrq
bijna allemaal Indipetae waren, bezield met het heilige verlangen om
‘zieltjes’ te winnen onder de ‘wilde’ Indianen. Van de zeven Curaçaose
fb-missionarissen waren maar twee Indipetae. Hun arbeidsterrein verschilde aanzienlijk van dat van hun dromen: degenen tussen wie ze op
Curaçao verkeerden waren geen ‘wilde zieltjes’ maar keiharde zakenlieden. Er waren daar geen reducties met een theocratie van de jezuïeten of
wetenschappelijke en educatieve arbeid op collegia, maar een eenzaam
en armoedig bestaan tussen rijke blanken en doodarme negerslaven was
hun arbeidsveld.
Verder mochten de missionarissen in Latijns-Amerika niet alleen wonen, maar altijd met socii, terwijl op Curaçao hun bestaan zeer eenzaam
verliep: als er eindelijk een socius gestuurd werd, stierf de aanwezige
missionaris door uitputting.
Daarnaast verschilde ook de natuur van nrq en Curaçao. Op Curaçao
regende het weinig, waardoor de grond weinig vruchtbaar was. Een zelfbedruipende reductie was daar niet mogelijk.
Een ander verschil was dat de katholieken op Curaçao wegens hun
handelsgeest ervan doordrongen waren dat ze hun geld en gebouwen
beter voor hun onderneming dan voor het zielenheil van hun medeparochianen konden inzetten. In Latijns-Amerika werd een kerk juist als eerste gebouwd en waren de collecteschalen in de kerk altijd goed gevuld.
En ook waren de jezuïeten op Curaçao in vergelijking met hun socii in de
nrq-provincie een soort ‘outcasts’ (ongewenste buitenlanders) op een
Hollands eiland: ze mochten niet in hun priesterkleding over straat lopen; ze mochten geen processies op straat houden en hadden geen eigen
kerkgebouw, terwijl dat voor de nrq-missionarissen wel gold. Er werd
niet alleen als eerste een kerk gebouwd maar een missionaris behoorde
in de jezuïetenmissies daar tot de leiding van de dorpsgemeenschap.
Processies werden met veel pracht en praal gehouden, het hele dorp liep
ervoor uit. Ook huwelijksinzegeningen verschilden: in Latijns-Amerika
was de katholieke inzegening wettig en theatraal, terwijl op Curaçao
alleen de dominee wettige huwelijken mocht inzegenen. Kortom, de
grotere religieuze tolerantie bracht ook grotere intolerantie in de sociale
omgang. Verder hadden ze op Curaçao geen college: de geletterde katholieken van het eiland waren te gering in aantal om een college rendabel te
laten zijn.
Zelfs hun reizen verschilden: de reizen vanuit Cadix naar Cartagena
de Indias waren goed georganiseerde groepsreizen, ook tussen Carta— 123 —

gena en het missiegebied waren ze omringd door andere jezuïeten met
dezelfde geloofsijver, waardoor ze op een hoger plan getild werden. De
reizen van de Curaçaose missionarissen waren altijd als alleenstaanden
tussen andersdenkenden.
Voorts was er het verschil in leeftijdsopbouw van de missionarissen
in nrq en Curaçao. In de nrq-provincie werkten enige buitenlandse
missionarissen: zij werden doorgaans oud tot zeer oud (tussen 59 en 89
jaar, inclusief twee jonggestorven paters was het gemiddelde 62 jaar),
terwijl de leeftijd van de jezuïeten op Curaçao gemiddeld 41,2 jaar was.
Een ander verschil was dat de provinciale leiding van de jezuïeten in
de nrq-missie van de Llanos redelijk bereikbaar was, slechts enige dagen
marsafstand, terwijl de provinciale leiding van de fb-provincie voor Curaçao op twee maanden zeilafstand was.
Bovendien stuurde de fb-provincie weinig ondersteuning; pas na
heel veel aandrang door de generale overste kreeg missionaris Cloots
geld gestuurd vanuit Antwerpen. De fb-leiding daar was niet te spreken
over de gedwongen aanname van de Curaçao-missie door hun provincie.
Dat werd door de missionarissen op Curaçao heel intolerant gevonden
van de generale overste aan wie ze door hun vierde gelofte gebonden
waren. Zij hadden al de Missio Hollandica in het gebied van de Hollandse
Zending, waar de gereformeerde overheid de jezuïetenstaties probeerde
te sluiten. Ofschoon dat laatste nogal meeviel, als de plaatselijke overheid niet meewerkte aan de gereformeerde plannen, maar het maakte
alles zeer onzeker. Toch zag de generale overste voordelen in het behoud
van de Curaçaose missie voor de fb-provincie: de wic had de jezuïeten
nodig voor de doop van de slaven. De Curaçaose missie en dus ook de
jezuïeten oogstten daardoor aanvankelijk meer waardering (dus tolerantie) van de overheid. Alles is relatief.
Ondanks deze verschillen tussen de vlakbij elkaar liggende jezuïetenmissies was er één grote overeenkomst: de mentaliteit van de jezuïeten
te trachten zoveel mogelijk de taal van de bevolking te leren. In de nrqprovincie werd op wetenschappelijke wijze de taal en cultuur van de Indianen onderzocht en iedere missionaris was verplicht de grammatica’s
te bestuderen. Op Curaçao ontstond in die tijd een nieuwe taal uit een
mengeling van Spaans, Portugees, Nederlands en Afrikaanse talen: dat
werd het Papiaments en missionaris Cloots is de eerste die door de provinciale overste in zijn elogie genoemd werd als ‘criollo sprekend’. Alle
missionarissen na hem hebben Papiaments geleerd: de godsdienstlessen
waren vanaf Cloots in het Papiaments, terwijl Schabel de eerste was die
melding maakte van een ‘verbasterd Spaans’ in zijn dagboek.
— 124 —

Er was echter ook een verschil in de jezuïetenmissie van Curaçao zelf,
tussen de periode Schabel en die van zijn opvolgers. Hun taakopvatting
verschilde, maar ook de mate van tolerantie van de kant van de wic ten
opzichte van de jezuïeten. Schabel was meer een man om te verkeren
met de elite van het eiland en de Vlaamse missionarissen wilden vooral
zieltjes winnen onder de hele bevolking. Schabel was tegen de uitwassen van de slavernij, maar hij gehoorzaamde de vice-gouverneur, toen
die hem op 3 januari 1708 opriep om de slaven vooral de christelijke gehoorzaamheid te leren. De calvinistische heren hadden geen behoefte
aan ongehoorzaam animistisch gedrag, maar wilden ook geen zwarten
als broeders en zusters van Christus in hun eigen calvinistische kerk
zien. Kon Schabel de zwarten misschien de katholieke onderdanigheid
leren, was dan ook de vraag van de vice-gouverneur op de nieuwjaarsreceptie? Schabel schreef vol trots aan zijn generale overste dat hij daarop
volmondig ‘ja’ geantwoord had.162 Hij ging dus mee in de intolerante
opvatting van de wic aangaande het racisme: gescheiden kerken voor
blank en zwart, indien hij als priester met een prealabel consent ervan
kon profiteren. Hij schreef zijn verslagen aan de generale overste vooral
om zichzelf vrij te pleiten van alle kwaadsprekerij uit zijn oude nrqprovincie en uit de fb-provincie. Hij trad net even anders op, hij had niet
het onderdanige karakter van een gewone missionaris ten opzichte van
zijn meerderen; hij wilde erkenning van zijn orde voor zijn werk: eerst
in de nrq-missie en toen zijn superior Niño hem dat weigerde, vertrok
hij. Vervolgens wilde hij erkenning van de fb-provincie door hem naar
Curaçao te sturen met een socius. Dat wilde de provinciaal niet, maar
Schabel ging toch, na eerst nog een verslag geschreven te hebben over alle
fouten in de Missio Hollandica.
Dan is er nog de twijfel over het eventuele spioneren door Schabel
tijdens de Spaanse Successie-oorlog. Ik zelf neig naar de mening van de
generale overste dat Schabel ‘misschien’ een Hollandse spion was. Indien
hij gespioneerd heeft (zijn buitensporige aandacht voor alle scheepsbewegingen op het eiland zouden daarop ‘kunnen’ wijzen,163) dan lijkt mij
de keuze voor Holland door hem heel vanzelfsprekend, omdat Schabel
op Curaçao wilde blijven en dus liever de Hollandse kant koos.
Het is frappant dat de generale overste Tamburini de reis naar Curaçao
achteraf goedgekeurd heeft en geprobeerd heeft Schabel te steunen tijdens zijn eenzame jaren op Curaçao. De generale overste besefte dat deze
162 Diurnum 3 januari 1708.
163 Zie het hele Diurnum.
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missie van belang was voor de bevolking van het eiland: Schabel was de
eerste vaste missionaris van het eiland in de Hollandse tijd. Schabel heeft
door zijn gemakkelijke omgang met de bestuurders van Curaçao zijn
prealabel consent enorm kunnen oprekken. Hij vroeg om welwillendheid en kreeg die ook. De religieuze tolerantie op Curaçao was daardoor
in zijn tijd geen dode letter en Schabel maakte er optimaal gebruik van.
De tolerantiegedachte was later, tijdens zijn opvolgers, minder groot: iedere jezuïet moest zich wel een keer verantwoorden voor zijn gedrag en
in 1740 werd Petrus van Schelle /alias Cloeck zelfs zijn prealabel consent
ontnomen en dezelfde dag nog verwijderd van het eiland.
Jezuïeten bleven een bijzonder fenomeen, dat met groot wantrouwen
bekeken werd door de blanken op Curaçao. Ze moesten altijd het braafste
jongetje van de klas spelen en mochten geen enkele misstap begaan om
hun voorlopige verblijfsvergunning niet te verliezen. Door het gebrek
aan socii waren ze extra kwetsbaar. Eigenlijk werden ze in de steek gelaten door hun eigen fb-provincie, terwijl ze heel goed wisten, dat hun
missie een gedwongen missiegebied was van die provincie. Slechts de
generale overste heeft hen steeds gesteund.
Achteraf kan men stellen dat de generale overste van de jezuïeten de
Curaçao-missie misschien beter aan de nrq-provincie had kunnen koppelen, althans wat betreft het verkrijgen van voldoende priesters en de
zorg voor hen. Bovendien zouden de Vlaamse ordegenoten in de nrqprovincie hun socii van de Curaçao-missie die daar een eenzaam bestaan
leidden, hebben kunnen bijstaan. De nrq-provincie blaakte in 1735
immers van zelfvertrouwen: zowel Capueel en Rivero (superioren in de
Llanos-missie) als Lopez en Fabro (provinciale oversten van nrq) gaven
blijk van erg veel vertrouwen in het welslagen van hun plannen, terwijl
de Flandro-Belgica-provincie heel veel moeite had om haar ‘staties’ in de
Hollandse Zending te kunnen bemannen en dus niet zat te wachten op
nog een eindeloos moeilijke Curaçao-Missie op een post overzee, waar ze
nauwelijks met het Vlaams/Nederlands uit de voeten konden.
Een koppeling van Curaçao aan de nrq-provincie zou echter ook een
cultuuromslag veroorzaken: de intolerante katholieke missionering van
het Spaanse patronaatsstelsel kon niet op Curaçao op dezelfde manier beoefend worden als in de nrq-provincie. De betrekkelijke ‘prealabele’ religieuze tolerantie van de wic spoorde niet met het intolerante Spaanse
patronaatsstelsel.
Het had ook veel politieke nadelen: het zou een onafzienbare hoeveelheid internationale politieke conflicten kunnen veroorzaken tussen
Spanje en Holland, zoals eind 1701 bijna gebeurd was, toen de Spaanse
ambassadeur in de Republiek Schabel in Amsterdam met geweld van de
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boot liet halen. Maar ook zouden de Staten van Holland moeilijk hebben
kunnen doen over het patronaatsstelsel van de Katholieke Koningen,
waardoor Curaçao onder Spaanse politieke invloed zou kunnen geraken;
een mogelijkheid, waar ook de Curaçaose kooplieden niet op zaten te
wachten: zij wilden hun smokkelgebied niet onder controle van Madrid
stellen. De bisschop van Caracas was weliswaar nog steeds verantwoordelijk voor Curaçao, maar dat was slechts een zeer afstandelijke verantwoordelijkheid, waar zelfs de Propaganda Fide nauwelijks van wist
of wilde weten. Die stuurde iedereen uit Europa altijd naar Santa Fé de
Bogotá om geloofsbrieven te halen voor Curaçao.
De missioneringspraktijk van de jezuïeten in Latijns-Amerika had
zijn nut eind achttiende eeuw al lang bewezen, althans op het vasteland.
De Indianen waren door de jezuïeten in beschermde reducties gaan wonen, waar ze leerden zichzelf te beschermen tegen slavenjagers; bovendien waren de criollo-Amerikanen – de in Amerika geboren Spanjaarden
en hun nakomelingen 164 – op de Spaans-Amerikaanse jezuïetencolleges
met een klassieke Europese opvoeding in aanraking gekomen, waardoor
ze overal ter wereld konden communiceren en na 1800 hun eigen land
in Latijns-Amerika konden bevrijden van knellende koloniale banden.
Bovendien zijn de huidige jezuïetencolleges in Latijns-Amerika in staat
om zowel bevrijdingstheologen als een paus voort te brengen.

164 Voor het verschil van het woord criollo in Spaans-Amerika en in het Caribisch
gebied: In het Caribisch gebied betekent ‘criollo’ dat je halfbloed bent. Zie ook
hoofdstuk iv.3.
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Kaart van Venezuela met de verdeling van de missiegebieden tussen jezuïeten,
kapucijnen en augustijnen.

hoofdstuk iii

DE SACRA CONGREGATIO DE PROPAGANDA
FIDE EN CURAÇAO

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Propaganda Fide) en de missionarissen beschreven, zoals zij zich op Curaçao
manifesteerden in de achttiende eeuw. De missionarissen waren vanaf
1742 weer ‘zwerfpriesters’ geworden, omdat de jezuïeten van de fbprovincie zich van het Curaçaose toneel hadden moeten terugtrekken
door provinciale onwil, gezondheidsklachten van de missionarissen en
financiële moeilijkheden in hun parochie.
De Propaganda Fide probeerde vanaf 1715 op Curaçao invloed te krijgen. De vraag is waarom en hoe moest het dan met de kerkjuridische
macht op Curaçao? De verhouding tussen de Propaganda Fide en de
bisschop van Caracas werd steeds moeizamer. Het onderzoek zal in paragraaf 2, 3 en 4 via de schriftelijke bronnen lopen, door in aparte kaders
in de bijlagen bij dit hoofdstuk iii de bronnen uit Rome tegenover die
uit Caracas/Sevilla te plaatsen, waardoor het verschil tussen bisschop en
Propaganda Fide duidelijk wordt en de groeiende controverse verklaard
kan worden.
Naast deze controverse op bestuurlijk kerkelijk niveau worden het belang en de praktische omgeving van een bepaalde (en beperkte) vorm
van tolerantie in deze periode duidelijker zichtbaar op Curaçao. Iedere
priester moest op zeker moment stelling nemen en zijn prealabel consent verdedigen zowel tegenover de wic, als tegenover medepriesters
op zoek naar datzelfde consent als tegenover de kerkenraad die ook in
deze periode haar macht wilde vergroten. Tegelijkertijd groeide door de
aanwas van vrije zwarten en kleurlingen de invloed van de katholieke
priester als zijnde hun voorman. De priesters werden daardoor soms
een speelbal tussen kerkenraad en parochianen ofwel tussen de wic en
de parochianen. Er waren voor de wic altijd wel aanleidingen te vinden om iemand te verwijderen. Dan was er opeens geen tolerantie meer:
men zou de tolerantie dan ook ‘prealabel’ ofwel ‘voorlopig’ kunnen
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noemen. De hele achttiende eeuw was er een golfbeweging in het tolerantieproces.
Curaçao was in de achttiende eeuw een middelpunt van handel, zowel
mondiaal (transatlantisch) als regionaal (caribisch), maar het was tegelijkertijd een kleinschalig dorp met benauwd dorpsdenken, waaruit ze
moeilijk loskwamen, zoals de ruzies tussen de kerkenraad en de dienstdoende pastoor regelmatig duidelijk maakten. Daardoor werd de macht
van de gouverneur als bemiddelaar soms erg groot en de tolerantie zeer
broos. Willekeur was niet denkbeeldig.
Voorts waren er op Curaçao ook de kwesties rondom de huwelijkswetgeving en de weggelopen slaven die met hun katholieke doopbewijs
naar Venezuela vluchtten, waar hen de vrijheid wachtte.

iii.1 ontstaan en werkwijze van de
propaganda fide
Vanaf het moment dat de Reformatie begon, nu ruim vijfhonderd jaar
geleden, was er binnen de rooms-katholieke kerk een grote behoefte aan
bezinning op alle veranderingen. Ook had de katholieke kerk een organisatie nodig die activiteiten zou ontplooien tegen de Reformatie en zo het
op de Reformatie verloren terrein kon terugwinnen: de katholieke kerk
wilde een beweging contra de Reformatie.
In de loop van de zestiende eeuw waren er al enige ontwikkelingen.
De gezaghebbende humanist Erasmus verzette zich tegen een breuk
binnen de rooms-katholieke kerk: hij was het eens met het feit dat er
veranderingen nodig waren, maar dan binnen de katholieke kerk en niet
erbuiten door zich af te scheiden. Ook waren de theologen in Spanje,
onder andere in Salamanca, al in de zestiende eeuw met elkaar in debat
gegaan over de rechten van de autochtone bevolking; met vragen als:
waren Indianen mensen en mochten zij gedwongen katholiek gemaakt
worden? (zie hoofdstuk i).
Verder waren er gewone ijverige lieden, zoals Ignatius van Loyola die
de rooms-katholieke kerk nieuwe kracht wilden geven. Hij richtte een
orde op met een quasi-militaire organisatievorm die de paus terzijde zou
staan in zijn strijd voor het behoud van de rooms-katholieke godsdienst
(zie hoofdstuk ii). De orde moest wereldwijd optreden met een wijze
van missioneren, waarin de missionaris zich zoveel mogelijk moest
aanpassen aan de groep die hij wilde bekeren. Deze ‘jezuïetenmissionering’ verstond niet iedereen en wekte in de achttiende eeuw wereldwijd
wrevel, juist onder de behoudende katholieken. Daardoor verloren de
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jezuïeten de ritenstrijd in China en moesten zij hun missies daar in de
achttiende eeuw afstaan aan de franciscanen. ‘Er is geen ergere strijd dan
met mensen van de eigen kleur’ verzuchtten de jezuïeten in SpaansAmerika in die tijd, als hun reducties de wrevel opriepen van andere
ordes.
Er kwam ook verzet vanuit Rome tegen de Reformatie en de paus riep
in Trente een concilie bijeen van 1545 tot 1563, dat een blauwdruk moest
maken van de leerstellingen van het katholicisme en uitwassen in de
kerk moest uitbannen.
Na een lange voorbereidingstijd kwam er daarnaast ook in 1622 een
wereldwijde katholieke missie-organisatie om ‘elders’ – buiten Europa
en indien mogelijk ook binnen Europa – terug te winnen, wat er tijdens
de Reformatie verloren was gegaan in Europa. De katholieke kerk stond
aanvankelijk machteloos in haar verzet. Sommige Europese landen waren plotseling missiegebied geworden. Engeland was begin zestiende
eeuw niet alleen politiek maar ook religieus ondergeschikt gemaakt aan
de koning, waardoor het anglicanisme ontstond en iedere katholiek die
Rome trouw bleef, vervolgd werd. Ook in het Heilige Roomse Rijk der
Duitse Natie en in de Scandinavische landen waren veel ontevreden
katholieken met Luther als spreekbuis; en ook zij stichtten hun eigen
confessie, het lutheranisme. In het Heilige Roomse Rijk kwam uiteindelijk een religievrede die bepaalde dat de religie van de vorst van een
gebied in een bepaald jaar ook de religie van zijn onderdanen moest zijn
in de daaropvolgende jaren. Ook de aanhangers van Calvijn roerden zich:
de Hugenoten van Frankrijk en de gereformeerden in de Lage Landen
verwierven grote aanhang. In de Nederlanden was aanvankelijk door de
katholieke kerk gepoogd om met een nieuwe kerkelijke indeling het tij te
keren, maar desondanks werd de gereformeerde godsdienst in het noordelijk deel de publieke kerk en werden de bisdommen later opgeheven,
waardoor dat gebied missiegebied werd: ‘de Hollandse Zending’.
Pas toen er door de ontdekkingstochten hele werelden bij kwamen,
besefte de katholieke kerk dat er ook een wereld te winnen was. De wijze
waarop dat moest gebeuren, was nog lange tijd een discussiepunt. In
Venezuela was er een strijd tussen de jezuïeten enerzijds en de franciscanen en capucijnen anderzijds, waarbij soms de Indianen betrokken werden; na een lange strijd kwamen ze tot een vergelijk over het Orinoco
gebied (zie hoofdstuk ii). Ook was men in Rome niet zo gecharmeerd
van het patronaatsrecht van de Spaanse en Portugese koningen, waardoor een groot deel van de wereld niet door Rome bekeerd kon worden,
maar door Portugal en Spanje. Dat stak. Uiteindelijk werd door paus
Gregorius xv op 15 januari 1622 de ‘Congregatie’ geïnstalleerd in Rome
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en met de bul Inscrutabili werd op 22 juni 1622 officieel de Sacra Congregatio de Propaganda Fide in werking gesteld, de Heilige Organisatie tot
Verkondiging van het Geloof, met de woorden: ‘Missionibus omnibus ad
praedicandum et docendum Evangelium et Catholicam doctrinam superintendant…’.1 De Propaganda Fide had een lange aanloop nodig, het was
een turbulente tijd en pas 37 jaar later, in 1659, gaf paus Alexander vii een
Instructie uit aan de apostolische vicarissen in Zuid-Oost Azië, waarin
helder de standpunten uiteen gezet werden van dit machtige beheersinstituut van de kerk.
Het werd de ‘Magna Carta’ van de Propaganda Fide. De Instructie
bepleitte integrale kerkopbouw en de daarbij horende vorming van een
autochtone clerus (iets wat door de Spaanse en Portugese koningen in Latijns-Amerika niet toegestaan werd, althans geen priesters van Indiaanse
of mestiezenafkomst). 2 Ze benadrukte dat het missiewerk onafhankelijk
diende te zijn van de regeringen, koloniaal of autochtoon (dit was een
duidelijke aanwijzing tegen het patronaatsrecht) en eiste van de missionarissen directe afhankelijkheid van Rome, een leven van evangelische
armoede en het principieel weigeren van privileges die afhankelijkheid
konden oproepen. Ze insisteerde op respect voor de niet-westerse culturen en opende zo de weg naar adaptatie van het katholicisme aan de
lokale culturen, ofschoon dat laatste pas in de twintigste eeuw tot stand
kwam.3
Het gevolg waren tegenstrijdige instructies aan de missionarissen
vanaf het allereerste begin. Naast de plicht het heidens geloof uit te roeien
kregen ze de raad om de ‘heidenen’ niet uit te dagen. Naast de plicht om
de lokale katholieke gemeenschap tegen boze invloeden af te schermen
werd hen dwingend geadviseerd de lokale taal te leren. Het Europese
kerkmodel met zijn nadruk op geslotenheid en isolement botste met het
nagestreefde inplantingsmodel dat om inworteling vroeg en openheid
voor de ‘heidenen’.
Kortom, de weg van de achttiende naar de twintigste eeuw was erg
lang en tegenstrijdig qua meningsvorming. Missie was in de achttiende

1

Ignacio Ting Pong Lee, ‘La actitud de la Sagrada Congregación frente al Regio Patronato’. In: J. Metzler (ed), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum
1622-1972 (Freiburg 1973) 355.
2 Pietro Chiocchetta, ‘Il secolo xviii nella luce della prospettiva missionaria’. In: J.
Metzler (ed), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum 1622-1972
(Freiburg 1973) 34.
3 Rogier van Rossum, ‘Het katholieke denken over missie’. In: José Eijt, Hester Genefaas, Peter Nissen, Gaan voor God. Ideaal en Praktijk van missie in historisch perspectief (Hilversum 1998) 21.
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eeuw eenrichtingsverkeer: overdracht van de geopenbaarde waarheid
vanuit een centrum van licht (het ‘ene ware’ geloof ) naar een periferie van
duisternis (‘het heidendom’). Ook de schildering van de toestand van de
‘heidenen’ met negatieve elementen van immoraliteit, onwetendheid en
barbaarsheid leek op rassendeterminisme. Voorvaderlijke tradities van
autochtonen waren per definitie duivelse inblazingen. Daar tegenover
was Christus de weg, de waarheid en het leven. Alleen Hij leidde tot heil.
Alleen zijn kerk toonde de mensen zijn weg, zij onderwees de waarheid
en gaf het leven. De missionarissen hadden uit dit exclusieve nauwe
standpunt een zekere mate van obsessie opgebouwd voor het dopen op
het sterfbed: in de achttiende eeuw was iedere ziel er weer één.
Rome verbood ook de ‘Chinese riten’, het missie-model van de jezu
ïeten, waarin plaats was voor het ‘tolereren’ van bepaalde inheemse gebruiken, in casu vooral gebruiken die betrekking hadden op de Chinese
voorouderverering. Door dit Romeinse verbod werd voor eeuwen een
meer open relatie naar andere godsdiensten en culturen geblokkeerd.
De koloniale superioriteit van de westerse mogendheden werd door dit
verbod van omgang met andere culturen bevestigd. De Romeinse Propaganda Fide hoorde in de zeventiende en achttiende eeuw bij de koloniale
mogendheden, zij was weliswaar zelf geen ‘politieke koloniale’ mogendheid maar sympathiseerde met de Europese politieke machthebbers
door de opdracht aan de missionarissen tot het brengen van de Europese
beschaving en het katholieke geloof. 4 Daardoor was de Propaganda Fide
wel een ‘religieuze en culturele koloniale’ mogendheid geworden. De
missionarissen moesten immers het Europese geloof én de Europese
cultuur naar alle ‘heidenen’ brengen en zo de wereld ‘beschaven volgens
Europese normen’. Dat was dus typisch ‘ad gentes’. Bovendien leidde het
gebrek aan een onafhankelijke visie op het kolonialisme ertoe dat de Propaganda Fide ondanks alle diplomatieke handigheid nooit de indruk kon
wegnemen dat men liever onderhandelde met Europese machthebbers
dan met niet-Europese mogendheden. Zelfs tijdens het hoogtepunt van
het westers imperialisme rond 1900 was J. Schmidlin, de nestor van de
katholieke missiologie, van mening dat de Europese mogendheden als
cultuurdragers van de westerse beschaving een grote taak te vervullen
hadden en daarom wilde hij een nauwe samenwerking tussen missie en
koloniaal gezag.5
4 Zelfs in de slavenhandel trok de Propaganda Fide partij voor de katholieke slavenhandelaar Nicolo Portio, die via de Spaanse Nuntius de hulp vroeg van de Propaganda Fide om zijn slavenasiento terug te krijgen, dat hij was kwijtgeraakt aan de
heidense Hollander Coymans. Rome apf, Acta 56 f.220.
5 Van Rossum (1998) 29.
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In ‘De Hollandse Zending’ in de Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw moesten de missionarissen zich aanpassen aan de gelovigen
om met hen te kunnen communiceren, maar er was toen nog te weinig
democratie en te weinig streven om van onderop te beginnen. Tijdens
het Tweede Vaticaans Concilie verscheen de dogmatische constitutie
Lumen Gentium, waarmee een nieuw tijdperk ingeluid werd. De Sacra
Congregatio de Propaganda Fide is daar niet in meegegaan, maar paus
Johannes Paulus ii heeft wel in 1987 haar naam veranderd: Congregatio
pro Gentium Evangelisatione, de Organisatie voor de evangelisatie van
alle volkeren. De opdracht bleef echter hetzelfde als in 1622: het regelen
van de missieactiviteiten van de rooms-katholieke kerk wereldwijd en
gezien de verandering van de woorden ‘voortplanting (of ‘uitbreiding’)
van het geloof’ in ‘evangelisatie van de volkeren’ is er nog steeds een ‘ad
gentes’ als opdracht en niet een ‘inter gentes’ (tussen de volkeren) dialoog.
Toch waren en zijn er missionarissen die het miljoenenpubliek van de
niet-westerse samenlevingen willen bereiken via een dialoog.6 Wat een
missionaris toen en nu als zijn ideale takenpakket omschreef, hing nauw
samen met wie hij was en hoe hij zichzelf zag. Factoren als de vorming
van de missionaris, het profiel van de congregatie waarin hij was ingetreden en de idealen die in de missiepropaganda werden uitgetekend,
speelden een rol in zijn zelfbeeld.7 Normen en idealen zijn niet alleen
tijdgebonden, maar ook landgebonden. Met betrekking tot het missiewerk bestond er vaak een spanning tussen de manier waarop een missionaris zich het werk had voorgesteld, het beleid dat zijn oversten met
betrekking tot het missiewerk hadden opgesteld en de manier waarop
daaraan in de dagelijkse praktijk gestalte werd gegeven. Het probleem
van de missionarissen van de zeventiende en achttiende eeuw was dat zij
vaak volledig onvoorbereid in het missiegebied aankwamen: ze wisten
bijna niets van de andere cultuur, de andere taal, de andere godsdiensten.
Ze wisten wel dat er ‘heidenen’ woonden die tot het heilige geloof gebracht moesten worden en dat ze daar zo hard voor moesten werken dat
zelfs een marteldood mogelijk kon zijn.
Hoe hard is dan het leven op een eiland zonder lotgenoten en met
slechts zeer lange communicatielijnen naar het moederland?

6 F. Wijsen, Christianity and other cultures. Introduction to mission studies (Wien
2015) 16. Ook A. Camps ofm, Pelgrim en missioloog. (Valkhof Pers Nijmegen
2006) 77.
7 A. Forrestal & S.A. Smith (ed), The frontiers of mission. Perspectives on early modern
missionary Catholicism (Leiden 2016).
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iii.2 de periode 1677-1738
iii.2a: het mandaat van bisschop gonzalez d’acuña
Toen de Hollanders Curaçao veroverd hadden in 1634 (zie hoofdstuk i),
vonden zij er een priester en een volledig katholieke bevolking. De priester, alle Spanjaarden en het grootste deel van de Indianen werden door
de Hollanders afgevoerd naar de vaste kust, omdat ze ‘volledig paeps’
waren. Er mochten maar zeventig Indianen op Curaçao blijven: dit was
de tweede ontvolking in 120 jaar. De bisschop van Caracas, kerkjuridisch
verantwoordelijk voor Curaçao, stuurde daarna af en toe in het geheim
een priester en ook kwamen er aalmoezeniers van schepen langs. Bisschop Gonzalez d’Acuña van Caracas maakte van die bezoekgewoonte
een regel in 1677: hij bepaalde, dat
‘por quanto las Islas Curazao, Bonaire y Aruba en lo espiritual pertenecen a nuestra jurisdicción y cuando en ella entraron los apóstatas
de la fe quedaron muchas familias de indias y indios que habían
recibido el sacro sacramento del bautismo y hasta hoy por la divina
misericordia se han conservado en la fe católica y obediencia de la
Santa Madre Iglesia Católica Romana, y que en todo tiempo que
hemos estado en esta diócesis … piden sacerdotes que consuelen,
bauticen a los que han nacido, los case y vele, procurando se les
reedifique una ermita en que se congreguen a rezar el santo rosario
y hacer otros ejercicios cristianos … queriendo que nuestras ovejas
no puedan en el tribunal de Dios alegar que pidieron pan y no hubo
quien se lo repartiese, por las presentes mandamos al padre maestro
Juan Gomez Manso, propietario de esta nuestra iglesia parroquial de
Coro … a que haga misión secretamente, rectificando los matrimonios que los necesitaren y administrando los santos sacramentos de la
confesión y comunión, bautizando y obrando con aquellos católicos
todo lo que pueda y deba un cura propietario … y en las materias de
controversia, si se ofreciese alguna con los apóstatas, con modestia
cristiana dirá la verdad, dándoles a entender que la ley de Jesucristo
es yugo suave, la misericordia de Dios, infinita, y la piedad de ;a Iglesia de verdadera Madre, que a todas horas y en todo tiempo
reconocimiento …’8

8 Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Caracas, Sección de Manuscritos.
Copia suscrita por Machín Alfaro, Coro 8 januari 1779.
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De verkorte vertaling luidt dat de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba
wat betreft geestelijke zaken tot zijn jurisdictie behoren en zij hem steeds
vragen om priesters. Daarom mag vanaf heden iedere langskomende
priester op Curaçao op een draagbaar altaar mislezen, dopen enzovoort
Als eerste priester stuurde hij Juan Gomez Manso, pastoor te Coro, met
een draagbaar altaar, kaarsen, paramenten en doopboek, dat hij bij een
katholiek op het eiland moest achterlaten.
Vanaf dat moment kwam er in veertig jaar tijd een stoet van 57
priesters op Curaçao (voor hun namen en data zie hoofdstuk i): de een
gestuurd door de bisschop, de ander was apostaat en dus op de vlucht,
weer een ander was aalmoezenier op een boot, meestal een slavenschip,
waarvan vele Curaçao aandeden. Zij allen tekenden hun naam op in het
doopboek en zo weten we hun namen en aantallen, maar vaak ook niet
meer dan dat.
Op de lijst staan ook drie namen die aan het begin van de achttiende
eeuw nog een rol zouden spelen:
– Michael Schabel sj
– Victor de Dôle ofm.cap.
– Agustín Beltrán Caycedo y Velasco oesa
Wie waren zij? Allereerst: ze waren alle drie op eigen initiatief naar Curaçao gekomen, als vluchteling. Ze kwamen eerst eind zeventiende eeuw
enige dagen op bezoek (zie lijst priesters uit hoofdstuk i) en keerden vervolgens begin achttiende eeuw definitief terug om er te blijven of daar
pogingen toe te doen. In hoofdstuk ii is Schabel al uitgebreid besproken;
De Dôle en Caycedo worden hierna behandeld in par. 2c en par. 2d.

iii.2b: het spaanse slavenasiento en
een katholieke kapel
Aanvankelijk was Curaçao een illegaal slavencentrum, maar nadat de
wic het Spaanse asiento in handen had gekregen, werd Curaçao het belangrijkste depot in het Caribisch gebied, totdat in 1713 Jamaica die rol
overnam, omdat Engeland bij de vredesonderhandelingen in Utrecht
bedongen had dat Engeland en dus Jamaica het Spaanse slavenasiento in
handen kreeg. Na 1713 kwamen er nog maar enkele slavenschepen per jaar
naar Curaçao, gebruikmakend van de infrastructuur op het eiland voor
een gemakkelijke opvang en verkoop. Tot die infrastructuur behoorde
dus ook materiële en morele opvang, zoals een katholieke kapel en een
katholiek priester. In 1685 kwam voor het eerst het asiento in handen van
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een Amsterdamse protestantse koopman, Balthasar Coymans die een
handelshuis in Cadiz had en van wie bekend was dat hij de slaven op tijd
kon leveren.9 Hij zocht in Amsterdam contact met een katholiek, zodat
Coymans aan zijn verplichtingen met de Spanjaarden kon voldoen, maar
Joannes Pauwens, alias pater Angelus ofm.cap in Holland, had geen capucijnen voor Curaçao.10
Drie jaar later vroeg de internuntius Davia in Brussel aan de Propaganda Fide in Rome om hulp bij het zoeken. Op 10 december 1688 schreef hij
aan monseigneur Cybo, secretaris van de Propaganda en meldde in zijn
brief: ‘Katholieke kooplieden op Curaçao vragen om een à twee priesters’.
11
Dit is het eerste bericht over Curaçao, dat voorkomt in de archieven van
de Propaganda Fide, maar het lukte de nuntius en de Propaganda Fide
niet om iemand te sturen. Er zijn geen namen van capucijnen bekend die
op Curaçao gewerkt hebben tijdens de drukste tijd van de slavenhandel,
behalve die van pater Victor de Dôle ofm.cap die uit Martinique kwam
en zich op eigen houtje op Curaçao vestigde in de kapel aan de haven, die
voor asientopriesters bedoeld was. Wie was Victor de Dôle?

iii.2c: victor de dôle ofm.cap
Over deze capucijner monnik zijn weinig persoonlijke gegevens bekend:
geen geboorte- en sterfjaar, geen opleidingsklooster. Toch heeft hij zichtbaar in zijn pij op Curaçao rondgelopen en daar door zijn ruwe gedrag
veel vijanden gemaakt. Zijn grootste vijand was de andere priester op het
eiland: Schabel. Ze waren elkaars concurrent. In het dagboek van Schabel
staat dat De Dôle afkomstig was van de capucijnse provincie van Aragon,
Valencia en Catalonië; hij had in Parijs gewerkt en gepreekt tegen de Parijse Synode. Daarom moest hij weg uit Parijs en ging hij naar Martinique
en vandaar naar Rome om bij de Propaganda Fide patenten te halen om
overal in het Caribisch gebied te kunnen preken.12 Schabel geloofde hem
niet, maar in het Propaganda Fide-archief vond ik bronnen, die bewijzen,
dat De Dôle inderdaad in Rome bij de Propaganda Fide is geweest, echter niet om patenten voor Curaçao te vragen, maar om een kwestie op
Martinique op te lossen (zie Bijlage c.1). De Dôle is na ontvangst van de
9 Henk den Heijer, Geschiedenis van de wic (Zutphen 2013) 155.
10 P. Polman, Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de
Apostolische vicaris 1592-1727, dl iii 1686-1705. Rijks Geschiedkundige Publicatiën
94 (’s-Gravenhage 1952) 180.
11 Rome apf, aa 1 f.333-334.
12 Notitia 52.
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laatste brief van de Prefect van de Propaganda Fide binnen vijf jaar vertrokken van Martinique naar Curaçao, want hij staat op 21 februari 1699
in het doopboek van Curaçao.13 Hij nam toen de ornamenten in gebruik
die pastoor Gomez Manso in 1677 en Schabel in 1698 op Curaçao hadden achtergelaten bij resp. Galesio en de Spaanse koopman Don Alonso
de Castillo. In zijn huis kon eventueel ook mis gelezen worden op het
draagbare altaar.14 De reden waarom De Dôle naar Curaçao kwam is niet
bekend, tenzij men de op uitbreken staande Spaanse Successie-oorlog als
zodanig zou kunnen beschouwen, want De Dôle komt in de Spaanse archieven voor als aanhanger van de graaf van Anteria.15
Toen in 1700 de Spaanse Successie-oorlog op uitbreken stond tussen
de diverse pretendenten, stonden enkele Europese landen de strijdende
partijen terzijde. De Hollandse Republiek en het Engelse Koninkrijk
stonden aan de kant van de Oostenrijkse Aartshertog en dus tegenover
de Franse kroonpretendent die zich meester had gemaakt van de regering in Madrid. De verschillende priesters in het Caribisch gebied kozen
ook partij: de bisschoppen stonden aan de kant van de machthebber in
Madrid (dus de Franse kroonpretendent), terwijl de gewone priesters
hun eigen keuzes maakten. Volgens Schabel is De Dôle door ‘de vorige
Gouverneur van Curaçao’ (Van Beek) verbannen vanwege het op straat
dragen van zijn ordekleed. Ook correspondeerde hij met het Franse
Martinique, dus met een vijand van Curaçao.16 De Dôle had op de een
of andere wijze contact gekregen met de graaf van Anteria die naar het
Caribisch gebied gekomen was om stemmen te winnen voor de aarts
hertog van Oostenrijk.
Het volgende gaat over de mogelijke spionagezaak van De Dôle samen
met de graaf van Anteria tijdens de Spaanse Successie-oorlog. Het is opmerkelijk dat de Franse nationaliteit van De Dôle hem er niet van weerhield om partij te trekken tegen de Franse pretendent. Ook pater Schabel
die in zijn geschriften Notitia en Diurnum de activiteiten van De Dôle bekritiseerde, werd door latere onderzoekers, met name Borges, beschouwd
als een aanhanger van de graaf van Anteria, maar ik heb geen harde bewijzen voor de spionage van Schabel gevonden. Borges noemde brieven van
Schabel die onmogelijk als bewijs gebruikt konden worden (zie hoofdstuk ii en Bijlage b.2). Ook Caycedo werd door Borges beschouwd als
aanhanger van Anteria, maar ook daarvoor ontbreekt voldoende bewijs.
Slechts De Dôle bleef over als spion en medewerker van Anteria.
13
14
15
16

Rome, aga, Aa 42, 463.
Notitia 53.
Sevilla agi, dom 747.
Notitia 57.
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Op 19 maart 1703 werd Anteria gevangengenomen in Caracas, maar
volgens bericht op 26 juni 1704 ontsnapte hij in mei 1704 naar Curaçao.17
De Dôle kwam opnieuw naar Curaçao met hulp van een goede joodse
vriend Philippus Henriquez (die naam is door Schabel in zijn Notitia
doorgestreept en vervangen door ‘atheus’). Volgens Spaanse bronnen
was deze Henriquez ook bevriend met Anteria18 en met Caycedo.19 In
april 1705 werd De Dôle echter ten tweede male verbannen van Curaçao
(ditmaal door gouverneur Jacobus Beck) wegens correspondentie met
Martinique. 20 Op 11 april 1705 gingen De Dôle en de graaf van Anteria
vanuit Curaçao naar Wenen om hulp te vragen na de vlucht van de graaf
uit gevangenschap. 21 Toch was De Dôle in 1707 weer terug uit Europa en
nu in Caracas, waarvandaan hij op 3 en op 17 november een brief schreef
naar een Curaçaose vrouw. Hij schreef in december 1707 vanuit Charoni
aan de kust naar vele Curaçaose vrienden, zoals kapitein Joannes Scholten, volgens het Diurnum (dagboek) van Schabel. Die was daarin hevig
verontwaardigd toen hij van aanhangers van De Dôle op Curaçao hoorde
dat hij (Schabel) geëxcommuniceerd was. Hij was dan ook zeer tevreden
toen een belangrijke aanhanger van De Dôle op Tweede Kerstdag in zijn
(Schabels) kerkdienst openlijk boete deed. Bovendien mocht hij per
1 januari van de vroegere vriend van De Dôle de capucijnse kapel aan
de haven in gebruik nemen voor 24 patacones per maand (De Dôle betaalde twintig patacones). Op 3 januari 1708 verzekerde vice-gouverneur
Jeremias van Collen, bij wie Schabel op nieuwjaarsvisite was, dat De Dôle
door eigen toedoen verbannen was en nooit meer terug mocht keren
naar Curaçao tijdens het gouverneurschap van Beck en ook niet als Van
Collen gouverneur zou worden. 22 Uiteindelijk won de Franse pretendent
de Successie-oorlog en verdwenen De Dôle en Anteria vanaf 1713 van het
wereldtoneel. Langzaam maar zeker keerden de vroegere vrienden van
De Dôle zich tegen hem, bijvoorbeeld op 3 februari 1708, toen Schabel
voor een maaltijd uitgenodigd werd door een vroegere vriend van Victor
de Dôle. 23
Het laatste bericht over De Dôle is afkomstig uit het archief van Coro:
op 16 april 1710 kreeg De Dôle bij testament van Lucia Mateus de la Rosa
17
18
19
20
21

Sevilla, agi dom 747.
Sevilla, agi dom 696.
Sevilla, agi dom 794.
Notitia 57.
Sevilla, agi dom 696 (21 januari 1706) en dom 747 (29 januari 1706) en dom 696
(21 februari 1707).
22 Deze opmerkingen van Schabel staan in zijn dagboek Diurnum bij de betreffende
dagen.
23 Zie Diurnum van die dag.
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een erfenis van haar, bestaande uit huizen, negers, paarden, savannen et
cetera, nadat hij haar vlak voor haar overlijden de sacramenten van de
biecht en de communie had toegediend in de Misión de los Capuchinos,
genaamd ‘la Pastora Divina en las Tucacas’. 24 Hierna horen we niets meer
van De Dôle; ook niet via het dagboek van Schabel, dat immers in 1708
was gestopt. Wellicht heeft de plotselinge welstand van De Dôle zijn
revolutieneiging doen verdampen. De Dôle is nooit meer op Curaçao
geweest, althans niet zichtbaar in zijn pij.
Maar ook Schabel ging de fout in: hij was handelaar geworden, was
aan de drank geraakt en kreeg een verhouding met een vrouw, waardoor
de generale overste der jezuïeten hem uit de orde moest zetten (zie
hoofdstuk ii). De generale overste gelastte de Vlaamse Provincie om
Curaçao als missiegebied erbij te nemen en dus werd de Brusselse jezuïet
Picquerie de volgende tegenspeler van een nieuwe onverwachte priester
op Curaçao.

iii.2d p.fr. agustín beltrán caycedo y velasco oesa
Wie was deze onverwachte priester die al de halve wereld had afgereisd
en zich met veel elan op het eiland vestigde, alsof het van hem was en de
Vlaamse jezuïeten (zie hoofdstuk ii) er niets te zoeken hadden?
Caycedo (ook wel Caicedo, Caisedo of Caizedo geschreven) werd
geboren in de herfst van 1667 te Santa Fé de Bogotá. Zijn vader was kapitein Francisco Félix Beltrán de Caicedo; zijn moeder heette Angela
Vázquez de Velasco. Hij had een zuster Angela en een broer D. Dionisius
José die kapitein werd. Zijn familie was rijk en had een carrière gehad
als handelaar of militair. Hij trad op 6 april 1684 als 14-jarige jongen in
bij de augustijnen. Als kloosterling nam hij de naam Augustinus aan.
Waarschijnlijk was zijn vroegere naam Isidorus. De naam Beltrán had
zijn overgrootvader al. Na zijn noviciaat legde hij zijn plechtige geloften
af en volgde de filosofiecursus in het augustijner klooster van Cartagena.
Voor de theologie keerde hij terug naar Bogotá, waar hij in het vierde jaar
op 15 januari 1691 priester gewijd werd. 25 Vervolgens werd hij naar de
missie gestuurd van de Apure-Indianen en naar Popayan. In 1693 werd
hij op 26-jarige leeftijd benoemd tot prior in Barinas. Er heerste toen
24 Archivo Historico de Coro (ahc) Indice de testamentarias caja 3 nr. 8.
25 Zijn familiegegevens zijn afkomstig uit het artikel van Fernando Campo Del Pozo,
Fray Agustín Beltrán de Caicedo, prefecto apostólico de Curaçao (1715-1738) defensor de los negros y del Archiduque Carlos. In: Paramillo nr. 14 (1995).
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een sprinkhanenplaag in die tabaksstreek en Caycedo schreef een boeteprocessie uit die daarna volgens Schabel in zijn Notitia jaarlijks herhaald
werd. Caycedo waagde zich ook aan tabakshandel met de ‘ketters en Joden’ van Curaçao. Hij werd al spoedig betrapt en moest op 24 mei 1696
van Mateo Acosta, capitan-general van de provincie Mérida, een boete
betalen van honderd pesos. Caycedo werd bovendien door zijn orde van
zijn priorsambt ontheven. Hij vluchtte naar zijn tabaksvrienden op Curaçao en staat daar in de priesterlijst die Caycedo pas in 1732 opstuurde
naar Rome. 26 Hij verloor door zijn vlucht naar Curaçao ook het stemrecht
voor het provinciaal kapittel van 1696.
De eerste definitor van zijn provincie was pater Pedro Jiménez Bohorquez oesa, die een datumvervalsing van een benoemingsstuk wilde
aankaarten in Madrid en Rome en Caycedo vroeg om mee te gaan. Ze
gingen eerst via Curaçao en Amsterdam naar Madrid, waar Bohorquez
achterbleef. Caycedo reisde door en kwam in september/oktober 1697
in Rome, Bologna en Pavia, waar hij de generale overste Antonio Pacini ontmoette. Op 20 december benoemde de generale overste hem tot
praesentatus in de theologie. 27 Op 30 december 1697 werd hij door de
generale overste benoemd tot praeses van het provinciaal kapittel in Bogotá. Dus Caycedo moest terug naar Santa Fé. Op 31 januari 1698 werd hij
ook nog voor vier maanden benoemd tot Commissaris Generalis om het
proces te leiden tegen de vervalser van de datum in het benoemingsstuk.
Caycedo stuurde deze benoemingen naar Bohorquez in Madrid die ze
aan de Raad van Indië voorlegde, waardoor Caycedo op 4 juni 169828 het
‘Regium exsequatur’29 kreeg. Bovendien mocht Bohorquez twee Spaanse
priesters meenemen, Melchior Barrio en Francisco Castro, zodat er in
Nieuw Granada weer voldoende in Spanje geboren ‘alternativos’ zouden
zijn, om ervoor te zorgen dat de hoogste gezagsdragers om de beurt een
‘criollo’ en een Spanjaard konden zijn. Op 14 februari 1699 vertrokken ze
gevieren uit Cadiz naar Maracaibo, waar ze in mei aankwamen.30 Dat was
net op tijd, want op 23 juni 1699 moest het provinciaal kapittel geopend
26 Fray Agustín de Caycedo y fray Pedro de Bohorquez oesa pasando a Roma. Caycedo stuurt in 1732 een lijst van alle priesters die hij in het eerste doopboek van Curaçao vond naar zijn generale overste in Rome: Rome, aga, Aa 42 f.462. De namen
van de lijst staan in hoofdstuk i.
27 Hij werd daardoor op een wachtlijst gezet voor de magistertitel, op grond van zijn
voorbeeldige ijver.
28 De gegevens over zijn eerste Europese verblijf staan in: Rome, aga Dd 137, 172, 2289, 233, 243-45.
29 Hij kreeg hiermee koninklijke toestemming om iemand te mogen vervolgen.
30 Sevilla, agi Contratación 5458, 22-11-1698 toestemming van de Consejo de Indias
voor de reis.
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worden in Bogotá dat zevenhonderd km verwijderd is van Maracaibo. Ze
kondigden hun komst aan vanuit Tunja op 5 juni. Toch verloren ze de
strijd over de datumvervalsing en er volgde een proces tegen Caycedo:
hij werd uitgesloten van alle hogere posten in de provincie. Van 1699 tot
1709 weten we niets van Caycedo; misschien zat hij een tijd in de kloostergevangenis of is hij naar zijn vriend fr. Francisco Romero oesa gegaan,
geboren in Lima en die al eerder in opspraak was geweest en in een kloostergevangenis had gezeten, maar in 1699 weer werkte als missionaris in
Florida, Popayan en Tama. Ook deze Romero stond in de priesterlijst van
Curaçao, maar dan eerder, van 30 september tot 7 oktober 1691.31 Romero
was een begaafd schrijver en had ook Rome en Madrid bezocht waar hij
bewonderd werd, in tegenstelling tot wat men in Latijns-Amerika over
hem dacht. Een afbeelding uit zijn boek over zijn missionarisbestaan
staat als illustratie bij Bijlage d1.
In 1709 reisde Caycedo opnieuw naar Europa: via Barcelona, Marseille
en Livorno naar Rome, waar hij bijna in de ordegevangenis kwam door
een aanklacht van diefstal, aangebracht door een jezuïet in Marseille.
De generale overste Adeato Nuzzi negeerde die aanklacht en benoemde
hem op 2 december 1710 tot Commissaris en Visitator Generalis van het
Spaanse convent ‘La Speranza’ in Napels. Op 11 januari 1711 werd hij daar
tot ‘prior ad interim’ benoemd, maar de monniken klaagden over hem,
omdat hij al zolang niet meer in zijn eigen missiegebied was geweest en
dus waarschijnlijk een apostaat was. Op 13 mei 1711 besloot Caycedo zijn
visitatie haastig met enkele decreten en vertrok, want op 20 mei 1711 nam
hij deel aan het generaal kapittel in Rome als definitor van de Portugese
provincie.32 Op 7 november 1711 mocht hij van de generale overste voor
drie jaar naar West-Indië gaan en daarna naar Italië terugkeren, indien
de Spaanse koning hem de toegang tot Nieuw Granada zou weigeren.33
Intussen had hij een boekje uitgegeven over het optreden van de exPatriarch van Antiochie, mgr. De Tournon, in de Ritenkwestie in China:
Animadversiones adversus decretum Cardinalis de Tournon, Villafranco
1713. De uitgave van dit boekje bracht hem ten tweede male in aanraking
met de Spaanse Inquisitie.
Hij nam de boot naar Curaçao, waar hij eind 1713 aankwam als missionaris voor West-Indië, benoemd door zijn generale overste. Caycedo
was door zijn eerdere verblijf (1696) op Curaçao op de hoogte van de
31 Rome, aga Aa 42 f.462.
32 Rome, aga Aa 6 f.612-826. Er staat niet bij waarom hij plotseling iets te maken
kreeg met de Portugese provincie.
33 Rome, aga Dd 150 f.259-261.
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regeling van bisschop Gonzalez de Acuña dat iedere priester op Curaçao
mocht dopen en mislezen enzovoort. Daardoor besloot hij definitief op
Curaçao te blijven, want hij kon niet naar zijn eigen provincie terug, waar
de Spaanse Inquisitie hem gevangen kon nemen. In feite was hij als een
vluchteling op Curaçao aangekomen en zou daar blijven tot zijn dood
in 1738.
In Bijlage iii.c2a worden in teksten uit genoemde archieven de volgende drie redenen voor de vlucht van Caycedo naar Curaçao en zijn
latere veroordeling door de Spaanse koning genoemd.
Ten eerste was hij zonder toestemming in 1696 vertrokken uit zijn
provincie. Verder was hij een jansenist (1712) en ageerde hij volgens de
aanklacht van Schabel op 27 april 1713 tegen de monarchie (zie Bijlage
c.2a).
Het is opvallend dat de ene ‘apostaat’ op Curaçao (Schabel) een aanklacht
indiende tegen de andere ‘apostaat’ (Caycedo). Schabel had niets meer te
verliezen, want de generale overste was al bezig met een afzettingsprocedure om hem uit de orde te zetten. Net zoals hij een verslag schreef over
alle misstanden in de Missio Hollandica na zijn vertrek uit die missie,
was Schabel ook nu weer heel rancuneus door zijn vertrek uit Curaçao
te laten vergezellen van een aanklacht tegen een priester die hij kende uit
de tijd dat ze allebei priester waren in de Barinas-streek.34 Het tolerante
gedrag van Schabel tegenover de wensen van de wic vond een tegenhanger in zijn totaal intolerante gedrag tegenover een mede-vluchteling.
De teksten in Bijlage c.2a geven het standpunt van de tegenstanders van
Caycedo weer: Schabel, Picquerie, de bisschop van Caracas en de Spaanse
koning klaagden hem aan. De aanklachten bleken voldoende om Caycedo te kunnen veroordelen. Ze konden hem echter niet gevangen laten
nemen, want hij was gevlucht naar Curaçao, waar hij hoopte te kunnen
blijven wonen.
Met zoveel tegenwerking vanuit Caracas en Madrid moest Caycedo
een andere toegangspoort vinden om rustig op Curaçao te kunnen blijven. Hij schakelde zijn bevriende familierelaties in: de Markies van Rialp
en kardinaal Imperiali om via de Propaganda Fide officieel op Curaçao te
mogen werken, ja zelfs om de prefect te worden die hoger zou staan dan
de daar werkende jezuïeten. In feite bracht hij hiermee een totaal andere
kerkelijke gezagsverhouding op Curaçao tot stand, die tot 1776 voor veel
verwarring gezorgd heeft. In Bijlage c.2b staan de teksten van de voorstanders van Caycedo, die leidden tot zijn benoeming tot prefect. Let
34 Zie Bijlage b voor een samenvatting van de brief.
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ook op het verschil in de inzichten en besluiten die in de twee verschillende bijlagen worden genoemd: De standpunten van de bisschop van
Caracas en zijn medestanders (in Bijlage c.2a) staan lijnrecht tegenover
die van de Propaganda Fide te Rome (Bijlage c.2b). De een wilde hem
op de brandstapel van de Inquisitie en de ander prees hem de hemel in
als prefect van een nieuwe missie. Die tegenstelling was tot nu toe geen
onderzoeker opgevallen.
Door het prefectschap was Caycedo redelijk veilig op Curaçao, maar het
bisschopsambt was nog niet gelukt. Daarom wilde hij zowel de jezuïeten
als de bisschop van Caracas aanvallen via een klachtenbrief die hij op 28
maart 1721 schreef naar de Propaganda Fide.35
Daarin gaf hij eerst een kort overzicht van de Curaçaose kerkgeschiedenis vanaf 1677. Hij noemde de komst van pastor Franc.Lorenzo Mendes
De Guenaro in 1686, gestuurd door de bisschop. Vervolgens noemde hij
Den Dôle cap en Miguel Schabel sj. Over hem schreef hij: ‘Deze Schabel
is uit de jezuïetenorde gezet als apostaat in 1713. Er kwam toen een zekere
Bruno Pauwels sj. In zijn huis las ook een zekere fray Iacinto Fixado op 36
de mis’. ‘Ik [ Caycedo] was toen al op het eiland en had grote moeilijkheden met de Inquisitie van Mexico. Op Curaçao is vrijheid van geweten. Er zijn ook veel Joden. De religieuzen die hier komen, zijn tevens
kooplieden en bezoeken taveernes.37 De bisschop van Caracas die hier de
jurisdictie heeft, doet er niets tegen. De priesters die hier willen werken
moeten een licentie van hun overste hebben’.38 Het is opmerkelijk dat de
Propaganda Fide niets met deze opmerkingen van Caycedo gedaan heeft.
De vraag is waarom deze welsprekende stilte? Vroegen de kardinalen zich
misschien af, of ze wel de juiste persoon op Curaçao benoemd hadden?
In de loop van de achttiende eeuw ontstond er langzaam maar zeker
35 Rome, apf, aa1 f.380-384.
36 Deze persoon is niet gevonden in de door mij onderzochte archieven en literatuur.
37 Deze opmerking van Caycedo gaat over het gedrag van Schabel in 1713, toen
Caycedo op het eiland kwam en Schabel hem aanklaagde in Caracas/Madrid. Het
is de vraag of de Propaganda Fide iets van Schabel af wist gezien de gescheiden
circuits van Madrid en Rome aangaande de missie van Latijns-Amerika. De generale
overste der sj was in 1713 nog bezig om Schabel uit de orde te zetten en de missie
van Curaçao onder te brengen bij de Flandro-Belgica-provincie van de sj. Alleen
die laatste regeling (Missie Curaçao als onderdeel van fb-Provincie) werd bekend
bij de Propaganda Fide.
38 Zoals de jezuïeten. Het is opmerkelijk dat Caycedo de inquisitie noemde (hij noemde echter de verkeerde rechtbank: Mexico in plaats van Cartagena). Voorts is het
opmerkelijk dat hij de bisschop van Caracas noemde als degene die de jurisdictie
heeft: beide opmerkingen gingen er bij de Propaganda Fide niet in: de Propaganda
Fide legden de consequenties van die opmerkingen naast zich neer!
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een wrevelige verhouding tussen de bisschop van Caracas en de Propaganda Fide over de jurisdictie op Curaçao. Pas in 1776 werd duidelijk dat
de Propaganda Fide aan de winnende hand was toen zij de reiskosten
betaalde van de franciscanen die op verzoek van de Propaganda Fide naar
Curaçao gingen en daarna niet meer bij de bisschop van Caracas verantwoording aflegden, maar bij de Propaganda Fide.
Maar dat is pas vijftig jaar na deze brief van Caycedo aan de Propaganda
Fide: een voortschrijdend proces van ontluisterende wrevel kunnen we
vanaf nu zien in de verhouding bisschop versus Propaganda Fide.
In 1722 was er zilver van Caycedo in de kas van de gouverneur in bewaring gegeven, waarschijnlijk als onderpand voor zijn prealabel consent
of voor een proces dat tegen hem liep.39 Verder is er niets over bekend en
ook niet of Caycedo het nog opgehaald heeft.
De volgende gebeurtenis is het hoogtepunt van het schaakspel van
Caycedo, toen hij ook de wic in zijn spel om de macht meezoog door
aan gouverneur Du Fay van Curaçao te vragen of hij de aartsbisschop van
Santo Domingo (die onwetend was van Caycedo’s verleden) met een
boot wilde ophalen om hem naar zijn nieuwe standplaats in Santa Fé te
brengen via Curaçao. 40 De naam van de kapitein is veelzeggend ‘Balthazar Coeijmans’, waarschijnlijk familie van de Amsterdammer Balthazar
Coymans, die van 1685 tot 1688 als eerste protestant het slavenasiento
van de Spanjaarden gekregen had. 41 Op 12 maart 1728 kwam Don Antonio
Claudio Alvarez de Quiñones, aartsbisschop van Santo Domingo, aan
op Curaçao om daar drie maanden te blijven en aan 3488 personen het
vormsel toe te dienen op verzoek van Caycedo. Na drie maanden vertrok
hij op 9 juni 1728 van Curaçao naar Santa Fé, waar hij nog gewijd moest
worden. 42 De aanwezigheid van de aartsbisschop op het eiland als zijnde
39 W. Brada op, Prefect Caysedo 1715-1738, Curaçao 1956, p.27.
40 Curaçao, nac, Patersarchief 57: Plakkaat van ‘Jan Noach du Fay, schepen van
Amsterdam en Gouverneur deezer ende onderhoorige Eijlanden, representeerende
Haar Hoogmoogende Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden mitsgaders de EdelGrootachtbare Heeren Bewindhebberen van de Generale Geoctroyeerde West-Indische Compagnie derselver Nederlanden’. Op verzoek van Caycedo
zond Du Fay de bark Sint-Antonius van kapitein Balthazar Coeijmans naar Santo
Domingo om daar aartsbisschop Don Anthonio Claudio Alvarez de Quinones op te
halen om hem naar zijn nieuwe standplaats Santa Fé te brengen via Curaçao. Gouverneur Fay trad af in 1731, officieel vanwege financiële malversaties, maar volgens
Caycedo omdat hij katholiek geworden was en daarom naar Caracas wilde vertrekken. Fay had voor zijn komst naar Curaçao een aardige carrière in Amsterdam
gemaakt en een mooi buitenhuis aan de Vecht.
41 Henk den Heijer, Geschiedenis van de wic (Zutphen 2013) 155.
42 J. Benigno van Luijk osa, ‘El P. Agustín Beltrán Caicedo y Velasco, prefecto apostolico
de Curaçao (1715-1738)’. In: Missionalia Hispánica, nr.49 enero-abril, Madrid 1960, 14.

— 145 —

‘zijn’ aartsbisschop van Santa Fé (in plaats van als aartsbisschop van
Santo Domingo) heeft Caycedo juichend gemeld bij de Propaganda Fide.
Dit was misleidend, want sprak Caycedo als Curaçaoenaar of als Colombiaan? De Propaganda Fide ging er gezien de familie-omstandigheden
van Caycedo gemakshalve vanuit dat hij tot Santa Fé behoorde en niet tot
het aartsbisdom Santo Domingo, waar het bisdom Caracas – en dus ook
Curaçao – onder viel: het was ongetwijfeld het hoogtepunt voor Caycedo
als apostolisch prefect en tegelijkertijd een misleiding die tot 1776 doorliep en veel wrevel veroorzaakte bij de bisschop van Caracas.
Op 9 december 1729 moest Caycedo een inventaris ondertekenen
als getuige van de heer Juan Antonio Galinder. In die nalatenschap zat
voornamelijk herenkleding, een wollen matras en een gouden kruis van
een pater die met hem meegekomen was. Het is de vraag wie die pater
was. Hierover heb ik geen andere berichten gevonden, dus ook niet of dat
kruis behoorde tot iemand uit het gevolg van de aartsbisschop. 43
Nu volgt een tweede hoogtepunt, niet kerkrechtelijk zoals de aartsbisschoppelijke kwestie, maar een parochiële kwestie: een eigen kerkje
bouwen en liefst met de bevoegdheden van een parochiekerk. Hierover
liepen de gemoederen hoog op aan beide kanten van de belanghebbenden: de augustijner monnik Caycedo enerzijds en de jezuïeten Cloots en
Langhemans anderzijds.
Op 30 mei 1730 kocht een zekere Dominguito voor vierhonderdvijftig
pesos van de erfgenamen van weduwe Nicolaas Croes een grondstuk aan
de Breedestraat (Otrabanda). Hij verkocht het op 3 augustus 1731 voor
negenhonderd pesos door aan Pieter Claasz en Andries Christiaansz,
de tussenpersonen van Caycedo, om er een kerk te bouwen van dertig
bij acht meter, voor driehonderd staanplaatsen, met een stukje tuin eromheen. De kerk werd toegewijd aan de maagd Maria en Caycedo vroeg
enkele katholieken om een kerkenraadsbestuur te vormen. Hij wilde er
ook een soort hospitium inrichten. Dat laatste zagen de jezuïeten als een
bedreiging voor hun missiewerk en zij protesteerden bij hun generale
overste Retz. Caycedo protesteerde op zijn beurt tegen de jezuïeten en na
veel gesputter kwam er geen hospitium, maar wel een kerk. Hij vroeg officieel om deze tot parochiekerk te verklaren, maar dat lukte niet, noch bij
zijn overste, noch bij de bisschop van Caracas. Die schreef hem op 2 mei
43 Curaçao, nac, Patersarchief nr. 57.
44 Rome, aga Aa 42 f.430-440: januari 1732 No puede dexar. 21 april 1732 Por el mes de
enero. 31 mei 1732 Tengo escrito. 23 oktober 1732 Inventario de lo que. 23 oktober
1732 Sertifico yo fray Agustín de Cayzedo. Zijn naam wordt door hemzelf soms met
c, soms met z geschreven en de y is soms een i. Ik schrijf de naam met een c zoals de
Spaanse z vaak verandert in een c (zie ook Curazao).
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1732 terug dat hij hem alle sympathie wenste, maar niet op zijn parochiewens kon ingaan. Caycedo kreeg financiële hulp van zijn familie die hem
hielp met zowel geld voor het gebouw als voor de inrichting. Hij heeft
daardoor voor vijfduizend pesos (25 duizend gulden) aan kerksieraden
kunnen aanschaffen. 44
Op 31 mei 1732 schreef Caycedo een hartstochtelijke brief over zijn
‘prachtige’ kerk:
‘Ik verdien die gunsten werkelijk, want niets in mijn kerk laat te
wensen over: iedere avond rozenhoedje, iedere zondag een gezongen
H. Mis, evenals op maandag (voor de gelovige zielen), vrijdag (ter
ere van de Zaligmaker) en zaterdag (ter ere van de H. Maagd). Mijn
gemeente telt vijfduizend zielen, waarvan ik er zelf 4803 gedoopt
heb.45 Ik gedraag mij als een waardig priester, niet zoals de jezuïeten
die timmer- en smeedwerk verrichten, met een pruik op lopen en
als leken gekleed gaan. Van hen kan ik niet uitstaan dat zij aalmoezen
vragen voor het toedienen van sacramenten en zegeningen. Zend mij
toch hulp via België, want ik ben de 64 al gepasseerd. De bisschop
van Caracas heeft mij alle titels gegeven die mogelijk zijn: pastoor,
vicaris en kerkelijk rechter. Vergeet ook niet de indulten voor mijn
gelovigen aan te vragen, voor het verkrijgen van aflaten’.
In oktober stuurde hij eindelijk de inventarislijst en de namen van 57
priesters – een dooplijst van 1680 tot 1704 – naar zijn generalaat in Rome.
Voorts de namen van de door hem in zijn kerk opgenomen protestanten en
de honderdtwintig huwelijken die hij tijdens zijn twintigjarig verblijf op
Curaçao ingezegend of gewettigd heeft, ondertekend door vier getuigen.
Via zijn generale overste kreeg hij bericht dat op 26 juni 1732 door de
Propaganda Fide zijn volmachten tot prefect opnieuw voor zeven jaar
werden verlengd, maar dat zijn kerk geen parochiekerk werd, omdat er
immers ook nog steeds de jezuïeten waren. Wel mocht Caycedo volgens
twee brieven van paus Clemens xii van 28 november 1733 in zijn kerk
twee soorten aflaten instellen voor zijn gelovigen: men kon een volle
aflaat verdienen op drie door Caycedo aan te wijzen Mariafeesten; op
de vier andere Mariafeesten kon men een aflaat van zeven jaar en zeven
quadragenen verdienen onder de gewone voorwaarden: biecht, commu45 Dat hoge getal dopelingen kan voor de augustijn en de sj gezamenlijk zijn, ofwel
van alle dopelingen die hij in zijn lijst gevonden heeft (zie de lijst priesters die hij
gestuurd heeft naar zijn generalaat in Rome: zie hoofdstuk i). Het lijkt me erg hoog
voor één persoon alleen.
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nie en gebed ter intentie van de H. Vader. Ook mocht er een apart altaar
opgericht worden voor het bidden tot de zielen in het vagevuur.
Ook Cornelis Cloots sj had een bemiddeld familielid, baron Cloots in
Amsterdam, die een huis wilde kopen in de Kuiperstraat op Punda, maar
helaas stierf Cloots op Curaçao voordat de koop rond was (zie hoofdstuk ii).
Op 18 juni 1732 46 schreef dan eindelijk de Propaganda Fide aan de generale overste van de sj over de problemen op Curaçao tussen Caycedo
en de jezuïeten. Op 21 maart 1733 47 moest Cornelis Cloots sj zich verantwoorden over de beschuldigingen van Caycedo. Deze briefwisseling ligt
in het archief van de Propaganda Fide, dus de Propaganda Fide wist wel
degelijk dat Caycedo en de jezuïeten tegelijk op het eiland werkten. De
jezuïeten hebben veel last gehad van de acties van Caycedo: Caycedo was
zeer anti-jezuïtisch geworden, doordat Schabel hem had aangeklaagd bij
zowel de bisschop van Caracas als bij de jezuïeten-biechtvader van de koning (zie Bijlage c.2a). De opvolgers van Schabel konden dus geen goed
doen in de ogen van Caycedo. In feite was het dorpspolitiek, welke soms
opgeblazen werd tot de hoogste kerkelijke regionen, omdat Caycedo wist
hoe de lijntjes liepen en er optimaal gebruik van wist te maken. Toch is
hij ook een tragisch figuur: hij zat opgesloten op een eiland dat een andere spraak had; hij kon zijn moeder in Bogotá niet bezoeken vanwege de
inquisitoriale aanklacht, terwijl hij vóór zijn veroordeling tegen de orderegels in regelmatig bij zijn moeder logeerde. Bovendien had hij last van
zijn jezuïeten-collega’s op het eiland, met wie hij niet kon samenwonen
of samenwerken: dat geeft eenzaamheid en op den duur een verwrongen
geest. Zijn brief uit 1732 om hulp voor zijn kerk is dan ook tekenend. Hij
schreef: ‘ik heb het echt verdiend’, niet ‘de gelovigen’ maar ‘ik’.
Nadat eerst Langhemans sj en vervolgens Cloots sj gestorven waren
en Van Schelle/Clock sj naar België was teruggekeerd om het beloofde
huis van baron Cloots te redden voor gebruik door de jezuïeten van
Curaçao (zie hoofdstuk ii), stierf ook Caycedo begin augustus 1738. 48
De fiscaal Jan van Schagen riep op 5 augustus 1738 zijn schuldeisers op
zich te melden, zodat gouverneur Juan Pedro van Collen de nalatenschap
kon regelen. 49 Caycedo bleek nog rekeningen tot honderdvijftig pesos te
hebben voor zijn kerk die door de kerkmeester/molenaar Roelen Cales
betaald werden.50 Toen Van Schelle /Clock sj een jaar later terugkeerde,
werd hij binnen een jaar weer verbannen van het eiland wegens het in46
47
48
49

Rome, apf let 136 f.96-97.
Rome, apf aa 1 f.450-451.
Curaçao, nac Patersarchief nr.57.
Den Haag, nan Oud archief wic Plakkaten 1742. Copy in nac (Nationaal Archief
Curaçao) Patersarchief nr 57.
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zegenen van een clandestien huwelijk. De kerkmeesters beschouwden
de erfenis van Caycedo als een ‘zeer royale rijke inboedel’, maar lieten
de restschuld van 88 pesos toch maar door Dujardin sj en Van Heumen
[ex-jezuïet] betalen, die tot 1742 op Curaçao werkten, terwijl ze al doodarm waren. De jezuïet en zijn collega mochten na betaling van Caycedo’s
schuld de Mariakerk in gebruik nemen. Nadat ook Van Heumen in 1742
was gestorven, sloot Roelen Cales de kerk en maakte er een pakhuis van
voor zijn molen. Pas na heel veel moeite lukte het een langskomende
priester, M. du Rieu de Maisonneuve op, om het gebouw weer als kerk
te mogen gebruiken.51 Pater Grimon besloot in 1752 om een nieuwe kerk
te bouwen, omdat het kerkje van Caycedo niet meer stevig genoeg was.52
Het Mariakerkje stortte volgens Kistemaker, een van de kapelaans van de
Annakerk, rond 1835 definitief in.53
Zelfs zeventien jaar na het overlijden van Caycedo was de herinnering
aan de problemen rondom Caycedo nog levendig zowel bij de Propaganda Fide als bij de koning van Spanje, want op een opmerking van de bisschop over pater Grimon oesa antwoordde de koning op 19 april 1755
dat de bisschop moest oppassen met de augustijnerorde op Curaçao.54
De koning waarschuwde dat ‘op 11 maart 1714 Caycedo door de Inquisitie
veroordeeld was voor het bezit van jansenistische boeken. Caycedo was
toen naar Curaçao gevlucht’, aldus de koning. De koning schreef echter
ook: ‘Overigens staat de gouverneur van Curaçao welwillend tegenover
de katholieken op het eiland’ (zie volgende paragraaf over Grimon).

De mantra van de Propaganda Fide over Curaçao en Caycedo
Op de Acta-vergadering van 6 december 1756 gaf kardinaal Lante van
de Propaganda Fide een uitgebreid overzicht van de historische situatie vanaf het prefectschap van Caycedo.55 Hij noemde de volgende drie
50 Die betaling vroeg hij in 1741 weer terug aan Dujardin en Van Heumen. Curaçao,
nac, Protocollen nr.14 1741. Zie Mamertus Dominicus Latour op, Pro-Kathedraal
Sint Anna 1752-1952 (Curaçao 1952) 21.
51 Curaçao, nac, Protocollen nr.175. In Latour (1952) 23.
52 Caracas, aac Censos 122 f.16
53 J.F.A. Kistemaker schreef op 15 september 1838 een brief aan het Godsdienstig,
Geschied- en Letterkundig Tijdschrift voor Roomsch Katholijken jg. 1839, blz 18:
“De enige kerk die zich vroeger op dit eiland bevond, was niets anders dan een
klein, onbeduidend huisje. Het stond in de nabijheid van onze tegenwoordige
kerk en is voor enige jaren van ouderdom ingestort.” In: Latour (1952) 53.
54 Caracas, aac Censos 122 f.35.
55 Rome, apf acta 1756 december 06.
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punten en die werden daarna – inclusief het prefectschap van Caycedo
– steevast als een mantra in iedere vergadering over Curaçao herhaald: de
jezuïeten hebben Curaçao verlaten met achterlating van veel schulden,
de overtocht van priesters uit Holland is erg duur en dat moet de Curaçaose missie of de pastoor of zijn orde zelf opbrengen. En als derde: de
regering van het eiland eigent zich na het overlijden van een priester alle
eigendommen van de overledene toe.
Voordat ik de mantra van Lante behandel wil ik eerst uitleggen, waarom
de Propaganda Fide zo positief stond tegenover Caycedo. Hij had rijke en
invloedrijke familieleden die in Rome voor hem wisten te bemiddelen,
zodat hij apostolisch prefect kon worden op Curaçao. Hij was zelf een
goede onderhandelaar door zijn kans te grijpen toen de aartsbisschop
van Santo Domingo overgeplaatst werd naar Santa Fé en Caycedo hem
via de wic een schip aanbood met de vraag of de aartsbisschop zo vriendelijk zou willen zijn een tussenstop te maken op Curaçao om daar alle
gelovigen te vormen. Dat feit heeft hij juichend vermeld in zijn brieven
naar Rome.56 Vanaf dat moment was in de ogen van de Propaganda Fide
Curaçao een onderdeel van Santa Fé en alle nieuwe missionarissen op
Curaçao moesten voortaan hun geloofsbrieven aanbieden aan de aartsbisschop van Santa Fé. Caycedo had immers weinig behoefte aan nauw
contact met de bisschop van Venezuela die hem had aangeklaagd bij de
Inquisitie wegens zijn jansenistische boeken.
Over het eerste door kardinaal Lante genoemde punt het volgende:
zo bleef de Propaganda Fide zeer positief over Caycedo en kregen de
jezuïeten van Curaçao door de Propaganda Fide de zwarte Piet toegespeeld. De hierin genoemde schulden van de jezuïeten op Curaçao, waren
ontstaan door onder andere schulden van Caycedo bij de bouwactiviteiten voor zijn Mariakerk die de jezuïeten na zijn dood in 1738 moesten
afbetalen, toen zij zijn kerk gingen gebruiken. De katholieke parochie
van Curaçao werd na het vertrek van de jezuïeten in 1742 nogmaals belast met een nieuwe bouwschuld: ditmaal van de Annakerk die door
de augustijn Grimon begonnen was, dus niet door de jezuïeten. De Propaganda Fide was dus redelijk bevooroordeeld door eenzijdig alle finan56 Ook Polman vergist zich. Hij combineert de aartsbisschop van Santa Fé met de bisschop van Caracas, want hij schrijft: ‘De Prop.Fide ging hiermee accoord, op conditie dat de aartsbisschop van Santa Fé Caracas, onder wiens jurisdictie Curaçao viel,
erkend werd.” In: P. Polman, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der rk kerk
in Nederland 1727-1853, deel ii 1754-1795. rgp 110 (’s-Gravenhage 1963). Polman wist
niet dat Caycedo de kardinalen op het verkeerde been had gezet.
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ciële malaise van de Curaçaose missie in de schoenen van de jezuïeten te
schuiven.
Het tweede punt van Lante klopt (zie volgende paragraaf ) en was niet
op te brengen. De priesters kregen salaris uit de armenkas die bij de ingang van de kerk stond, zodat de gelovigen er hun bijdragen in konden
storten. Als er niet genoeg in kas was, kreeg de pastoor geen salaris. Dat
kwam regelmatig voor en zorgde voor veel ruzie tussen kerkmeesters en
de geestelijkheid. Bij sommige missen kon er ook een collectebus rondgaan, maar ook dat zorgde voor ruzie.
In feite was de Curaçaose rooms-katholieke gemeente zo arm als een
kerkrat: er waren nauwelijks rijke parochianen, de meeste parochianen
waren mulat of zwart en vaak ook nog slaaf, en hadden dus weinig bezit.
Ook al probeerden zij hun kerk te steunen, het was niet genoeg voor het
onderhoud van de bedienaren en de roerende en onroerende zaken.
Pas toen de Propaganda Fide inzag dat ook zij een duit in het zakje
moest doen en in 1776 ruimhartig de reiskosten voor de drie franciscaanse geestelijken wilde betalen, kwam er enig zicht op een bestendige
parochie.
En wat het derde, laatste punt betreft: het is niet duidelijk of kardinaal Lante hier de eilandsregering bedoelt (dus gouverneur en Raad)
of de kerkenraad: beide hebben in de kas gegraaid, de eilandsregering
door hoge belasting te heffen op erfgoed van gestorven priesters en de
kerkenraad door uit de privéboedel van overleden priesters eigendommen te vergaren als zijnde zogenaamd door de kerkmeester geleend aan
de priester. In de verslagen van de kerkmeesters wordt dit rooskleurig
voorgesteld, terwijl al bij de afwikkeling van de aankoop van het huis
in de Kuiperstraat (door baron J.B. Cloots voor zijn familielid Cornelis
Cloots sj) de gevolmachtigde kerkmeester, molenaar Cales, niet helemaal zuiver handelde en het huis ruilde voor drie huisjes vlak naast zijn
molen, waarvan hij een pakhuis wilde maken. Ik vind niets meer terug
van een positief resultaat van de opbrengst van die huizenaankoop door
baron Cloots voor de jezuïeten op Curaçao. Alleen de molenaar draaide
goed daarna, totdat pater Grimon waarschijnlijk op de grond van die drie
huisjes de St. Annakerk bouwde.
Wat betreft de aanklacht en veroordeling door de Spaanse Inquisitie
van Caycedo in 1714 vinden we niets terug in het verhaal van kardinaal
Lante: als gevolg van alle bureaucratie rondom het patronaatsrecht werkten de Propaganda Fide en Caracas/Madrid volledig langs elkaar heen en
hielden zij ieder hun eigen mening over Caycedo, zelfs nog zeventien
jaar na zijn dood. Slimme missionarissen zoals De Dôle en Caycedo
wisten precies tussen de mazen van het net door te glippen en vroegen
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bij de Propaganda Fide ondersteuning voor werk dat eigenlijk door de
bisschop van Caracas uitgedeeld moest worden. Beide priesters hadden iets te verbergen en wisten dat zo goed te doen dat de Propaganda
Fide geen wantrouwen tegen hen koesterde, terwijl andere partijen hen
verafschuwden. Deze methode van priesters om gebruik te maken van
langs elkaar heen werkende partijen is een buitengewone conclusie van
deze paragraaf, naast de op zich ook vreemde gewaarwording van het
feit dat Rome een priester de hemel in prees en Madrid hem het liefst op
de Inquisitoriale brandstapel zag eindigen. Deze tegenstellingen tussen
Madrid en Rome ten aanzien van hun mening over Caycedo heb ik tot nu
toe niet bij onderzoekers gevonden, omdat zij ofwel alleen de archieven
in Rome onderzochten, ofwel alleen die in Caracas/Sevilla ofwel alleen wat daarover nog te vinden was in de doopboeken op Curaçao. In
dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat Caycedo de eerste prefect was.
Dat blijkt zowel in de archieven van de Propaganda Fide als in die van
de augustijnen in Rome. Degenen die alleen de doopboeken van Curaçao kenden zijn daardoor op een dwaalspoor gezet omdat Maubach (zie
hierna) als eerste missionaris in de Curaçaose doopboeken tekende als
apostolisch prefect.57
De ontdekking van Caycedo als eerste prefect is toe te schrijven aan
de paters W. Brada op 58 en J. Benigno van Luijk osa 59 in het midden van
de vorige eeuw, maar het drong nog niet door bij andere onderzoekers.
Het enige wat ik eraan toegevoegd heb is de nauwgezette controle van de
archiefstukken en de constatering dat er een grote tegenstelling was tussen Caracas/Madrid versus Rome. Dat laatste zagen Brada en Van Luijk
niet.

57 M.D. Latour op, Pro-kathedraal Sint Anna 1752-1952 (Curaçao 1952) 28 ‘Op het
titelblad van het ‘eerste doopboek’ schrijft hij [Maubach] eigenhandig dat hij door
de Apostolische Stoel en de kardinalen van de Propaganda Fide als ‘Missionaris
Apostolicus, praefectus Apostolicus’ en pastoor is aangesteld en tot dit officie is
toegelaten door de Staten van Holland’. Latour maakt hier de fout dat hij alleen
maar afgaat op deze mededeling van Maubach, waaraan enkele fouten kleven die
echter Maubach niet kon weten. Niet Maubach was de eerste prefect en hij was ook
niet de eerste die een doopboek begon. Hij was bovendien niet degene die de kerk
naar St. Anna noemde en afbouwde: dat laatste deed Grimon. Bovendien heb ik in
hoofdstuk i reeds gemeld dat het eerste doopboek begon in 1677. Overigens zijn de
doopboeken niet ononderbroken voortgezet, dus men kan Maubach niet zijn
fouten aanrekenen. Het is knap van Brada en Van Luijk dat zij de fouten zagen,
toen zij de archieven indoken. Van Luijk was als augustijn zeer goed thuis op het
augustijnerarchief in Rome. Brada had goede contacten met hem. Latour moest
het doen met de gegevens die op Curaçao voorhanden waren.
58 W. Brada op, Prefect Caysedo 1715-1738 (Curaçao 1956).
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iii.3 de periode 1738-1758
Inleiding
Deze periode werd gekenmerkt door verwarring waardoor een groeiende bemoeienis van de Curaçaose gouverneur ontstond met de roomskatholieke gemeente aldaar. Door zijn samenwerking met zowel Grimon
als met de kerkmeesters van de katholieke kerk wist gouverneur Faesch
de vrede te bewaren, sterker nog, hij wist de tolerantie op te rekken.
Daarnaast bleef hij het parochiebestuur in de gaten houden en kreeg iedere binnenkomende een waarschuwing mee bij zijn prealabel consent.
Dus de tolerantie bleef zeer ‘prealabel’ en heel scherpe kantjes houden,
maar er waren ook vreugdevolle gebeurtenissen zoals de opening van de
St. Annakerk door pastoor Grimon, waar alle gezindten aan meededen
en het een dag van tijdelijke feestelijke coexistentie werd op Curaçao.
Tegelijkertijd was de bisschop van Caracas in een spagaat geraakt over
zijn hulp aan Curaçao, want zijn directe broodheer, de koning van Spanje,
raadde hem af om Grimon te helpen, terwijl de kardinaal-prefect van de
Propaganda Fide de kerkelijke jurisdictie over Curaçao trachtte over te
hevelen van Caracas naar Santa Fé, waardoor de bisschop zich miskend
voelde. Curaçao was politiek niet meer een onderdeel van Venezuela,
maar kerkhistorisch wel: alleen vergiste de kardinaal-prefect zich in de
geografische ligging van Curaçao: Santa Fé de Bogotá (hoofdstad van
Colombia) ligt midden in de Andes en ver weg van Curaçao terwijl Caracas (hoofdstad van Venezuela) vlakbij Curaçao ligt.
In deze periode werd op verzoek van de Propaganda Fide de macht
van de nuntius in Brussel groter: hij moest priesters zoeken met hulp van
pastoor J. Oem uit Amsterdam die zowel met de katholieken van Curaçao goede contacten had als met de Bewindhebbers van de wic, terwijl
in de zeventiende en achttiende eeuw de bisschop van Caracas steeds
priesters stuurde.60 Er was nog voortdurend hulp van de bisschop van
Caracas aan de priesters op Curaçao. De verhouding tussen Grimon en de
bisschop was allerhartelijkst evenals de verhouding tussen Grimon en de
gouverneur van Curaçao. Dit is, gezien het beleid van de Propaganda Fide
en de nuntius, merkwaardig.
59 J. Benigno van Luijk osa, ‘El P. Agustín Beltrán Caicedo y Velasco, prefecto apostólico
de Curaçao (1715-1738)’. In: Missionalia Hispánica 49, enero-abril, Madrid 1960.
60 P. Polman, Romeinse bescheiden voor de geschiedenis de rk kerk in Nederland 17271853, deel ii 1754-1795, rgp 110 (’s-Gravenhage 1963) 85. Polman was door Oem op
het verkeerde been gezet: Oem had het over de bisschop van Santa Fé die de jurisdictie had (Polman 265). Klein foutje: Santa Fé moet Caracas zijn.
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In feite mocht de Propaganda Fide zich volgens het patronaatsrecht
van de Katholieke Koningen van Spanje niet met onderlinge juridische
kwesties in Latijns-Amerika bemoeien, zoals welke bisschop waar
jurisdictie had. Het zou nog duren tot de Revolutietijd van de onafhankelijkheidsoorlogen van Latijns-Amerika voordat het patronaatsrecht
helemaal uitgewerkt was en de Propaganda Fide de gebieden die nog (of
weer) missiegebied waren, kon overnemen zonder de bemoeienis van
het patronaatsrecht van Madrid.
Ik zal ook nu weer in de volgende paragrafen het verloop van de gebeurtenissen schetsen aan de hand van de bronnen. Allereerst behandel ik
de zwerfpriesters, vervolgens de inmenging van de gouverneur. Daarna
komt Grimon als bouwpastoor aan de orde en de harmonie en grotere
tolerantie op Curaçao in zijn tijd, gevolgd door de geschiedenis van het
zogeheten huwelijksregelement. En tenslotte wat de bronnen zeggen
over de bestuurlijke verwarring tussen Rome en Caracas.
Om kort te gaan: er waren tegenstellingen tussen de kerkmeesters,
de priester en de parochie, waardoor de gouverneur moest optreden.
Het merkwaardige was dat de gouverneur aldus de verzoenende tolerante factor werd op Curaçao tussen elkaar bestrijdende groepjes van een
paepse religie waar hij weinig affiniteit mee had, maar gaandeweg steeds
beter begreep. Grimon bouwde een kerk en was met iedereen bevriend,
zelfs met de bisschop. Tussen bisschop en Propaganda Fide boterde het
echter niet. De bisschop voelde zich miskend door de Propaganda Fide,
alsof hij nooit iets voor Curaçao gedaan had.

iii.3a enkele zwerfpriesters 1742-1751
Eerst noem ik enkele priesters die volgens de doopboeken op Curaçao gewerkt hebben. Zij waren allen Spaans- of Frans-sprekend en soms maar
enkele dagen of hooguit enkele maanden op Curaçao. Zij behoorden dus
tot de ‘zwerfpriesters’.61
Van september 1742 tot september 1743 werkte er père J. Michael du
Rieu de Maissonneuve op uit Martinique. Zijn overste op Martinique,
père Vidaud op, had vastgelegd dat de zwarten het volgende moesten leren om katholiek te kunnen worden: er bestaat maar één God, maar er is
een Drievuldigheid. Ook moesten ze onderricht worden over de menswording en verlossing van Christus en over de de eeuwigheid. Verder
61 W. Brada op Kerkgeschiedenis Curaçao 1742-1776. Willemstad 1951.
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moest de eigenaar van de slaaf een zedenverklaring over de aspirant-dopeling afleggen en moest de aspirant-dopeling een onvolmaakt berouw
over zijn zonden tonen, alvorens hij gedoopt kon worden. Het biechten
gebeurde immers pas na de doop. Het is de vraag of iedere priester zich
aan deze richtlijnen hield. Zeker de asientoslaven waren soms te kort op
het eiland om daadwerkelijk ‘bekeerd’ te worden.
Du Rieu de Maissonneuve vertrok omdat kerkmeester Cales de kerk
had ingericht als pakhuis. Na zijn vertrek was er ook ruzie over zijn inboedel. Gouverneur Faesch moest bemiddelen. Hij trok vervolgens de
benoeming van kerkmeesters aan zich, omdat er geen vaste priesters waren en dus de katholieke gemeente afhankelijk was van de kerkmeesters.
Van 5 januari tot 14 juni 1744 stond fr. Maxime ofm.cap in het doopboek en na hem, van 12 juli tot 9 augustus 1744, pater Henricus Manuel de
Arechaga. Die noemde ook de eigenaars van de slaven. Uit dit katholieke
doopboek bleek dat er nogal wat gereformeerden en Joden de kinderen
van hun slaven katholiek lieten dopen; zelfs de dominee en rabbi hadden
katholieke kindslaven.
Van 22 november 1744 tot 7 februari 1745 waren pater Bartholomeus
Zalas en de fraters Emmanuel de Villar en Alexander Herdez, drie mercedariërs, actief aan het dopen: in achtenvijftig dagen meer dan duizend
mensen. Hoogstwaarschijnlijk was een groot aantal hiervan slechts tijdelijk op Curaçao als negotie- of asientoslaaf, dus om verkocht te worden
aan de Spaanse koloniën.
Op 17 januari 1745 waren er notities van Salvatore de Guevarra ofm.
Hij doopte driehonderd mensen, waarvan slechts negen ‘legitimi’ (met
getrouwde ouders). Op 30 juni 1745 werd hij alweer uit zijn functie ontheven, omdat hij te opstandig was: hij preekte over de gelijkheid van de
mensen. Al eerder waren er klachten over deze pater geweest, maar niet
vanuit Curaçao.62 De algemeen overste van de franciscanen op de Aracoeli in Rome, Bernardus Monteverde, had reeds op 10 september 1737
bij de Propaganda Fide over Guevarra geklaagd, omdat deze vanuit zijn
klooster in Caracas naar Havana was gegaan voor familiebezoek en op de
terugweg via Curaçao daar was blijven hangen.63
Na zijn ontslag door de kerkmeesters in 1745 bleef Guevarra op Curaçao om te ageren tegen de nieuwe priester die prealabel consent gekregen
had: de Franse priester Michael Martin Roldan. De kerkmeester Slijk
vroeg op 14 april 1746 inlichtingen in Caracas over Roldan.64 Hij bleek
62 Rome, apf aa 1 f.470.
63 Rome, apf a mer 2 f.455.
64 Caracas, aac Censos 122 f.13

— 155 —

ruim een jaar eerder, op 19 december 1744, in Caracas tot priester gewijd
te zijn en was de zoon van Felix Martin Roldan en Maria Mariño-Roldan,
met een verklaring dat zij ‘limpieza de sangre’ waren (van zuiver bloed).65
Die verklaring moesten alle seculiere priesters afleggen om te voorkomen dat mensen met indiaans of joods bloed priester zouden worden.
In Spanje bestond die ‘limpieza de sangre’-regel al vanaf het oprichten
van de Spaanse Inquisitie en was toen vooral gericht tegen de Joden. Nu
werden ook de autochtone bewoners er het slachtoffer van. De religieuze
intolerantie in Spaans-Amerika had soms een raciale input.

iii.3b ingrijpen van gouverneur isaac faesch
Gouverneur Faesch moest regelmatig bemiddelen in een ruzie tussen
pastoor en kerkmeesters. Op 9 juli 1745 werd een ‘reforme’ vastgelegd
over de verhoudingen: daarin werd Anthony Slijk gehandhaafd als kerkmeester, maar hij kreeg er twee nieuwe kerkmeesters bij: de Italiaan
George Germa en de Fransman Jean Baptiste Gachacijn. Tevens moest
de rooms-katholieke geldkist die in het voorportaal stond, iedere avond
naar de fiscaal gebracht worden zodat het geld kon worden geteld en dan
vervolgens bij Slijck opgeslagen. De ruzies tussen de aanhangers van
Guevarra en Roldan liepen zo hoog op dat de aanhangers van Guevarra
Roldan ervan beschuldigden toen hij ziek was het bed te delen met zijn
huishoudster. Ze demonstreerden voor zijn huis en braken in, waardoor
Roldan moest vluchten. Gouverneur Faesch moest zich opnieuw ermee
bemoeien om de verhitte gemoederen te bedaren. Hij kondigde daarom
op 28 februari 1747 een plakkaat af dat de anti-Roldan parochianen hem
niet meer mochten aanvallen en dat Roldan de enig toegelaten priester
was. (zie Bijlage c3a).
Toen er na Roldan een nieuwe priester kwam, moest deze op 26 mei
1747 als père Charles Jozef Nicolaus Montault de Mesenetz bij de gouverneur de poorterseed afleggen om prealabel consent te krijgen. Hij beloofde de rooms-katholieke Gemeente te bedienen en de rust te bewaren.
Verder beloofde hij gehoorzaamheid aan de Staten-Generaal, de wic en
de Gouverneur en Raden van het eiland. Verder zou hij noch direct noch
indirect correspondentie houden met het buitenland ten nadele van de
regering en zich onderwerpen aan de bevelen die hem successievelijk
door de Gouverneur en Raden werden gegeven.66
65 Caracas, aac sección Ordenes nr.11, 1744.
66 brada (1951) 39.
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Maar ook hij kreeg ruzie met de kerkenraad. Ditmaal over het rondgaan met de collecteschaal door de zoon van kerkmeester Germa in
opdracht van de pastoor: Montault moest genoegen nemen met de tweehonderd pesos per jaar. De boze parochianen vonden dat de kerk maar
op slot moest totdat er een priester uit Holland zou komen; een van de
ondertekenaars was de vroegere kerkmeester Cales.
Enkele kooplieden uit Amsterdam wilden eindelijk een rustiger priester
uit Europa op Curaçao. Zij vroegen op 25 oktober 1748 aan de Propaganda
Fide om priesters te zenden. De generale overste van de dominicanen
wilde via zijn Duitse provincie wel medewerking verlenen.67 Daar is niets
meer over gehoord in 1750. In dat jaar was op Curaçao een slavenopstand
op Hato, die door de corpsen vrije negers en vrije mulatten werd neergeslagen. Op dat moment was er nog geen priester uit Europa, maar wel
pater Francisco Gregorio Gutierrez. Hij noteerde doopsels van 17 april tot
10 oktober 1750, maar stierf kennelijk al kort daarna, want op 27 oktober
werd door Manuel Sanchez een inventaris van zijn goederen gemaakt.68
Op 7 april 1751 moest de gouverneur weer ingrijpen in de rooms-katholieke aangelegenheden, ditmaal over de ruzie tussen de kerkmeesters
en de pastoor over de eigendommen van de kerk.
Drie weken later, op 27 april 1751, publiceerde Faesch een zondagregeling-wet voor christenen, Joden en vreemdelingen:
Op zondag mogen er na het tweede gelui der klokken geen goederen
meer worden verkocht tot zeventien uur. Alle scholen, ook die der
Joden moeten gesloten blijven. Alle handwerken en ambachten zijn
verboden, behalve het maken van doodskisten en het malen van
graan. Er mogen geen schepen geladen of gelost worden. Ook geen
goederen uit of in pakhuizen laden of lossen. Er mogen geen tapperijen open zijn en overige spelen. Artikel zeven is heel bijzonder:
alle negers en mulatten moeten zich komend uit de katholieke kerk
zedig en stil gedragen zonder gelach en hinder voor de dienst van de
Augsburgse confessie die in het huis van de weduwe van Dirk van
Uytrecht plaats vindt. ‘Op poene van arbitraire straffen.’ 69
Faesch gedroeg zich als een gezaghebbend maar ook bemoeizuchtig directeur.
67 Rome, apf aa 1 f.505-507.
68 Curaçao, nac Patersarchief 57.
69 brada (1951) 51.
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iii.3c bouwpastoor grimon: weldadige rust
1751-1755
Op 18 september 1750 stuurde de nuntius van Brussel een tussenverslag
aan de kardinaal-staatssecretaris van de Propaganda Fide. 70 Hij meldde,
dat hij gesproken had met pater Jos de Longas ofm 71 over Curaçao: ‘Er
zijn daar jezuïeten geweest, maar zij zijn snel gestorven. Daarom heeft de
jezuïetenorde het eiland verlaten. De kooplieden willen nu een priester
die zowel Nederlands als Frans spreekt; hij hoeft geen Latijn te kennen’.72
De kooplieden hoefden geen theologisch onderlegde priester, maar wilden wel kunnen biechten en verstaan worden. Op 12 maart 1751 kon de
nuntius van Brussel eindelijk aan de kardinaal-staatssecretaris berichten
dat hij twee priesters bereid had gevonden om naar Curaçao te gaan, maar
hij noemde nog geen namen. 73 De reiskosten waren voor hen problematisch hoog.74
Hij vond niemand, maar toch kreeg Curaçao eindelijk een goede zwerfpriester uit Puerto Rico. Vlak nadat Miguel Grimon oesa vanuit Puerto
Rico met zijn boot op Curaçao gearriveerd was, kon hij met prealabel
consent van de gouverneur op 14 mei 1751 gaan dopen. Ook kon hij de bisschop op 30 september 1751 het volgende melden: ‘Ik heb al enige doopboeken naar Coro gezonden en zend hen binnenkort ook het trouwboek
dat weinig gebruikt is. 75 Ze leven openlijk als man en vrouw zonder te
trouwen. Hier worden veel doopsels aan volwassenen gegeven: tot nu
toe te snel. Ik wacht liever met dopen van volwassenen totdat ze driemaal op zondag in de kerk geweest zijn en mijn uitleg gehoord hebben.’76
Grimon moest op 3 november 1751 zijn brigantijn ‘Ave Maria de Sta
Barbara’ ofwel ‘La dichosa’ verkopen om voldoende geld te hebben voor
de bouw van een stevige kerk op Otrabanda in de buurt van het bouwval70
71
72
73
74

Rome, apf bo 135.
Hij werkte op de Boompjes Amsterdam, maar hij kende ook kooplieden op Curaçao.
Frans werd gevraagd omdat er enkele Franse kooplieden waren.
Rome, apf bo 135.
Polman schreef in zijn commentaar in de rgp 103 p.754-755 dat de Propaganda Fide
de reiskosten zou kunnen betalen, maar daar was op dat moment nog geen sprake
van. Pas in 1776 bood de Propaganda Fide dat aan. Polman dacht dat een van de twee
missionarissen in 1751 Ten Oever was. [Dat kan niet, want Ten Oever moest toen
nog gewijd worden. In feite heeft de nuntius op dat moment niemand gestuurd,
want Gambier is op eigen initiatief naar Curaçao gegaan en kreeg pas achteraf toestemming, dus net als Schabel ging Gambier op eigen initiatief. Verder geen overeenkomsten: Schabel was diplomatieker dan Gambier.]
75 Deze liggen nu in aac Caracas.
76 Caracas, aac Censos 122 f.14.
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lige kerkje van Caycedo.77 De Grimonkerk kwam waarschijnlijk op het
terrein van de drie huizen die door Cales geruild waren voor het huis
van baron Cloots aan de Kuiperstraat. Grimon ging ook op zoek naar fondsen en schreef als bouwpastoor op 12 mei 1752 een bedelbrief aan Vicaris
Prat in Caracas: ‘Ik ben een kerk aan het bouwen op Curaçao en verzoek
om een aalmoes voor de kerk.’78 Enige maanden later, op 16 augustus
1752, schreef hij aan de bisschop een korte geschiedenis: ‘Na de dood van
Caycedo zijn er verschillende priesters geweest onder anderen Francisco
Gutierrez en Salvador De Guevarra, daarna een Fransman: een trinitariër’ (hij bedoelt misschien Roldan). 79 Op 8 mei 1753 schreef Grimon een
zeer opgetogen brief aan de bisschop van Caracas: 80 ‘Er zijn dertienduizend zielen op Curaçao. Uw voorganger zond mij een helper, maar ik kan
hem niet goed onderhouden: slechts tweehonderd pesos per jaar inclusief maaltijden en schone was mag dat kosten. De bouw van de kerk is
goed gegaan: er zijn drie beuken en het hoofdaltaar is gewijd aan de heilige Anna, patrones van de kerk.81 Er zijn twee zijaltaren, een daarvan is
gewijd aan de Christus van de goede werken en de ander aan de H. Maria
van de Rozenkrans. Ook gereformeerden en Joden droegen bij aan de verfraaiing van de kerk, van de Joden heb ik zowel bouwmaterialen als zilveren schalen gekregen. Op de dag van de inwijding waren ook zij aanwezig
in de kerk met zoveel plezier, alsof ze de kerk opgericht hadden voor hun
eigen religie. Ik zou nog graag heilige olie van u willen ontvangen.’
Grimon schreef bijna maandelijks een brief naar de bisschop. Verschillende keren stuurde hij een inventarislijst, zoals op 12 mei 1751,82 aangevuld op 22 september van dat jaar,83 hetgeen op 2 februari 1753 herhaald werd84 en op 17 mei 1753 nogmaals. Ook stuurde hij verslagen over
zijn werkzaamheden (op 15 juni 1753 en op 2 augustus 1753).85 Ook de
77 Brada 51.
78 Caracas, aac Censos 122 f.16.
79 Caracas, aac Censos 122 f.17.
80 Caracas, aac Censos 122 f.17.
81 Dit is de eerste keer dat de naam van de kerk genoemd wordt: vorige onderzoekers
dachten dat de kerk pas onder Maubach St. Annakerk genoemd werd en dat
Maubach de eerste prefect zou zijn.
82 Caracas, aac Censos 122 f.15a.
83 Caracas, aac Censos 122 f.15b.
84 Caracas, aac Censos 122 f.18.
85 Caracas, aac Censos 122 f.19, 20 en 21. De folia corresponderen met de brievendata.
Uit het grote aantal brieven van Grimon aan de bisschop (bijna maandelijks) krijgen
we veel gegevens maar het wordt ook duidelijk dat de bisschop dit weer doorgaf aan
Madrid. Een religieus spionagenetwerk ‘avant la lettre’. In het laatste kwart van de
achttiende eeuw verbood de wic schriftelijk contact tussen de Curaçaose priester
en de bisschop van Caracas.
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De St. Annakerk, gebouwd door M. Grimon in 1752

latere prefect Navarro deed dat. De bisschop van Caracas stuurde vervolgens de belangrijkste gegevens naar Madrid. Op 7 oktober 1753 schreef
iemand (geen ondertekening, maar het lijkt een kladbrief van de bisschop aan de koning) ‘over het goede werk van Grimon op Curaçao, waar
veel asientoslaven zijn.’86 Het is de vraag of die frequente correspondentie bekend was bij de wic die het immers als een inbreuk op haar
politieke macht kon zien ofwel als spionage over kerkelijke aangelegenheden op haar grondgebied. Toch nam gouverneur Faesch van Curaçao
de moeite om op 19 september 1753 de bisschop te danken voor zijn
hulp aan Grimon bij het bouwen van een katholieke kerk op Curaçao. 87
86 Caracas, aac Censos 122 f.25/28.
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Dit is de meest opvallende brief uit het archief van de aartsbisschop: een
gereformeerde gouverneur die de buitenlandse katholieke bisschop bedankt voor zijn hulp aan de gelovigen van Curaçao: een ongehoord staaltje van diplomatie in de tijd dat de West-Indische Compagnie nog steeds
een officieel beleid had van verbod van de katholieke eredienst op het eiland. In de zeventiende eeuw was zo’n dankbrief ondenkbaar. Zelfs toen
er weer oorlog dreigde in het laatste kwart van de achttiende eeuw was
een dergelijke vriendelijkheid onmogelijk. Op 20 september 1753 schreef
Grimon een begeleidingsbrief aan de bisschop ter begeleiding van de
brief van Faesch.88 Vanwege het patronaatsstelsel mocht een bisschop
geen rechtstreeks contact hebben met een buitenlandse politicus maar
moest het via Grimon. Op 2 mei 1754 schreef Faesch nogmaals aan de
bisschop van Caracas; ditmaal over het bezoek van Grimon aan zijn broer
in Barcelona (Cumaná): een bedekt verzoek om Grimon te helpen. 89 Op
7 mei 1754 schreef Grimon aan de bisschop vanuit Barcelona (Cumaná)
een verslag over zijn reis. 90 In een brief zonder datum had hij al over zijn
broer Vicente, don Diego Esturdi en anderen in Cumaná geschreven omdat zij hem beschuldigden.91
In 1755 was de spionagedienst van de bisschop weer actief en schreef
hij een verslag over Curaçao en Grimon aan de koning, maar diens antwoord was niet gunstig voor Grimon vanwege de nare ervaringen van
de koning met Caycedo, een vroegere ordegenoot van Grimon.92 In het
verslag van de bisschop staat: ‘Er zijn veertigduizend zielen.93 Nu werkt
er Grimon oesa. Op Curaçao is de grootst mogelijke tolerancia.94 Het
gros van de katholieken is minvermogend, er zijn slechts een paar katholieke ondernemers. De regering is van de gereformeerd-lutherse kerk.95

87 Caracas, aac Censos 122 f.28/25: Van alle gouverneurs was Faesch degene die het
meest positief stond tegen de katholieke geestelijken en die inzag dat hij ze nodig
had om de rust te bewaren.
88 Caracas, aac Censos 122 f.30/27.
89 Caracas, aac Censos 122 f.32. Dus niet de reden die Brada geeft voor deze brief.
Brada dacht aan hulp voor de katholieken van Curaçao, maar Faesch wilde hulp van
de bisschop voor Grimon in zijn strijd met zijn schuldeisers in Venezuela.
90 Caracas, aac Censos 122 f.33.
91 Caracas, aac Censos 122 f.29/26.
92 Caracas, aac Censos 122 f.34.
93 Dat aantal is zwaar overdreven, maar hij noemt dit hoge getal waarschijnlijk om
duidelijk te maken, dat Grimon niet alleen al die katholieken kan bedienen. Er was
nog geen bevolkingsregister; bovendien waren de slavenschepen soms op het
eiland, waardoor het aantal van mogelijke katholieken plotsklaps toenam. Echter de
schattingen van eerst Caycedo en later Brouwers zijn dichter bij de werkelijkheid
van de eerste volkstelling eind achttiende eeuw van Grovestins en Boeij.
94 De bisschop gebruikte letterlijk dat Spaanse woord.
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Het merendeel van de kooplieden is joods, afkomstig, direct of indirect
uit Brazilië, Nieuw Amsterdam [New York] of Holland.’ Let op het
woordgebruik van de bisschop: ‘tolerancia’ aangaande gewetensvrijheid
voor katholieken, en de omschrijving van de bevolking van Curaçao,
het aantal katholieken is zwaar overdreven, de ambtenaren van de wic
waren persé niet luthers, maar lid van de gereformeerde publieke kerk.
De kooplieden waren inderdaad overwegend joods maar er kwamen ook
steeds meer lutherse kooplieden. Kennelijk wist de bisschop dat niet: de
spionagedienst was nog niet perfect.
Het antwoord van de koning was kort maar krachtig: ‘pas op met
Grimon die van dezelfde orde (oesa) is als Caycedo. Deze was aangeklaagd door de Inquisitie, maar wist zich op Curaçao schuil te houden
na zijn veroordeling. Gouverneur van Curaçao lijkt welwillend tegen
katholieken.’96 Deze briefwisseling is zeer verhelderend over de zijdelingse invloed van de Spaanse koning op het dagelijks leven van Curaçao.

iii.3d: het huwelijksreglement
In het midden van de achttiende eeuw vonden de wic en de StatenGeneraal het nodig om het huwelijksreglement dat al een eeuw bestond,
opnieuw uit te geven met nieuwe straffen voor de priesters die zich er
niet aan zouden houden. In de Spaanse koloniën mochten slaven wel
trouwen. In feite speelde het probleem al veel langer, want reeds in 1740
werd de jezuïet Van Schelle/Clock van het eiland gezet, omdat hij zich
niet aan de regels gehouden had en toch een echtpaar in het huwelijk
had verbonden. Voor de zwarten en mulatten van Curaçao is het verbod
desastreus geweest, te meer daar de Europese huwelijkstrouw voor hen
nog een dode letter was en ze wel graag gemeenschap hadden met elkaar.
De priesters predikten een Europees huwelijksideaal dat door het wicbestuur uitdrukkelijk alleen was weggelegd voor vrijen. Slaven mochten
niet trouwen want dan konden ze niet apart verkocht worden. Huwelijken mochten bovendien alleen door de dominee worden ingezegend
volgens het reglement uit 1656, bedoeld voor de Generaliteitslanden en
nu dus ook opnieuw voor Curaçao.
Op 12 december 1753 werd Plakkaat 71 afgekondigd als een hernieuwde
95 De bisschop vergiste zich: de lutheranen konden/mochten niet in de regering zitten. Ze hadden toen op Curaçao net een eigen gemeente opgericht en enige jaren
later hadden ze een eigen kerkgebouw, ook met hulp van andere religies.
96 Caracas, aac Censos 122 f.35.
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Publicatie van het huwelijksreglement.97 Over deze huwelijkswetgeving is nog tot in de negentiende eeuw ruzie gemaakt met de katholieke
priesters op Curaçao, want zij wilden hun gelovige slaven ook in de echt
verbinden. Als het gevolg van de geringe aantallen huwelijken was het
begrip ‘huwelijkstrouw’ op de Benedenwindse Eilanden minder aanwezig en dat is zo gebleven tot ver in de twintigste eeuw. Men kan bepaalde
gewoontes niet zo snel veranderen.98
Grimon werd ondanks zijn vriendschap met Faesch toch op 26 maart
1754 op de vingers getikt toen hij in zijn ordekleed op straat liep en een
huwelijk had ingezegend voordat de fiscaal daar toestemming voor gegeven had.99 Hij mocht van Faesch blijven totdat er een priester uit Holland kwam en mocht zelfs een helper aanstellen, p. Joseph Antonius
Hernandez uit Madeira, die tijdelijk op het eiland was.100 Op 7 oktober
1755 doopte Grimon voor het laatst op Curaçao. Daarna moest hij met
een boot naar Coro; het is onbekend of hij op verzoek van de kerkmeesters vertrok of uit zichzelf. Begin 1756 moest Navarro aan de bisschop
melden, dat Grimon verdronken was tijdens zijn reis naar zijn broer op
de Vaste Kust.101 Venezolaanse onderzoekers102 menen dat Grimon was
vertrokken vanwege de komst van Gambier.

97		Curaçao, nac Patersarchief 52.
98		Een voorbeeld uit de twintigste eeuw maakt dat duidelijk: Toen in 1948 P.J.A.
Schunck, een kledingfabrikant uit Heerlen (Nederland), een vestigingsplaats zocht
voor een nieuwe kledingfabriek op de Antillen, werd hem door het gouvernement
Bonaire aangeraden. Reden: er was op Bonaire een groot vrouwenoverschot zonder eigen inkomsten, want hun mannen waren vertrokken naar Curaçao en Aruba
om daar te werken in de olieraffinaderijen. Het eerste jaar kwam nog wel geld van
die mannen naar Bonaire maar daarna droogde het sturen van geld op omdat de
mannen een nieuw gezin stichtten op hun nieuwe eiland. De Bonairiaanse vrouwen vervielen tot grote armoede totdat ze door de kledingindustrie in hun eigen
levensonderhoud konden voorzien. De overspelplegende houding van de mannen werd rond 1950 nog vanzelfsprekend gevonden!
99		Ch. De La Try Ellis Aantekeningen en beschouwingen over land en kerk in de Nederlandse Antillen (Willemstad, z.j.) 174.
100 Caracas, aac Censos 122 f.31.
101 Caracas, aac Censos 122 f.47.
102 Carlos Felice Cardot, Curazao Hispanico (antagonismo flamenco-español), (Caracas 1982, 3e druk) 405 beweert: ’Grimon fue despojado de la iglesia y obligado a
salir en una pequeña embarcación, la cual naufragó cerca de las costas de Coro’,
omdat Gambier op Curaçao aangekomen was ‘enviado por los magistrados de la
Republica de Holanda’. Het is de vraag of Gambier ‘enviado’ (gezonden) was.
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iii.3e gambier en de bestuurlijke verwarring
tussen rome en caracas
De Waalse priester Petrus Wijnandus Gambier op (uit Brussel, maar
in Namen opgeleid) arriveerde op eigen initiatief op 12 oktober 1755
vanuit de Franse eilanden op Curaçao. Na aankomst beweerde hij zijn
benoemingspapieren in Amsterdam te hebben laten liggen. Hij kreeg
toch prealabel consent en begon vrijwel meteen ruzie te maken met de
kerkmeesters onder andere over de diensten van de priester en over de
betaling ervan. Na elf maanden ruzie tussen Gambier en de kerkmeesters werd de gouverneur gevraagd om een oplossing. Opnieuw moest de
gouverneur tussenbeide komen met een plakkaat. Op 20 september 1756
werd Plakkaat 96 afgekondigd door een reglement voor de ‘Roomsch Catholieke gemeente’ vast te stellen, waaraan Gambier en de kerkmeesters
zich moesten houden.103 Dit was een ongehoorde inmenging van de staat
in de kerkelijke aangelegenheden, maar de kerkmeesters hadden er zelf
om gevraagd en er was niemand anders die met enige macht zou kunnen
optreden, gedachtig de onlusten in de tijd van Roldan versus Guebarra
(1745). Op 4 maart 1757 schreef de gouverneur van Venezuela, Dn Ph. Ricardos, aan de koning van Spanje over Curaçao. 104 Ook dat was buiten
het boekje, want alleen de bisschop mocht over Curaçao schrijven naar
de koning van Spanje. Curaçao was immers alleen kerkjuridisch een onderdeel van Venezuela en niet politiek.
De nu volgende briefwisseling tussen Rome, Santa Fé, Caracas en Brussel geeft de verwarring weer over de benoeming van een priester als
apostolisch prefect op Curaçao. De Propaganda Fide wilde Gambier, die
op eigen initiatief naar Curaçao gegaan was, toch apostolische patenten
geven en stuurde deze voor hem naar … Santa Fé op 13 november 1756.105
Vervolgens begon het klachten te regenen over het gedrag van Gambier
op Curaçao, zoals blijkt uit de brief van de generale overste van de dominicanen, J.T. de Bossadors, op 24 december 1756.106 Op 16 september
1757 zond Joseph Xavier, aartsbisschop van Santa Fé, uiterst correct aan
de bisschop van Caracas de Propaganda Fide-patenten voor Gambier, samen met de verklaring van de generale overste.107

103
104
105
106
107

Curaçao, nac Patersarchief 57.
Caracas, aac Censos 122 f.36.
Caracas, aac Censos 122 f.40.
Caracas, aac Censos 122 f.41.
Caracas, aac Censos 122 f.43.
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Omdat Gambier door zijn generale overste teruggeroepen werd
vanwege zijn slechte gedrag, vroeg op 29 november 1757 de nuntius van
Brussel aan de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide om iemand te
mogen uitzenden met blanco patenten, want Gambier stond op het punt
het eiland te verlaten.108 Op 6 december 1757 liet de nuntius van Brussel aan de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide weten: ‘Gambier
is in Amsterdam aangekomen’; de nuntius moest maatregelen nemen
om terugkeer te verhinderen: ‘zou een Limburgs klooster een oplossing
kunnen zijn?’109 Op 28 januari 1758 schreef de kardinaal-prefect aan de
nuntius te Brussel: ‘Natuurlijk mag Gambier niet terug; Uw verzoek om
een ander te sturen wordt in de volgende Algemene Vergadering van
de Propaganda Fide besproken.’110 Op de Algemene Vergadering (acta)
van de Propaganda Fide van 20 februari 1758 werd besloten dat de nuntius te Brussel een oningevuld aanstellingsformulier zou krijgen voor
een apostolisch missionaris te Curaçao om door hem te laten invullen.111
Deze missionaris moest het echter aan de aartsbisschop van Santa Fé
voorleggen om van deze de faculteiten te ontvangen. Dus er was nog
steeds niets geleerd over de geografie en jurisdictie van Curaçao ten opzichte van Caracas/Santa Fé. Op 4 april 1758 liet de nuntius van Brussel
aan Spinelli, prefect van de Propaganda Fide, weten dat hij de blanco
patenten ontvangen had. 112
Op 25 april 1758113 schreef eindelijk bisschop Didacus Antonius (Diez
Madronero) van Caracas zelf aan prefect Spinelli: ‘Uw gegevens over
Gambier en Navarro heb ik ontvangen van de Aartsbisschop van Santa
Fé, omdat het bisdom Caracas de jurisdictie heeft over Curaçao.114 Ik kan
er nog aan toevoegen dat de voorganger115 van Gambier naar tevredenheid gewerkt heeft maar door de dood verrast is en dat Navarro goed
werk verricht.’ (Deze brief werd ontvangen in Rome op 5 mei 1759, dus
13 maanden nadat hij geschreven was).
Binnen drie jaar was Gambier alweer weg en toen moest Navarro, de
Venezolaanse priester die voor zijn gezondheid op Curaçao was, de helpende hand bieden.
108
109
110
111
112
113
114

Rome, apf socg 776 f.298 en acta 126 f.318.
Rome, apf bo 11 f.656.
Rome, apf lettere en acta 128 f.109.
Rome, apf acta 128 f.109 en socg 776 f.292-296.
Rome, apf aa1 f.549.
Rome, apf aa1 f.551-552.
De bisschop geeft hier duidelijk aan dat de aartsbisschop van Sta Fé aan Caracas de
papieren zendt, omdat niet Sta Fé maar Caracas de kerkelijke jurisdictie over Curaçao heeft.
115 Hij bedoelt Grimon.

— 165 —

Conclusies van deze periode
Na de jezuïeten en Caycedo hadden de kerkmeesters de macht aan zich
getrokken omdat de zwerfpriesters te kort op het eiland waren. Slechts
bij ruzies moest de gouverneur optreden. Daarna kwamen enkele voorspoedige jaren dankzij de priester Grimon uit Puerto Rico; hij bouwde
een stevige kerk die nu nog bestaat. Hij had goede contacten met iedereen op het eiland, zowel met de katholieken, de protestanten als met de
Joden, maar ook met de wic én met de bisschop, met wie hij een zeer
regelmatige briefwisseling had.
De periode Grimon was een weldaad van religievrede geweest,
waardoor alle religies een bijdrage hadden geleverd aan de bouw van
de katholieke kerk. Deze periode was daardoor het hoogtepunt van de
coexistentie-gedachte op Curaçao. Er was beslist geen integratie, maar
wel korte tijd een vredig naast elkaar leven van de verschillende culturen
en godsdiensten en de facties binnen die godsdiensten. Uit de zure reactie van de Spaanse koning bleek geen tevredenheid over deze coexistentie op Curaçao tijdens Grimon.
De verwarring na Grimons dood was groot, vooral toen er een priester
kwam die alleen op eigen gewin uit was. Wie had de praktische parochiële macht: de pastoor of de kerkmeesters? De gouverneur van Curaçao
trok aan het langste eind en regelde de ruzies tussen de katholieken op
Curaçao. Dat was een inmenging van de wereldlijke overheid in kerkelijke aangelegenheden, maar de gouverneur deed het met gevoel voor
de moeilijke positie van de katholieken op zijn eiland. Grimon had met
zijn welwillende houding zijn prealabel consent behoorlijk opgerekt en
een sfeer van religieuze tolerantie geschapen. Desondanks werden de
katholieke priesters door de wic en de blanke bevolking beschouwd als
een noodzakelijk kwaad om de zwarte bevolking rustig te houden. Het
is de vraag hoe lang die welwillende ‘prealabele tolerante’ houding van
de wic zou blijven bestaan, nu overal een broeierige sfeer ontstond van
vrijheid en gelijkwaardigheid. De slavenopstand van 1750 was al even
een kleine voorproef geweest.
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iii.4 de periode 1756 tot 1776
Inleiding
In deze laatste periode werden er veel oorlogen tussen Europese mogendheden uitgevochten, zowel in het Caribisch gebied als op het Amerikaanse vasteland (o.a. de Brits-Franse koloniale oorlog en de Amerikaanse Vrijheidsoorlog), waardoor de Curaçaose handelaren veel geld
konden verdienen met smokkelhandel. Maar er dreigde ook regelmatig
hongersnood op Curaçao omdat het eiland niet zelfvoorzienend was.
In de vorige paragraaf kon pater Grimon zijn bisschop in Caracas
melden, dat de gereformeerden en Joden hadden bijgedragen aan de
bouw van zijn kerk en op de dag van de opening er zeer vergenoegd bij
waren om de plechtigheid te vieren. Omgekeerd hielpen de katholieken
de lutheranen, toen zij ook een kerkgebouw wilden oprichten. Er waren
in deze periode op Otrabanda twee katholieke kerken: de Annakerk,
gebouwd door Grimon, en de Mariakerk, gebouwd door Caycedo. Over
dat Mariakerkje staat niets meer vermeld in het archief van Curaçao c.q.
dat van Caracas. Pas in 1838 schreef een missionaris in een Nederlands
blad dat een vroeger kerkje van ouderdom in elkaar gezakt was. Verder
stond er in de tweede helft van de achttiende eeuw een lutherse kerk op
Otrabanda en een tweede joodse synagoge, waarover zelfs wegens een
onderlinge ruzie binnen de joodse gemeenschap correspondentie was
met prins Willem Carel Hendrik Friso, de erfstadhouder in Holland.116
Ondanks deze betrekkelijke religieuze tolerantie voor iedere bewoner
van het eiland was er nog steeds geen vrijheid van godsdienst en moest
iedere priester een prealabel consent krijgen van de gouverneur van het
eiland. Ook was de religieuze tolerantie slechts voor de blanken bedoeld.
De zwarten en kleurlingen mochten niet protestants gedoopt of joods
besneden worden. Het was geen wet, die dat verbood; het was een racistische gewoonte, waar blank en zwart zich aan hield. Dat was al zo
vanaf het eerste doopboek in 1677 (zie bijlage a.2). Tussen al die verwikkelingen speelde op de achtergrond steeds mee de machtsstrijd over de
kerkelijke jurisdictie op Curaçao.
Uiteindelijk komt dan als godsgeschenk weer een orde die de verantwoordelijkheid voor priesters op Curaçao op zich wil nemen, maar de
rust is schijnbaar, want de revolutietijd begint: eerst in Haïti, vervolgens
116 Op 30 april 1750 schreef de parnassim van de Curaçaose synagoge Mikvé Israel
naar de prins over de ruzie van hen met enige lidmaten, die op Otrabanda een
eigen synagoge wilden, de Neve Shalom. De la Trey Ellis, (Willemstad z.j.) 142.
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op Curaçao onder de slaven (1795) en tot slot in heel Spaans-Amerika,
waardoor het real patronato opeens in het niets oplost en de kerkelijke
jurisdictie over Curaçao niet meer bij de Spaanse koning berust. Voortaan heeft de Congregatio de Propaganda Fide de macht.
Aan de hand van de beschikbare bronnen komen hierna de volgende onderwerpen ter sprake. Allereerst de priesters Navarro en Fort en vervolgens het parochieel leven in de St. Annakerk. Daarna komen aan de orde
Ten Oever en zijn grote hoeveelheid benoemingspapieren, waarover geruzied werd tussen hem en de bisschop. Dan volgt nog de problematiek
van de weggelopen slaven, waarin Ten Oever ook een rol speelde. En tot
slot een kort intermezzo met Maubach, De Bruijn en Jacobs.

iii.4a navarro en fort
Nu volgt de briefwisseling tussen de instanties die ieder meenden bevoegd te zijn om voor Curaçao geschikte priesters te vinden. De bisschop
probeerde rechtstreeks contact te leggen met de Propaganda Fide over
Curaçao, maar dat mislukte. Langzaam maar zeker groeide het ongenoegen aan de kant van de bisschop, maar het kookpunt werd pas bereikt bij
de komst van Ten Oever. Daartussen laveerde de gouverneur als degene
die de werkzame priester (naar keuze van de bisschop of de Propaganda
Fide) de officiële toestemming voor verblijf op het eiland moest geven:
het beruchte ‘prealabel consent’. De katholieke gemeenschap begon in
deze periode parochietrekjes te vertonen met de daarbij horende vaste
gewoontes van missen, rozenkransgebeden en vieringen in de Goede
Week, zoals het verslag van Fort (hieronder volledig afgedrukt in Nederlandse vertaling) laat zien.
Op 30 januari 1758 verklaarde Faesch dat Navarro provisioneel was
toegelaten, met de restrictie dat hij zou moeten wijken zodra er een
priester uit Holland zou komen.117 Op 1 februari 1758 stuurde Navarro
deze verklaring naar de bisschop van Caracas en schreef: ‘Het is hier
erger dan de Japanse missie: meer dan twee jaar geen priester voor vijfentwintigduizend zielen. Men wacht op een Hollandse priester. Tot zo
lang mag ik er werken’.118 Op 20 februari 1758 antwoordde de bisschop
aan Navarro: ‘Curaçao is nu noodzakelijker dan uw parochie in Guama en
Cocorote. Ik zal voor uw noodzakelijke goedkeuringen zorgen.’119
117 Caracas, aac Censos 122 f.37.
118 Caracas, aac Censos 122 f.38.
119 Caracas, aac Censos 122 f.39.
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Wie is deze Antonius Navarro? Hij kreeg in 1732 de subdiaken- en
diakenwijdingen om priester te kunnen worden: iedere kandidaat moest
bovendien eerst zelf een verklaring van zuiverheid van ras tekenen en
een verklaring afleggen dat hij graag priester wilde worden.120 Daarna
werd Navarro kapelaan en vervolgens pastoor van Guama en Cocorote
(provincia Caracas). Hij werd neerslachtig en ging met toestemming van
zijn bisschop via Curaçao naar Europa om daar in een convent genezing
te vinden. Maar zover kwam hij niet. Hij bleef hangen in een huisje op
het platteland van Curaçao, waar de kerkmeesters hem vonden toen ze
een priester zochten. Hij hielp hen: eerst tijdens de grote strubbelingen
met Gambier en daarna met die van Ten Oever. Op 20 juni 1759 werd Navarro door een zekere Jan Hendrik Brugman, kapitein en lutheraan, hard
aangevallen op straat en ervan beschuldigd dat hij de koopsom van zijn
slavin niet betaald had. Na dit incident heeft Navarro nog twintig dagen
ziek gelegen. Hij was vooral ontzet over het feit, dat er zoveel omstanders
waren die hem niet te hulp snelden. Na de komst van Ten Oever bleef
Navarro op verzoek van de bisschop van Caracas in het geheim doorwerken tot zijn dood op 22 oktober 1763.
Op 25 april 1758 schreef de bisschop van Caracas aan kardinaal Spinelli
van de Propaganda Fide over Gambier en Navarro.121 Deze brief is pas na
dertien maanden in Rome bij de Propaganda Fide aangekomen volgens
een stempel/aantekening van de Propaganda Fide van 20 mei 1759122. Een
onwerkbare situatie, maar deze omslachtige route via Madrid moest bewandeld worden volgens het patronaatstelsel. De Propaganda Fide wist
(schijnbaar) niets van de geschiedenis vóór 1715 (het jaar dat ze Caycedo
tot eerste prefect benoemde). Op 21 augustus 1758 schreef de bisschop
van Caracas aan de aartsbisschop van Santa Fé: ‘Hartelijke dank voor het
doorsturen van de post van de Propaganda Fide over wegsturen Gambier. Toch jammer dat ze dit zo omslachtig doen.’ 123
Het schijnt dat iedere nieuwe bisschop of priester een overzicht wilde
geven; waarschijnlijk omdat ze het zelf erg ingewikkeld vonden. Indien
de Propaganda Fide de periode 1677-1715 uitgezocht zou hebben, zou er
veel ongenoegen aan de kant van de bisschop voorkomen hebben kunnen worden. Let ook op verschil in begindatum van de Curaçaose missie
van enerzijds verslagen uit Caracas (1677) en anderzijds die van de Propaganda Fide (1715).
120
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Op 2 juli 1758 schreef de bisschop van Caracas aan de koning over de
missie van Curaçao vanaf 1677 tot Navarro.124 Op 28 augustus 1758 beschreef Navarro aan de bisschop van Caracas in het kort de geschiedenis
van deze missie vanaf 1700: 125 ‘Er was hier een Caycedo, er waren tot 1742
Hollandse priesters,126 daarna enige langskomende priesters in particuliere huizen; Grimon bouwde een kerk, maar verdronk begin 1756 op
weg naar Coro, daarna een Hollandse monnik,127 vervolgens weer acht
maanden niemand totdat ik kwam. Dit is maar tijdelijk totdat een Hollandse priester komt. Juan Tomas Fort neemt mijn zaken waar bij het
tribunaal.’ [Navarro was tot aan zijn ziekte ook werkzaam geweest bij
het Inquisitietribunaal van Venezuela]. Op 3 september 1758 schreef de
bisschop van Caracas aan Navarro: ‘Hierbij de licentie.’ 128 Op 19 januari
1759 schreef Navarro aan de bisschop: ‘Gouverneur Faesch van Curaçao is
dood, helaas. Nu een interim-gouverneur.’129

iii.4b het parochieleven op curaçao
Op 2 mei 1759 schreef Navarro aan de bisschop: ‘Hierbij het verslag van
Fort.’ 130 Fort is slechts tien maanden op Curaçao geweest als hulpje voor
Navarro tot 27 april 1759 (aankomst Ten Oever op Curaçao), maar weet
toch een indrukwekkend verslag te schrijven. Hier volgt de letterlijke
tekst met zijn ondertekening:
‘Juan Tomas Fort aan Sr. Dr. Don Diego Antonio Diez Madroñero, bisschop van Caracas. Ik kwam op Curaçao, waar ik 10 maanden gewoond
heb, op doorreis van San Juan in Puerto Rico naar Santa Martha en kreeg
een tijdelijk mandaat.
Het eiland Curaçao behoort tot de Barlovento-eilanden en ligt vlak bij
Coro. Het behoort aan de Hollanders en is beroemd om zijn haven en
illegale handel met de provincie Caracas en Nuevo Reyno de Granada.
Behalve enkele forten, zoals op de Punt bij de ingang van de haven,
is er weinig verdediging. De Indianen leven in encomienda met de
Hollanders. Er is een Compagnie van kooplieden die aan de Hollandse
republiek een bepaalde som betalen, waarvoor de republiek de regering
124
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voert en de wet handhaaft en de verdediging voert. Ondanks de huidige
oorlog tussen Engeland en Frankrijk, waar Curaçao last van heeft, hebben de kooplieden nog genoeg geld.
Wat betreft het spirituele is Curaçao afhankelijk van het bisdom
Venezuela en de stad Coro: de pastoors van Coro moeten enige malen
per jaar op Curaçao biecht horen en missen celebreren voor de daar
wonende Indianen. De naam Curaçao komt volgens een legende van het
woord cura azado: een ‘gebraden pastoor’. De Hollanders waren vurige
vijanden van de rooms-katholieke kerk, maar ze lieten de pastoors van
Coro met rust.
Zo bleef het tot 1707 of 1708, toen fray Agustin Caizedo van de
Augustijnse orde zich hier vestigde. De regering tolereerde131 de katholieke godsdienst. De heersende is de Calvinisten, dan de Lutheranen, de
Joden (met 2 synagogen), de Anabaptisten, de materialisten, de Deisten,
de Atheisten en de Socinianen. De katholieken vormen de grootste
groep: volgens mij 18 à 20.000 zielen van negers, mulatten en blanken:
zowel bewoners als passanten. Men kan gerust zeggen, dat iedereen
met een kleur katholiek is.
Caizedo werd in 1715 apostolisch prefect van Curazao, Aruba, Buenaire,
S. Eustachius en S. Christobal. Hij kocht grond voor een woning en kerk.
Hij kocht ook grond voor een kerkhof omdat het bij Hollanders geen
gebruik is in de kerk begraven te worden.132 In de dertiger jaren is hij gestorven. In de veertiger jaren kwam er een zekere Don Miguel Meriño,133
daarna pater Miguel Grimon van de Augustijner orde.
Grimon bouwde een ruime kerk van drie beuken (of schepen), gewijd
aan de H. Anna en een sacristie voor de pastoor. Er kwamen afbeeldingen
van de H. Anna, H. Augustinus, H. Thomas van Villanueva, H. Antonio
Abad134 en enkele kleine afbeeldingen. In de rechterbeuk kwam een groot
crucifix en in de linkerbeuk een afbeelding van onze heilige moeder Maria
die als een grote koningin vereerd wordt. Pater Grimon was de parochie
herder tot 1756, toen hij verdronk op weg naar Coro. De Hollandse
katholieken zochten een nieuwe pastoor en vonden die in de Franse
kolonie St. Domingo. De kerkmeesters namen hem later zijn sleutels af
omdat hij zo onregelmatig leefde, en sloten de kerk acht maanden lang.
Toen vroegen ze Dr. Antonio Navarro die op het eiland was voor zijn
gezondheid om tijdelijk pastoor te zijn, totdat er een pastoor uit Hol131
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land zou komen. Hij begon op 1 januari 1758. Hij werkte er op dezelfde
wijze als in zijn oude parochie van Guama en Cocorote. Alle missen
werden met grote decentie gecelebreerd, iedere avond werd het rozenhoedje gebeden en de litanie van de heilige maagd en het Salve Maria
van het licht. Voor alle overledenen werd gebeden. Iedere vrijdag van
het jaar werd de kruisweg afgelegd, waar ongelooflijk veel mensen naar
toe kwamen en alle dagen van de vasten zongen ze na de rozenkrans de
Canta Miserere.
De assistentie voor de Biecht is continue en erg moeilijk, niet alleen
vanwege de grote aantallen gelovigen en de ruwheid van de taal, maar
ook door de taalmoeilijkheden. Ze spreken een mengtaal van Spaans,
Hollands, Frans, Engels, Portugees, Italiaans met vele stemmen die
karakteristiek zijn voor dit eiland. Omdat er zoveel katholieken zijn,
gaat er geen dag voorbij, dat de pastoor niet naar een zieke moet op het
platteland of in de stad. Vooral naar het platteland kost tijd en is in de
vastentijd bijna niet te doen door alle diensten. Dit jaar, 1759 zijn we
met vier priesters, maar zonder pastoor. De mensen willen het sacrament van de Penitentie, maar juist daar gaat de priester in een labyrint
door de onwetendheid van de biechteling over de bedoeling van de
boetedoening.
Ook het Doopsel is zwaar: Dn Antonio Navarro had ingesteld dat
iedere zondagmiddag om drie uur gedoopt wordt (behalve de nooddopen). Meestal zijn er twaalf tot twintig dopen per keer. Het zijn er
veel meer als de ‘negros bozales’ op het eiland uit Afrika komen:135 dan
moeten volwassenen gedoopt worden. De pastoor dient hen in de leer
te onderwijzen, allen die dat willen: het zijn immers arme slaven. Onze
afvallige blanke vijanden vinden dat de katholieke priesters dat graag
doen. Sinds Grimon is er een doopboek.136 In de tijd van de Hollandse
priesters137 was er geen geregeld boek, men deed maar wat. Dr. Antonio
Navarro schrijft alles goed op. Ik heb meer dan 400 dopen verricht. De
‘Sagrado Viatico’ (de bediening van de stervenden) doet ieder op zijn
135 De verkoopslaven die slechts tijdelijk op Curaçao waren.
136 Althans Fort weet niet dat er eerdere boeken bestaan hebben die Grimon naar
Caracas gestuurd heeft via Coro.
137 Hij bedoelde de tijd van de Hollandse sj-missionarissen, maar het is niet duidelijk
of hij wist dat die Hollandse missionarissen van de jezuïetenorde waren. De orde
zelf liep er ook niet mee te koop wegens de anti-jezuïtische tijdgeest. Toen rond
1900 op Curaçao pater Euwens op zijn historisch onderzoek startte, was er nog
maar weinig te vinden van de jezuïeten op Curaçao: hij ging in Nederland te rade
bij de jezuïeten aldaar en bij toeval was het Generalaatsarchief van de jezuïeten
toen tijdelijk gehuisvest in Exaten (zie bij Schabels dagboek, hoofdstuk ii en mijn
artikel in Rome (1997)).
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eigen wijze en aard volgens de achtergrond van de missionarissen: ubi
impugne grassanter hereses.
Dr. Dn Antonio Navarro cultiveerde het hele jaar 1758 deze wijngaard; hij versiert de doopkapel met mooi hout en een beeltenis van
de H. Maria van het licht. Voor haar zingen ze iedere avond La Canta La
Salva na het bidden van de rozenkrans.
Alle zon- en feestdagen worden de volgende missen gecelebreerd: een
gebeden vroegmis om zeven uur; om negen uur een gezongen mis met
alle plechtigheid die het koor kan opbrengen: het Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus en vaak nog met veel instrumenten, zoals gebruikelijk in grote
steden! Alle eerste zondagen van de maand is er een gezongen mis met
een processie van de heilige moeder van de Rozenkrans, biddend tot de
afbeelding van haar in de zijbeuk. Alle eerste maandagen van de maand
is er een processie waar iedereen aan kan meedoen die een vis betaalt (er
zijn veel neger-vissers). Op aswoensdag wordt het geld in de kas geteld.
Op Palmzondag zijn er zoveel mensen dat wij vier missen moeten
houden met dezelfde dienst van de zegening van de palmen en de
processie met het grote Licht, waarbij beide seksen meelopen met de
gezegende palmen. De overige dagen van de Heilige Week hebben ieder
hun heilige magie en magnifieke vorm tot en met de vrijdag. Dit jaar
1759 branden er continu 200 lichten die vijfmaal werden vernieuwd.
Daar dragen alle particulieren aan bij al was het maar om te kunnen
zeggen dat ze een relikwie van het heilig Sacrament hebben brandend
gehouden. Op de Heilige Donderdag (Witte Donderdag) maken ze
samen een processie van Jesus Nazarenus met het Kruis die in de kerk
blijft. Op de Heilige Vrijdag (Goede Vrijdag) wordt die ceremonie
herhaald met dezelfde pompa en plechtigheid als de dag ervoor voor
de aanbidding van het Kruis. In de namiddag zingen ze de Tinieblas (de
metten) en in de nacht wordt de Heilige Begrafenis van Christus gevierd
met zoveel mensen als mogelijk is. Op zaterdag wordt de bron gezegend
en op zondagochtend wordt de processie van het Heilig Sacrament
gehouden met ook de Afbeelding van de Koningin van alle Engelen met
zoveel majesteit als mogelijk is. Dit heb ik allemaal meegemaakt in de
afgelopen tien maanden in het gezelschap van dr. Don Antonio Navarro.
Eén kerkgebouw voor het hele eiland is niet genoeg.
Er is hier nauwelijks een archief. De kooplieden hebben er geen oog
voor, zij kijken alleen naar de gelden. Het doopboek is pas begonnen
door Miguel Grimon. Er is geen boek voor de overledenen; er is wel
een cantor voor de begrafenismis en die wordt betaald. Er is ook geen
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trouwboek: de regering van het eiland wil niet dat de mensen in de kerk
trouwen, maar op het stadhuis.
D.Antonio Navarro krijgt 100 pesos voor zijn werk, en 25 pesos voor
brood, wijn en maaltijd. De pastoor krijgt zijn 125 pesos betaald uit de
opbrengst van de collecteschaal die op feestdagen rondgaat en wat er in
de kassabus gedaan wordt bij de ingang. Verder voor de begrafenissen.
De kerkmeesters zijn heel pinnig.
De wereldlijke overheid staat alles voorwaardelijk toe: dus met
prealabel consent moet de geestelijke steeds rekening houden om echte
vervolging of verbod te vermijden: er zijn dan vele stekels te omzeilen.
Deze republiek verbiedt de slaven om met vrijen te trouwen, ze mogen
met elkaar in concubinaat leven, maar niet in matrimonio. Dat is voorbehouden aan de vrijen. Het geeft veel schuldgevoelens bij diegenen die
graag het sacrament van het huwelijk zouden ontvangen en dat doet de
priesters veel verdriet. Op 27 apri j.l. heeft de interim-gouverneur aan
Dr. Navarro verteld dat vanaf die datum de nieuwe Hollandse priester
de pastoor wordt.
Zo naar waarheid opgetekend door Ldo138 Juan Thomas Fort. 2 mei
1759.139

Op 17 november 1760 tekende kardinaal-prefect Spinelli een decreet over
Joannes Thomas Fort, seculier priester: ‘Hij mag de sacramenten toedienen op Curaçao onder directie van aartsbisschop van Santa Fé.’140 De
Propaganda Fide toonde zijn goede wil door ook de priester die een verslag schreef over Curaçao patenten te verlenen. Let op de datum van dit
decreet: een jaar ná de benoeming van Ten Oever (zie onder), dus door de
omslachtige weg weer mosterd na de maaltijd. Op 6 januari 1761 schreef
de nuntius van Brussel aan de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide:
‘De brief met patenten voor de aartsbisschop van Santa Fé heb ik met de
eerste post aan de ambassadeur van Spanje in Den Haag gestuurd.’141 [De
Nuntius is goed op de hoogte van de regels van het patronaatsrecht: de
bisschoppen van Spaans-Amerika mogen alleen via Madrid communiceren met buitenlandse gezagdragers.] Op 6 juli 1761 kon eindelijk de
secretaris van de aartsbisschop van Santa Fé aan de bisschop van Caracas
de vertaalde brief van Spinelli met decreten voor Navarro en Fort zen138
139
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den.142 Op dezelfde dag 6 juli 1761 schreef de aartsbisschop van Santa Fé
aan de bisschop van Caracas: ‘Hierbij de originele decreten voor Navarro
en Fort.’ Fort is dan al twee jaar weg en Navarro is er nog, in het geheim,
tot zijn dood in 1763.143
Er kwam ook nog een zwerfpriester langs: op 12 juni 1759 vroeg
Domingo Lasso de la Vega, een dominicaan, op weg van Quito naar de
Canarische eilanden aan de bisschop van Caracas: ‘mag ik op Curaçao
werken’? 144 Kennelijk was hij in december 1762 weer vertrokken want
toen schreef Navarro: ‘Kortgeleden is ook de apostaat Domingo Lasso De
La Vega op van de Quitoprovincie vertrokken naar de Canarische eilanden, waar hij vandaan komt.’

iii.4c ten oever: dieptepunt in de verhouding
tussen rome en caracas
Op 6 februari 1759 kon Nuntius Molinari aan prefect Spinelli berichten:
Eindelijk een priester voor Curaçao, Theodorus Ten Oever, aanbevolen
door de aartspriester uit Holland: 145 ‘Hierbij de verklaring van Ten Oever, dat hij de aanstelling als apostolisch missionaris zal over leggen aan
de aartsbisschop van Santa Fé.’ Op 9 januari 1759 had Ten Oever schriftelijk verklaard dat hij na aankomst in Amerika zich onmiddellijk zou
presenteren bij de aartsbisschop van Santa Fé; mede-ondertekend door
Johannes Kerkman te Castricum, Lambertus Wijntjes te Amsterdam, Johannes Knippink te Amsterdam, allen priester. 146 Op 10 juni 1759 schreef
Giovanni Theodoro Kerkman147 aan de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide, dat hij het druk heeft in Castricum, maar hij ‘zal nog proberen om aan de wens van de Curaçaose kooplieden tegemoet te komen om
een tweede priester, geboren in Holland, te vinden voor Curaçao en de
Molukken.148 Nuntius Molinari zal daarover aan u berichten.’ Op 20 mei
1760 schreef Kerkman aan de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide:
‘Er zijn ongeveer vijfduizend katholieken op Curaçao. Er biechten maar
143
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zestig van hen. De meeste negers hebben drie vrouwen. Er zijn meer
priesters nodig. Van Ten Oever heb ik nog steeds geen antwoord.’ 149
Op 24 augustus 1761 schreef Kerkman aan de kardinaal-prefect: ‘Ik heb
nog steeds geen antwoord van Ten Oever. Aartsbisschop van Santa Fé
heeft info aan u verschaft.’150
Op 30 juli 1762 schreef bisschop Diego Antonio van Caracas aan aartsbisschop dr.iph. Xavier de Aranz van Santa Fé: 151 ‘Dank voor uw brief
van 6 juli van het afgelopen jaar, waarin u mij de decreten stuurde voor
Navarro en Fort. Het bisdom Caracas heeft inderdaad al lang de Hollandse eilanden onder kerkelijke jurisdictie. Misschien kunt u dat de
Sacra Congregatio de Propaganda Fide eens duidelijk maken. Navarro
werkt nu in het geheim, want de Hollandse regering wil alleen maar
Hollandse priesters en geen Spaans/Venezolaanse priesters vanwege de
oorlogsituatie.’ Deze brief is door de aartsbisschop van Santa Fé via Madrid naar Rome doorgestuurd en kwam daar op 12 januari 1763 aan (dus
na ruim vijf maanden). Op 12 januari 1763 schreef de Propaganda Fide aan
de aartsbisschop van Santa Fé over de brief van de bisschop van Caracas
(zie hierboven op 30 juli 1762): niets over de kerkelijke jurisdictie, maar
wel over de moeilijke oorlogssituatie, waardoor de Hollandse regering
geen Spaanse priesters op Curaçao wil hebben.152 Een merkwaardig katen-muisspel.
Op 7 januari 1762 vroeg Ten Oever aan bisschop Caracas: ‘Kunt u mij h.
Oliën sturen?’ 153 Op 7 juli 1762 antwoordde de bisschop van Caracas aan
Ten Oever: ‘Verzoek kan pas ingewilligd worden, als ik uw aanstellingspapieren heb ontvangen.’ 154 Geen toonbeeld van hartelijkheid, maar dat
is ook niet verbazingwekkend, omdat Ten Oever uit het ‘kamp’ van de
Propaganda Fide kwam.
Op dezelfde dag 7 juli 1762 schreef de bisschop van Caracas aan Navarro: ‘Nog steeds niets ontvangen van Ten Oever. Kun je uitzoeken of
Dn Juan Thomas Peralta een jood is?’ 155 Op 15 augustus 1762 vroeg Navarro aan de bisschop om het H. Oliesel156 en op 22 oktober 1762 schreef
de bisschop van Caracas aan Navarro: ‘Hierbij het H. Oliesel en de erbij
horende apostolische faculteiten, waarmee u met reserve en wijsheid
149
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moet omgaan vanwege Ten Oever.’157 De bisschop had dus wel door dat
hij Ten Oever te kort deed.
Het hiernavolgende idee van Navarro om zowel een Hollandse als
een Spaanssprekende priester aan te stellen was een brug te ver voor de
bisschop van Caracas, maar het had een praktische oplossing kunnen
zijn voor de taalscheiding: op Punda waren vooral blanke Hollanders
woonachtig, dus Nederlands sprekend, en op Otrabanda vooral vrije
gekleurden en zwarten die Papiaments en Spaans spraken. Hij had het
idee op 15 december 1762 aan de bisschop van Caracas voorgesteld in zijn
dankbrief: ‘Hartelijke dank voor het H. Oliesel. Ik heb het gouvernement
voorgesteld om weer het oude gebruik van twee kerken in te voeren: op
Punda de Hollandse priester en op Otrabanda de Spaanse priester.’158 Dus
op de wijze zoals het in de tijd van Caycedo (Otrabanda) en de Hollandse
priesters (jezuïeten) (Punda) was. Helaas heeft hij dit idee niet kunnen
verwerkelijken, want hij stierf enige maanden later. Op 12 oktober 1763
kreeg de bisschop van Caracas bericht dat Navarro was overleden.159 De
Curaçaose katholieken lieten zijn lichaam overbrengen naar de haven van
La Vela en op last van de Vicaris werd hij ter aarde besteld in de parochie
van het dorp del Carrizal volgens de Consejo de Indias op 23 december 1766.
Nu moest de bisschop wel met Ten Oever zaken gaan doen. Dus op
15 september 1765 schreef hij hem het volgende: ‘Breng de benoemingspapieren naar Caracas.’160 Op 26 september 1765 schreef de bisschop aan
sr. Don Joseph Solano: ‘Dank voor het overbrengen van de brief aan Ten
Oever.’161 Op 8 november 1765 schreef de bisschop van Caracas aan de koning: ‘Navarro is in 1763 gestorven en Curaçao is nu weer afhankelijk van
langskomende priesters’.162 Hij schreef deze brief aan de koning, toen Ten
Oever al zes jaar op Curaçao was als officieel apostolisch prefect van de
Propaganda Fide, maar zijn papieren nog steeds niet kon afgeven in Santa
Fé, omdat hij inmiddels op Curaçao van Navarro gehoord had dat niet
Santa Fé maar Caracas de jurisdictie had. Ten Oever stuurde eindelijk op
22 juni 1767 zijn benoemingspapieren als bijlagen a, b, c, d, e, f, g, h
rechtstreeks naar Caracas en niet naar Santa Fé, waarmee de bisschop van
Caracas dus de voorlopige winnaar was in de gespannen verhoudingen
tussen bisschop en Propaganda Fide (zie Bijlage c.4). Deze overwinning
van de bisschop was slechts voorlopig, want in 1776 won uiteindelijk de
Propaganda Fide.
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iii.4d weggelopen slaven
In 1751 had de Spaanse koning aan alle slaven die als katholiek naar Venezuela wilden komen, de vrijheid beloofd (op 25 september 1751 afgekondigd in Caracas en op 8 april 1752 te Coro). Vanaf dat moment vluchtten
steeds meer Curaçaose katholieke slaven ’s nachts met een bootje naar
de Vaste Kust. Ze werden niet meer door de Venezolaanse overheid teruggestuurd zoals voorheen. Er kwamen vervolgens vele klachten van
Curaçaose burgers bij de bisschop en bij de gouverneur van Caracas. Op
2 augustus 1753 schreven Klaas Reinink, Rodrigo de Uytrecht en Nicolas Episcador aan de bisschop over slaven die naar Coro gevlucht zijn. 163
Deze brief werd door Grimon een dag later naar de bisschop verstuurd,
maar de bisschop deed er niets mee.164 Daarna volgden in 1763 nieuwe
initiatieven, zij wendden zich zelfs tot de koning, zonder succes. (Zie de
brieven in Bijlage c.5). De gevluchte slaven bleven vrij in Venezuela. Ze
hadden zelfs een eigen dorp op het schiereiland van Paraguana bij Coro.
Ook Ten Oever hielp de slaven die naar Venezuela wilden vluchten.
Hij had een nieuwe woning betrokken na zijn ruzie met de kerkmeesters
die hem uit de pastorie gezet hadden. Zijn nieuwe woning lag aan de
mangrovebosjes aan zee, waar men gemakkelijk een bootje kon verbergen om midden in de nacht mee naar de Vaste Kust te varen. Voor hun
vlucht doopte hij de slaven eerst en dat was in de ogen van de wic en
de slaveneigenaars ontoelaatbaar. De wic sommeerde Ten Oever te vertrekken, maar hij beriep zich op zijn hoge leeftijd en op het feit dat hij
geen geld had om de hoge boete te betalen. Uiteindelijk stierf hij in 1788
in zijn huis aan de mangrovebosjes, door iedereen verlaten behalve door
de slaven.

iii.4e periode 1767-1776: maubach, de bruijn
en jacobs
Uit de correspondentie van Caracas komen nog enkele kandidaten tevoorschijn die missionaris willen worden op Curaçao. De bisschop is
niet meteen enthousiast en laat de kandidaten afdruipen. Op 6 november 1767 bood Dionysius Leal uit Santo Domingo zich aan de bisschop
van Caracas aan als missionaris.165 Op 10 maart 1768 kreeg Dionysius Leal
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hulp van Joseph Rendon Sarmento met een brief aan de bisschop van
Caracas.166 Op 12 april 1768 was de laatste poging van Dionysius Leal om
missionaris te mogen worden.167
In Holland is pastoor J.S.A. Oem uit Amsterdam als de nieuwe contactpersoon voor de Curaçaose kooplieden op de hoogte gesteld van
de slechte contacten tussen Ten Oever en de kerkmeesters, dus moest
hij op zoek naar weer een Hollandse priester. Op 27 maart 1767 schreef
Oem uit Amsterdam aan de nuntius van Brussel: ‘Hij beveelt als priester voor Curaçao aan D. Franken, want de huidige prefect (Ten Oever)
is ongeschikt.’168 Op 3 april 1767 stuurde de nuntius van Brussel aan de
kardinaal-prefect van de Propaganda Fide de brief van Oem over Franken.169 Op 7 april 1767 werd Franken door de Acta-vergadering van de
Propaganda Fide benoemd tot apostolisch prefect van Curaçao.170 Na
twee en een halve maand, op 20 juni 1767, stuurde de kardinaal-prefect
aan de nuntius het decreet en de patenten voor Franken.171 Oem moet nog
een tweede priester zoeken en ervoor zorgen dat de ongeschikte prefect
het eiland verlaat. Ook aan de benoeming van Franken zaten echter haken
en ogen. We weten niet welke: heeft hij zichzelf teruggetrokken of is hij
door andere omstandigheden nog voor zijn vertrek ‘van de rol gehaald’?
In ieder geval is hij nooit vertrokken naar Curaçao.
Er werd nu eens zeer snel gehandeld. Op 18 augustus 1767 schreef de
Brusselse nuntius Thomas Ghilini aan kardinaal Castelli, prefect van de
Propaganda Fide, over Arnoldus Maubach, van de derde orde van Franciscus (Bogardi in Brabant), (hij was een conventuele franciscaan) en aanbevolen door Van Dillen, aartspriester van Gelderland en de heer Oem
uit Amsterdam.172 Op 1 december 1767 schreef de nuntius te Brussel aan
de prefect van de Propaganda Fide: ‘Voor Maubach heb ik de blanco patentbrieven van u d.d. 26 juli j.l. kunnen gebruiken. Intussen heeft Oem
de noodzakelijke goedkeuringsbrief van het Hollandse bestuur voor de
vicegouverneur van Curaçao kunnen regelen en ik heb de aanbevelingsbrief van Teodosio Enrici, provinciale overste o.f.m. conv. in Keulen,
kunnen ontvangen en de aanbevelingsbrief van Van Dillen, aartspriester van Gelderland. Daarmee is Maubach vertrokken op 9 november j.l.
naar Curaçao. Ik [nuntius] ben zeer tevreden over de medewerking van
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de wic: eindelijk!’173 Maar ook nu is het nog niet goed. Op 3 april 1770
schreef de nuntius te Brussel aan Castelli, prefect van de Propaganda
Fide: ‘Maubach is overleden volgens de Heren van de wic.’174 Dit is een
merkwaardige gang van zaken: dat de wic bericht stuurde naar de nuntius dat een missionaris overleden is. Daardoor kon de nuntius nu wel
snel handelen: hij vroeg om blanco patenten zoals van 26 juli 1767.
Inmiddels heeft Oem succes in Holland met het vinden van weer een
Hollandse kandidaat: de seculier Arnoldus de Bruijn. Op 13 augustus
1773 schreef deze aan de Nuntius te Brussel een uitgebreid Latijns verslag over ‘Wat is nodig voor de Curaçaose missie?’175 Hij onderzocht het
huwelijksverbod voor slaven, hij vroeg om het mogen toedienen van het
vormsel als apostolisch prefect of anders de bisschopsmacht. Op 16 november 1773 stuurde de nuntius te Brussel het verslag van De Bruijn naar
de Propaganda Fide met zijn commentaar.176 Op 18 december 1773 schreef
de kardinaal-prefect aan de nuntius: ‘uw brief met verslag De Bruijn
ontvangen. Men zal het bestuderen en U dan terugschrijven.’177 Op de
algemene vergadering van de Propaganda Fide van 31 januari 1774 werd
het verslag van De Bruijn besproken, met name de huwelijkskwestie op
Curaçao en of de apostolisch prefect de bisschoppelijke waardigheid zou
moeten krijgen, zodat hij het vormsel kon toedienen. Dat kan ook een
prefect, als hij daar aparte bevoegdheid voor krijgt.178 Op 19 februari 1774
deelde de kardinaal-prefect van de Propaganda Fide aan De Bruijn rechtstreeks de besluiten van de Acta mede.179 Op dezelfde dag 19 februari 1774
schreef hij ook naar de nuntius te Brussel over de besluiten en dat hij nog
twee priesters moest zoeken,180 maar de Propaganda Fide kan geen financiële steun geven.181
De Propaganda Fide kreeg eindelijk in de gaten, dat de Bovenwindse
eilanden te ver van Curaçao afliggen; de eilanden werden weggehaald bij
de apostolisch prefect van Curaçao en verbonden met Santa Cruz: op
19 februari 1774 schreef de kardinaal-prefect aan Christoforo Mac-Evoy,
apostolisch prefect van Santa Cruz: ‘U hebt nu ook rechtsmacht over Sint
Eustatius, al vanaf 20 juli 1771: zie mijn brief van die datum.’182
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Op 11 maart 1774 schreef de nuntius te Brussel aan de kardinaal-prefect
van de Propaganda Fide dat hij een tweede priester voor Curaçao had
gevonden: de Antwerpse dominicaan Willem Jacobs en dat hij de Hollandse aartspriester hiervan in kennis had gesteld en nog een derde ging
zoeken. 183 Op 9 april 1774 schreef de kardinaal-prefect van de Propaganda
Fide aan de nuntius te Brussel: ‘Dank voor uw goede zorgen.’184
Op 12 augustus 1774 berichtte A. de Bruijn uit Curaçao over problemen met Jacobs. Bovendien mocht hij van de regering van dit eiland niet
met de Spaanse bisschop communiceren; daardoor was het moeilijk om
chrisma (voor het vormsel) te krijgen.185 Op 5 januari 1775 schreef de
kardinaal-prefect van de Propaganda Fide terug aan De Bruijn: ‘Dank
voor uw brief van 14 augustus jl: uw twijfel over de toe te dienen vormsels is onterecht.’186 Op 6 april 1776 deelde de nuntius in Brussel mede
dat De Bruijn gestorven was. ‘Veel katholieken van het eiland zijn niet
tevreden over vice-prefect Jacobs. Ik ga nu bij de diverse ordes vragen
of ze drie priesters kunnen leveren die de Hollandse taal machtig zijn
en naar Curaçao willen gaan. Tot zolang laat ik Jacobs gewoon zijn werk
doen op Curaçao.’187 Op 16 april 1776 schreef de kardinaal-prefect van de
Propaganda Fide aan de nuntius te Brussel: ‘De net gestorven De Bruijn
moet zo snel mogelijk vervangen worden. Vraag medewerking van de
aartspriester van Holland, A. van de Capelle.’188 Op 23 april 1776 schreef
de nuntius daarop aan de kardinaal-prefect: ‘De aartspriester van Holland Aymericus van de Capelle droeg hem nog geen kandidaat voor het
prefectschap van Curaçao voor.’189 De nuntius zoekt ook zelf om drie
regulieren te vinden.

iii.4f de franciscanen naar curaçao
Eindelijk kwam de oplossing van de zoekpartij: de minderbroeders van
de provincia Germania Inferior (zijnde de vroegere gebieden van Karel v)
wilden wel de Curaçaose missie gaan bedienen.190 De Propaganda Fide was
zo opgetogen dat ze de transportkosten voor haar rekening nam, terwijl
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dat bij De Bruijn en Jacobs nog niet mocht. Ook de wic was bereid tot alle
medewerking en verleende meteen de prealabele consenten. Er was zelfs
een brief van de Propaganda Fide voor de Curaçaose gouverneur Rodier
die een keurige bedankbrief schreef naar de Propaganda Fide in Rome.
Weer een stap op weg naar meer tolerantie en vrijheid van godsdienst.
Op 7 mei 1776 schreef nuntius Busca aan de kardinaal-prefect van
de Propaganda Fide: ‘Ik heb drie minderbroeders bereid gevonden om
naar Curaçao te gaan’, zijnde Theodorus Brouwers, Johannes Luyten en
Petrus van den Vondel.191 Op 1 juni 1776 schreef de kardinaal-prefect
van de Propaganda Fide aan de nuntius te Brussel: ‘Dank voor uw goede
zorgen. Hierbij de patenten.’192 Op 17 augustus 1776 schreef de kardinaalprefect van de Propaganda Fide aan de nuntius te Brussel: ‘Indien nodig
kan de Propaganda Fide de kosten van de overtocht der minderbroeders
naar Curaçao op zich nemen: Indien u het eerst betaalt, kunt u mij de
rekening sturen en zal ik het u terugstorten.’ 193 Op 6 mei 1777 schreef de
nuntius te Brussel aan de prefect van de Propaganda Fide: ‘Jacobs zonder
moeilijkheden vertrokken van Curaçao na aankomst Brouwers en socii.
Jacobs mag de titel apostolisch missionaris blijven voeren.’194
Op 31 januari 1777 schreef Gouverneur Rodier van Curaçao aan de
prefect van de Propaganda Fide: ‘Brouwers en twee kapelaans zijn aangekomen op Curaçao met een brief van u waarvoor dank. Pater Jacobs
is vertrokken: we gedenken hem met veel respect.’195 Hij gaf deze brief
mee aan de volgende post van Brouwers. Op 31 januari 1777 schreef Brouwers aan de Propaganda Fide: ‘We zijn november 1776 aangekomen met
schipper Henrico Meijer. Er zijn veel apostaten op het eiland (waaronder
nog steeds Theodorus ten Oever). Er is hier een Creoolse taal: een mix
van Gallisch, Spaans en Hollands.’196 Brouwers gebruikte hier het woord
apostaat in weer een andere betekenis: hij bedoelde slechts dat genoemde
priesters geen prealabel consent hadden. Na een jaar ging Luyten weer
terug naar Europa. Hij werd vervangen door Jacobus Schinck, ook een
franciscaan, die als laatste priester van Curaçao uit die tijd in het archief
van Caracas voorkomt met de vraag, op 14 juli 1778, of de bisschop ervoor
zou kunnen zorgen dat hij [Schinck] de delen Thomas à Kempis terug
zou kunnen krijgen die hij aan de net overleden P. Antonio De La Vega
had uitgeleend.197
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Op 7 februari 1782 was het eerste verslag van Brouwers over Curaçao
via de nuntius te Brussel aan de Propaganda Fide gezonden: ‘De missie
telt acht- à negenduizend katholieken. Er zijn het afgelopen jaar 770
doopsels geweest, waarvan vijf volwassenen; er waren 55 vormsels;
47 huwelijken; 747 paascommunies (men kan sinds onheuglijke tijden
hieraan voldoen vanaf de eerste zondag van de vasten tot het feest van
’s-Heeren hemelvaart). Er wordt iedere zondag gepreekt en van 2 tot 3
uur catechismusles gegeven, waarna lof. Aan ongeveer driehonderd
zieken werden de Laatste Sacramenten toegediend, van wie er ongeveer
tweehonderdvijftig stierven.’ 198 Dit verslag werd naar Rome gestuurd,
niet naar Caracas.
Na eerst door een diep dal gegaan te zijn, waarin de parochie Curaçao ten tijde van Gambier, Navarro, Ten Oever, Maubach, De Bruijn en
Jacobs met moeite het hoofd boven water gehouden had, was er nu dan
eindelijk weer een orde uit de Nederlanden bereid om de verantwoordelijkheid te dragen voor een permanente stroom van geestelijken uit
Europa naar Curaçao. Bovendien legden de franciscanen verantwoording
af in Rome bij de Propaganda Fide en niet in Caracas bij de bisschop: een
keerpunt!

iii.5 conclusies van hoofdstuk iii
Ondanks alle kleine twisten tussen een kerkenraad en een dienstdoende
priester of zelfs tussen enkele dienstdoende priesters (Caycedo versus de
jezuïeten), werd de sfeer op Curaçao ten aanzien van de katholieke godsdienstuitoefening steeds toleranter. De overheid én de blanke bevolking
kregen respect voor de priesters, ook al was er vaak eigenbelang bij: de
wic en slaveneigenaars wilden graag opstootjes of slavenopstanden
voorkomen met behulp van de priesters. Bovendien waren ze zeer raciaal
in hun eisenpakket: de priester moest zich met name bezighouden met
de zwarte bevolking.
Het behoud van het prealabel consent was een argument voor de
priester om tolerant te zijn tegenover de raciale eisen van de WestIndische Compagnie. Het was nog steeds noodzakelijk voor iedere priester om van de wic een prealabel consent te krijgen, dus moest de priester dansen naar de pijpen van de gouverneur of fiscaal. Niet alle priesters
waren het bijvoorbeeld eens met het huwelijksverbod voor slaven. Bij
de ontdekking van het sluiten van een clandestien huwelijk verloren ze
198 Rome, apf bo 13 f.354.
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hun prealabel consent en werden hardhandig van het eiland verwijderd.
Slechts Grimon ontkwam aan onmiddellijke uitzetting na het sluiten
van een huwelijk. Hij kreeg uitzetting op termijn, toen de Hollandse
priester kwam. Dit was dus uitgestelde intolerantie.
De missionarissen die op Curaçao dienst deden, hadden in de achttiende eeuw een of meer van de volgende vier opdrachtgevers: de bisschop (o.a. Grimon, Navarro, Fort), of de Propaganda Fide (Caycedo,
Gambier, Navarro, Fort, Ten Oever, Maubach, de Bruin, Jacobs, de franciscanen Brouwers, Luyten, Van den Vondel, Schinck, Pirovano, Brands),
of een orde: de jezuïeten en de franciscanen, ofwel zichzelf als vluchteling (o.a. Victor de Dôle, Schabel, Caycedo) of andere zwerfpriesters die
nooit contact gezocht hebben met de bisschop of de Propaganda Fide en
slechts op doorreis waren.
Curaçao was van oudsher een kaperskolonie, waar toevallig ook vrijheid
van denken was, 199 waardoor veel apostaten uit Spaans-Amerika naar
Curaçao vluchtten, waar ze veilig waren voor de Spaanse Inquisitie. Een
van hen, Caycedo, heeft van zijn gedwongen verblijf op Curaçao optimaal gebruik gemaakt door apostolisch prefect te worden met behulp
van zijn familieconnecties bij de Propaganda Fide, terwijl die niets wist
van de apostasie van Caycedo.
Door het patronaatsrecht van de Katholieke Koningen van Spanje
mocht de Propaganda Fide zich niet bemoeien met de kerkelijke aangelegenheden van Latijns-Amerika. Daardoor viel eigenlijk ook Curaçao
buiten het gezichtsveld van de Propaganda Fide, want in 1648 was bij de
Vrede van Westfalen weliswaar door Spanje de Republiek der Verenigde
Nederlanden erkend als politieke machthebber op Curaçao, maar ze hadden de kerkelijke jurisdictie van de bisschop van Caracas over Curaçao
wijselijk vergeten te regelen.
De bisschop van Caracas was de echte kerkrechtelijk verantwoordelijke voor het katholieke leven op Curaçao, maar dat was de Propaganda
Fide ‘officieel’ niet bekend, zoals het de bisschop niet bekend was dat de
Propaganda Fide de voorkeur gaf aan de aartsbisschop van Santa Fé. De
spanningen blijken indirect uit de keuze van de Propaganda Fide voor
de aartsbisschop van Santa Fé en het er iedere keer bij de Brusselse nun199 Mijn leermeester aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen prof.dr.
L.J. Rogier noemde de gangbare term ‘vrijheid van geweten’ liever ‘vrijheid van
denken’, omdat een persoon met een katholiek geweten zijn kerkplicht moest
kunnen vervullen en de Plakkaten dat onmogelijk maakten in de Republiek:
L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende
en zeventiende eeuw (3de druk, Amsterdam 1964) 351.
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tius nadrukkelijk op wijzen dat hij de uitgezonden priesters er echt van
moest doordringen, dat zij hun geloofsbrieven in Santa Fé moesten aanbieden. De wrevel van de bisschop van Caracas uitte zich in zijn brieven
naar de aartsbisschop van Santa Fé die helemaal niet zijn aartsbisschop
was: dat was de aartsbisschop van Santo Domingo. Bovendien schreef de
bisschop ook zelf een keer naar de Propaganda Fide om hen te bedanken
voor hun brief aan de aartsbisschop van Santa Fé aangaande Curaçao en
hen erop te wijzen dat het bisdom Caracas/Coro al vanaf het begin (dus
vanaf de zestiende eeuw) Curaçao kerkrechtelijk bestuurde! Tot slot was
de bisschop niet erg toeschietelijk tegenover Ten Oever, toen die om
Oliesel vroeg. Kortom: alles verliep uiterst stroef op kerkrechterlijk vlak.
Met name tegen het einde van de achttiende eeuw groeiden de aantallen zwarten en gekleurden sneller dan het aantal blanken. Dat gaf raciale
spanningen en dus meer raciale intolerantie. Daardoor had men de priesters harder nodig om de slaven in toom te houden met preken over de
christelijke gehoorzaamheid. Een priester als Ten Oever paste niet in dat
concept. Na de belofte van de Spaanse koning van vrijheid in Venezuela
voor slaven die katholiek werden, hielp Ten Oever de Curaçaose slaven
met vluchten en trok zich niets aan van alle dreigementen van de wic.
Ondanks deze groeiende raciale intolerantie was er soms ook een
zekere mate van hartelijke coexistentie zoals bleek tijdens de openingsplechtigheid van de Sint Annakerk, waar alle gezindten samen feest vierden wegens de opening van een officieel verboden ‘paepse’ kerk, die door
zwerfpriester Grimon gebouwd was. Hij wist goed contact te hebben met
alle groeperingen op het eiland én met de bisschop. Zijn verslag over de
opening van de St. Annakerk was een uiting van oprechte vreugde over
deze viering van de tolerante coexistentie op Curaçao. Helaas werd hij bij
de komst van een Hollandse priester door de kerkmeesters vervangen.
Hij ging naar zijn broer in Venezuela, maar verdronk onderweg.
In de loop van de achttiende eeuw ontstond er ook een mooi parochieleven, waar de buitenlandse priesters hard voor gewerkt hebben. Van
een van hen, Thomas Fort, hebben we een goed verslag van de parochie
Sint Anna op Curaçao rond 1760.
De parochie op Curaçao was erg eenzijdig samengesteld: voornamelijk zwarten en mulatten die niet konden lezen of schrijven, waardoor
het moeilijk was om een representatief parochiebestuur te vormen,
waarin ze allemaal vertegenwoordigd waren. Er was nog geen geregelde
missionering, dus tijdens afwezigheid van een priester moest het parochiebestuur optreden. Dat parochiebestuur werd op Curaçao naar het
voorbeeld van de gereformeerde kerk een ‘kerkenraad’ genoemd. Het
kreeg door de bijzondere samenstelling van de bevolking proportioneel
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grote invloed, waar de langskomende Spaanse priesters moeite mee hadden. Die hadden in hun eigen parochie op het vasteland als pastoor alle
invloed en de kerkenraad op Curaçao was volgens hen veel te gereformeerd, dus ketters.
De gereformeerde gouverneur die al qualitate qua voorzitter was van
de gereformeerde kerkenraad, dreigde iedere keer meer invloed te krijgen op katholieke kerkelijke aangelegenheden die daardoor automatisch
gereformeerde trekjes kregen. Hij moest zelfs na een ruzie een reglement
schrijven waaraan respectievelijk de pastoor en de kerkenraad zich moesten houden. Hetgeen ergerlijk was voor alle betrokken partijen.
Kortom de golfbeweging van de religieuze tolerantie en de raciale intolerantie was in de achttiende eeuw op Curaçao sterk in beweging.
Daarnaast was er van 1715 tot 1776 ook nog een kerkjuridisch gevecht tussen Caracas en Rome, dat in 1776 door Rome gewonnen werd. Door het
Spaanse patronaatsrecht bleef de Spaanse afhankelijkheid ook na 1715 nog
voortduren, officieel tot aan de Venezolaanse Vrijheidstrijd. De Propaganda Fide was zich dat terdege bewust, maar voelde tegelijkertijd een
grote onmacht vanwege het van oudsher geldende recht op politieke
inmenging. De missionering door de Propaganda Fide liep dus tot eind
achttiende eeuw via Madrid: niet bepaald bevorderlijk voor een sterke invloed van de Propaganda Fide op het religieuze leven van Curaçao. Door
de Spaans-Amerikaanse Vrijheidsoorlogen bestond begin negentiende
eeuw opeens het patronaatsrecht niet meer, omdat de koning van Spanje
geen rechtsmacht meer had over Spaans-Amerika. De Spaans-Amerikaanse republieken hebben ieder na de Vrijheidsoorlogen concordaten
gesloten met het Vaticaan en daarin kwam Curaçao niet meer voor. In
feite had het al in 1648 afgelopen kunnen zijn, als de onderhandelaars van
de Vrede van Westfalen iets hadden afgesproken over de kerkelijke jurisdictie van Curaçao.
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De aanbidding van de god Cocadaemon

hoofdstuk iv

DE HOUDING VAN DE WEST-INDISCHE
COMPAGNIE TEN AANZIEN VAN HET
RELIGIEVRAAGSTUK

Inleiding
In de Republiek der Verenigde Nederlanden was al vanaf haar ontstaan
een discussie aan de gang tussen gereformeerde dominees en ondernemende kooplieden over tolerantie: wanneer moesten dominees ingrijpen in de religietolerantie van de Republiek en hoe ver konden de
kooplieden gaan in die ‘broodnodige’ tolerantie? De calvinisten van het
eerste uur eisten aanvankelijk van de katholieke heerser dat ze vrijheid
hadden in de keuze van hun geloof, maar wilden tegelijkertijd hun wereldbeeld opdringen aan de burger. Ook toen ze eenmaal de katholieke
heerser hadden afgezworen en het calvinisme de publieke godsdienst
werd, bleven de strenge Gomaristen onverdraagzaam en dwongen zij
Oldenbarneveldt op het schavot te sterven: een grote smet op ‘tolerant’
Holland. Hoe tolerant was de Republiek daadwerkelijk? In het geval van
deze studie onderzoek ik niet de hele republiek maar slechts de WestIndische Compagnie (wic). Oldenbarneveldt was een tegenstander
van de oprichting van de wic, omdat hij vreesde dat de oprichting van
deze compagnie als kaapvaartmaatschappij het Twaalfjarig Bestand met
Spanje kon vernietigen. Ook vreesde hij dat strenge calvinisten als Usselincx (zie iv.2) de tolerantie zouden ondermijnen die nodig was voor
het bloeien van de Hollandse handel.
In het kader van deze studie is het nuttig om de religieuze en raciale
tolerantie van de West-Indische Compagnie op Curaçao nader te onderzoeken ten aanzien van de katholieke religie en te vergelijken met de andere gebieden van de wic en ook met die van de voc, waarbij tevens een
vergelijking tussen Caribische gebiedsdelen van Europese machthebbers
relevant is, want niet overal was de tolerantie even groot. De verschillen
waren ogenschijnlijk soms ‘minimaal’, bijvoorbeeld tussen de Engelse
eilanden en de Hollandse eilanden. Het racisme was bij beiden virulent
aanwezig maar de tolerantie was toch op Curaçao groter. Hoe kon het
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racisme die religieuze tolerantie teweeg brengen met andere woorden:
waarom was de wic op Curaçao zo tolerant voor de katholieken en werd
het een gebruikelijke gedragshouding?

iv.1 oprichting van de eerste en tweede
west-indische compagnie
De Nederlandse gewesten waren in 1568 tegen Filips ii in opstand gekomen. Op 29 januari 1579 hadden ze in de Unie van Utrecht verklaard
dat ‘een ijder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven’. Alleen
de gewetensvrijheid in de enge zin werd erkend; men mocht niet in het
publiek ‘zich uiten zoals men verkoos’, ofschoon er in de Republiek een
‘merkelijk’ onderscheid was tussen leer en leven: de recognitiegelden
waren probate middelen om de handen van de officieren te zalven.’1 In
Holland sloeg de balans tussen religie en negotie (handel) maar al te vaak
door naar de negotie. 2 Na de val van Antwerpen (1585) vertrokken veel
calvinistische kooplieden uit die stad naar Amsterdam en Middelburg
om vandaaruit hun strijd met economische middelen voort te zetten. In
1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) opgericht en
in 1621 de West-Indische Compagnie (wic) met het doel om handel te
drijven in hun octrooigebied en jacht te maken op de koloniale handel
van Spanjaarden en Portugezen. De grens tussen de octrooigebieden van
beide handelsmaatschappijen lag in het Atlantisch gebied tussen Angola
en Zuid-Afrika: de handelsposten op de Afrikaanse kust tot aan ZuidAfrika behoorden tot het octrooi van de wic; Zuid-Afrika met Kaapstad
behoorde tot de voc. Die grens is gedurende hun bestaan (zeventiende
en achttiende eeuw) nooit veranderd.3 De wic was negentien jaar na de
voc opgericht en had dezelfde structuur, maar bleek in de praktijk aanzienlijk minder winstgevend dan de voc. De voc en wic waren grote
monopolistische organisaties. In het grote Aziatisch gebied was dat nodig om te kunnen concurreren, maar in het Atlantisch gebied was het
juist contraproductief. In vergelijking tot de grote monopolistische organisatie van de wic waren de Engelse kleine tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen groepen individuele kooplieden en investeerders veel
effectiever, zowel voor de handel als voor de kolonisatie in het Atlantisch
gebied. 4
L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw (Amsterdam 1964, 3e druk) 354.
2 Ch. De la Try Ellis, (Willemstad z.j.) 34.
3 Henk den Heijer, Geschiedenis van de wic. Opkomst, bloei en ondergang (Zutphen
2013) 68.
1
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De voc en wic waren slechts managers van de Staten-Generaal der
Verenigde Nederlanden in hun octrooigebied. In de ‘Ordre van Regieringe soo in Policie als Justitie in de plaetsen verovert ende te veroveren
in West-Indië’ van 13 oktober 1629 werden de richtlijnen vastgelegd door
de Staten-Generaal.5 Deze ‘Ordre’ was de grondwet voor alle Nederlands
gebied in West-Indië: de moederlandse rechtsinstellingen en rechtsopvattingen werden daarin overgebracht en zouden voor alle inwoners
gelden, dus ook voor de autochtone bevolking die hierdoor bescherming
kreeg. Bijvoorbeeld: op 26 februari 1643 werd het de Compagniesdienaren op Curaçao verboden op halsstraffe om de tuinen van Indianen en
negers te vernielen en er vruchten te stelen. Ze mogen ‘de swartinnen
en wilde vrouwen niet oneerlijck behandelen, veel min oncuisselijk met
deselve convereren, ’t sy met gemoede ofte bij gewelt, op verbeurte van
alle haere maantgelden ende als onnut van de plaatse verbannen worden.’
In de ‘Ordre van Regieringe in Brazijl’ van 23 augustus 1636 staat
een artikel over slaven, (dat gemist wordt in de eerste Ordre): artikel
lxxxv: ‘de Negros ende slaven sullen by hare Heeren ende Meesters wel
worden ghetracteert, ende op behoorlijcke tyden als den Godts-dienst
wert gepleecht, tot de publicque exercitien van de Religie werden gesonden, ende met geen arbeydt op de Rustdagen beswaert.’6 Ik veronderstel
dat dit artikel niet alleen in Brazilië, maar vanaf dat jaar ook op Curaçao
van toepassing was.
De voc en wic waren particuliere organisaties die vergaande volmachten gekregen hadden van de Staten-Generaal, maar ieder hun eigen
bedrijfsvoering hadden. Ze konden dus ook failliet gaan, zoals in 1674
met de eerste wic gebeurd was.7 Het bestuur van de tweede wic werd
teruggebracht van negentien naar tien personen en de bewindhebbers
van vierenzeventig naar vijftig personen. Het actiekapitaal was zes miljoen gulden. Het had hetzelfde handelsgebied als de eerste, het nam ook
de vestigingen van dat moment over evenals de schepen, zoals fluiten,
pinassen en fregatten. Het kapitaal werd gefourneerd door aandelen te
verkopen, maar de aandelen van de wic liepen niet zo hard als die van
de voc, waardoor er steeds gebrek aan kapitaal was. Bij grote winsten,
zoals de winst van Piet Heijn’s Zilvervloot, werd weinig geld opzijgezet
voor investeringen, maar kregen de aandeelhouders het grootste deel.
Dat was zeer kortzichtige toekomstpolitiek, temeer daar de winsten op
4 Piet Emmer, ‘Inleiding’. In: Piet Emmer (ed), Atlantisch avontuur. De Lage Landen,
Frankrijk en de expansie naar het westen 1500-1800. (Zutphen 2010) 11.
5 Nationaal Archief Den Haag, Groot Placaetboek.
6 Nationaal Archief Den Haag, Groot Placaetboek 1261.
7 Den Heijer (2013) 102.
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Curaçao vanaf 1713 opdroogden doordat het Engelse Jamaica het Spaanse
slavenasiento in dat jaar overnam. De koloniale ‘wingewesten’ werden in
de achttiende eeuw noodlottige verliesposten, omdat het beheer van koloniën te veel geld kostte, als er niet voldoende handel was. In 1791 werd
ook de Tweede wic opgeheven.8
Het bestuur en de rechtspraak van Curaçao onder de wic waren hetzelfde als in Engelse koloniën: de scheepsreglementen werden ook aan
land opgevolgd. Johannes van Walbeeck, de leider van de expeditie, werd
de eerste directeur van de wic op Curaçao, benoemd door de Kamer van
Amsterdam en door de Staten-Generaal bekrachtigd. Hij oefende het
gezag uit namens hen en legde een eed van trouw af. Hij werd op zijn
verzoek bijgestaan door een Raad van de hoogste burgers en/of scheepkapiteins die op de rede lagen. Hij riep hen bijeen en had er ‘de eerste
plaats en stem.’9

Welke gebieden heeft de West-Indische Compagnie in de loop
der eeuwen in handen gekregen en bestuurd?
1.	Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Eustatius, Saba en St. Maarten
(Zie voorgaande hoofdstuk)
2. 	Noord-oost Brazilië, Nieuw Holland genaamd, veroverd op
Portugal/Spanje in 1624. De verovering van Brazilië door de
wic bleek uiteindelijk een mislukking, ondanks groot militair
machtsvertoon. Ze hadden te weinig Nederlandse kolonisten
om het te kunnen behouden in hun strijd tegen de Portugese
planters. In 1654 gaven ze het ‘versuimd Brasiel’ op. Er vertrokken
twintig schepen met drieduizend inwoners: de joodse planters
gingen naar Barbados, Jamaica, Suriname en Curaçao, sommigen
naar Nieuw-Nederland en de rest (zeshonderd) ging terug naar
Amsterdam.10 Ook de gereformeerden trokken zich terug, de
meesten naar Amsterdam. De katholieke Portugese planters die
van graaf Maurits een grote mate van vrijheid hadden genoten,
bleven er wonen en sloten in 1661 vrede met de republiek.
Overigens hadden ook de joden van graaf Johan Maurits uit

8 Den Heijer (2013) 175.
9 J.A. Schiltkamp, ‘Bestuur en rechtspraak in de Nederlandse Antillen ten tijde van de
West-Indische Compagnie’. In: J.A. Schiltkamp (ed), Honderd jaar codificatie in de
Nederlandse Antillen (Arnhem 1969) 125.
10 Harald S. van der Straaten, Hollandse pioniers in Brazilië (Franeker 1988) 133.
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gebreide bevoegdheden gekregen: ze werden als volwaardige
burgers gezien, waardoor hun schepen en goederen niet meer
door een andere overheid in beslag genomen konden worden.11
3.	Enkele forten in West-Afrika, zoals het Portugese fort Elmina in
1637. Deze forten hadden maar een heel kleine Nederlandse bezettingsmacht en slechts een gereformeerde zielentrooster tot hun
dienst. De westkust van Afrika was nodig voor de slavenhandel
die eind zestiende eeuw hard groeide en in de zeventiende eeuw
haar hoogtepunt bereikte.12
4.	Gebied in Noord-Amerika: Nieuw-Nederland genaamd. Er werd
vooral pelshandel gedreven met de Indianen. De puriteinen in
Boston en de quakers in Philadelphia waren hun buren en concurrenten.
5.	Suriname, geruild voor Nieuw Nederland in 1667. Het werd een
plantagekolonie aanvankelijk voor de verbouw van tabak, later
vooral van koffie en suiker. Die suikerteelt vergde erg veel mankracht, meer dan de Indianen konden leveren, dus werden uit
Afrika zwarte slaven aangevoerd door de wic. Het was een zwaar
bestaan vooral door de onvrijheid, maar ook als gevolg van de
harde behandeling door de blanke beheerders (veel eigenaren
woonden niet in Suriname maar in de Republiek). In de loop
van de achttiende eeuw waren er opstanden van weggevluchte
slaven, de marrons alias de bosnegers die door de wic niet bedwongen konden worden, omdat de soldaten van de wic
voor een groot deel aan tropische ziekten stierven zoals tijdens
of vlak na de veldtocht van 1772. Van de twaalfhonderd soldaten
waren er na vijf jaar nog maar honderd over.
Bij de Vrede van Munster/Westfalen in 1648 bleven Curaçao, Aruba
en Bonaire in handen van de wic. Zo ook de andere bezittingen van
de wic, zoals Nieuw Nederland in Noord-Amerika en Nieuw Holland
in Brazilië, dat voor de heren xix van de wic veel aantrekkelijker leek
dan Curaçao; zeker in vredestijd zou de suikerhandel van Brazilië meer
profijt opbrengen dan de maritieme basis Curaçao of de zouthandel van
Bonaire. Het bleek anders te gaan. Er kwam mensenhandel met Curaçao
als overslaghaven.
11 Jessica Roitman, ‘Economie, imperium en eschatologie: de mondiale context van
de joodse immigratie in de Amerika’s tussen 1650 en 1670’. In: Julie-Marthe Cohen,
Joden in de Cariben (Zutphen 2015) 44.
12 Den Heijer (2013) 13.
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iv.2 een economisch wingewest of een
calvinistische volksplanting?
Wat was in de zeventiende en achttiende eeuw
de waarde van een kolonie?
Willem Usselincx (1567-1647) was in 1585 een van de calvinistische kooplieden die vertrokken was uit Antwerpen en zich met zijn kapitaal in
Middelburg had gevestigd. Hij was een grote ijveraar voor de oprichting
van de West-Indische Compagnie en wilde vooral calvinistische volksplantingen rondom de Atlantische kusten.13 Usselincx eiste dat de wic
zeer strenge religiebepalingen invoerde: de gereformeerde godsdienst
was de enige toegestane godsdienst en deze bepaling moest volgens hem
altijd strikt uitgevoerd worden. Maar na het verlies van Nieuw Holland
(Brazilië) in 1654 en het verlies van Nieuw-Nederland (New York) in 1667
was het vestigen van Nederlandse volksplantingen in de Nieuwe Wereld
definitief voorbij en werd het idee van Usselincx losgelaten.
Het gewest Holland pleitte vooral voor het beoefenen van kaapvaart
om de vijand afbreuk te doen: een voltreffer was de verovering van de
Zilvervloot door Piet Hein bij Cuba in 1628, maar het bewees ook dat de
schepen in het Caribisch gebied een goede haven moesten hebben voor
hun activiteiten. Curaçao werd veroverd in 1634 en het werd meteen na
de Vrede van Westfalen een centrum van zowel sluikhandel als reguliere
handel. De grote kracht van Curaçao was haar veilige haven in het Schottegat, uniek in het hele Caribisch gebied. De schepen konden daar gerepareerd, bevracht of ontladen worden, bemanningen aangevuld, kortom,
alles was er voorhanden, zelfs het water en de groenten werd met tonnen
aangevoerd vanuit de compagnieplantages. De Benedenwindse eilanden
waren echter wegens de steenachtige grond ongeschikt voor grote plantagebouw; de wic had er wel tien kleine plantages voor mais en groenten
en vee voor eigen gebruik,14 maar ze rendeerden niet en hun hofjes met
groenten moesten in droge tijden met extra putwater bevloeid worden.
In 1791 ging ook de tweede wic failliet. Na de slavenopstand van 1795
werden de compagnieplantages in 1796 verkocht aan particulieren.15
Een kolonie was bedoeld om winst te verschaffen: voor een zeevarende handelsnatie was dat dus handel door kaapvaart of/en reguliere
vaart: de winst was altijd het uitgangspunt en een ‘batig slot’ diende het
13 Den Heijer, (2013) 25.
14 W.E. Renkema, Het Curaçaose plantagebedrijf in de negentiende eeuw (Zutphen
1981) 13.
15 Renkema (1981) 15.
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doel te zijn van alle handel. Ieder schip op de Atlantische route maakte
een driehoeksreis: van Texel naar Afrika, vandaar naar Curaçao en dan
weer terug naar Texel, meestal gemiddeld in vijfhonderdzestien dagen.
Ieder schip had vijfenveertig tot zestig bemanningsleden en vijftien tot
twintig stuks geschut. In het ruim pasten gemiddeld vijfhonderd slaven
die in Amerika verkocht werden voor suiker, dat naar Europa ging. In
Europa werden weer kralen, textiel, buskruit en wapens ingeladen voor
de Afrikaanse slavenhandelaars.16

Hoe kon men destijds mensenhandel en slavernij
rechtvaardigen: voor- en tegenstanders
In hoofdstuk i heb ik reeds de Spaanse theologendiscussie ten aanzien
van de intrinsieke vrijheid van de Indianen genoemd als zijnde de eerste
conferentie over de mensenrechten evenals de nauwelijks merkbare gevolgen van het beroemde dispuut.
Bij een behandeling van de wic moet de transatlantische zwarte
slavenhandel genoemd worden, waaraan vooral Engelsen maar ook Nederlanders deelnamen om uiteindelijk eind achttiende eeuw een politiek
onderwerp te worden, hetgeen leidde tot de afschaffing van de slavenhandel in 1807 in Engeland en in 1814 in Nederland. Van de miljoenen
verhandelde slaven hebben de Nederlanders er 600.500 verscheept.
Daarvan heeft de wic tijdens haar bestaan in totaal 233.853 slaven in Afrika gebrandmerkt en ingescheept. Van hen kwamen 198.375 in de Nieuwe
Wereld aan.17 Hiervan zijn 102.486 slaven op Curaçao verhandeld door
de wic, dus verkocht aan ofwel de assentistas, zijnde de handelaren van
het Spaanse slavenasiento ofwel aan particuliere slaveneigenaars.18
In 1735 waren er op Curaçao 376 slaveneigenaars, waarvan er 38 meer
dan tien slaven hadden en 176 minder dan vijf. In 1764 waren er 534 eigenaren met 5534 geregistreerde slaven, waarvan 85 meer dan tien slaven
had. Slechts vijf eigenaren hadden toen meer dan honderd slaven.19 Dit
was dus een kleine slavenmaatschappij vergeleken met Suriname en de
Engelse eilanden.
De slavernij werd in de Nederlandse koloniën pas in 1863 afgeschaft.
De lange duur had te maken met het feit dat tot 1848 de koloniën het
16
17
18
19

Dirk J. Tang, Slavernij, een geschiedenis (Zutphen 2013) 73.
Den Heijer (2013) 150.
Han Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao (Zutphen 2013) 272.
Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5-1942
(Assen 1990) 7.
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alleenrecht (met uitsluiting van de Staten-Generaal20) waren van de Nederlandse koning (die geen afschaffing wilde) en dat dus na 1848 alles in
de Staten-Generaal behandeld moest worden. 21 Dat kon soms tot grote
vertraging leiden.
Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw waren er twee kampen binnen het ‘afschaffingskamp’: de liberalen en de groep rond Groen
van Prinsterer die elkaar heftig bestreden met eigen ‘maatschappijen ter
bevordering van de afschaffing der slavernij.’22
Ook werd er eindeloos gedebatteerd over de sommen die betaald
moesten worden aan de slavenhouders.
Op Curaçao kregen ook de slaven geld, als volgt geformuleerd in Publicatie 1862 no. 15 Eerste hoofdstuk art.6: ‘De tegemoetkoming voor de
slaven, zonder onderscheid van ouderdom of geslacht, werd bepaald als
volgt:
a. 	Voor die op Curaçao, Bonaire, St. Eustatius en Saba, voor ieder
hoofd fl. 200;
b. 	Voor die op St. Martin (Nederlands gedeelte) voor ieder hoofd
op fl. 30;
c. 	Voor die, welke regt op manumissie hebben verkregen: Voor die
sub a op fl. 50 voor ieder hoofd. Voor die sub b niets.’23
De slaveneigenaren werden volgens art. 2 van het Eerste hoofdstuk vergoed. Overigens werden de vrijkoopsommen betaald uit de opbrengsten
van het Cultuurstelsel in Oost-Indië. 24
Wat waren de argumenten om vóór of tegen de slavernij te zijn in de zeventiende en achttiende eeuw? De voorstanders van de slavernij hadden
de volgende argumenten: als eerste dat slavernij juridisch geoorloofd
was, zoals al in de oudheid in rechtsregels was vastgelegd en waaraan
Hugo de Groot (1583-1645) refereerde in zijn De iure belli ac pacis (Over
20 Vanaf 1848 staat in art.53 van de grondwet: ‘De koning is onschendbaar, de ministers
zijn verantwoordelijk’. Vóór die grondwetswijziging was de koning ‘bij uitsluiting’
verantwoordelijk: J.A. Bornewasser, ‘Ministeriële verantwoordelijkheid voor en na
1848’. In: G.A.M. Beekelaar (ed), Vaderlands verleden in veelvoud (Den Haag 1975) 453.
21 A.F. Paula, ‘Slavery in a nutshell’. In: Central Historical Archives, Lanternu (Curaçao
1987) 46.
22 R. Reinsma, 1863 Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie 1963 (Den Haag 1963) 5-114. Dit verhaalt de periode van ontwerpen en adressen aan de koning in de jaren 1840-1848.
23 In de Publicatie 1862 no.15 staat in het Eerste hoofdstuk art.2: Aan de eigenaars der
slaven wordt, ter zake van de opheffing der slavernij, tegemoetkoming toegekend
(p. 157). C.Ch. Goslinga, Emancipatie en emancipator. De geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse eilanden en van het werk der bevrijding (Assen 1956)
157 en 158.
24 Tang (2013) 226.
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het recht van oorlog en vrede) van 1625. Hij betoogde dat de mens van nature vrij is, maar dat diezelfde mens toch legaal tot slaaf kan worden gemaakt; bijvoorbeeld wanneer een opgelegde doodstraf wordt omgezet in
slavernij of wanneer iemand in een rechtvaardige oorlog krijgsgevangen
wordt gemaakt. Dit laatste argument kwam veel voor bij de Afrikaanse
mensenhandel. 25
De Bijbel was een tweede inspiratiebron van de voorstanders, met
name het Oude Testament met zijn vervloekingen en zijn tegenstelling
tussen wij en zij: tussen de uitverkoren gelovigen en de ongelovigen, de
ondergeschikten. Het ging terug op het bijbelboek Genesis (9: 18-27),
waarin Noach de zoon van Cham vervloekt: ‘Vervloekt zij Kanaän, een
knecht der knechten zal hij voor zijn broederen zijn.’ Met andere woorden: in de tijd van de grote ontdekkingen waren de Europeanen de uitverkorenen en de ongelovigen waren ‘de wilden’. De Afrikanen waren de
zonen van Cham volgens veel dominees van calvinistische huize. Deze
opvatting werd graag door de koopman overgenomen ter geruststelling
van zijn mensenhandel. 26
Het derde argument was ontleend aan Ds. Jacobus Eliz Joannes
Capitein. 27 Hij was als elfjarige slaaf in 1728 uit Afrika naar Nederland
gekomen en daar vrij geworden. Hij werd dominee en sloot zijn studie
op 10 maart 1742 af in Leiden met een onderzoekschrift, StaatkundigGodgeleerd onderzoekschrift over de slavernij, als niet strijdig tegen de
Christelyke vrijheid, 28 waarin hij verklaarde dat slavernij geoorloofd is.
Voor de slavenhandelaars was hij een geschenk ‘uit de hemel’ en de wic
zond hem prompt als predikant naar Elmina. Het geschrift van Capitein
werd meer dan een eeuw lang door Hollanders, Fransen en Engelsen gebruikt ter verdediging van de slavernij. 29
En als laatste argument van de voorstanders: volgens theologen waren
slaven mensen en mochten dus gedoopt worden, mits de eigenaar zou
beloven de slaaf mettertijd vrij te laten. De evangelisatie onder de slaven
was handig om deze heidenen tot Gods heil en de Europese beschaving
te brengen. Daarom kon men beter niet tegen de slavernij en slavenhandel zijn.30 Capitein noemde nog een reden om slaven na hun doop niet
25
26
27
28
29

Tang (2013) 88.
Tang (2013) 88.
G.J. Oostindie, Slavernij, canon en trauma (Leiden 2007).
Uitgegeven te Leiden/ Amsterdam 1742.
Dr. G. Groenhuis, ‘De zonen van Cham, gereformeerde predikanten over de slavernij’. In: Kleio, tijdschrift van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (vgn) 21e jg, nr.7 (1980) 221.
30 Joop Vernooij, De regenboog is in ons huis. De kleurrijke geschiedenis van de r.k. kerk
in Suriname (Nijmegen 2012) 27.
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vrij te laten: het zou tot leugen en bedrog leiden en bovendien de lust om
slaven tot Christus te brengen wegnemen.31 Een nogal vreemde conclusie
van de negerdominee.
Er waren ook tegenstanders van de slavernij, aanvankelijk heel weinig,
maar in de loop van de achttiende eeuw groeiden zij aanzienlijk in aantal en belang. De dominees die tegenstander waren, gebruikten het boek
Job van het Oude Testament: Job erkent de inherente broederschap van
de mensen en op grond daarvan veroordeelt hij de ongelijkheid die er
tussen meester en slaaf bestaat: ‘Was niet Hij die mij het leven schonk
dezelfde die ook hen het leven schonk? En was het niet dezelfde die ons
in de moederschoot ons lichaam gaf?’32 Ook de Bostonse rechter Samuel
Sewall keerde zich tegen de slavernij in 1700.33
Verder kregen de tegenstanders in 1776 steun van een econoom, Adam
Smith. Hij verklaarde in zijn The wealth of nations dat slavernij niet economisch was omdat het land erdoor te gronde werd gericht en omdat
slaven kostbaarder zouden zijn dan vrije werkkrachten. Bovendien vond
hij dat ‘de trots van mensen hen ertoe drijft te willen overheersen … en
dat zij de diensten van de slaven daardoor in het algemeen prefereerden
boven die van vrije lieden.’34
In de tweede helft van de achttiende eeuw noemden de tegenstanders
van de slavernij zich abolitionisten en hun ‘vader’ was Granville Sharpe
(1735-1813).35 Het waren niet de gereformeerde Nederlandse predikanten,
maar Engelse en Amerikaanse quakers en methodisten die de abolitionistische beweging de wind in de zeilen hebben gegeven.36
Na enig aarzelen schaarde de wic zich vanaf het begin bij de voorstanders van de slavernij. Aanvankelijk werden er wel enkele artikelen gewijd aan een opdracht tot zending, maar een echte zending door de wic
is nooit tot stand gekomen. Dat lieten ze over aan de katholieke priesters
op Curaçao en aan de hernhutters in Suriname.

31 Capitein (1742) 39-40.
32 Suzanne Everett, Slavernij door de eeuwen heen (Zutphen 1993) 16.
33 S. Sewall, ‘The selling of Joseph’, (1700) In: A. Meier & E. Rudwick, From plantation
to ghetto. (New York 1970) 44.
34 Everett (1993) 137.
35 Franklin W. Knight, ‘The disintegration of the Caribbean slave systems 1772-1886’.
In Franklin W. Knight (ed), General history of the Caribbean. Vol iiiThe slave societies of the Caribbean (Unesco publishing London 1997), 325.
36 Groenhuis (1980) 224.
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iv.3 de creolisering van de maatschappij en het
syncretisme
Een ander punt van aandacht is de creolisering, zijnde de ‘verkleuring’
of het creools worden van de maatschappij als geheel door de komst van
de Afrikaanse slaven in het Caribisch gebied. 37 Daar ontstonden kastenmaatschappijen, weliswaar minder streng dan in India maar desondanks
werd men afgerekend op huidskleur. Dat werd de belangrijkste graadmeter vanaf de komst van de Afrikaanse slaven in het Caribisch gebied.
Op Curaçao had men in de achttiende eeuw de blanken, de gekleurde
mulatten, de zwarten38 en de Indianen, ofschoon deze laatste groep eind
achttiende eeuw nog maar één volbloed-indiaan had, die dus in de overzichten verwaarloosbaar is. De onderzoekers Grovestins en Boeij die in
1789 in opdracht van de erfstadhouder Willem v in het gebied van de
wic een groot onderzoek moesten instellen, gaven voor 1789 het volgende overzicht:39
1789

slaven

totaal

huizen

658

860

401

2773

4692

262

Scharloo

750

483

719

1048

3000

270

Otrabanda

593

80

1498

1538

3706

392

Punda

Christenen

Joden

gekleurden

Pietermaai +

tota al stad

2001

1423

2615

5359

11398

924

Districten

468

72

161

7445

8146

143

tota al

2469

1495

2776

12804

19544

1067

Bovengenoemde bevolkingsgroepen leefden in streng gescheiden klassen volgens hun eigen regels: het ‘herengedragspatroon’ en het ‘slavengedragspatroon’. 40 In de achttiende eeuw behoorden de gekleurden tot
37 In Latijns-Amerika betekent het woord creool iets anders dan in het Caribisch
gebied, zoals al in hoofdstuk ii beschreven is. In het Caribisch gebied is een creool
een halfbloed, dus een kind van een blanke en een zwarte of mulat ofwel van een
mulat en een zwarte ofwel van een lichtgekleurde mulat en een donkergekleurde
mulat.
38 Het woord ‘zwarten’ wordt in deze context gebruikt voor ‘negers’ en werd in de
zeventiende en achttiende eeuw algemeen gebruikt voor de donkerste mensen ‘van
de kleur’. Het woord ‘mulat’ werd gebruikt voor de mensen van lichtere kleur, van
wie duidelijk een van de twee ouders blank was. Het luisterde heel nauw om ‘van de
kleur’ te zijn: ‘zwart’ of ‘mulat’. Ook mulatten konden slaaf zijn, zoals zwarten vrij
konden zijn. Al in het doopboek van 1677 ziet men dat onderscheid door de Spaanse
priester gebruikt worden (zie bijlage a.1).
39 J. Hartog, Curaçao, van kolonie tot autonomie i (Aruba 1961) 352.
40 H. Hoetink, Het patroon van de oude Curaçaose samenleving, proefschrift, (Assen 1958).
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de klasse van het ‘slavengedragspatroon’. Zij waren geboren uit een seksuele relatie van blank en zwart, meestal meester/slavin. Hun kinderen
werden nooit vanzelf vrij, zij werden meestal huisslaaf. In de achttiende
eeuw was het een veel voorkomend verschijnsel dat slaven van hun
meester mochten werken in de haven als sjouwer of als schoenlapper et
cetera of zelfs op zee dienden. Ze kochten met het verdiende geld zichzelf
of een van hun kinderen vrij en zo groeide langzaam maar zeker de groep
vrije negers en vrije mulatten. Zowel Schabel41 als het doopboek van 1677
(zie bijlage a1) noemden reeds vrije zwarten, maar dat was toen nog een
uitzondering.
Deze vrije mulatten42 en vrije negers43 waren meestal ‘veroordeeld’
tot het geloof van de slaven, want de dominee en rabbi vonden het niet
nodig om slavenkinderen of hun nazaten op Curaçao in hun geloof in te
wijden. Ze wilden hun (oud)-slaven zelfs niet op hun kerkhof hebben.
De blanke katholieken werden vanaf het midden van de achttiende eeuw
wel op het gereformeerde kerkhof begraven. De tolerantie ten aanzien
van andere godsdiensten was groter dan de tolerantie ten aanzien van
andere rassen in de tijd van de West-Indische Compagnie! Het ‘herengedragspatroon’ en het ‘slavengedragspatroon’ zoals Hoetink dat in 1958
beschreven heeft in zijn dissertatie, is een bijzonder kenmerk van de
maatschappij op Curaçao, maar het bleek ook toepasbaar op de Engelse
en Franse eilanden. Ook daar kwam genoemde tweedeling voor: in feite
werd het ‘heren- en slavengedragspatroon’ een typisch kenmerk voor de
hele Cariben, zoals Hoetink dat in 1962 beschreef. 44
De Curaçaose bevolking veranderde in de tweede helft van de achttiende eeuw van samenstelling, maar niet van kleur. Het aantal creolen
bleef het grootst, zoals het staatje uitwijst als men slaven en gekleurden
optelt. De creolen waren echter eind achttiende eeuw niet alleen slaven,
maar ook vrije mensen. De groep vrije zwarten en gekleurden werd
snel groter door manumissies, het vrijkopen van slaven, als gevolg van
de slechte voedselvoorziening door de oorlogstijden. Dan hoefden de
meesters niet meer voor zoveel slaven voedsel te kopen zonder zich af
te vragen hoe de gemanumitteerden dat konden doen. Daar kwam nog
41 Zie Diurnum 15 januari 1708.
42 Han Jordaan, Slavernij & vrijheid. De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch
handelsknooppunt (Zutphen 2013) (proefschrift Leiden) 28.
43 In het overzicht van Grovestins en Boeij staan ze ondergebracht bij ‘gekleurden’.
Han Jordaan behandelt hen apart: Jordaan (2013) 15 e.v.
44 H. Hoetink, De gespleten samenleving in het Caribisch grensgebied; bijdrage tot de
sociologie der rasrelaties in gesegmenteerde maatschappijen (Assen 1962) 199.
45 Jordaan, (2013) 15.
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de blanke angst bij voor die snellere groei van zwarten en mulatten: eind
achttiende eeuw was de niet-blanke groep vrije mensen groter dan de
blanke groep. 45
De Curaçaose samenleving werd in de loop van de achttiende eeuw
steeds meer volgens raciale scheidslijnen verdeeld; ofschoon de scheidslijnen er al vroeg waren, werden ze aan het einde van de eeuw scherper.
De blanken waren in dienst van de wic (dat mochten in de hogere functies alleen maar gereformeerden zijn), ofwel ze waren plantage-eigenaar
of koopman. De Indianen werkten voorheen op het land als veehoeder,
maar waren er nauwelijks meer. De vrije kleurlingen en vrije negers
werden steeds groter in aantal en werkten meestal als zeeman op zee,
als sjouwer in de haven of als arbeidsman in de stad. Verder waren er
de slaven van het eiland: zij werkten ofwel als plantageslaaf, ofwel als
huisslaaf. Tot slot waren er de negotieslaven: dat zijn de slaven die per
slavenschip aangevoerd werden voor de directe verkoop aan de andere
eilanden of het vasteland. Overigens bleven van de negotieslaven altijd
enigen onverkoopbaar, de manquerons die op Curaçao achterbleven en
daar aan het werk gezet werden als plantageslaaf of huisslaaf.
Deze groepen waren religieus weer onderverdeeld: de gereformeerden waren uitsluitend blank. Zij duldden geen zwarten of gekleurden
in hun kerk of op hun kerkhof. De lutheranen waren blank en hadden
dezelfde raciale vooroordelen. Voor de Joden gold dit eveneens. En zij
hadden nóg een motief: ook in het oude Israël bestond slavernij. En dan
de katholieken op Curaçao: dat waren alle gekleurde mensen (van rood
tot lichtbruin tot zwart) en slechts gemiddeld vijf blanke families (Fransen, Spanjaarden, soms een Hollander). Tenslotte diverse animistische
godsdiensten uit Afrika die zich in het Caribisch gebied aanpasten (syncretisme). Op Curaçao gebeurde dat bijna noodzakelijkerwijs aan het
katholicisme, omdat ze tot de andere godsdiensten geen toegang hadden.
Ofwel zoals Grimon en Fort mededeelden aan de bisschop: alle
mensen ‘van de kleur’ zijn katholiek op Curaçao. Zelfs dominee Bosch
schreef begin negentiende eeuw in zijn reisverslag: ‘Bij mijne aankomst
op Curaçao verwonderde het mij zeer, dat de Roomsche kerkgangers
anders gekleurd waren dan de Protestantsche, even als had bij de menschen de kleur der huid invloed op hunne geloofsbelijdenis: op een half
uur afstands kon ik reeds aan iemand zien, tot welk kerkgenootschap hij
behoorde.’46
De blanke gereformeerden, luthersen en Joden stonden niet meer
afwijzend tegen het katholieke geloof en de bedienaren van de religies
46 G.B. Bosch, Reizen in West-Indië i en ii 1829-1836 (herdruk Amsterdam 1985) 220.
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gingen meer samenwerken, vooral over het dopen werden afspraken gemaakt. De slavenkinderen van Joden en gereformeerden (zelfs die van de
rabbi en de dominee) werden allen door de katholieke priester gedoopt,
omdat Joden en protestanten geen zwarten in hun kerk wilden. Ze wilden ook niet op één kerkhof begraven worden met zwarte katholieken,
wel met blanke katholieken. Ze hebben zich dus langzaam maar zeker
verzoend met de ‘paepse’ religie, maar een streng huwelijksreglement
vonden ze nog steeds noodzakelijk om geen interraciale bloedbanden te
krijgen, ofschoon dat door het concubinaat toch wel plaatsvond.
De groep vrije zwarten en mulatten werd ook steeds zelfbewuster,
ze konden tot welstand komen als zeeman of klusjesman in de stad of
haven: de meesten woonden op Otrabanda dat een eigen zeemansbuurt
had rondom de katholieke kerk. Ze konden bovendien lid worden van de
corpsen vrije mulatten en vrije zwarten die de haven, straten en tuinen
moesten bewaken en ervoor moesten zorgen dat er geen slaven vluchtten naar de Vaste Kust van Venezuela. Ze werden dus een echte groep
waar men rekening mee moest houden, een reden waardoor de blanken zich ongemakkelijk voelden. 47 Toch stonden de vrije zwarten en
mulatten niet aan de kant van de slaven zoals tijdens relletjes steeds opnieuw bleek: zowel bij de slavenonlusten van 1750 als die van 1795 kon
de regering rekenen op de corpsen vrije negers en mulatten om in te
grijpen.
Alexander von Humboldt bestudeerde op zijn reizen door ZuidAmerika begin negentiende eeuw niet alleen de geografie maar ook de
mensen en hij meldde dat een blanke, al is hij nog zo arm dat hij geen
schoenen heeft, zichzelf ziet als een lid van de ‘nobility of the county’. 48
Ook in Suriname werd de kleur belangrijk: ‘kies je kleur’ was een belangrijk argument om hogerop te komen: hoe lichter, hoe beter voor je carrière. 49
Volgens de plantage-eigenaar Richard Ligon van Barbados (1647)
kenden Afrikanen geen geloof. Ook de Jamaicaanse plantage-eigenaar
Matthew Lewis zei in 1817 dat slaven geen soort denken hadden dat een
geloof kon worden genoemd, hooguit een heidens bijgeloof.50 De slaven
uit Afrika brachten wel degelijk hun eigen godsdienst mee, maar door
een gedwongen verspreiding van familie- en stamverbanden raakten ze
47 Jordaan (2013) 222.
48 Franklin W. Knight, “Pluralism, creolization and culture’. In: Franklin W. Knight
(ed), General history of the Caribbean. Vol iii The slave societies of the Caribbean
(Unesco publishing London 1997) 277.
49 Vernooij (2012) 34.
50 Dale Bisnauth, History of religions in the Caribbean (Trenton 1996) 81.
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ontworteld. Er ontstonden vormen van syncretisme,51 niet alleen met
de godsdiensten van de blanken, maar ook met die van de Indianen.
De Europese God de Vader werd geïdentificeerd met de ‘creatorgod’
Wamurreti-Kwonci, soms Jocahuna genoemd. Soms was Jezus Christus Jocahuna en de maagd Maria was dan Atabel, een Arawaakse godin.
De Heilige Geest was Hurakan, de windgod van de Indiaanse Arawakken.52 Deze animistische identificatie met katholieke goden en heiligen
maakte het gemakkelijker om een nieuw geloof te ‘moeten’ aanvaarden.
De nieuwe vormen van syncretisme heetten op Cuba Santeria, op Haïti
Voodoo, op Trinidad Shango, in Suriname Winti. Op Curaçao waren
geen godenverwisselingen maar ‘spin’-verhalen die aan de kinderen
verteld werden: de spin Ananzi had uitzonderlijke krachten en haalde
de meest wonderbaarlijke fratsen uit.53 Ook waren er de ‘brua’ verhalen
die door Paul Brenneker op opgetekend zijn en een schat aan informatie
bevatten.54 Verder schreef de bevrijdingstheoloog Kees Streefkerk op
over enkele Afrikaanse invloeden op Curaçao zoals de geestenwereld van
de Almasola.55

iv.4 de houding van de voc en de wic
ten aanzien van religie
Zowel de voc als de wic hadden afspraken gemaakt met de Staten-Generaal over de bevoorrechte positie van de gereformeerde godsdienst en
het handhaven van de religiebepalingen ten aanzien van de andere godsdiensten. De voc en de wic hebben allebei getracht de gereformeerde
kerk in haar gebied aan zich te onderwerpen door de tractementen van
haar bedienaren te betalen en hun benoeming in Amsterdam te regelen.
Ze kozen de bedienaren uit op hun plooibaarheid, niet op hun godvruchtigheid. Het was soms moeilijk iemand als predikant te vinden die met
het ruwe scheepsvolk wilde omgaan.

51 Frans Wijsen, Christianity and other cultures. Introduction to mission studies
(Zürich 2015) 84.
52 Bisnauth (1996) 29.
53 Meer over de spinvertellingen in W.J.H. Baart, Cuentanan di Nanzi (proefschrift
Amsterdam 1983) en in R.A. Römer, Inleiding, in: R.A.Römer (ed), Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen, varianten en constanten (Zutphen 1977).
54 Paul Brenneker, Curaçaoensia (Curaçao 1961).
55 C. Streefkerk, ‘Godsdienstige gebruiken en opvattingen’, in: René A. Römer (ed),
Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen, varianten en constanten (Zutphen
1977) 48.
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iv.4a de verenigde oost-indische compagnie
De predikanten in Batavia deden slechts mondjesmaat aan zending. Toch
groeide de gereformeerde Gemeente van Batavia in de zeventiende eeuw
sterk door de toevloed van Portugezen en Maleiers die voorheen katholiek waren geweest.56 Er moest een grotere kerk komen voor de gereformeerden in 1736. De Heren Bewindhebbers van de voc waren milder
tegenover het hindoeïsme en de islam dan tegenover andere christelijke
religies: ‘ze waren beducht dat als men een rooms-katholieke kerk toeliet, de eigen kudde daar de deur zou platlopen.’57 Er mocht volgens de
Heren xvii geen druk uitgeoefend worden op de bevolking ‘om hen van
de islam te bekeren en het zou beter zijn hen hun tempels te laten en hen
het goede voorbeeld te geven: dan zouden de tempels op den duur niet
meer nodig zijn.’58 Desondanks was het de gereformeerde dominees niet
gelukt de voc wederzijds enige ruggesteun te geven. Ook voor de Joden
was er geen rugdekking. Een synagoge was er niet in voc-gebied. De
lutheranen kregen halverwege de achttiende eeuw een kerkgebouw in
Batavia en in 1780 in de Kaapkolonie. Pas in 1809 kwam er een katholiek
kerkje in Batavia, ofschoon de roomse godsdienst in het geheim steeds
aanwezig is geweest.59 Met name in de voc-gebieden waar na de verovering door de Hollanders een Portugese en Maleise katholieke bevolking
achtergebleven was, zoals op Malakka, mochten de katholieken in stilte
hun godsdienst belijden.60 Ook waren er nog af en toe mogelijkheden
voor katholieke missionarissen om in het geheim naar Java of de Molukken te gaan, maar het bleven uitzonderingen.61 Af en toe doken berichten
op dat de katholieken behoorden tot de vijfde colonne die graag de voc
ten val wilde brengen. Het bleven slechts onbevestigde berichten. Wel is
bewezen dat veel mannelijke calvinistische vrijgezellen uit de Republiek
trouwden met een plaatselijke katholieke jongedame van Portugese komaf, soms ook van Maleise komaf. Uit die huwelijken groeide een nieuwe
bevolkingsgroep die na afloop van het arbeidscontract niet terugging
naar de Republiek, maar in het nieuwe vaderland bleef wonen.62
56 G.J. Schutte, ‘De grote koloniale stadskerk: Batavia’. In: G.J. Schutte (ed), Het Indisch
Sion. De gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Hilversum 2002) 115.
57 Boxer (1976) 203.
58 Boxer (1976) 207.
59 Boxer (1976) 194.
60 Jurrien van Goor, Prelude to colonialism; the Dutch in Asia (Hilversum 2004) 63.
61 H.E. Niemeijer, ‘Agama Kumpeni? Ternate en de protestantisering van de NoordMolukken en Noord-Sulawesi 1626-1795’. In: G.J. Schutte (ed), De gereformeerde
kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Hiversum 2002) 147.
62 Jurrien van Goor (2004) 57.
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In de Kaap de Goede Hoop, dat sinds de komst van Jan van Riebeeck in
1651/52 een onderdeel was van het koloniale rijk van de voc, figureerde
vanaf 1665 een gereformeerde dominee, maar zijn kerkgenootschap had
weinig lidmaten. De bemanningen van de langskomende schepen gingen
liever naar het bordeel dan naar de kerk, uitzonderingen daargelaten.63

iv.4b de west-indische compagnie
De wic legde in zijn Regeringsregelement of Ordre van Regieringe het
volgende vast:
Artikel x van deze Ordre uit 1629 luidde:
‘De Spaignaerts, Portugiesen ende Naturelen van den Lande, ‘tzy
Roomsch ofte Joots-gesinde, sullen gelaten werden by hare vryheit,
sonder moeienisse ofte ondersoeck in hare conscientien ofte particuliere
Huysen: Ende en sal oock niemant hem bevorderen de selve eenigh
belet, verstoornisse of hinderinghe te doen, alles op arbitrale, oock naer
ghelegentheyt rigoureuse ende exemplare correctie.’
Artikel xi luidde:
‘Alle jesuiten, soo Paters ofte priesters, als monicken, of hoe die zijn
ende heeten, sullen uyt alle Plaetsen vande ghehoorsaemheyt vande
Heeren Staten-Generaal wesen ende blyven ghebannen, sonder daer
in te mogen komen, op poene van ghevanckelijck naer dese Landen te
werden gevoert.’
Artikel xii luidde:
‘Van alle andere Geestelijckheyt, ende ordren van Mans ofte Vrouwen,
geene uytgesondert, en sullen geen kloosters, conventen ofte collegien
mogen wesen.64

Verder moest de directeur bevorderen dat
‘Godes woord met de middelen die bij der handt sijn, ’t sij bij predicatie,
of daertoe geen gelegenheit wesende bij voorleesinge des Sondachs voor
ende nae middach ende oock op andere daegen voorgedragen worden,
de daegelijckse gebeeden ’smorgens ende ’savonts gedaen, ende van een
yder bijgewoont werden.’ Verder dat ook de ‘blinde Indianen’ zoveel
63 A.W. Biewenga, ‘Kerk in een volksplanting’. In: Schutte (ed), Het Indisch Sion. De gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Hilversum 2002) 203.
64 Nationaal Archief Den Haag, Groot Placaetboek p. 1236-1237.
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mogelijk tot ‘onse gereformeerde religie ende die kennisse van den drij
eenigen ende waarachtigen Godt in meerder respect, achtinge ende
opmerkinghe’ worden gebracht. Daartoe diende de directeur hen te
vermanen hun kinderen onderwijs te doen volgen ‘soo in onse taale als
religie’ waartoe een schoolmeester zou worden aangesteld.

Er waren volgens deze Ordre drie bevolkingsgroepen: Compagnies
dienaren, Naturellen (Indianen, wilde vrouwen) en ‘Dienstbare swarten’
(negerslaven of vrijen):
Huwelijken tussen ‘onse Christenen en wilde vrouwen of swartinnen’ waren mogelijk als die vrouwen eerst christelijk onderwijs
hadden genoten, waren gedoopt en in ‘de gemeente Christij ingelijft.’
Ook huwelijken tussen ‘dienstbare swarten’ waren mogelijk, indien
de proponent of ziekentrooster tot dit alles van den Kerkenraad ‘last
ende auctorisathie hebbe.’65
In 1661 werd officieel nogmaals bij plakkaat van de Staten-Generaal der
Verenigde Nederlanden verklaard dat ‘geen Rooms priester zich op Curaçao mocht vestigen zonder prealabel consent van zijne Doorluchtige
Hoogheid en de Bewindhebberen der Compagnie.’ Zelfs in 1764 werd
nog in de instructies voor Directeur Jean Rodier gemeld dat
‘de eerste en principaelste sorg moet sijn dat de godsdienst by
publique autoriteit hier te lande aangenomen, werde geoeffent en
onderhouden conform de liturgie van de Nederlandsche Kerke.’ Ook
de Naturellen van het Land en hun kinderen moesten tot het geloof
worden gebracht.66

iv.4b1 de verschillende religies op curaçao
Vanaf 1635 werd de geestelijke bediening van de gereformeerde godsdienst verzorgd door een proponent, nadat Van Walbeeck daarom gevraagd had en vanaf 1640 door een predikant op Curaçao en door een

65 Mr. J.A. Schiltkamp, ‘Bestuur en rechtspraak in de Nederlandse Antillen ten tijde
van de West-Indische Compagnie’. In: Honderd jaar codificatie in de Nederlandse
Antillen (Arnhem 1969) 135.
66 J.H.J. Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische eilanden (Amsterdam 1903)
Doc. p.191 e.v.
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ziekentrooster voor het tienkoppige garnizoen op Bonaire. Hij werd
benoemd door de vijf Kamers van de wic op voordracht van de classis
Amsterdam. Deze classis had daartoe een college van ‘deputati ad res
Indicas’ die ook de dominees voor Oost-Indië moest voordragen. De
dominee kreeg zijn salaris van vijfhonderd gulden jaarlijks met vrij wonen binnen het fort en eetrantsoenen van vlees, bloem en spek en een
dagelijkse plaats aan de tafel van de gouverneur.67 Hij moest zijn ‘goddelijke plichten’ trouw en met respect voor de publieke autoriteiten vervullen. Hij mocht als enige huwelijken inzegenen, dus ook huwelijken
van bruidsparen met een andere godsdienst. Toen er eenmaal in 1757 op
Curaçao ook een Lutherse gemeente kwam, kreeg ook die dominee dat
recht. Andere wic-dienaren werden niet door de vijf Kamers benoemd
maar door de Bewindhebbers.68 Vanaf de instelling van een kerkenraad
in 1664 was de gouverneur de voorzitter van de kerkenraad. De gereformeerden hadden vanaf het begin een kerk in het Fort Amsterdam, eerst
van hout en later van steen, met een mooi orgel. De andere godsdiensten
op Curaçao kregen pas in de loop van de achttiende eeuw een gebedsgebouw. De Joden kregen hun synagoge in 1703, maar zij werd te klein en in
1732 werd in Punda de nieuwe ingezegend, een verkleinde kopie van de
Amsterdamse synagoge. Daarna volgde er op Otrabanda nog een tweede synagoge.69 De lutheranen stichtten in 1757 hun eigen gemeente en
gingen sparen voor een eigen gebouw. Ook nu hielpen de verschillende
gezindten elkaar, toen de lutherse ouderlingen met een bedelcollecte
langs alle huizen gingen. De Joden gaven omdat ook Mozes aalmoezen
gekregen had van het volk toen hij het nodig had. In 1761 werd op Otrabanda een stuk grond aangekocht voor het luthers kerkgebouw, dat twee
jaar later ingewijd werd door dominee Muller uit Leeuwarden met een
preek over 1 Kronieken 7, vs.1 En de heerlykheid des Heeren vervulde het
Huis.70
Op Curaçao begon de wic in 1634 heel gereformeerd, maar al spoedig kwamen er rafelrandjes: wat moest de dominee doen met die vijftig
achtergebleven Indianen die voor het vee van de wic moesten zorgen:

67 J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op
de Nederlandse Antillen (Aruba 1970) 6.
68 Cornelis Ch. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and the Guianas 1680-1791
(Assen 1985) 250.
69 Isaac S. and Suzanne A. EmmanueL, History of the jews of the Netherlands Antilles i
(Cincinnati 1970) 123.
70 J.H. Hering, Beschryving van het eiland Curaçao en de daaronder hoorende eilanden,
Bonaire, Oroba en Klein-Curaçao (Amsterdam 1969, overanderde herdruk uit 1779)
47 (uitspraak Joden) en 48 (preek).
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wat doe je daarmee, terwijl ze de katholieke godsdienst goed hadden
‘ingezogen’? De gereformeerde dominee had er geen zin in om hen in
zijn kerkdiensten te laten meedoen; hij wilden hun kinderen slechts
dopen namens de afwezige pastoor. In 1642 doopte de predikant van
Curaçao namens de katholieke priester indiaanse babies van katholieke
ouders.71
Toen er rond 1650 op Curaçao Joden kwamen, was het weer een vraag:
Usselincx’ strenge godsdienstvoorschriften volgen en dus de Joden de
toegang weigeren of de handelswinsten binnenhalen en de Joden enige
vrijheid geven die ze anders elders konden halen? De handelaren gaven
de doorslag. Daarna kwamen Franse, Spaanse en Portugese katholieke
ondernemers die allen mee wilden doen aan de kaapvaart en slavenhandel en daar hun nek voor wilden uitsteken.72 Moesten die maar geen
verblijfsvergunning krijgen, indien men Usselincx volgde?
De wic ging voor de grote buit op Curaçao: het in de wacht slepen
van het Spaanse slavenasiento, althans van de handel met de ‘asentistas’,
de agenten van de Spanjaarden in de koloniën.73 Dat lukte mits de wic
een katholieke kapel toestond in de haven van Curaçao met een katholiek priester (zie vorige hoofdstukken). Dankzij de gevolgen van het slavenasiento kreeg Curaçao opeens een andere religie-politiek, omdat de
verkoopslaven op Curaçao katholiek gemaakt ‘moesten’ worden, voordat
een Spaanse koper er een kon kopen.
Maar ook de eigen slaven werden in de achttiende eeuw op Curaçao
katholiek gedoopt. Eveneens in die eeuw zijn er diverse priesters geweest
die bij het doopsel opschreven van wie de slaaf was. 74 Men kan daarin
zien dat de dominee en de rabbi hun slaven wel katholiek lieten dopen en
niet in hun eigen godsdienst opnamen.

Conclusies aangaande Curaçao
Men kan dus stellen dat Curaçao niet alleen wegens de handel maar ook
wegens het racisme katholiek geworden is. De gereformeerden en Joden
wilden beslist geen zwarten en gekleurden in hun kerken en synagogen.
Er was daardoor op Curaçao een omgekeerde missionering: de zwarten
71 W.R. Menkman, De Nederlanders in het Caraibische Zeegebied waarin vervat de
geschiedenis der Nederlandsche Antillen (Amsterdam 1942) 50.
72 Gert Ooostindie, Het paradijs overzee; de ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland
(Amsterdam 1997) 60.
73 Den Heijer (2013) 154.
74 Reeds in het doopboek van 1677 staan de namen van de slaveneigenaars.
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en gekleurden mochten katholiek worden omdat de heersers deze bevolkingsgroep niet in hun kerk wilden hebben en de slaven toch de christelijke onderdanigheid moest worden bijgebracht, dus dankzij het intolerante racisme van de blanken was er religieuze tolerantie voor de zwarten
en gekleurden. Hier komt dus de intolerante tolerantie tevoorschijn.
De acceptatie van andere godsdiensten uit weinig idealistische motieven had ook materiële consequenties: de gereformeerden en Joden
zorgden voor fondsen en zilveren schalen bij de bouw van de roomskatholieke kerk. Toen pater Grimon op Curaçao een katholieke kerk
bouwde, ging hij als bouwpastoor een bedelactie voeren en iedereen gaf
grif geld en goederen. Ze kwamen allemaal naar de openingsdienst: de
Joden en gereformeerden zaten vooraan in zijn kerk mee te juichen van
plezier, schreef de pastoor aan zijn bisschop in Caracas.75
Ook de bisschop had meegeholpen en de gouverneur schreef de
bisschop een bedankbrief voor zijn goede werk voor de Curaçaose bevolking.76 Dat laatste was trouwens geen uiting van racisme, maar van
diplomatiek optreden van deze gouverneur Faesch: Curaçao was een
Hollandse kolonie en als een Venezolaanse bisschop daar zijn best voor
deed, dan moest de gouverneur hem danken, juist omdat het sinds de
Vrede van Westfalen een zeer uitzonderlijke situatie betrof die met de
nodige omzichtigheid betracht moest worden. De uitzonderlijkheid
was het feit dat de Venezolaanse bisschop wegens het patronaatstelsel in
nauw contact stond met de Spaanse koning en de gouverneur geen problemen met de Spaanse koning wenste. Bovendien was de handel met
Venezuela de kurk van de Curaçaose economie en die had enige ondersteuning nodig in barre tijden.77
Ook al bleven de gouverneur en alle ambtenaren op Curaçao gereformeerd en was het katholicisme nog steeds officieel verboden, in de
praktijk was het in de achttiende eeuw een ander verhaal: religieuze tolerantie was er zowel wegens de handel als wegens het racisme, maar tegelijkertijd ontstond met de groei van het racisme ook het abolitionisme,
met name in het land dat eind achttiende eeuw de meeste koloniën had:
Engeland. In Nederland heeft het abolitionisme slechts een licht enthousiasme teweeggebracht; als men als liberaal eenmaal onverschillig staat
tegenover predikers, dan is het moeilijk om te juichen bij predikers over
het abolitionisme. Bovendien: zou dat wel goed zijn voor de handel?
75 zie hoofdstuk iii.
76 zie hoofdstuk iii.
77 Jaap van Soest, De betrekkingen tussen Curaçao en Venezuela – een historische analyse (Willemstad 1980) 5.
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iv.4b2 nieuw-holland, nieuw-nederland
en suriname
In Nieuw-Holland (Brazilië), Nieuw-Nederland (New York) en Suriname
was de gereformeerde godsdienst eveneens de bevoorrechte godsdienst,
maar ten aanzien van de andere religies waren er verschillen, afhankelijk
van de directeur die ter plekke het bewind voerde.
In ‘Nieuw-Holland’ (1624-1654) was gouverneur graaf Johan Maurits
van Nassau (1636-1644) zeer tolerant ten opzichte van alle godsdiensten.
Hij kwam met een hele groep kunstenaars en wetenschappers en was
bereid om de katholieke Portugezen in Brazilië gewoon hun godsdienst
te laten behouden. Bovendien wilden de meegekomen vrijgezellen uit
de Republiek vaak trouwen met een vrouw uit de Portugese bevolking,
waardoor ook de Nederlandse man vaak katholiek werd. Verder liet de
gouverneur de Portugese Joden uit Amsterdam vrijelijk hun gang gaan
in Brazilië, waardoor ze een vooraanstaande plaats innamen in NieuwHolland. De wic vond de vrijzinnige houding van de graaf té tolerant
en vooral té vrijgevig en riep hem in 1644 terug. Daarna verloren de Joden hun vooraanstaande positie en begon de opstand van de Portugese
planters in Brazilië die eindigde met het verlies van dat land in 1654.
Hoe kort ook Brazilië onder het bestuur van graaf Johan Marits gestaan
heeft (acht jaar), hij heeft genoeg invloed gehad op de mentaliteit aldaar:
Nieuw-Holland was zeer verlicht denkend over tolerantie qua geloof.
Het denken over de slavernij stond toen nog in de kinderschoenen en de
graaf was een voorstander van de slavenhandel tussen Brazilië en enkele
forten in Afrika die hij op de Portugezen veroverde om de Braziliaanse
suikerhandel veilig te stellen.78
In ‘Nieuw-Nederland’ was de wic oppermachtig. In 1645 was Pieter
Stuyvesant (1645-1667) directeur geworden van de kolonie, na eerst directeur van de kolonie Curaçao te zijn geweest. Terwijl hij directeur op
Curaçao was, verloor hij zijn been in een gevecht om St. Maarten. Tijdens
zijn herstelperiode in de Republiek trouwde hij met zijn verzorgster
Judith Baynard, dochter van een Waals predikant.79 Pieter was de zoon
van een Friese dominee en zeer star in de leer. Hij was bovendien zeer
intolerant ten opzichte van andersdenkenden, met name de lutheranen
en de Joden kregen van hem geen enkel pardon.80 Toen in 1654 24 Joden
78 C.M. Schulten, Nederlandse expansie in Latijns-Amerika; Brazilië: 1624-1654 (Bussum 1968) 76.
79 Russell Shorto, The island at the center of the world (New York 2005) 154.
80 Shorto, (2005) 275.
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uit Nieuw-Holland in Nieuw-Nederland aankwamen, wilde Stuyvesant
hen weigeren, maar door de joodse lobby in Amsterdam werd bij de wic
erop aangedrongen om Stuyvesant een reprimande te geven en te eisen
dat hij wel degelijk die 24 Joden moest toelaten ‘omdat het onredelijk en
onbehoorlijk was de Joden de toegang tot de kolonie te weigeren wegens
de aanzienlijke verliezen die het joodse volk bij de verovering van Brazilië had geleden en wegens het grote kapitaal dat het in deze Compagnie
had gestoken.’81 In april 1663 werd Stuyvesant opnieuw door de Bewindhebbers van de wic op de vingers getikt. Ditmaal zou hij niet te streng
tegen de ‘protestantse sekten’ mogen optreden, daar dit een ongunstige
invloed ten nadele van de Compagnie zou hebben, emigranten zou afschrikken en de mensen die er reeds woonden zou nopen weer weg te
gaan. Hij diende oogluikend toe te laten dat niet-calvinisten hun eigen
vorm van eredienst konden volgen, mits zij dat bescheiden deden en
zonder hun orthodoxe buren te ergeren. Godsdienstige verdraagzaamheid had volgens de Heren xix in hoge mate bijgedragen tot de bloei
van Amsterdam en zij waren van mening dat deze even voordelig zou
zijn voor Nieuw-Nederland.82 De Heren Bewindhebbers hadden tegenover hun ondergeschikte een praktische, maar niet rechtzinnige mening verkondigd aangaande godsdienstzaken, zeer tegen de rechtlijnig
denkende Stuyvesant. Judith Bayard was nog strenger dan haar man en
liet haar slaven gereformeerd dopen. Desondanks mochten haar slaven
verkocht worden, want volgens haar waren ze niet vrij geworden door
de doop.
Nieuw-Nederland was strenger tegenover andersdenkenden en ook
racistischer dan Curaçao. De classis Amsterdam trok de benoeming van
de predikanten van de Reformed Church tot zich, maar daar waren de
andere synoden van de kerk het niet mee eens. In 1650 kwam er een
compromis dat bepaalde dat de particuliere synoden in de Republiek
rapporten over de Kerk in Nieuw Nederland zouden ontvangen, maar
zij zouden slechts in noodgevallen optreden. In tegenstelling tot de
puriteinen in New England raakte de Reformed Church niet ingebed in
de cultuur van de kolonie: er was veel onmin over deze zaak, zowel in
Nieuw-Nederland als in de Republiek; ook over de grote invloed van de
wic-directeur bij benoemingen.83
In ‘Suriname’ was vanaf 1667 de gereformeerde godsdienst de enig
toegelaten godsdienst en de bewindhebbers moesten vanaf 1682 zelf
81 Van der Straaten (1988) 134.
82 Boxer (1976) 217.
83 Enne Koops, De dynamiek van een emigratiecultuur (Hilversum 2010) 39.
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voor de bedienaren van het Woord zorgen, maar de gereformeerde
dominees deden niet aan zending. Alleen de blanken werden bediend.
Het katholicisme was tot eind achttiende eeuw verboden op de plantages.84 De planters weigerden dominees of priesters toe te laten. Een
gouverneur zei hierover: ‘We moeten eerst beginnen onze christenen in
de kolonie te bekeren voordat we aan de heidenen beginnen.’85 Er werd
wel vanaf 1735 door de hernhutters onder Indianen en de bosnegers gemissioneerd en volgens gouverneur Crommelin waren deze zendelingen
de betrouwbaarste en goedkoopste politie, waarmee hij stilzwijgend
ook hun zendingswerk erkende als nuttig voor de Indianen en bosnegers.86
De Joden in Suriname hadden een speciale regeling voor hun slaven
die meevochten in de oorlogen tegen de bosnegers. Deze slaven konden
de vrijheid krijgen en mochten zelfs jood worden, maar nooit volledig
lidmaat. Ze moesten op de achterste bank plaatsnemen en mochten
geen zegen krijgen.87 Bovendien waren er joodse planters die met zwarte
of gekleurde slavinnen samenwoonden of zelfs trouwden. Suriname
had een minder strikte praktische scheiding in raspolitiek; met name
was er een verschil tussen de Joden van Curaçao en die van Suriname
in hun huwelijken: de Curaçaose Joden trouwden alleen met Joden, de
Surinaamse Joden trouwden ook met mulatten. De maîtresses werden
‘buitenvrouwen’ genoemd en de kinderen werden vaak herkend (dus de
vader betaalde) maar niet erkend; het kind kreeg de achternaam van de
moeder of het kreeg een omgekeerde naam van de vader, zoals dat soms
ook op Curaçao voorkwam. 88 Het maîtressenverschijnsel (met de omgekeerde naamgeving van de kinderen) bestond bij alle gezindten in beide
koloniën. Voor het overige was ook Suriname racistisch intolerant. Door
de grote invloed van de plantocratie konden pas begin negentiende eeuw
katholieke missionarissen naar de plantages van Suriname gaan en werd
de slavernij pas in 1863 afgeschaft.

84 Vernooij (2012) 46.
85 Boxer (1976) 217.
86 H. Weiss, ‘Het zendingswerk der Hernhutters in de oerwouden van de BovenSuriname’. In Nieuwe West-Indische Gids 1 (1919) 102-110.
87 Vernooij (2012) 28.
88 Wieke Vink, ‘Tussen kleur en halacha: de geschiedenis van een joodse gemeenschap in koloniaal Suriname’. In: Julie-Marthe Cohen, Joden in de Cariben (Zutphen
2015) 193.
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iv.4b3 einde van de wic
Voor de wic drukten de hoge kosten van onderhoud van forten en baaien
en de personeelslasten te zwaar evenals de eisen van de aandeelhouders
op winstuitkering, waardoor de wic in 1791 door raadspensionaris Van
den Spiegel opgeheven werd.89 Het historische belang van de wic lag
niet in de winsten maar in het zorgen voor goede voorwaarden en voor
gebieden waar men handel kon drijven. In feite was de wic op Curaçao
langzamerhand van een kapersmaatschappij in 1621 gegroeid naar een
handelsmaatschappij in 1648 en vervolgens naar een beheersmaatschappij in de achttiende eeuw, die ervoor moest zorgen dat er een goede infrastructuur was om handel te drijven.
Tot die zorg voor een goede infrastructuur hoorde ook voldoende
geestelijke gezondheidszorg voor de bewoners van het eiland. Dus
moesten er kapellen, kerken en synagogen gebouwd worden voor alle
godsdiensten op het eiland. De bedienaren moesten zich wel aan de
regels van de wic houden, anders konden ze vertrekken: het ‘prealabel
consent’ bleef van kracht. Er waren dus kerken voor alle gezindten, maar
soms geen bedienaren, als die te lastig werden. Dus vrijheid van godsdienst was er nog niet, maar door het Verlichtingsdenken werd daarover
in Europa wel gediscussieerd.
Door de groeiende onrust wereldwijd ten aanzien van vrijheid en democratie groeide ook op Curaçao een behoefte aan vrijheid. In 1750 was
er al een slavenopstand die beperkt bleef tot de plantage Hato, maar in
1795 sloeg echt de vlam in de pan en was het halve eiland in de weer. De
franciscaan J. Schinck werd door de overheid én de opstandelingen gevraagd om te bemiddelen, maar ondanks Schincks troostende woorden
voor de slaven heeft de overheid zijn belofte gebroken en de opstandelingen geradbraakt en opgehangen.90 Schinck raakte hierdoor zeer gedesillusioneerd en vertrok in 1810 op uitnodiging van de dominee aldaar naar
Suriname, waar hij in 1814 gestorven is.91
De komst van de franciscanen op Curaçao in 1776 betekende een nieuw
tijdperk. Voor het eerst had de wic aan een orde toestemming gegeven
om daar te mogen missioneren. Helaas was dat een toestemming met
‘prealabel consent’ voor drie priesters, maar desalniettemin waren de
89 Den Heijer (2013) 189.
90 A.F. Paula (ed), 1795 De slavenopstand op Curaçao, een bronnenuitgave van de originele overheidsdocumenten (Curaçao 1974) 106, 137, 256, 267, 271, 310.
91 Vernooij (2012) 16.
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katholieken nu verzekerd van een priester uit de Lage Landen, want als
de ene priester door eventueel te vrije omgang met de regels van de wic
van het eiland zou moeten verdwijnen, dan kon de franciscaner orde
meteen een opvolger zenden: een ongekende luxe.

iv.5 de houding van de andere caribische
eilanden ten aanzien van religie
Ook de andere West-Europese landen wilden profiteren van alle rijkdom
uit de Nieuwe Wereld en probeerden gebied in Noord-Amerika of in het
Caribisch gebied te veroveren. In het volgende gaat het over de vraag of
op alle eilanden de godsdienst van de overheerser de godsdienst werd
van de grootste bevolkingsgroep of dat het juist een andere godsdienst
moest worden.

Op de Britse eilanden
De Engelsen waren al vanaf begin zeventiende eeuw in het Caribisch
gebied, eerst als kapers, daarna als bezetters van enkele Caribische eilanden. In 1624 kregen ze St. Christopher, in 1627 Barbados, in 1628 Nevis,
in 1632 Montserrat en Antigua, in 1655 Jamaica en pas in 1797 veroverden
ze Trinidad op de Spanjaarden. De Engelsen legden eerst tabaksplantages
aan maar al snel werden deze vervangen door suikerplantages, met name
op Barbados, waar in 1654 enkele voormalige suikerplantagehouders uit
Brazilië gingen wonen. Suikerrietplantages waren afhankelijk van veel
arbeidskrachten en die kon men vinden op de slavenmarkten van Curaçao of Cartagena, later voornamelijk op de slavenmarkt van Jamaica.
De Engelsen namen hun typisch Engelse eigenschappen mee zoals
hun superioriteitsgevoel, hun klassemaatschappij en hun Church of Eng
land: het anglicanisme. De planters waren zeer machtig: de plantocratie
dicteerde de nominatie van de missionarissen en hun werkzaamheden.
Op alle Engelse eilanden was het standsverschil ook tekenend voor het
verschil in kleur en godsdienst. De blanken waren anglicaan (de Engelsen) of presbyteriaan (de Schotten) en behoorden doorgaans tot de
plantocratie. De zwarten waren ofwel methodist ofwel baptist. Deze
overeenkomst tussen kleur en godsdienst is tekenend voor alle Engelse
koloniën. In een Engelse samenleving diende het standsverschil altijd
merkbaar aanwezig te zijn; in de koloniën kwam daar nog het verschil in
ras (en kleur) bij. De zwarten gingen naar de armeluis-kerk, de blanken
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naar de heersende anglicaanse kerk en de kleurlingen gingen meestal naar
de kerk die het meeste leek op de Church of England.92 Ze wilden zo veel
mogelijk op de blanken lijken, maar werden nooit als volwaardig lid in
die kerk opgenomen. Het anglicanisme deed niet aan zending, noch onder de vrijen noch onder de slaven.
Het zendingswerk werd door de plantocratie om diverse redenen zelfs
verboden. De eerste reden was dat de slaven nauwelijks menselijk waren.
Hoe konden zij de gospel appreciëren? De plantocratie wilde haar eigen
godsdienst niet ‘barbariseren’. Een tweede reden was dat de intellectuele
vermogens van de slaven volgens de planters te gering waren om preken
te kunnen volgen. Daar kwam nog bij dat er te weinig geestelijken waren
en te weinig kerken om aparte diensten voor blank en zwart te houden.
Het was bovendien economisch niet voordelig om een slaaf christelijk
te maken; kerkbezoek kost werktijd en slaven moesten verkocht kunnen worden als een stuk van de inboedel, maar een christen mocht niet
verkocht worden.93Dit verbod door particulieren op zendingswerk is een
verschil met Curaçao.
Op Jamaica was ook een joodse groep. Zij zaten vooral in de handel; met
name de slavenhandel. In Engeland werd in 1672 de Engelse Royal African
Company (rac) opgericht om slavenhandel te mogen drijven met de
Engelse koloniën in de Caribbean en forten te bouwen op de Afrikaanse
westkust. In 1698 mochten ook particuliere Engelsen meedoen, mits
zij een bepaald aandeel van hun handel betaalden aan de r ac. (In 1752
ging de r ac ten onder.) In 1713 kreeg de Engelse South Sea Company het
Spaanse asiento in handen om gedurende dertig jaar jaarlijks 4800 piezas de India te mogen vervoeren naar Jamaica (de slaven werden gemeten
volgens deze telling: vrouwen en kinderen evenals gebrekkige slaven
waren geen volle piezos de India waard). Vandaar werden ze vanaf 1713
verkocht naar alle Caribische plantages.
Jamaica nam de leidende rol in de slavenhandel over van Curaçao. Het
had ook dezelfde qua ras en geloof zeer streng gesegmenteerde samenleving en dus werd daar het anglicanisme de godsdienst voor de blanken,
het methodisme voor de gekleurden en het baptisme voor de zwarten.94

92 Dale Bisnauth, History of religions in the Caribbean (Trenton 1996) 114.
93 Bisnauth (1996) 102.
94 Bisnauth (1996) 196.
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Op de Franse eilanden
Op de Franse eilanden, zoals Martinique en Guadeloupe, was alleen het
katholicisme toegestaan. Aanvankelijk waren de hugenoten nog actief
als plantagebezitter maar na de opheffing van het edict van Nantes in
1685 moesten ook zij weg, meestal naar Curaçao of een van de Engelse
eilanden.
In 1685 werd door koning Lodewijk xiv de Code Noir vastgesteld om
in de koloniën eenheid van geloof te krijgen. Alle slaven moesten gedoopt
worden en onderwezen in het katholieke geloof. De plantocratie op de
Franse eilanden zag daar niets in: die beweerde dat voor de Afrikaanse
slaven het geloof zonder scholing voldoende was en dat de veiligheid van
de blanken afhing van zo min mogelijk scholing van de zwarten.95
Op Martinique was er wel degelijk rasverschil ‘binnen’ het geloof.
Blank en zwart zat in de kerk niet naast elkaar en werd ook niet naast
elkaar begraven. Een blanke vrouw hoorde niet te dansen met een kleurling of een zwarte, zelfs al was ze arm; ze mocht zich niet encanailleren
met dat ‘zwarte gespuis’.96
De Franse mercantilistische minister Jean Baptist Colbert richtte in
1664 de Franse Compagnie des Indes Occidentales op om de Franse koloniën in Amerika en Afrika te besturen en te koloniseren, met volksplantingen met name in Canada. Le Havre werd de moederhaven. Het
startkapitaal was zes miljoen pond, maar toch moest deze Compagnie in
1674 sluiten. De Fransen waren voor het vervoer van hun producten vaak
afhankelijk van Curaçao of Jamaica.

Op de Spaanse eilanden
De Spaanse eilanden in het Caribisch gebied waren net als het vasteland
van Spaans-Amerika volkomen ondergeschikt aan het patronaatsrecht
van de Katholieke Koningen. Ze accepteerden alleen de katholieke eredienst en hebben die met harde hand ingevoerd op de eilanden Hispaniola (het latere Santo Domingo en Haïti), Cuba, Puerto Rico, Marguerita
en Trinidad.
Een groot verschil met de Franse wijze van missioneren op de eilanden was dat Spaanse patronaatsrecht, waardoor de Propaganda Fide wel
invloed had op de Franse eilanden maar niet op de Spaanse eilanden.
95 Bisnauth (1996) 67.
96 Bisnauth (1996) 198.
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Bovendien was de katholieke missionering op de Franse eilanden pas
begonnen tijdens de Contrareformatie. De gruwelen van de eerste eeuw
van de Spaanse missionering hebben de Franse eilanden niet meer meegemaakt, toen ze Frans werden. Toch wilden ook op de Spaanse eilanden
de blanken niet met de zwarten als vrienden omgaan, maar wel als peetvader en cliënt, waardoor de verhoudingen minder gewelddadig waren
dan op sommige Franse eilanden.

iv.6 Conclusies van hoofdstuk iv
De wic was vooral opgericht met het doel winst te maken, niet met het
doel om gereformeerde volksplantingen te verwerven. De winst werd
gehaald uit de driehoekshandel. Met name de slavenhandel en de suikerhandel was het doel van de wic.
Toch heeft de wic niet de ultieme winst behaald. Zowel de slavenhandel als de suikerhandel brachten minder op dan verwacht en bovendien
wilden de aandeelhouders in de jaren van winst niet het geld opzij leggen
voor investeringen.97 Het doen van investeringen is voor een beheersmaatschappij een grote noodzaak, dus ging de wic tweemaal failliet.
Door de starre houding van de voorstanders van de slavernij, die in
de zeventiende en achttiende eeuw in alle koloniën in de meerderheid
waren, moesten vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw
miljoenen Afrikanen onvrijwillig de Atlantische Oceaan oversteken. Pas
door de acties van de abolitionisten en de afschaffing van de plantages
met grootgebruik van menselijke arbeid zijn die onvrijwillige tochten
gestaakt.
De Afrikaanse slaven hadden hun taal en cultuur meegenomen, maar
onderdelen ervan gingen onderweg verloren doordat ze bewust gescheiden van familie en stamgenoten verkocht werden, zodat ze letterlijk ontworteld werden. Ondanks deze ontwaarding van hun huidskleur en cultuur leverden de Afrikanen toch hun eigen bijdrage aan de creolisering
van de Amerikaanse cultuur. Uiteindelijk vonden ze hun identiteit terug
in dat amalgama van de Amerikaanse en Caribische gecreoliseerde cultuur, zoals die in de Nieuwe Wereld ontstond. Hun meest persoonlijke
bezit was hun godsdienstig denken. Dat hebben ze bewaard en aangepast
aan de omstandigheden waarin ze terechtgekomen waren. Daardoor
97 P. Emmer, ‘Epiloog: Wat heeft het opgebracht? Nederland in het Atlantisch gebied,
1600-1800’. In: P. Emmer (ed), Atlantisch avontuur, de lage landen, Frankrijk en de
expansie naar het Westen, 1500-1800 (Zutphen 2010) 239.
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ontstond op ieder eiland een iets andere vorm van syncretisme, afhankelijk van het amalgama.
Op Curaçao werd het katholicisme de godsdienst van de kleurlingen
en zwarten en kreeg het in de zeventiende en achttiende eeuw enige
Afrikaanse invloeden. Dat had diverse redenen. De eerste is dat het katholicisme door zijn theaterrijke sacrale karakter voor mensen met een
animistische godsdienst de meeste herkenningspunten heeft. Een katholieke kerkdienst was op Curaçao doorgaans uitbundiger dan in Holland. Zie het verslag van Fort (hoofdstuk iii). Ook de gereformeerden en
de Joden van Curaçao hadden geen behoefte aan zwarten of gekleurden
in hun kerk of synagoge. Zij waren religieus tolerant uit racistische intolerantie en lieten daarom alle slaven katholiek dopen. Ten derde vond de
wic de katholieke godsdienst geschikt om de slaven enige onderdanigheid te leren en bovendien was het katholicisme verplicht volgens het
asientocontract.
Curaçao had tot slot een groot katholiek vasteland naast de deur waar
een bisschop graag een hand wilde toesteken. Aanvankelijk was die toegestoken hand absoluut niet welkom, maar in de loop van de achttiende
eeuw kwam er zelfs respectvol briefcontact van de gouverneur en enkele
inwoners van Curaçao met de bisschop van Caracas. De Curaçaoenaars
wilden door een oppervlakkig maar goed contact hun handel met Venezuela veilig stellen.
Racistische intolerantie en de vraag om meer handel hebben de zwarte bevolking van Curaçao katholiek gemaakt in de achttiende eeuw. De
intolerante tolerantie vierde er in die eeuw hoogtij.
Aan het eind van de achttiende eeuw had de wic naast de Antillen nog
de Afrikaanse forten en Suriname. Op de Afrikaanse forten woonden alleen soldaten en een ziekentrooster. Suriname had in tegenstelling tot
Curaçao veel meer plantages en dus had daar de plantocratie de macht
in handen en die stond op de plantages geen priesters of dominees toe.
Hernhutters hebben alleen onder de vrije bevolking (bosnegers en Indianen) in de oerwouden gewerkt en de gereformeerde dominees werkten
onder de blanken in de stad. De plantageslaven kregen pas begin negentiende eeuw een zendeling of missionaris te zien.
Op de Caribische eilanden die in handen waren van de Engelsen, was
dezelfde politiek als op Curaçao: uit racistische intolerantie ontstond er
religieuze tolerantie. In het Engelse geval werd de zwarte bevolking in
de achttiende eeuw niet katholiek zoals op Curaçao maar methodist of
baptist, terwijl de plantocratie de Church of England aanhing. Echter de
Church of England mocht niet alleen in de praktijk maar ook officieel niet
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aan zending doen, terwijl de wic nooit de christelijke zending verboden heeft. Dat is een significant verschil. Op Curaçao was geen machtige
plantocratie.
Op de Franse en Spaanse eilanden was weer een andere religieuze
politiek ondanks hun starre intolerantie aangaande het ras. De overheid
aldaar dwong de hele bevolking katholiek te worden, maar ze wilden in
de kerk niet naast mensen van het andere ras zitten en ook niet naast hen
begraven worden. Daar was dus racistische intolerantie én religieuze
intolerantie.
In de gebieden van de voc was het weer anders: ook daar was de gereformeerde godsdienst de enig toegestane religie maar uit handelsbelangen
moest men de godsdiensten van de bevolking zoals het hindoeïsme en
de islam billijken; bovendien hadden die autochtone bevolkingsgroepen
hun eigen prinsen met hetzelfde geloof als de bevolking en een grote invloed op het beleid van de voc. Het katholicisme van de Portugese tijd
ging ondergronds, maar er bleef een kleine katholieke bevolkingsgroep
bestaan. In de Oost was de gereformeerde kerk minder exclusief blank. Er
waren ook veel gekleurde lidmaten, met name onder de Indische vrouwen die met blanken getrouwd waren of ermee samenleefden. Er leek
dus in de Oost meer racistische tolerantie te zijn dan in de West, maar
er was geen volledige tolerante tolerantie ten aanzien van religie en ras.
Uit een vergelijking met de andere eilanden in het Caribisch gebied, in
handen van Engelse, Franse of Spaanse machthebbers, bleek dat het Curaçaose patroon meer met hen gemeen had dan met de andere gebieden
van de Hollandse Republiek, ofschoon er ook tussen de Franse en Spaanse en de op elkaar lijkende Engelse en Hollandse Caribische eilanden verschillen bleken te zijn.
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Algemene kaart van de Westindische eilanden.

hoofdstuk v

SLOTCONCLUSIES

Het is tijd de balans op te maken.
Allereerst moet het eerste deel van de vraagstelling beantwoord worden: Welke waren vóór de negentiende eeuw de katholieke missioneringspraktijken en -strategieën op Curaçao?
Naast de conclusies per hoofdstuk levert een vergelijking van de drie
missioneringssystemen het volgende beeld op:
De Spaanse missionering was duidelijk een missionering van het koninklijk patronaat met veel pracht en praal gecelebreerd, maar ook met
begeleidende soldaten en het encomienda-systeem, waarvan de Indiaan
het slachtoffer werd. De Indianen van Curaçao werden wegens hun geringe economische waarde later minder ‘mishandeld’ dan de Indianen
van het vasteland. In zoverre hebben de encomenderos van Curaçao hen
beschermd tegen slavenhalers en piraten.
Daarnaast was de jezuïetenmissionering een poging om de Indianen
te beschermen tegen de willekeur van de encomenderos door ze in de
Llanosmissie van de nrq-provincie in reducciones onder te brengen.
Op Curaçao kon dat niet, waardoor Curaçao een zeer ongewone jezuïetenmissie werd: het eiland had een onvruchtbare bodem en was geen
Spaans bezit meer, maar in handen van de gereformeerde wic. Bovendien was er een nieuwe bevolkingsgroep bij gekomen: de Afrikaanse
slaven. De Curaçaose jezuïeten hadden van de wic de opdracht om de
slaven katholiek te maken, maar zij – de jezuïeten – moesten het bekopen
met een snelle dood door het ongezonde klimaat en de geringe hulp uit
het moederland, waardoor de missie in 1742 opgeheven werd. De enige
jezuïet die zich thuis voelde op Curaçao was Schabel, maar hij werd door
zijn al te wereldse levensstijl uit de orde gezet ondanks zijn waarde als
eerste vaste missionaris op Curaçao en zijn goede verstandhouding met
de wic.
Ten derde: de Propaganda Fide was een typische Romeinse organisatie
die missionering overal ter wereld mogelijk moest maken. Ook op Curaçao moesten de uitgezonden missionarissen ‘het ware geloof’ volgens de
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Europese regels en normen van de zeventiende en achttiende eeuw ‘ad
gentes’ komen brengen. Het was echter een zeer warrige opdracht, want
op Curaçao was al een Venezolaanse bisschop actief die nog tot 1776 zijn
invloed heeft doen gelden. In de periode van 1715 tot 1742 waren er zelfs
drie missioneringsorganisaties tegelijk actief: de Spaanse van de Venezolaanse bisschop; de jezuïeten (1704-1742) en de Propaganda Fide.
In de periode van 1742 tot 1776 bleven er hiervan twee over: de Spaanse
missionering van de Venezolaanse bisschop en de Propaganda Fide. Uiteindelijk won de Propaganda Fide. Zij stuurden in 1776 de franciscanen
naar Curaçao en die orde mocht van de wic steeds drie priesters met
‘prealabel consent’ op Curaçao laten werken. Die bleven er totdat er in
de Nederlanden door sluiting van hun kloosters geen franciscanen meer
te vinden waren. Vervolgens herhaalde zich het patroon: er kwamen
weer priesters uit Venezuela. Ditmaal niet op verzoek van de bisschop,
want die was zelf op de vlucht voor de uitgebroken Venezolaanse revolutie.
Pas in 1824 verbood koning Willem i al die buitenlandse priesters en liet
via een advertentie in het Staatsblad werven voor Nederlandse seculiere
priesters. Niewindt en Eisenbeil reisden naar Curaçao.1 Zij hadden geen
prealabel consent meer nodig. Er was vrijheid voor de ‘bestaande’ godsdiensten en de koning had ‘bij uitsluiting’ (van de Staten-Generaal) de
macht over de koloniën. Alle vrijheid is relatief, dus de katholieke kerk
op Curaçao sloeg meteen haar vleugels uit: er werden kerken, scholen en
een ziekenhuis gesticht, verzorgd door mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit Nederland. Vanaf 1870 namen de dominicanen de leiding
over van de seculieren. Het Nederlandse aandeel mannelijke religieuzen
is in de twintigste eeuw geslonken en niet vervangen door veel ‘landskinderen’ 2,omdat het niet mogelijk bleek om het huidige ideaal van
de Propaganda Fide, het opleiden van een autochtone priesterstand, te
verwerkelijken. Daar is meer voor nodig, met name het opheffen van
de kleur als graadmeter, maar gelukkig zijn er wel iets meer vrouwelijke
‘landskinderen’ religieus.
Sinds 1776 is Curaçao overwegend katholiek dankzij de drie onderzochte missioneringssystemen die achtereenvolgens ervoor gezorgd hebben
1 C.Ch. Goslinga, Emancipatie en Emancipator. (Assen 1956) 52.
2 A.F. Paula, The cry of my life. Bitterzoete herinneringen aan een levensweg vol kronkels (Curaçao 2005) 179. Prof.dr. Jandie Paula geeft in deze biografie een schrijnend
relaas van zijn zoektocht naar het priesterschap en de uiteindelijke afwijzing ervan.
Het beschrijft echter ook zijn zeer succesvolle carrière in wetenschap en politiek.
Dit geeft veel stof tot nadenken over de religieuze erfenis van Curaçao.
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dat het katholicisme op Curaçao is ingevoerd, waarmee het eerste deel
van de vraagstelling beantwoord is.
Dan de tweede vraag: welke omgevingsfactoren bepaalden het succes van
die missioneringssystemen?
Allereerst betreft dat de werkers in het veld. De priesters die van 1499
tot 1776 op Curaçao onder zeer primitieve omstandigheden gemissioneerd hebben, waren zeer divers en sommigen hebben de regels van hun
‘prealabel consent’ maximaal opgerekt. Ze kunnen in vijf categorieën
worden onderverdeeld:
Om te beginnen: in de Spaanse tijd (tot 1634) kwamen priesters officieel in ordekleed om de Indianen te dopen en te onderwijzen in de leer.
Daarna, in de Hollandse tijd (vanaf 1634), kwamen priesters uit een
van de Spaanse koloniën clandestien dopen op verzoek van de Venezolaanse bisschop.
Als derde categorie: sommige priesters kwamen als apostaat (afvallige), en werden dus niet gestuurd door de bisschop maar waren juist voor
hem op de vlucht. De eerste vaste priester werd Schabel (als smokkelaar
een vluchteling voor de Spaanse Inquisitie); hij kreeg in 1705 ‘prealabel
consent’ van de wic, zelfs al was hij jezuïet, omdat de wic priesters
nodig had om aan de leveringsvoorwaarden te kunnen voldoen en de slaven christelijke gehoorzaamheid te leren. Bovendien was Schabel op de
vlucht voor een vijand van de wic, dus was hij als vijand van de vijand
vriend geworden.
Daarnaast waren er priesters gestuurd door de Vlaamse provincie van
de jezuïetenorde (1713-1742). Zij kregen prealabel consent, maar hadden
een ellendig leven op Curaçao als men hen vergelijkt met hun confraters
in de Nuevo Reino & Quito-jezuïetenprovincie (de nrq-provincie) die
met name in de Llanosmissie werkten en op colleges in Colombia en
Venezuela lesgaven. Er is geen document gevonden van schriftelijke
contacten tussen de Vlaamse jezuïeten van Curaçao en die van de nrqprovincie. Dat contact zou voor de eenzame Curaçaose priesters veel
betekend kunnen hebben, want ze waren samen opgegroeid in Vlaan
deren.
De vijfde categorie zijn de priesters, gestuurd door de Propaganda
Fide, zoals de Colombiaan Caycedo. Hij werd in 1715 de eerste apostolisch
prefect (ook al was hij als apostaat veroordeeld door de Venezolaanse bisschop). Niet Maubach maar Caycedo werd de eerste apostolisch prefect;
dat bewijzen de archiefstukken van de Propaganda Fide volstrekt helder.
Ook de verhouding tussen de bisschop van Caracas en de Propaganda
Fide blijkt slechter te zijn dan tot nu toe werd aangenomen, als men de
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stukken uit Caracas en Rome naast elkaar legt. De Propaganda Fide heeft
gedurende de achttiende eeuw de rol van regelaar van de Curaçaose missie langzaam maar zeker kunnen veroveren op de Venezolaanse bisschop.
Pas toen ze de franciscanen uit de Nederduitse provincie aan zich konden
binden door hun reiskosten te betalen, konden ze Curaçao losweken
van deze bisschop. Het definitieve einde kwam door het afschaffen van
het koninklijk patronaatsrecht in de nieuwe republieken van LatijnsAmerika.
De priesters waren tot 1824 meestal afkomstig uit de Spaanse koloniën, afgezien van de jezuïeten en enkele door de Propaganda Fide gestuurde priesters. De meeste priesters hadden nauwelijks enig idee van
de ongewone situatie van Curaçao vergeleken met het vasteland van Venezuela en Colombia of met de andere eilanden in het Caribisch gebied.
Op Curaçao werden ze letterlijk alleenstaanden: (ze hadden er geen collega’s meer), met de kerkenraadsleden stonden ze meestal niet op goede
voet, gelijkgestemden hadden ze doorgaans niet. De Hollandse priesters
hadden soms contact met de Hollandse dominee, andere priesters weer
met Curaçaoenaars die de moedertaal spraken van de priester (vaak
Spaans, soms Frans), maar het bleef een zeer eenzaam beroep, priester
zijn op Curaçao. Gesprekken met de parochianen gaven ook vaak taal- of
cultuurproblemen. Desondanks waren ‘de arbeiders in het veld’ succesvol in hun opdracht geweest.
Het gebruik van de landstaal heeft de missionering gemakkelijker gemaakt. In de achttiende eeuw begon een eigen taal op Curaçao te ontstaan en de jezuïeten waren de eersten, die deze in hun missionering gingen gebruiken. Cornelis Cloots sj is de eerste priester die het Papiaments
gesproken heeft, dus niet Dujardin, zoals tot nu toe werd aangenomen.
Zijn provinciale overste in Antwerpen noemde het in het overlijdensbericht van Cloots in 1734 ‘criollo’, terwijl Schabel het nog ‘verbasterd
Spaans’ noemde.
De termen ‘kerkenraad’ en ‘gemeente’ voor de katholieke ‘parochie’
verraadden de gereformeerde afkomst van de wic-bestuurders van Curaçao en de bemoeienis van de gouverneur met het katholiek kerkelijk
bestuur. Men kan deze bemoeienis nauwelijks rekenen tot een succes van
de missionering. In ieder geval heeft de gouverneur door regelmatig de
kerkenraad te wijzen op zijn plichten een zeker katholiek ‘gemeenteleven’ ofwel ‘parochieleven’ mogelijk gemaakt.
Een veel grotere invloed op het succes van de katholieke missionering had
de grote mate van religieuze tolerantie in wisselwerking met de raciale
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intolerantie. Religieuze tolerantie en raciale intolerantie waren dusdanig
met elkaar verbonden dat men kan spreken van intolerante tolerantie, zoals ik dat in hoofdstuk iv nader verklaard heb. Maar ook kan men het zien
in de golfbewegingen die in de hoofdstukken i, ii en iii genoemd zijn.
Er was inderdaad een golfbeweging van redelijk tolerant in de Spaanse
negende eeuw naar hoogst intolerant vanaf de vijftiende eeuw. De
Spaanse overheid nam die intolerantie mee naar de Nieuwe Wereld, waar
een heel continent katholiek gemaakt werd door het patronaatsrecht van
de Katholieke Koningen. Het was een religieuze intolerantie, verordonneerd door de politieke machthebber: alleen het rooms-katholicisme was
toegestaan en iedere andere godsdienst werd door de Spaanse Inquisitie
vervolgd. Curaçao was een onderdeel van dat Spaanse Rijk der Katholieke Koningen en aanvankelijk werd de bevolking zeer hardhandig weggesleept van haar eiland, maar nadat Juan de Ampiés een deel van hen
had teruggebracht, konden de Caiquetíos rustig dromen over katholieke
heiligen in de Indiaanse wereld en kregen ze een eigen kerkje van Bejarano. De neerwaartse golfbeweging van tolerant naar intolerant kwam in
de tijd van de Erasmiaan Bejarano tot stilstand, totdat in 1634 de gereformeerde Hollanders kwamen.
Opeens draaide alles weer om: in één klap veranderde Curaçao van
machthebber, bevolking én godsdienst: de Hollandse West-Indische
Compagnie (wic) in de persoon van de bevelhebber Van Walbeeck
had een hekel aan ‘paeps’-gezinden en was dus uitermate intolerant en
stuurde daarom bijna alle katholieke Indianen en alle Spanjaarden naar
het vasteland van Venezuela. Daardoor bestond de bevolking vanaf 1634
uit een minderheid van katholieke Indianen en een meerderheid van
gereformeerde blanken. Bij de Vrede van Westfalen (veertien jaar later)
waren de onderhandelaars vergeten om de kerkelijke jurisdictie over Curaçao te regelen, dus de bisschop van Caracas behield gewoon die macht,
echter onder het patronaatsrecht van de Spaanse koning. Dat was zeer
ingewikkeld, en soms was een diplomaat nodig om tussen de wic en
Spanje’s patronaatsrecht door te glijden. De katholieke missionering
werd door de wic eerst verboden, daarna gedoogd, maar wegens de handel kwam de golfbeweging weer op gang, nu echter de andere kant op:
van intolerant naar tolerant, althans alleen voor de religie. Na de komst
van het slavendepot veranderde Curaçao geleidelijk van kleur maar ook
weer van godsdienst: het werd weer katholiek, echter niet meer als een
Spaanse staatsgodsdienst maar als een gedoogde godsdienst, zoals in het
Hollandse vaderland het geval was wegens de handel. Ook kwam er vanaf
het midden van de achttiende eeuw steeds meer onderling begrip en leek
de erkenning dichterbij te komen. In feite was dit weer een afspiegeling
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van de situatie in Holland waar eind achttiende eeuw ook de schuttingen
tussen de gezindten werden afgebroken.3
Maar op Curaçao kwam er een extra racistisch laagje bovenop, waardoor er een tegengestelde beweging op gang kwam: het racisme werd
steeds intoleranter naarmate er meer slaven op het eiland kwamen en later ook de aantallen vrije zwarten groeiden. Toen hun aantal op het einde
van de achttiende eeuw groter werd dan dat der blanken, kwam er bij de
blanken naast racisme nog de angst voor opstanden bij, een factor die
rond die tijd ook op andere eilanden en in Suriname speelde. In 1795 brak
een slavenopstand uit op het westelijk deel van het eiland. De priester
Jacob Schinck ofm ging bemiddelen, maar desondanks trad de overheid
zeer hardhandig op. 4 Zowel Schinck als de slaven waren volledig ontgoocheld en het zette de tolerantiegedachte weer op afstand. Pas decennia
later werd de slavernij afgeschaft.
Voor de wic was de haven de belangrijkste reden geweest om Curaçao
te bezetten. De haven was nodig voor handelsactiviteiten. Het belangrijkste handelsproduct werden de piezas de India ofwel de Afrikaanse
slaven. Er moest over onderhandeld worden. De Spanjaarden wilden wel
slaven kopen mits ze katholiek waren. Dat was geen probleem voor de
Hollandse gereformeerde en joodse kooplieden: de Mammon is altijd
sterker geweest dan de leer. Curaçao kreeg een rooms-katholieke kapel
en priesters mochten in burgerkleding op Curaçao rondlopen, mits ze
alles zo onopvallend mogelijk deden, dus op dezelfde voorwaarden als
in Amsterdam. De gereformeerden en Joden hadden zelf ook slaven,
maar ze wilden hen niet in hun eigen kerkgebouw of kerkhof hebben op
Curaçao: hun racistische intolerantie veroorzaakte religieuze tolerantie,
doordat ze hun slaven naar de katholieke priester stuurden.
Zo ontstond de intolerante tolerantie. Het gevolg was dat alle ‘gekleurde’
mensen, zowel vrijen als slaven, noodgedwongen katholiek werden omdat ze niet bij de gereformeerden, lutheranen en Joden terecht konden.
Op het einde van de achttiende eeuw bleek de grootste bevolkingsgroep
op het eiland katholiek te zijn, terwijl de overheid gereformeerd was.
Hiermee is het doel van deze studie, een verklaring te vinden voor het
feit dat de grootste bevolkingsgroep van Curaçao eind achttiende eeuw
katholiek is, bereikt.
3 S. Groenveld, Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum 1995) 65.
4 A.F. Paula, 1795 De slavenopstand op Curaçao, een bronnenuitgave van de originele
overheidsdocumenten (Centraal historisch Archief Curaçao 1974).
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Door deze gang van zaken is de geschiedenis van het katholicisme op
Curaçao tevens de geschiedenis van de gekleurde en zwarte bevolkingsgroep daar. Vaak bleef het kerkbezoek beperkt tot de vier belangrijkste
levensmomenten van een katholiek: doop, eerste communie, bruiloft en
begrafenis. Alleen viel de eerste communie in de slaventijd vaak af door
gebrek aan feestkleding. Ook het huwelijk viel af voor slaven: dat was
door de wic verboden. De doop- en trouwregisters van de Curaçaose katholieke kerk zijn sprekend: weinig huwelijken en toch veel doopsels van
overwegend ‘ilegítimi’, onwettigen omdat de ouders ongetrouwd waren
en vaak de naam van de vader er niet bijstond. Deze erfenis van een slavenverleden had het hele eiland doortrokken. Gezinnen zonder vader
waren na de slavenemancipatie veel voorkomend, tot op de dag van vandaag met nare consequenties voor de latere loopbaan van de kinderen.
De raciale intolerantie uit de achttiende eeuw heeft een lange nasleep:
de religieuze tolerantie heeft ondanks de grote kwantiteit aan katholieke
Curaçaose bewoners geen zwarte Curaçaose priesters voortgebracht, er
zijn slechts enkele gekleurde priesters te vinden en zelfs daaraan was de
raciale intolerantie debet.
De religieuze ‘tolerantie’ was maximaal geworden aan het einde van de
achttiende eeuw toen op Curaçao tegelijk met Nederland vrijheid voor
de bestaande godsdiensten werd ingevoerd. De huidskleur bepaalde
echter een eeuw later nog steeds de religieuze denominatie. Bovendien
stond het ‘intolerante racisme’ tussen het ‘herengedragspatroon’ en het
‘slavengedragspatroon’ een integratie van culturen in de weg en bleef het
de Curaçaose maatschappij tot de onlusten van 1969 beïnvloeden.
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Luchtfoto van Otrabanda met de St. Annakerk in het midden

SUMMARY

In this thesis the different forms of missionary work are investigated and
described in three successive chapters. In a fourth chapter the ‘West-Indische
Compagnie’ is described as a partner in the religious object making
Curaçao a Catholic island by the policy of intolerant tolerance. Another purpose of this thesis is to describe the ecclesiastical jurisdiction of
Curaçao from the Spanish period (1499) until the Dutch period (1776).
In the first chapter the Spanish missionary work is described and the
evolution from tolerance to intolerance during the period of ‘reconquista’. It ends with complete intolerance by activities of the Spanish Inquisition and the conquest of Granada in 1492. This was the last stronghold
of the kingdom of the ‘Moros’ and the pope gave the Spanish kings
Isabella and Ferdinand the name ‘Los Reyes Católicos’ as a token of his
gratitude. They got also ‘El real Patronato’ for Granada and the later Las
Indias to manage the mission work in these colonies without any papal
interaction. Only a cardinal at the court in Madrid had some supervision
in his quality of an ambassador. The Spanish king could appoint bishops
in Spanish America, every priest going to Spanish America needed a
permission of the king, but the king had to pay for all the churches, all
the priests and their travels to America. The parishioners had to pay the
‘diezmos’ (church-taxes) for these expenses and the king decided the rate.
The ‘Casa de contratación’ in Sevilla organized the transport of all kinds
of people, materials and money. The Consejo de Indias decided the fate of
the Indians. They had to work in encomiendas (plantations and mines)
and had to change their religion into the Catholic religion and to obey
the king as their sovereign and the ‘encomendor’ (plantation-owner) as
his substitute. Their work was murderous and so were the infectious
diseases imported from Europe. The population on Hispaniola shrinked
dramatically and Spanish Indian-slavers kidnapped the Caiquetíos of
Curaçao to Hispaniola in 1513 to work in the mines and the plantations.
The encomendero Juan de Ampíes brought 400 Caiquetíos back to
Curaçao in 1526 with the promise to evangelize the Indians. His son-inlaw Lázaro Bejarano built a little stone church on the island, but did not
pay his diezmos. The Catholic church of Curaçao was subordinated to the
bishop of Venezuela.
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The West-Indische Compagnie (wic) conquered Spanish Curaçao in 1634
in order to get the beautiful port ‘het Schottegat’. The Dutch commander
decided that all the Spanish and almost all the Caiquetíos had to leave by
boat to Venezuela. This was the second depopulation in 121 years; it was
also the second imperative change of religion: from the Indian belief to
Catholicism and from Catholicism to Calvinism. This meant complete
intolerance (from Spain in 1513/1526 and from the wic in 1634).
The Peace of Westfalen (1648) between Spain and Holland settled
their relations. Curaçao could stay Dutch but there were no negotiations
about the ecclesiastic jurisdiction of Curaçao. The bishop of Venezuela
remained responsible for the Catholic religion on Curaçao and in 1677
he sent the pastor of Coro to Curaçao with a portable altar and a parish
register to notice all the baptisms (see the appendix).
In the second chapter the Bohemian and Flemish Jesuits, working on
Curaçao from 1705 until 1742 are compared with the Bohemian and
Flemish Jesuits working in the same period in the nrq-province of the
Jesuits (Colombia, Venezuela and Ecuador). The first Jesuit on Curaçao
was the Bohemian Schabel. He fled from the nrq-province to Holland
and then to Curaçao as an ‘apóstata’ (wanted by the Spanish Inquisition).
On Curaçao he applied for a ‘prealabel consent’ (provisional residence
permit). The governor would give this under the restriction that Schabel
should teach the slaves Christian obedience. Schabel was expelled out
of the order in 1713 because he lived with a woman. The general prior of
the Jesuits in Rom forced the Flemish Province to take over the Curaçao
Mission. The Flemish province was not very eager to do this because
they already had a very complicated Dutch mission in Holland, but they
sent seven times one Jesuit to Curaçao. These Jesuits died very soon after
arriving on Curaçao; they were too isolated and too poor. The Flemish
Jesuits in the nrq-province lived much longer, had socii (confrères) to
live with them and had support from their nrq-province. They could
help the Indians in their conflicts with other Indians and with the
whites. They built churches and schools for them in the nrq-province.
The only supporter of the Curaçao mission was the general prior of the
Jesuits. The Jesuit-mission on Curaçao ended in 1742. The Jesuits of the
nrq-province had to leave Spanish America because of the expulsion.
Other orders took over their place in churches and schools, but could not
have the same mission-aims as the Jesuits. The Jesuits liked to dialogue
‘inter gentes’, while the Franciscans, the Capuchins and the Augustinian
friars liked to bring their ‘true’ belief ‘ad gentes’.
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In the third chapter I describe that the Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Propaganda Fide) will have the ecclesiastical jurisdiction of
Curaçao. This Vatican institute was founded in 1622 as a worldwide mission-organization to bring the ‘truth’ to the pagans on terms of the seventeenth century (ad gentes). But Spanish America was a forbidden area.
In the Caribbean area some Catholic French islands like Martinique were
independent from Spain and there the Propaganda Fide could have apostolic prefects in charge of the missions. There was a Colombian priest,
the Augustinian friar Caycedo, who fled from Colombia as an ‘apóstata’
to Curaçao. He asked his influent family in Rom to negotiate for him to
make him an apostolic prefect for the Propaganda Fide on Curaçao. In 1715
he was appointed. This was not without risks: he got problems with the
Jesuits who were on the island as priests with a ‘prealabel consent’ and
he also got problems with the bishop of Caracas. The bishop too got difficulties with the Propaganda Fide because the Propaganda Fide sent all
the patent-letters for the priests to the archbishop of Santa Fé de Bogotá
instead of to the bishop of Caracas or his boss: the archbishop of Santo
Domingo. The misunderstanding was great and it reached its lowest
point when the Propaganda Fide-priest Ten Oever (on Curaçao) asked
the bishop of Caracas for oil. The bishop however refused: Ten Oever had
to bring his patent-letters to Caracas first and not to Bogotá. In 1776 at last
ended the misunderstanding between bishop and Propaganda Fide. The
Propaganda Fide found three Franciscans in the Netherlands and payed
for their voyage and the wic gave them all a ‘prealabel consent’.
There was also good news in the middle of the eighteenth century:
Father Grimon built a Catholic church at Otrabanda (west district of
Willemstad) with the support of all religions on the island and the Protestant governor sent his expression of thanks to the bishop of Caracas for
his contribution. This was ultimate tolerance!
In the fourth chapter I will discuss the evolution of the wic from religious intolerance to religious tolerance, because they needed the Spanish
‘asiento’ (transport of slaves from Africa to America). The Spanish negotiator wanted a Catholic chapel near the port because they had to baptize
the slaves arriving at Curaçao before they could sell them to Catholic
planters in Spanish America. The wic needed priests for commercial
reasons, but only for the blacks, not for the white people. The whites of
Curaçao showed their intolerance against the blacks and colored people,
because the whites did not want to sit in church together with them. This
racial intolerance brings religious tolerance for the Catholics, because the
wic allowed the Catholic priests a ‘prealabel consent’ to evangelize the
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blacks in the Catholic religion. Even the slaves of the rabbi and of the
Protestant clergyman let their children baptize in the Catholic church. At
the end of the eighteenth century the whole colored and black population of Curaçao was Catholic.
The wic had a different policy in the other colonies. Catholic priests
were not allowed by the white planters in Suriname; there was more
tolerance in Nieuw-Holland (in Brasil) and Nieuw-Nederland (New
York) than in Suriname but less than on Curaçao. Social racial intolerance against the population was less in the colonies of the Verenigde
Oost-Indische Compagnie (voc) but there was more religious intolerance against Catholicism. The same intolerant tolerance as on Curaçao
was on the English Caribbean islands in the colonial period; only there
was more differentiation: the whites had their Anglicanism, the blacks
had their Baptism and the colored people had their Methodism. The Jews
on Curaçao and in Suriname were very independent and had their own
synagogues. In the colonial period only on Jamaica was a strong Jewish
population. Catholicism was the only admitted religion on the French
and Spanish islands in the colonial period, but the racial intolerance was
more violent on the French islands than on the Spanish islands.
The social intolerance on Curaçao existed until the revolt of 1969. The
Catholic church on Curaçao was in the nineteenth century in the hands
of secular priests and later in the hands of the Dominican order. They
could not educate priests from the black population. Because of that deplorable fact nowadays Curaçao depends on foreign priests.
Christine W.M. Schunck
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Boven links: de gereformeerde Fortkerk,
daarnaast de Lutherse kerk.
Onder: de joodse synagoge.

RESUMEN CASTELLANO

En esta tesis las formulas misioneras diferentes son investigadas y
tratadas en tres capítulos sucesivos y en el cuarto capítulo la opinión
del West-Indische Compagnie (wic) es el cuarto compañero de juego en
el proceso misionero cerca del cual la intolerante tolerancia efectúa una
posición importante. En esta tesis se trata también de la jurisdicción eclesiástica de la isla desde la época española hasta la época holandesa.
En el capítulo I se trata de la obra misionera española; además el desarrollo desde una sociedad tolerante al principio de la reconquista Española hasta una sociedad completamente intolerante al terminal de la
reconquista con la fundación de la Inquisición Española y la reconquista
de Granada en 1492, el último bastión de los Moros. El trato severo de
Granada como país conquistado era un ejemplo por el trato de las Indias.
El papa concedía el título ‘Los Reyes Católicos’ como donación a los reyes
Españoles Isabella y Fernando por la reconquista aprobada. También los
reyes obtenían ‘El Real Patronato’ por Granada y por Las Indias. Significaba que los Reyes Católicos organizaran la obra misionera en toda Hispanoamérica con las condiciones de que financiaran la evangelización sin
intervención del Vaticano. Por eso ‘la Casa de Contrataçión’ está fundada
en Sevilla para el transporte de los misioneros, soldados, conquistadores,
civiles y funcionarios administrativos. El Consejo de Indias estableció
unos principios por la población autóctona como obediencia, bautismo
y prestar servicios a los encomenderos (latifundistas). Pero la manera de
trabajar era mortífera asi como las infecciones europeas. La población de
Hispaniola era achicada muy rápidamente. Las otras islas como Curazao
fueran despobladas en 1513 y los Caiquetíos de Curazao deben trabajar en
las encomiendas (latifundias) de Hispaniola. En 1526 Juan de Ampíes, un
encomendor a Hispaniola, devuelve 400 de los Caiquetíos a Curazao. Su
yerno Lázaro Bejarano construyó una iglesia de piedra a Curazao. Esta
iglesia era subordinada al obispado de Venezuela.
La Compañía por las Indias occidentales (wic) buscó un puerto en
seguridad en el Caribe y conquistó Curazao con el puerto ‘Schottegat’ en
1634. Todos los Españolos y casi todos los Caiquetíos (excepto 75 personas) debieron desembarcar en Costa Firme (Venezuela). El comandante
holandés escribó de estas personas ‘demasiado ‘paeps’ (católicos)’. Cura— 234 —

zao se tornaba al ‘gereformeerde’ religión (calvinista). La wic no permitío
sacerdotes católicos a Curazoa hasta que el comercio necesitó modificar
este régimen. La wic quería el ‘asiento español’ (transportación y venta
de los esclavos de Africa en Hispanoamérica). Se tenía éxito con la promesa de una capilla católica en el puerto Schottegat. El obispo de Caracas
tenía previsión en 1677 cuando envió el cura de Coro por Curazao con
un altar portátil y un libro de bautismo. Este libro de bautismo (véase
anexo) es un ejemplo característico del modo misionero a Curazao: casi
todos los bautismos estaban ‘ilegítimos’: casi todos los matrimonios no
existiban en el libro de bautismo. También otro ejemplo característico:
casi todos los bautizados estaban negros o colorados.
El capítulo ii trata de los jesuitas en Curazao (1705-1742). Durante la guerra de Sucesión Española el jesuita Schabel venía a Curazao (1705). Era
fugitivo de la Inquisición Española (en Venezuela) y demandó por eso un
‘prealabel consent’ (un permiso de residencia provisorio) al gobernador
de Curazao. El gobernador conformó a condición que Schabel enseñaría
la obediencia cristiana a los negros y colorados. Schabel era el primero
sacerdote permanente a Curazao en la época holandesa. En 1713 el padre
general de los jesuitas echó Schabel fuera del orden por causa de una
mujer. El padre general obligó la provincia flamenca de los jesuitas para
aceptar Curazao como una misión ultramar. La provincia ya tenía una
misión difícil en Holanda. Envía algunos jesuitas a Curazao pero todos
fallecieron muy pronto. Cuando se compara a los jesuitas de Flandes que
trabajaban en la provincia nrq (Colombia, Venezuela y Ecuador) en la
misma época, la comparación es evidente: los jesuitas en nrq envejecen
más, obtienen más apoyo de la provincia y de una hacienda y viven en
casas con socios. Los jesuitas de Curazao viven solos y solamente el padre
general presta atención a los jesuitas de Curazao. En 1742 la misión Curazao de los jesuitas escampó. En Colombia los jesuitas trabajaban hasta la
expulsión.
El capítulo iii trata de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Propaganda Fide) y de la difícil relación con el obispo de Caracas. El Propaganda Fide era una organización misionera del Vaticano desde 1622 pero la
Hispanoamérica no era abierta por los misioneros del Propaganda Fide a
causa del Real Patronato. Curazao era una isla holandesa desde 1634, pero
la jurisdicción eclesiástica de Curazao era ‘olvidada’ con las negociaciones
entre España y Holanda en la paz vestfaliana (1648). Curazao era ‘gereformeerd’ según el wic, pero algunas veces el obispo de Caracas envió un
sacerdote a Curazao en secreto y desde 1705 los jesuitas eran en Curazao.
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De vez en cuando algunos apóstatas (fugitivo por la Inquisición) venían
a Curazao, donde la Inquisición Española no tenía poder. Caycedo, un
colombiano agustino, era uno de los apóstatas. Tenia importante familia
en el Vaticano y esta familia concilió por Caycedo. En 1715 Caycedo era
nombrado prefecto apostólico del Propaganda Fide en Curazao. Esto era
una causa de discordia entre los jesuitas y Caycedo, pero también entre el
Propaganda Fide y el obispo de Caracas. El bajón de las dificultades era el
periodo del sacerdote holandés Ten Oever. El Propaganda Fide quería que
Ten Oever ofreció sus patentes al arzobispo de Santa Fé de Bogotá, pero el
obispo de Caracas no quería dar oleos a Ten Oever sin sus patentes. Hasta
1776 duró la disputa entre obispo y Propaganda Fide.
En 1752 el padre Grimon construyó una iglesia católica en Otrabanda
(Curazao). Todas las religiones han ayudado y el gobernador calvinista de
Curazao dio las gracias al obispo de Caracas para su ayuda a la población
católica de Curazao: la coexistencia y la tolerancia religiosa en aumento.
En 1776 el Propaganda Fide y el wic cuidan del transporte de tres
franciscanos de Amsterdam a Curazao, Desde este evento el Propaganda
Fide tenía la jurisdicción eclesiástica práctica en Curazao.
Capitulo iv trata de la conducta del wic y de la población blanca de
Curazao acerca de la religión católica. Desde 1634 la religión católica era
prohibido y el wic y la población blanca eran muy intolerantes. Desde
el ‘Asiento Español’ la tolerancia religiosa crecía por los católicos, pero
los negros y colorados sufrieron de una intolerancia racial: los blancos
no querían estar en una iglesia o un cementerio junto con los negros y
mulatos. La tolerancia religiosa para los católicos en Curazao provenía de
la intolerancia racial y de los motivos comerciales del asiento. Los blancos
querían entrar los misioneros católicos solamente para enseñar la obediencia cristiana a los esclavos. El color de la piel determinaba la religión.
En 1776 todos los Curazuleños con un color eran bautizados católicos,
también los esclavos del rabino y del pastor protestante.
Hubo diferencias en las otras colonias del wic: en Suriname no estaban sacerdotes en la época wic porque los plantadores no los querían.
En ‘Nieuw Holland’ (en Brazil) y ‘Nieuw Nederland’ (New York) tenía
más libertad religiosa que en Suriname pero menos que en Curazao. En
las colonias del Verenigde Oost-Indische Compagnie (voc) tenía menos
intolerancia racial y menos tolerancia religiosa por los católicos que en
Curazao.
En las islas inglesas en el Caribe la situación era idéntica que en Curazao: grande intolerancia racial y grande tolerancia religiosa con una
diferencia: los negros y colorados no son católicos sino respectivamente
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bautistas y metodistas. En las islas francesas en el Caribe la intolerancia
religiosa y racial era muy grande: toda la población era católica en 1776
sin coexistencia de blancos y negros. En las islas españolas en el Caribe la
población era católica en la época colonial pero la intolerancia racial era
menor que en las islas francesas.
En la época colonial la intolerancia racial estaba cruda en Curazao. Un
cambio de la marea venía desde las revueltas de 1969, pero un clero autóctono dura una rareza. Hoy dia otra vez la población es dependiente de
sacerdotes extranjeros.
Christine W.M. Schunck
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Eerste pagina van het oudste doopboek van Curaçao uit 1677

BIJLAGEN

a. bijlagen bij hoofdstuk i
a.1: Sermon de Montesinos 21 Deciembre de 1511
Decid, Con que derecho y con que justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos Indios? Con que auctoridad habéis hecho tan
detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y
pacificas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos
habéis consumido? Como los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de
comer ni curallos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos
que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por
sacar y adquirir oro cada dia? Y que cuidado tenéis de quienlos doctrine y
cognozcan a su Dios y creador, sean baptizados, oigan misa, guarden las
fiestas y domingos?
Estos no son hombres? No tienen ánimas racionales? No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? Esto no entendéis? Esto no
sentís? Como estais en tanta profundidad de sueño tan letargico dormidos?1

a.2: Doopboek, van 31 oktober tot 21 december 16772
De doopjes zijn toegediend in het huis van kapitein Francisco Galesio (de
eerste en laatste dagen). Voorts in de Indianendorpjes San Juan en Ascencion/Concepcion (23 en 24 nov). Daarna op de plantages Santa Cruz (25
nov) en La Sabaneta (25 en 26 nov) van de familie Beck en de plantage San
Juan van Jacomo Jubert (26 nov).
Genoemde kapitein Galesio is katholiek, want hij is in dit doopboek
vele malen peetoom. Waarschijnlijk heeft hij ook het doopboek bewaard
evenals het draagbaar altaar en de paramenten. Hij is waarschijnlijk dezelfde kapitein Francisco Galesio die in de Spaanse literatuur voorkomt
1 Nederlandse vertaling in hoofdtekst.
2 Aanwezig in aac, Censos 122.
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als slavenvervoerder van Curaçao naar Portobelo en Cartagena.3 Nu volgt
de letterlijke Spaanse tekst van de pastoor van Coro, Juan Gómez Manso.
[p. 1]
libro en que se ande escrevir los bautismos
que se hizíeren en Las Islas de Curazao, Oruba, Y Bonayre assi de Españoles, como de Indíos, Mestízos, Mulatos y negros, mandado hazer
por el Illustrissimo y Reverendissimo Señor Maestro Don frai Antonio
Gonçalez de Acuña obispo de este obispado de Venezuela y Caracas y de
dichas islas del consejo de su Magestad.
Y lo hízo el Maestro juan gomez manso, Cura Beneficiado de la Santa Iglesia Parrochial de la Ciudad de Santa Ana de Coro, en dicha Isla de
Curazao en treinta dias del mes de otubre de este año de mille y seiscentos y setenta y ciete.
[p. 2]4
1. En treinta y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete años yo el Mro Juan Gomez Manso, presbytero Cura Beneficiado de la
santa iglesia parroquial de la ciudad de Santa Ana de Coro, estando en
esta Isla de Curazao en las casas de la morada5 del capitan Francisco Galesio con licenzia del señor Illustrissimo Mro Don fr.Antonio Goncalez
de Acuña obispo de Venezuela y Caracas eche bendiciones, puse óleo y
chrisma solemnemente a un niño llamado Juan hijo legitimo de Guillermo Kennely sargento6 y de Magdalena Maconeri, Irlandez de nación. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio, al qual niño por necessidad que
subo bautizmo su mismo Padre. Y para que conste lo firme en dicho dia,
mes y año ut supra: [kantlijn:] Irlan7
El Mro Juan Gomez Manso
2. En treinta y un dias de otubre de mille y cisciento y setenta y ciete
3 Deze Francisco Galesio was kapitein van twee slavenschepen van asientohouder
Grillo, genaamd San Nicolas en La Concordia die resp. op 1 maart 1669, 1 september
1669 en op 27 juni 1672 binnenvoeren in Portobelo vanuit Curaçao via Cartagena.
Hij vervoerde achtereenvolgens 257, 532 en 366 slaven. In: Marisa Vega Franco, El
trafico de esclavos con America (1663-1674) (Escuela de estudios Hispano-Americanos de Sevilla, Sevilla 1984) 198-199.
4 De paginanummering is van mij, de titelpagina telt mee. De doopselnummering
is van Gomez Manso. De … staat er als de naam etc. niet ontcijferd kan worden.
De haken aan het eind vanaf doopsel 2 en vanaf doopsel 12 ook middenin zijn in
plaats van de lange teksten die hetzelfde blijven bij iedere dopeling: (..). Doopsel 1-11
zijn volledig als voorbeeldtekst.
5 bewoner
6 Sergeant Kennely is waarschijnlijk Kennedy. Evenals de meeste dopers schrijft en
doopt Gomez Manso de namen van de dopelingen op het gehoor.
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años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la
santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro, venido a esta
Isla de Curazao con licenzia del señor Illustrissimo Mro Don fr.Antonio
Goncalez de Acuña obispo de Venezuela y estando en dicha Isla en la casa
de la morada del capitan Francisco Galesio bautize solemnemente, puse
óleo y chrisma, cathequize, y eche bendiciones a un niño hijo legitimo
de Juan Dupont de nacion Franzes y de Isabel Juana natural de esta Isla al
qual niño puse por nombre Phelipe. Fue su Padrino Guillermo Kennely.
(..) [Kantlijn: Fran.]
El Mro Juan Gomez Manso
3. En treinta y un dias de otubre de mille y cisciento y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro, venido a mission
a esta Isla de Curazao por mandado Illmo y Rmo señor Mro Don fr.Antonio Goncalez de Acuña obispo de este obispado de Venezuela, estando
en dicha Isla en las casas de la morada del capitan Francisco Galesio eche
bendiciones, cathequize, puse óleo y chrisma a una niña llamada Maria
del Rosario hija de Melchora de los Reyes mulata esclava del dicho capitan Francisco Galesio. Fue su Padrino el licenziado Nicolas Caldera8
presbítero. Ala qual niña bautizo il Rdo Padre Maestro frai Francisco de
la Rocha del orden de Predicatores9, capellan de los Grillos segun contr.
de certificacion firmada de .. diez de majo de 76. Fue su Padrino el capitan
Bartholome. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
[p. 3]
4. En treinta y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la
santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro venido a hazer
mission a esta Isla de Curazao con licenzia y mandato del Illmo Rmo Señor Mro Don fr.Antonio Gonçalez de Acuña obispo de este obispado de
Venezuela estando en ella en las casas de la morada del capitan Francisco
Galesio, bautize, eche bendiciones, puse óleo y chrisma solemnemente a
7

Irlan betekent dat de dopeling de Ierse nationaliteit heeft. Gomez Manso vond het
belangrijk om dat apart in de kantlijn te zetten. Zie verder: bij doop 2: Fran: Franse
nationaliteit, bij doop 14: Olandez: Hollands, bij doop 15 Indio etc. Bij slavenkinderen staat geen nationaliteit, omdat ze die niet hebben: zij zijn koopwaar.
8 Caldera kwam samen met Gomez Manso uit Coro. Ze staan beiden op lijst priesters
(bijlage d).
9 Deze pater de la Rocha, werkzaam op een slavenschip van Grillo, staat niet op de
lijst Caycedo (hoofdstuk i).

— 241 —

una niña a quien puse por nombre Juana Martina, hija legitima de Silvestra y de Francisco Vittoria indios naturales de esta dicha Isla: Fueron sus
Padrinos Thomas esclavo del Theniente10y Melchora de los Reyes mulata
esclava del dicho capitan Francisco Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
5. En treinta y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro estando en esta Isla
de Curazao haziendo mission con licenzia del Illmo y Rmo Señor Mro
Don fr.Antonio Goncalez de Acuña bautize solemnemente, eche bendiciones, puse óleo y chrisma en las casas de la morada del capitan Francisco Galesio a un niño a quien puse por nombre Juan hijo de Cathalina
negra. Fue su Padrino Juan J.. Ingles. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
6. En treinta y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro estando en esta Isla
de Curazao haziendo mission por mandado del Illmo y Rmo Señor Mro
Don fr.Antonio Goncalez de Acuña obispo de este obispado de Venezuela bautize solemnemente, eche bendiciones, puse oleo y chrisma en las
casas de la morada del capitan Francisco Galesio a un niño aquien puse
por nombre Francisco, hijo legitimo de Guillermo y de Martha negros esclavos de Pedro Dunevet? Fue su Padrino Thomas Pascual negro esclavo
de los señores de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
[p. 4]
7. En treinte y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura Beneficiado de la
santa iglesia parrochial de la ciudad de Santa Ana de Coro estando en esta
Isla de Curazao haziendo mission con licenzia y orden del Illmo Rmo
Señor Mro D. fr. Antonio Goncalez de Acuña obispo de este obispado
de Venezuela y Caracas bautize solemnemente, eche bendiciones, cathequize, puse oleo y chrisma a un niño a quien puse por nombre Luis
hijo legitimo de Luis y de Juana negros esclavos de Pedro Dunevet. Fue
su madrina Lucia negra esclava de Adrian condestable del castillo de esta
dicha isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso

10 luitenant
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8. En treinte y un de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete años
yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero, Cura Beneficiado de la santa
iglesia parrochial de la ciudad de Sta Ana de Coro, estando haziendo
mission en esta Isla de Curazao por orden y mandado de Illmo Rmo Señor Mro D fr. Antonio Goncalez de Acuña obispo de este obispado de
Venezuela de Caracas eche bendiciones, cathequize puse oleo y chrisma
a un niño llamado Juan Garcia (¿) hijo de Ana negra esclava del capitan
Francisco Galesio. Fue su Padrino Hermano negro esclavo de Isabel Brune viuda; at qual bautizo en esta isla el licenciado Don Juan Montañin11
presbytero capellan del dicho capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
9. En treinta y un dias de otubre de mille y seiscientos y setenta y ciete años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura beneficiado de la
santa iglesia parrochial de la ciudad de Sta Ana de Coro estando en esta
isla de Curazao haziendo mission con licencia del Illmo Rmo Señor Mro
D fr. Antonio Goncalez de Acuña obispo de este obispado de Venezuela
bautize solemnemente eche bendiciones, puse óleo y chrisma en las casas de la morada del capitan Francisco Galesio a un niño a quien puse por
nombre Nicolas, hijo de Isabel negra esclava de Guillermo Justo; fueron
sus padrinos Pedro Gomez Machado y Cathalina negra esclava del capitan Guizaldo (¿). (..)
El Mro Juan Gomez Manso
[p. 5]
10. En primero dia de noviembre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Sta Ana de Coro estando en esta isla de
Curazao con licenzia y orden del Illmo Rmo Señor Mro Don fr. Antonio
Goncalez de Acuña obispo de este obispado de Venezuela y Caracas bautize solemnemente eche bendiciones puse óleo y charisma en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio a una niñade Isabel Brune viuda.
Fue su Padrino el licenziado Nicolas Caldera presbytero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
11. En primero dia de noviembre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Sta Ana de Coro estando en esta isla
de Curazao con licenzia y orden del Illmo Rmo Señor Mro D.fra Antonio
Goncalez de Acuña obispo de Venezuela y Caracas haziendo mission
11 Hij staat niet in lijst Caycedo (maar die begint in 1680. Hij is waarschijnlijk alleen
werkzaam geweest bij kapitein Galesio.
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bautize solemnemente, eche bendiciones puse óleo y charisma en las
casas de la morada del capitan Francisco Galesio a un niño a quien puse
por nombre Nicolas hijo de Grazia nigra esclava de Isabel Brune. Fue su
padrino el licenciado Nicolas Caldera presbítero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
12. En primero dia de noviembre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo el Mro Juan Gomez Manso presbytero Cura beneficiado de la santa iglesia parrochial de la ciudad de Sta Ana de Coro estando en esta isla
de Curazao haziendo mission con licenzia y orden de su señor ill.mo Mro
frai Antonio Gonzalez de Acuña eche bendizones cathechize puse óleo y
charisma a Cathalina negra esclava del Governador de esta dha isla siendo
ya adulta. Fue su madrina Melchora mulatta esclava del capitan Francisco
Galesio; la qual Melchora la bauti..(..)
El Mro Juan Gomez Manso
[p. 6 ]
13. En primero dia de noviembre de mille y cisciento y setenta y ciete
años yo jgm (..) puse oleo y charisma a Gracia adulta negra esclava de Isabel Brune viuda. Fue su madrino Melchoza de los Reyes mulata esclafa
del capitan Francisco Galesio, la qual bautizo a la dicha: y fue su padrino
Francisco esclavo del capitan Balthazar del Rio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
14. En quatro dias de noviembre de mille y cisciento y setenta y ciete
años yo jgm (..) en el caso del capitan Francisco Galezio (..) puse oleo y
chrisma a un niño Matheo hijo legitimo de Juan Six12 y de Joana Janzes
(Jansen?) de nación olandez: fueron sus padrinos Guillermo Ken y Grazia Olofut (Overvoet?). (..) [Kantlijn: olandez.]
El Mro Juan Gomez Manso
15. En ciete dias de noviembre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo jgm (..) puse óleo y chrisma cathequize y eche bendiciones a un
niño Augustin hijo de Bernadea india natural de esta isla de Curazao. Fue
su padrino el Nicolas Caldera presbítero. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
16. En ciete dias de noviembre de mille y seiscientos y setenta y ciete
años yo jgm (..) puse óleo y chrisma y eche bendiciones a una niña Juana
12 Six is een bekende Amsterdamse naam: Jan Six (1618-1700), gedoopt in de Waalse
kerk van Amsterdam, is geschilderd door Rembrandt. Hij zat in de lakenhandel.
Deze Curaçaose Juan/Jan Six is misschien een neef van die beroemde Jan Six. De
namen van de Hollandse moeder en meter zijn vermoedelijk door de Spaanse
priester vervormd. De naam Six is niet blijvend op Curaçao, dus waarschijnlijk was
Juan/Jan tijdelijk op doorreis.
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Melchozas hija de Sebastiana india natural de esta isla de Curazao. Fue su
padrino Mathias de Acosta piloto. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 7
17. En ciete dias de noviembre 167713 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a un
niño Juan hijo de Maria negra esclava de los Señores de la Compañia: Fue
su padrino Andres Rodriguez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
18. En ciete dias de noviembre de yo jgm (..) puse óleo y chrisma hija de
Lucia negra esclava de los señores de la Compañias. Fue sua madrina Lucia
esclava de Isabel Brune. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
19. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Leonora hija de Lucia negra esclava de Isabel Brune. A la qual bautizo un
religioso de S. Francisco del Nuevo Reino de Granada que passo por esta
dicha Isla14 . Fue su madrina Maria mujer del capitán Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
20. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niño Pedro Francisco hijo de .. india natural de esta dicha isla. fue su
padrino Juan Minor. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 8
21. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Isabel, hija de Isabel negra esclava de Thomas de Vento. Fue su
padrino Domingo negro esclavo de Matheo Flamenco. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
22. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Martha hija de Maria negra esclava. Fue su Padrino Bartholome
Sanchez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
23. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niña Dominga hija de Seraphina negra esclava de un Judio: fue su
padrino Francisco Alonso indio.15 (..)
El Mro Juan Gomez Manso
13 Gomez Manso gebruikt nu cijfers voor de vermelding van het jaartal.
14 Deze naamloze franciscaan staat niet in de lijst Caycedo.
15 Dit is een bijzondere combinatie: negerslavin van een jood krijgt een kind en
benoemt een Indiaan als peetvader. Het is opvallend dat de Spaanse pastoor de jood
geen naam geeft en de andere slaveneigenaren wel. Ook de slaven die ‘pagano’
(heidens) zijn, krijgen geen naam van hem. Ze hebben vaak geen christelijke naam.
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24. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Antonio hijo de Grazia negra esclava: Fue su padrino Mathias
marino esclavo. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
25. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a un
niño Antonius hijo de Cathalina negra esclava de Juan Six (of Nix?). Fue
su Padrino Joseph del Pico Veltran esclavo de los señores de la Compañía.
(..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 9
26. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a un
niño Marcos hijo de Cathalina negra esclava. Fueron sus Padrinos Juan
negro esclavo y Lucia negra esclava de Isabel Brune. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
27. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Estevan mulato hijo de Maria de filia esclava del capitan Manuel de Silva,
a quien bautizo del Illmo Rmo Señor Mro fr. Francesco de la Rocha del
orden de Predicadores. Fue su padrino Jacome Jelibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
28. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niña Juana hija de Maria negra esclava de los señores de la compañía.
Fue su padrino Andres Rodrigues. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
29. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niña Cathalina hija legitima de Domingo y Cathalina negros esclavos de Isabel Brune viuda16. Fue su padrino Domingo de Silva mulato
libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
30. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Hernando hijo de Cathalina negra esclava de Isabel Brune viuda. Fue su
Padrino Domingo negro esclavo de la dicha.(..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 10
31. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Maria hija de Cathalina India natural de esta dicha Isla. Fue su
Padrino Juan negro esclavo de Jemes. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
16 Deze slaveneigenares was katholiek en buurvrouw van Galesio (zie laatste doopsels).
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32. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Cathalina hija de Cathalina india natural de esta dicha isla. Fue
su padrino el alfarero17 Francisco de Castro del Castille. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
33. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una negra adulta esclava del capitan Francisco Galesio a la qual avia
bautizado el capellan que fue del dicho capitan Francisco Galesio. Fue su
padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
34. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Lucia negra adulta esclava de Isabel Brune viuda bautizo un clerigo
capellan que fue del capitan Francisco Galesio: Fue su padrino Jacomo
Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
35. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Cathalina negra adulta esclava de ..Ganlada (¿) ya bautizada. Fue su Padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 11
36. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Ana negra libre ya adulta, ya bautizada. Fue su Padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
37. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Maria negra esclava del capitan Manuel de Silva siendo ya adulta y bautizada. Fue su padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
38. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) (regel weggevallen) …
ya era bautizada. Fue su padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
39. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Gracia adulta negra libre ya bautizada. Fue su Padrino Jacomo Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
40. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niño Sebastiano hijo de Maria negra. Fue su Padrino Balthasar negro
esclavo de los Señores de la Compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso

17 pottenbakker
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p. 12
41. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niño Christoval hijo de Bernabea india natural de la Isla de Oruba. Fue
su madrina Maria Galesio mujer de la capitan Francisco Galesio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
42. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Dominga, hija de Maria negra esclava del Governor de esta Isla.
Fue su madrina Melchora de los reyes mulata esclava del capitán Francisco Galecio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
43. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una negra ya adulta Leonor. Fue su madrina Maria negra esclava del Governador de Curazao. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
44. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña a quien puse por nombre Francesca. Fue su madrina Leonor
negra esclava del Governador. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
45. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Antonia negra esclava. Fue su madrina Leonor esclava del Governador de
esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 13
46. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña negra esclava Juana. Fue su madrina Leonor negra esclava del
Governador de esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
47. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Cathalina negra adulta esclava de Isabel Brune viuda, a la qual bautizo
el licenziado Don Juan Montañi capellan que fue del capitan Francisco
Galesio en esta Isla: Fue su padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
48. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Maria negra esclava. Fue su Padrino Balthasar negro esclavo de los señores de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
49. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niño negro Luis. Fue su Padrino Balthasar negro esclavo de los señores
de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 14
50. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Sebastian hijo de Cathalina negra. Fue su padrino Don Julio
negro esclavo del Governador de esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
51. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Gracia hija de Lucia negra esclava. Fue su padrino Matheo negro
esclavo de señor Flamenco. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
52. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Dominga hija de Susana negra esclava. Fue su Padrino Matheo
negro esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
53. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
un niño Luis hijo de Cathalina negra esclava de Lorenzo Arlens. Fue su
Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
54. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma y
cathequize a una negra adulta esclava del americano de la fuerza. Fue su
Padrino Andres Rodrigues marinero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 15
55. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Cathalina adulta, negra esclava de Isabel Brune viuda ya bautizada. Fue su
Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
56. En ciete dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una niña Mariana hija de Isabel negra esclava de Juan Camp. Fue su Padrino Juan Montero a la qual niña bautizo un Religioso de San Francisco del
Nuevo Reino de Granada que passo por ista Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
57. En diez dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a un niño Paulino Martin hijo legitimo de Ignacio de los indios naturales de esta dicha
Isla. Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
58. En diez dias de Noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a un niño Juan
hijo de Gresnyma India natural de esta Isla de Curazao. Fue su Padrino
Mathias de Acosta piloto. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 16
59. En diez dias de Noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a Maria Magdalena hija de Ana Manuela India natural de esta dha Isla. Fue su Padrino
Mathias de Acosta piloto. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
60. En diez dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a una niña Francisca hija de Ariana, india natural de esta dha Isla: Fue su Padrino Mathias
de Acosta piloto. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
61. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
y cathequize a un niño Francisco Mathias hijo legitimo de Bernabe y de
Juliana, indios naturales de la Isla de Oruba: Fue su Padrino Mathias de
Acosta piloto. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
62. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
cathequize y eche bendiciones a un niño Phelipe hijo de Ana de la Cruzada, india natural de esta dicha Isla. Fue su Padrino Bernabe Indio natural
de la Isla de Oruba. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 17
63. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Lucrecia hija de Lucrecia difunta negra esclava que fue de la
compañia. Fue su Padrino Pedro de Brito pardo libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
64. 18 En catorze dias de Noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a una niña Maria hija de una negra pagana esclava de la compañía. Fue
su Padrino Juan Montero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
65. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Domingo, hijo de una negra pagana esclava de los señores de la
compañía. Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
66. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Francisco hijo de Maria negra esclava de Governador de esta
Isla: Fue su Padrino Juan Montero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
18 Manso schrijft 2x een nummer 63 en 2x een nummer 64. Ik laat ze echter op de juiste volgorde doorlopen. Dat betekent dat de eropvolgende nummers tweemaal verspringen, dus mijn 66 is bij Manso 64 en zo verder.
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67. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Garzia hijo de Ana negra del Governador de la dicha Isla: Fue su
Padrino Andres Rodriguez marinero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 18
68. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a
un niño Domingo hijo de una negra pagana esclava de la compañía. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
69. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a
un niño Sebastian hijo de una negra pagana Juana esclava de la compañía.
Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
70. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Lucrecia hija de una negra pagana esclava de la compañía. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
71. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Raden (¿) hija de Luisa india natural de esta Isla. Fue su Padrino
Jeremias Kennedy. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 19
72. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Manuel hijo de Cathalina negra esclava del capitan Balthazar
Beque19. Fue su madrina Cathalina negra esclava del dicho. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
73. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Domingo hijo de una negra pagana esclava del Governador de
esta Isla vigo de Balthazar Beque. Fue su madrina Cathalina negra esclava
del capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
74. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Dorotea adulta hija de Maria negra libre20, a la qual bautizo un Religioso
19 Andere schrijfwijze is Beck: een bekende naam op Curaçao in die dagen, zowel als
plantagebezitter als in het bestuur van de wic. Er zijn Matthias, Willem, Jacob en
Abraham Beck als (waarnemend) gouverneur op Curaçao geweest. Balthazar zat
ook in de asientohandel van Coymans, is in 1685 samen met Pedro van Belle (zie
agi) in Cadiz gevangen genomen, maar gevlucht naar Amsterdam.
20 Heel bijzonder, deze opmerking over een vrije negerin met een mannelijke peet
vader met volledige achternaam.
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de San Francisco que passo por esta Isla. Fue su padrino Juan Muñoz. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
75. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Razia hija de una negra Magdalena esclava de Mundez. Fue su
Padrino Francisco Manuel mulato Abre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 20
76. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Maria hija de una negra pagana esclava de los señores de la
compañía. Fue su madrina Maria negra esclava del Governador. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
77. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Susana hija de una negra pagana esclava de la Compañia. Fueron sus Padrinos Mathias de Acosta piloto y Juana negra esclava. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
78. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño moreno huerfano. 21 Fue su Padrino el capitán Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
79. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Domingo hijo de una negra pagana esclava de la Compañía. Fue
su Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 21
80. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Pedro de Brito mulato adulto ya bautizado. Fue su Padrino el Sr Nicolas
Caldera presbítero. (..) mulato.
El Mro Juan Gomez Manso
81. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una negra adulta Dorotea ya bautizada esclava de la compañia. Fue su
Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
82. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Maria Magdalena hija de Manuel Ferrer y de Cathalina de Riva vezinos
de esta Isla, a quien bautizo el licenziado Don Juan Capellan que fue del
capitan Francisco Galesio. Fue su Padrino Andres Phelipe. (..) Español.
El Mro Juan Gomez Manso
21 Huérfano: wees
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83. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Phelipe negro hijo de Ana Maria parda libre ya bautizado. Fue su Padrino Jacome Jilibert. (..) Mulata.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 22
84. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Barbara hija de Ana Maria mulata libre ya bautizada. Fue su
Padrino Jacome Jilibert. (..) Mulata.
El Mro Juan Gomez Manso
85. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Ana Maria mulata libre y adulta ya bautizada. Fue su Padrino Jacome
Jilibert. (..) mulata.
El Mro Juan Gomez Manso
86. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Esperanza adulta negra libre ya bautizada. Fue su padrino Mathias de
Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
87. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
y cathequize a Cathalina adulta ya bautizada negra esclava de la Compañia. Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 23
88. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
y cathequize a Lucia mestiza huérfana22 ya bautizada. Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto. Y para que conste lo firme. Kantlijn: Mestiza.
El Mro Juan Gomez Manso
89. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma y cathequize a Cathalina hija legitima de Miguel de la Cruz y de Ana
Maria, la qual consto estar bautizada: Fue su Padrino Mathias de Acosta
piloto. (..) mestiza.
El Mro Juan Gomez Manso
90. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Ana Maria adulta hija legitima de Phelipe y de Cathalina ya bautizada.
Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto.(..) mulata.
El Mro Juan Gomez Manso

22 wees
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91. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Maria negra esclava adulta ya bautizada. Fue su Padrino Pedro de Brito
mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
92. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Domingo negro adulto ya bautizado esclavo de la compañia. Fue su Padrino Jacome Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
93. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Ana negra adulta hija de Dominga ya bautizada esclava de la Compañia.
Fue su Padrino Jacome Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
94. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Maria negra adulta ya bautizada esclava de la Compañía. Fue su Padrino
Jacome Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 24
95. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Isabel negra adulta esclava de Juan Vangala (van Galen?). Fue su Padrino
Mathias de Acosta Piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
96. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Cathalina negra adulta ya bautizada esclava de Juan Vangala (van Galen?). Fue su Padrino Jacome Jilibert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
97. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Elena hija de Ana ya bautizado esclava de Juan Vangala (van Galen?).
Fue su Padrino Mathias de Acosta piloto. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
98. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Antonio hijo de Lucrezia negra esclava del Fiscal. Fue su Padrino Domingo negro esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
99. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Cathalina hija de Maria negra pagana esclava de la compañía.
Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
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100. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a Cathalina negra adulta ya bautizada esclava de la compañía. Fue su
Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
101. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Luisa Maria adulta negra libre ya bautizada. Fue su Padrino el capitan
Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 25
102. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Cathalina negra adulta y bautizada esclava del capitan Francisco Galesio.
Fue su Padrino el dicho capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
103. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña Juana hija de Antonia negra esclava de la compañía. Fue su Padrino Gabriel negro esclavo de Marchena Judio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
104. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Luis, hijo de Isabel negra ya bautizada esclava de un Judio. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
105. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Domingo adulto negro ya bautizado esclavo de un Judio. Fue su Padrino
Manuel de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
106. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un niño Antonio hijo de Lucrecia negra esclava del secretario del castillo
de esta Isla. 23 Fue su Padrino Domingo negro esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
107. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a una niña a quien puse por nombre Maria esclava de Juan Vangala (van
Galen?). Fue su Padrino Pedro de pardo libre y Madrina Cathalina esclava
del mismo Juan Vangala (van Galen?). (..)
El Mro Juan Gomez Manso

23 Een secretaris van de wic moet gereformeerd zijn. Toch een katholieke doop.
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p. 26
108. En catorze dias de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a un negro adulto Sebastian ya bautizado hijo de Isabel esclava del Governador de esta dicha Isla24 . Fue su Madrina Melchiora mulata esclava del
capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
109. En catorze de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
una negra adulta ya bautizada Esperansa esclava de Maria negra libre. Fue
su Madrina Melchora mulata esclava del capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
110. En diez y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a un niño Juan
hijo de Maria negra esclava del Governador. Fue su Padrino Juan Muñoz. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
111. En diez y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) bautize a un niño Domingo hijo de Maria esclava del Governador. Fue su Madrina Cathalina
negra esclava del Governador. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
112. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a un niño Juan hijo de Cathalina negra esclava de la compañía. Fueron
sus Padrinos Domingo negro esclavo de la compañia y Ana Maria india
natural del Pueblo de Santa Ana de Mozu de la Jurisdicción de Coro.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 27
113. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma
a una niña Elena, hija de una negra pagana esclava de la compañía. Fue su
Padrino Domingo negro esclavo de la misma compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
114. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a
un niño Domingo hijo de Ana esclava de Balthazar Beque.
El Mro Juan Gomez Manso
115. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a una niña Juana hija de Susana esclava de Balthazar Beque. Fue su
Madrina Maria negra libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
116. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a un niño Francisco hijo de Maria negra esclava de Balthazar Beque.
Fue su Padrino Luis negro esclavo de un Indio. 25
El Mro Juan Gomez Manso
24 Een gouverneur moet gereformeerd zijn. Toch een katholieke doop.
25 Zeer interessant: een Indiaan heeft een negerslaaf in 1677.
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117. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a un negro adulto Juan esclavo de Balthazar Beque. Fue su Padrino
Juan Muñoz marinero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
118. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a una niña Elena hija de una negra pagana esclava de la compañía. Fue
su Padrino Domingo negro esclavo de la compañía.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 28
119. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a una niña Martha hija de una negra pagana esclava de la compañía.
Fue su Padrino Juan Muñoz marinero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
120. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a Cecilia negra adulta ya bautizada esclava de Balthazar Beque. Fue su
Padrino Domingo de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
121. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Cathalina negra libre ya adulta ya bautizada. Fue su Padrino Domingo
de Silva mulato libre. 26 (..)
El Mro Juan Gomez Manso
122. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Lucia negra adulta hija de Martha esclava de la compañía. Fue su Padrino
Domingo de silva mulatto libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
123 En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a Isabel hija de Cathalina negra esclava de la compañía. Fue su Padrino
Domingo de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
124. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Isabel negra adulta ya bautizada y esclava de Sabastian more no libre. 27
Fue su Padrino Juan Domingo moreno libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso

26 Hier zijn moeder en peetoom allebei vrij, de moeder is zwart, de peetoom mulat.
27 Hier is de slavenmeester een vrije kleurling: in 1677 bijzonder.
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p. 29
125. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Gracia negra adulta ya bautizada esclava de Ana Flamenca. Fue su Madrina
Melchora de los Reyes mulata esclava del capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
126. En veinte y uno de noviembre de 1677 yo jgm puse óleo y chrisma a
Isabel negra adulta ya bautizada esclava de Isabel Flamenca. Fue su Madrina Melchora de los Reyes mulata esclava del capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
127. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio de San
Juan de esta Isla de Curazao puse óleo y chrisma a una niña Maria Magdalena hija de Lucia India natural del Pueblo de la Ascencion. Fue su Madrina Maria Magdalena India. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
128. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..)en el sitio de San
Juan puse óleo y chrisma a un niño Andres hijo de Haya Martina india del
Pueblo nuevo de la Ascencion. Fue su Padrino Gisberto. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
129. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este sitio de
San Juan puse óleo y chrisma a Luisa mulata bautizada hija de Cathalina
mulata esclava de Mathias Beque. 28 Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..) mulata.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 30
130. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio que
llaman San Juan puse óleo y chrisma a una niña Ana hija de una negra
pagana esclava de Jacome Jubert. Fue su Padrino Juan Barne negro esclavo
del dicho. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
131. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio que llaman San Juan puse óleo y chrisma a una niña Maria de color mulata hija de
Magdalena esclava de Jacome Jubert. Fue su Padrino Augustin Garcia. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
132. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..)puse óleo y chrisma
en este sitio de San Juan de Curazao a una niña Christine hija de Magdalena negra esclava de Jacome Jubert. 29 Fue su Padrino Augustin Garcia. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
28 Het is niet duidelijk waarom een slavin van Mathias Beck in een Indianendorp
gedoopt moet worden. Hooguit omdat de moeder een mulat is.
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133. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio llamado
San Juan puse óleo y chrisma a un niño Antonio, hijo de Gracia negra
esclava de Jacome Jubert. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio.(..)
El Mro Juan Gomez Manso
134. En veinte y tres de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio llamado
San Juan puse óleo y chrisma a un niño Domingo hijo de una negra pagana esclava de Jacome Jubert. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio.
(..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 31
135. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo
llaman de la Ascencion nueva en esta isla de Curazao puse óleo y chrisma
a una niña Euphemia hija de Juana India natural del dicho Pueblo. Fue su
madrina Maurizia india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
136. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo de la
Ascension puse óleo y chrisma a Manuela hija de Juana india natural del
dicho Pueblo: Fue su madrina Maurizia india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
137. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en esta Pueblo
de la Ascension nueva puse óleo y chrisma a Maria hija de una india natural del dicho Pueblo. Fue su madrina Maurizia india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
138. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo
nuevo de la Ascension puse óleo y chrisma a Juan Augustin ya bautizado
hijo de Lucrecia india del dicho Pueblo. Fue su madrina Augustina india.
(..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
139. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en esta Pueblo
nuevo de la Ascension puse óleo y chrisma a Juana Thereza ya bautizada
hija de Christina india. Fue su madrina Augustina india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
140. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo
nuevo de la Ascension puse óleo y chrisma a Ursula une hija ya bautizada
de Martha India del dicho Pueblo. Fue su madrina Maurizia india del dicho pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
29 Ook hierbij en bij de andere doopsels van slaven in een Indianendorp is de reden
onduidelijk.
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p. 32
141. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en esta Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Diego ya bautizado hijo
de Martha india del dicho Pueblo. Fue su madrina Maurizia india del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
142. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Juan de Quinones ya
bautizado hijo de Marzela india del dicho Pueblo. Fue su madrina Augustina india del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
143. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en esta Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Augustin Lopez, hijo de
Marzela india del dicho Pueblo. Fue su madrina Augustina india del dicho
Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
144. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en esta Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Marzelina ya bautizada
hija de Maria india del dicho Pueblo. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
145. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Mathias mestizo ya bautizado hijo de Andrea india natural del mismo Pueblo. Fue su madrina
Augusta india del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 33
146. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Pedro ya bautizado hijo
de Maria Marzela india del dicho Pueblo. Fue su Padrino Blas indio del
dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
147. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo nuevo
de la Concepcion puse óleo y chrisma a Dominga ya bautizada hija de
Maria Marzela india del dicho Pueblo. Fue su Padrino Blas indio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
148. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Clara ya bautizada hija
de Isabel india del dicho Pueblo. Fue su madrina Marzela india del dicho
Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
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149. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Fabiana adulta ya
bautizada hija de Francisca difunta30 india de este dicho Pueblo. Fue su
Madrina Marzela india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
150. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Salvador, ya bautizado
hijo de Maurizia india del dicho Pueblo. Fue su Padrino Francisco indio.
(..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
151. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Barbara, ya bautizada hija
de Ines difunta india natural del dicho Pueblo. Fue su Padrino Francisco
indio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 34
152. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Phelipa, ya bautizada hija
de Christina india del dicho Pueblo (..). Fue su madrina Isabel india del
dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
153. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Nicolas, adulto ya bautizado hijo de Maria india del dicho Pueblo. Fue su Padrino el capitan
Francisco Galesio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
154. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Augustin, ya bautizado
adulto hijo de Marzela india del dicho Pueblo. Fue su Padrino Jacome
Jubert. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
155. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo de
la Ascencion nueva (..) puse óleo y chrisma a Maria, ya bautizada adulta
hija de Barbara difunta india natural de este dicho Pueblo. Fue su madrina
Maurizia india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
156. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Hernando adulto, ya
30 gestorven
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bautizado hijo de Antonia difunta india del dicho Pueblo. Fue su Padrino
Bartholomeo indio del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 35
157. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Elvira, ya bautizada hija
legitima31 de Ana Maria y de Paulino indios del dicho Pueblo. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
158. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Domingo, estar bautizado hijo de Olaya india del dicho Pueblo. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..)
Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
159. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Francisca adulta ya bautizada, hija de Francisca india de dicho Pueblo. Fue su Padrino Jacome
Jubert. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
160. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
de la Concepcion (..) puse óleo y chrisma a Domingo, ya bautizado negro
esclavo de Augustina india32 del dicho Pueblo. Fue su Padrino el capitan
Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
161. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) estando en este
Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse oleo y chrisma a Francisca Magdalena, hija de Isabel india natural del dicho Pueblo (..) estar bautizada. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 36
162. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo misión en el Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Sebastiana, hija legitima33 de Francisco Honso y de Barbara indios naturales

31 gewettigd door huwelijk van de Indianen Ana Maria en Paulino.
32 Een negerslaaf van een indiaanse vrouw in 1677: opmerkelijk. Concepcion is waarschijnlijk een verschrijving van Manso, want alle doopsels eromheen zijn van
Ascencion.
33 gewettigd door huwelijk indiaanse ouders. Zo ook nr. 163.
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del dicho Pueblo (..) estar bautizada. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
163. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo mission en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Bartholome, estar ya bautizado hijo legitimo de Andres y de Lucrezia indios
del dicho Pueblo. Fue su madrina Augustina india del dicho Pueblo. (..)
Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
164. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo mission en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Pedro
Martin, adulto hijo de Ana india (..) estar bautizado. Fue su madrina Augustina india del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
165. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo misión en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Paula,
adulta ya bautizada hija de Augustina india natural del dicho Pueblo. Fue
su madrina Marzela india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
166. 34 En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Francisco .. hijo de ..
india natural del dicho Pueblo (..) estar bautizado. Fue su Padrino Jacome
Jubert. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 37
167. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Olaya adulta ya bautizada
hija de Faustina india natural del dicho Pueblo. Fue su madrina Marzela
India. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
168. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Ana, adulta ya bautizada
hija de Faustina india natural del dicho Pueblo. Fue su madrina Marzela
india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso

34 Gomez Manso schrijft opnieuw (ook reeds bij 63/64) een cijfer dubbel 163 (165). Ik
niet; dus zijn tweede 163 is hier 166. Hier is veel onleesbaar door kapot papier en
inktvlekken.
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169. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Marzela, ya bautizada
hija de Augustina india del dicho Pueblo. Fue su madrina Lucrezia india
del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
170. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Juana, ya bautizada hija
de Cathalina india natural del dicho Pueblo. Fue su madrina Petrona india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
171. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Maria, ya bautizada hija
de Cathalina india natural del dicho Pueblo. Fue su madrina Petrona india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 38
172. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Maurizia, adulta ya bautizada hija de Augustina india natural del dicho Pueblo. Fue su Padrino el
capitan Francisco Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
173. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Andrea, ya bautizada hija de
Lucrezia india del dicho Pueblo. Fue su madrina Augustina india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
174. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Isabel, adulta ya bautizada hija de Lorenza india natural del dicho Pueblo. Fue su Padrino Jacome
Jubert. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
175. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Juan Martin, ya bautizado
hijo de Maya india del dicho Pueblo. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
176. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Maria, ya bautizata adulta
hija de Maria defunta india del dicho pueblo. Fue su madrina Augustina
india. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 39
177. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Juan Bautista, ya bautizado hijo de Francisca india del mismo Pueblo. Fue su madrina Maria
Magdalena india. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
178. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Francisca, adulta ya bautizada hija de Leonor negra libre. Fue su Padrino Bernabeo indio35 (..).
El Mro Juan Gomez Manso
179. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Balthazara de Quiñones,
ya bautizada hija de Francisca Vitoria india del dicho Pueblo. Fue su madrina Balthazara india del mismo pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
180. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Francisca, ya bautizada
hija de Francisca Vittoria india del dicho Pueblo. Fue su madrina Francisca negra esclava. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
181. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion puse óleo y chrisma a Pedro mulato, ya adulto y
bautizado hijo de Francisca negra libre.36 Fue su Padrino Andres indio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
182. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Maria Ana, ya bautizada
hija de Balthazara india del mismo Pueblo. Fue su Padrino Andres indio
del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 40
183 En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a Geronymo, adulto
ya bautizado hijo de Ana india del mismo Pueblo: Fueron sus Padrinos
Francisco y Balthazara indios. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
184. En veinte y quatro de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este Pueblo
nuevo de la Ascencion (..) puse óleo y chrisma a un niño Lazaro Gonzalo
35 Een kind van een ‘vrije’ negerin en een Indiaan als peetoom, bijzonder voor 1677.
36 Weer een kind van een ‘vrije’ negerin met een indiaanse peetoom.
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hijo de Angelina india natural de este mismo Pueblo. Fue su madrina Maria Magdalena india. (..) Indio.
Mro Juan Gomez Manso
185. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz hazienda del capitan Balthazar Beque37(..) puse óleo y chrisma a una
niña Elena hija de Josepha negra esclava del capitan Balthazar Beque. Fue
su Padrino Francisco Fernandez negro esclavo del mismo. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
186. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo mission
en el Sitio de Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a una niña Juana hija de
Lucrezia negra esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Juan
negro esclavo del mismo. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
187. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) haziendo mission
en el Sitio de Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a una niña Dominga hija
de una negra pagana esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino
el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 41
188. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de
Santa Cruz hazienda del capitan Balthazar Beque (..) puse óleo y chrisma
a una niña Maria hija de Esperanza negra esclava del dicho Beque. Fue su
Padrino Clemente indio del Pueblo de la Ascension. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
189. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a una niña Suzana hija de Suzana negra
esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
190. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de
Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a una niña Leonor hija de hija de Maria
negra esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
191. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a un niño Francisco hijo de Maria negra esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..).
El Mro Juan Gomez Manso
37 Dit is een hacienda/plantage van Balthazar Beck waar Manso mag dopen op 25
november.
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192. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Ana, ya bautizada hija de Maria negra esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
193. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Magdalena, ya bautizada hija de una negra
pagana esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
194. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de
Santa Cruz hazienda de Balthazar Beque, (..) puse óleo y chrisma a
Manuel, ya bautizado hijo de Maria negra esclava del dicho. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 42
195. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de
Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a Lucia, ya bautizada hija de Maria
negra esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
196. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de
Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a Lucia, ya bautizada hija de Lucrezia
negra esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Jubert.
(..)
El Mro Juan Gomez Manso
197. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Isabel, ya bautizada hija de una negra pagana esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
198. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio de Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a Cecilia, ya bautizada hija de una negra
pagana esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan
Fracisco Gallesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
199. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Mathias, ya bautizado hijo de Maria negra
esclava del. capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
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200. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Francisco, ya bautizado negro esclavo del
capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 43
201. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio Santa
Cruz (..) puse óleo y chrisma a Cathalina, ya bautizada negra adulta esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio (..)
El Mro Juan Gomez Manso
202. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta hazienda del capitan Balthazar Beque38 (..) puse óleo y chrisma a un
niño Thomas hijo de Ana negra esclava del dicho Beque. Fue su Padrino
Jacome Horbart. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
203. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a una niña Cathalina hija de Leonor negra
difunta esclava fue del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome
Jubert. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
204. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a un niño Domingo hijo de Suzana negra
esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Vicente Rodrigo
indio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
205. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a una niña Juana hija de Suzana negra esclava
del capitan Balthzar Beque. Fue su Padrino Jacome Horbart factor39 del
dicho Balthazar Beque. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
206. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Francisco, ya bautizado hijo de Maria
38 Manso ging op 25 november eerst naar Santa Cruz (zuidzijde Christoffelberg) en
daarna naar Savaneta (Noordzijde). Beide plantages waren gesticht door Mathias
Beck toen hij vicegouverneur was. Het is nu een van de oudste landhuizen.
39 Jacome Horbart heeft als factoor de leiding van de hacienda Savaneta en is als peetoom kennelijk katholiek. Balthazar Beck is waarschijnlijk gereformeerd, omdat de
leden van de familie, Mathias, Jacob en Abraham Beck anders niet op hoge wicposten konden zitten. Hijzelf was bezig als slavenhandelaar om het asiento voor
Coymans te krijgen. In het agi, Escribania 598a, b, c en 600a, b (Sevilla) staat hij
ook genoemd als vertegenwoordiger van Coymans.
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esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
207. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Juana, ya bautizada hija de Lucia negra
esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Franisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 44
208. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Salvador, ya bautizado hijo de Lucia negra
esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
209. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Maria, ya bautizada hija de Lucia negra esclava
de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
210. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Antonio, ya bautizado hijo de Suzana negra
esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
211. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el Sitio La
Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Martha, ya bautizada hija de Suzana
esclava del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
212. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Manuel, ya bautizado hijo de Isabel esclava
del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Horbart. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
213. En veinte y cinco de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Hernando, ya bautizado hijo de Juliana
india. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
214. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta40 (..) puse óleo y chrisma a un niño Diego hijo de Juliana india
natural de esta Isla. Fue su Padrino Jacome Jubert. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
40 Kennelijk heeft Gomez Manso overnacht op Savaneta, want hij was er nog op 26
november en ging die dag ook naar San Juan van Joubert. Zie volgende doopsels
vanaf 219.
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p. 45
215. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a un niño Gaspar hijo de Juana india. Fue su
Padrino el capitan Francisco Galesio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
216. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a un niño Henricho hijo de Cathalina negra
esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino Jacome Horbart. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
217. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la
Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Juano, ya bautizado hijo de Cathalina esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
218. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio la Sabaneta (..) puse óleo y chrisma a Garzia, ya bautizado hijo de Cathalina
negra esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino el capitan Francisco
Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
219. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio San Juan
hazienda de Jacome Jubert41(..) puse óleo y chrisma a Gonzalo, estar ya
bautizado hijo de Francisca Villoria india del Pueblo la Ascencion. Fue su
Padrino el capitan Francisco Galesio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
220. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este sitio San
Juan (..) puse óleo y chrisma a Maria Vrosante, ya bautizada hija de Francisca Vittoria india del Pueblo la Ascencion. Fue su Padrino el capitan
Francisco Galesio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
221. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio San Juan
hazienda de Jacome Jubert Santa Cruz (..) puse óleo y chrisma a Francisca
... India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 46
222. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio San Juan (..)
puse óleo y chrisma a un niño Rodrigo hijo de una negra pagana esclava

41 De hacienda San Juan van Joubert werd op 26 november door Gomez Manso
bezocht. Joubert is als katholiek vele malen peetvader in deze maand.
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del capitan Balthazar Beque. Fue su Padrino Maturin Ragaut de nacion
franses. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
223. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en este sitio San
Juan (..) puse óleo y chrisma a Maria hija de Cathalina negra esclava de
Balthazar Beque. Fue su Padrino Maturin Ragaut. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
224. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio San Juan
(..) puse óleo y chrisma a una niña Susana hija de una negra pagana esclava de Balthazar Beque. Fue su Padrino Maturin Ragaut. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
225. En veinte y seis de noviembre de 1677 yo jgm (..) en el sitio San Juan
(..) puse óleo y chrisma a una niña Isabel hija de una negra pagana esclava
de Balthazar Beque. Fue su madrina Balthazara india del Pueblo de la Ascencion. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
226. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada42 del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan
Ingnacio, indio ya bautizado hijo de Marzela india natural del Pueblo de
la Ascension. Fue su Padrino Blas indio. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
227. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del
capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Sebastian, ya bautizado hijo de Antonia india natural del Pueblo la Ascencion. Fue su Padrino
Blas indio del dicho Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 47
228. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Luis hijo
de Ana, estar ya bautizado y es indio del Pueblo la Ascencion. Fue su Padrino el capitan Clemente indio del mismo pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
229. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisca
india adulta que consto estar ya bautizada. Fue su madrina Maurizia india
del Pueblo de la Ascencion. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso

42 Vandaag 28 november weer bij de gastheer Galesio tot het einde.
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230. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisca
hija de Maurizia india natural del Pueblo de la Ascencion. Fue su madrina
Olaya india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
231. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse oleo y chrisma a Dominga,
ya bautizada hija de Phelipa india del Pueblo de la Ascencion. Fue su Padrino Geronymo indio. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
232. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Augustin
ya adulto y bautizado hijo de Michaela india natural del Pueblo la Ascencion. Fue su madrina Ines india del mismo Pueblo.(..)Indio
El Mro Juan Gomez Manso
233. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Antonio,
indio ya bautizado, hijo de Damiana india natural del Pueblo la Ascencion: Fue su madrina Faustina india. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 48
234. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisca,
india ya bautizada adulta hija de Ana india del Pueblo la Ascencion. Fue
su madrina Balthazara india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
235. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Damiana,
adulta ya bautizada hija de Lucrezia india natural del Pueblo la Ascension.
Fue su madrina Augustina india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
236. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Cristina,
ya bautizada hija de Ana india del Pueblo nuevo la Ascencion. Fue su madrina Florencia india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
237. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria,
adulta ya bautizada hija de Balthazara india natural del Pueblo nuevo la
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Ascencion. Fue su madrina Maurisia india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
238. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del
capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Paula, adulta ya bautizada hija de Maria india natural del Pueblo nuevo de la Ascencion. Fue su
madrina Antonia india del dicho Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
239. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan
Martin, indio adulto ya bautizado hijo de Ana india natural del Pueblo
nuevo la Ascencion. Fue su madrina Antonia del mismo Pueblo(..) Indio
El Mro Juan Gomez Manso
p. 49
240. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisca
Vittoria, india adulta ya bautizada hija de Ana india natural del Pueblo
nuevo la Ascencion. Fue su madrina Antonia india del mismo Pueblo.
India
El Mro Juan Gomez Manso
241. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria,
ya bautizada hija adulta de Augustina india natural del Pueblo nuevo la
Ascencion. Fue su Padrino Luis Perez indio del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
242. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del
capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria Elvira, india ya
adulta bautizada hija de Beatris india del Pueblo de la Ascencion. Fue su
madrina Augusta india del mismo Pueblo.(..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
243. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Ana Maria, adulta hija ya bautizada de Beatris india natural del Pueblo nuevo la
Ascencion. Fue su madrina Augusta india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
244. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Diego,
indio adulto ya bautizado hijo de Antonia india natural del Pueblo nuevo
la Ascencion. Fue su madrina Florencia india del mismo Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
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245. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juana, ya
bautizada hija de Ana Maria india natural del Pueblo nuevo la Ascencion.
Fue su madrina Augusta india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 50
246 En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Monica,
india adulta ya bautizada hija de Ana india natural del Pueblo nuevo de la
Ascencion. Fue su Padrino Juan Silvestre indio natural del mismo Pueblo.
India.
El Mro Juan Gomez Manso
247. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Martha,
india adulta ya bautizada hija de Lucrezia india natural del Pueblo nuevo
la Ascencion. Fue su madrina Augustina india del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
248. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Isidro,
indio adulto ya bautizado hijo de Justa india natural del Pueblo de la Ascencion. Fue su madrina Olaya india del mismo Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
249. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Pascual,
adulto ya bautizado hijo de Magdalena india natural del Pueblo nuevo la
Ascencion. Fue su Padrino Augustin indio del mismo Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
250. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan
Silvestre, indio adulto ya bautizado hijo de Fabiana india natural del Pueblo nuevo la Ascencion. Fue su Padrino Diego indio natural del mismo
Pueblo.
El Mro Juan Gomez Manso
251. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan, indio
adulto ya bautizado hijo de Paula difunta india natural del Pueblo nuevo
la Ascencion. Fue su Padrino el capitan del mismo Pueblo. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 51
252. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisca,
ya bautizada hija de Martha india natural del Pueblo nuevo la Ascencion.
Fue su Padrino Geronymo indio del mismo Pueblo. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
253. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Magdalena, ya bautizada hija de Maria negra libre. Fue su Padrino el capitan
Francisco Galesio. (..) Negra libre.
El Mro Juan Gomez Manso
254. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Pedro,
indio ya bautizado adulto hijo de Dominga india natural de Oruba. Fue
su Padrino Blas indio assiste en el Pueblo de la Ascencion. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
255. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Alonso,
adulto ya bautizado hijo de Angelina india natural de la Isla de Oruba.
Fue su madrina Ana Maria india del Pueblo de la Ascencion. (..) India.
El Mro Juan Gomez Manso
256. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Domingo
Garcia, indio adulto natural de la Isla de Oruba ya bautizado hijo de Francisca india de la misma Isla. Fue su Padrino Juan Caracas mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
257. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Vicente, adulto ya bautizado indio hijo de Idolante india natural de la Isla de
Oruba. Fue su madrina Cristina India del Pueblo de la Ascencion. (..)
Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
p. 52
258. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Diego, indio adulto ya bautizado hijo de Francisca india natural de la Isla de Oruba.
Fue su Padrino Blas indio del Pueblo nuevo de la Ascencion. (..) Indio.
El Mro Juan Gomez Manso
259. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Cathalina, ya bautizada
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negra esclava del Judio Marchena. Fue su madrina Faustina india natural
del Pueblo nuevo de la Ascencion. (..) esclava de judío.
El Mro Juan Gomez Manso
260. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del
capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Isabel, negra ya bautizada hija de Maria negra esclava de la Compañía. Fue su Padrino Joseph
negro esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
261. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Pedro,
ya bautizado negro esclavo de la compañia. Fue su Padrino Joseph negro
esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
262. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisco,
hijo de Maria negra esclava del Governador de la Isla. Fue su madrina Mariana negra esclava del Governador. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
263. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño
Francisco, hijo de una negra pagana esclava del … Governador. Fue su
madrina Maria esclava del Governador. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 53
264. En veinte y ocho de noviembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de
la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Isabel,
negra adulta ya bautizada natural. Fue su Padrino Juan Caracas mulato
libre. (..).
El Mro Juan Gomez Manso
265. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a una
niña Isabel, hija de Cathalina negra esclava de la compañía. Fue su Padrino Manuelo negro esclavo de la compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
266. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Ana, negra adulta
esclava de Isabel Brune viuda. Fue su Padrino Domingo negro esclavo de
la misma. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
267. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan, negro ya
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adulto esclavo de la compañia. Fue su Padrino Pedro negro esclavo de la
misma compañía. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
268. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Phelipe, hijo de Lucia negra
esclava de la compañía. Fue su Padrino Domingo de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
269. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a
Jacintha ya bautizada hija de Lucia negra esclava de la compañía. Fue su
Padrino Domingo de Silva, mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 54
270. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Theodora negra
adulta ya bautizada hija de Lucia negra esclava de la compañía. Fue su
Padrino Domingo de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
271. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño Francisco
ya bautizado hijo de Lucia negra esclava de la compañía. Fue su Padrino
Domingo de Silva mulato esclavo.
El Mro Juan Gomez Manso
272. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria ya bautizada
negra adulta esclava de la compañía. Fue su Padrino Luiz Ruiz negro libre.
El Mro Juan Gomez Manso
273. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Manuel ya bautizado hijo de Isabel negra esclava de Hernando negro. Fue su Padrino
Joseph de Pico negro libre. 43 (..)
El Mro Juan Gomez Manso
274. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Marta ya bautizada hija de
Suzana negra esclava de Hernando negro. Fue su Padrino Joseph de Pico
negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
43 Hier en in de volgende twee doopsels zijn Isabel en Suzana slavinnen van een vrije
neger Hernando. De peetoom is weer een andere vrije neger Joseph de Pico. Bijzonder voor 1677.
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275. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Pedro hijo de Isabel negra
esclava de Hernando negro libre ya bautizado. Fue su Padrino Joseph de
Pico negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 55
276. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Ana negra adulta ya bautizada
y es libre: Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre. (..) een vrije negerin en een vrije mulat.
El Mro Juan Gomez Manso
277. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse oleo y chrisma a Isabel ya bautizada negra esclava del Governador. Fue su madrina Maria negra libre.
El Mro Juan Gomez Manso
278. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Fernando negro libre ya adulto y bautizado. Fue su Padrino Domingo de Silva mulato libre.
El Mro Juan Gomez Manso
279. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria negra esclava adulta y
bautizada de Juan Pedro ingles. Fue su madrina Maria negra libre.(..)
El Mro Juan Gomez Manso
280. En cinco de diziembre de 1677 yo JGManso (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Lucia ya
adulta y bautizada negra esclava de la compañía. Fue su Padrino Manuel
de Silva mulato libre.
El Mro Juan Gomez Manso
281. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Augustin mestizo
adulto ya bautizado hijo de Dorotea india ya difunta. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre. (..) Mestizo.
El Mro Juan Gomez Manso
282. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Andres Marin (..)
mestizo. Rest weggevallen einde bladzijde…
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 56
283. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Fernando negro
adulto ya bautizado hijo legitimo44de Domingo y de Lucia negros esclavos de Isabel Brune viuda. Fue su Padrino Fernando negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
284. En cinco de Diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francisco adulta
y bautizado negro esclavo de la compañía. Fue su Padrino Domingo de
Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
285. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Miguel negro libre
adulto ya bautizado. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
286. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño Antonio hijo de Maria
negra esclava del Governador de esta Isla. Fue su madrina Mariana negra
esclava del dicho Governador.
El Mro Juan Gomez Manso
287. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño Domingo, hijo de
Martha negra esclava del Gov-or de esta Isla. Fue su Padrino Melchor Rodrigues residente en esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
288. En cinco de diziembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma a un
niño Miguel hijo de Maria mulata esclava del Governador. Fue su Padrino
Pedro Gomez residente en esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 57
289. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño
Juan Manuel negro hijo de una negra pagana, esclava del Isabel Brune
viuda. Fue su Padrino Mathias de Acosta residente en esta Isla. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
44 De ouders Domingo en Lucia waren getrouwde slaven en boden bij 304 en 305 nog
meer zoons ten doop. Slavenhuwelijken waren niet toegestaan, maar kennelijk zat
de weduwe Isabel Brune niet met dat verbod. Zij was zelf katholiek (zie laatste
doopsels).
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290. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en casa del capitan
Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Andres Martin adulto ya bautizado. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre.
El Mro Juan Gomez Manso
291. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Fernando
parvulo hijo de Maria negra esclava de un Judio. Fue su Padrino Domingo
de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
292. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Nicolas
niño hijo de Maria45 negra esclava de un Judio: Fue su Padrino Domingo
de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
293. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) puse óleo y chrisma
a Paula ya bautizada adulta negra esclava de la Compañía. Fue su Padrino
Manuel de Silva. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
294. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria
negra libre ya bautizada. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 58
295. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Leonor
parvula hija de Ana negra libre. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre
El Mro Juan Gomez Manso
296. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria, ya
bautizada parvula hija de Susana negra esclava de la compañía. Fue su
Padrino Padrino Manuel de Silva mulato esclavo46. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
297. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Diego,
45 De moeder van de vorige dopeling en van deze is een slavin van een jood zonder
naam. Gomez Manso is niet gewend dat joden vrijelijk rondliepen, dus hij was
voorzichtig vanwege de Spaanse Inquisitie en vroeg niet door.
46 De pastoor noemt Manuel de Silva in vorige doopsels ook als peetoom maar dan als
een vrije mulat, nu opeens een slaaf. Omdat hij een achternaam heeft, is hij waarschijnlijk vrij, dus een vergissing van Gomez Manso.
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negro adulto libre ya bautizado. Fue su Padrino Fernando negro libre. (..)
negro libre
El Mro Juan Gomez Manso
298. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Antonio,
negro libre ya adulto y bautizado. Fue su Padrino Diego negro libre. (..)
Negro libre.
El Mro Juan Gomez Manso
299. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan,
zambo hijo de Lucia ya bautizada india natural del Brasil. Fue su Padrino
Domingo de Silva mulato libre. (..) Zambo.
El Mro Juan Gomez Manso
300. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria,
zamba hija de Lucia ya bautizada india natural del Brasil. Fue su Padrino
Domingo de Silva mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 59
301. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Manuel,
negro libre ya bautizado. Fue su Padrino Fernando negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
302. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Nicolas, negro libre ya
adulto y bautizado. Fue su Padrino Manuel de Silva mulato libre (..)
El Mro Juan Gomez Manso
303. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juana, ya
batizada negra adulta esclava de Juan Flamenco. Fue su Padrino Miguel de
Silva negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
304. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Domingo
parvulo ya batizado hijo legitimo47 de Domingo y de Lucia negros esclavos de Isabel Brune viuda. Fue su Padrino Pedro Gomez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
47 Weer een kind uit een legitiem slavenhuwelijk bij dezelfde slavenouders en dezelfde meesteres als doopsel 283. Idem 305. Fernando, Domingo en Juan zijn dus broers.

— 281 —

305. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo JGManso (..) en las casas
de la morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Juan
parvulo ya bautizado hijo legitimo de Domingo y de Lucia negros esclavos de Isabel Brune viuda. Fue su Padrino Pedro Gomez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
306. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Andres
negro adulto ya batizado hijo de un india esclava de un Judio. Fue su Padrino Juan de Mexica mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 60
307. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria,
negra adulta y bautizada esclava de la compañía. Fue su Padrino Pedro
Gomez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
308. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Francismo, mulato adulto ya bautizado esclavo de la compañía. Fue su Padrino
Fernando negro libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
309. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Christoval, negro adulto ya bautizado esclavo de la compañía. Fue su Padrino
Pedro Gomez. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
310. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Christoval, negro adulto ya bautizado esclavo de la compañía. Fue su Padrino
Fernando negro esclavo de Isabel Brune.
El Mro Juan Gomez Manso
311. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio bautize solemnemente a un negro
adulto Nicolas esclavo de Guillermo Buth (..) puse óleo y chrisma. Fue su
Padrino Mathias de Acosta piloto.
El Mro Juan Gomez Manso
312. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a una niña
Dominga hija de una negra pagana esclava de: Fue su Padrino Pedro Gomez.
El Mro Juan Gomez Manso
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p. 61
313. En diez y nueve de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a un niño
Juan hijo de Cathalina negra esclava. Fue su Padrino Juan de Mexica mulato libre. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
314. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a una niña
Ana hija legitima de Daniel Flamenco y de Isabel fansantfort. 48 Fueron
sus Padrinos el capitan Francisco Galesio y Maria Galesio su mujer.(..)
El Mro Juan Gomez Manso
315. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria
Galesio hija legitima de Alberto Brune y de Isabel Brune: Fue su Padrino
el licenciado Nicolas Caldera presbytero en nombre del Señor obispo. 49
(..)
El Mro Juan Gomez Manso
316. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Geronyma niña hija legitima del capitan Francisco Galesio y de Maria Galesio su
mujer ya bautizada. Fue su Padrino en nombre del señor obispo el Padre
Nicolas Caldera presbítero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
317. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Ana Brune
adulta hija legitima de Alberto Brune y de Isabel Brune ya bautizada. Fue
su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
p. 62
318. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Christina,
adulta ya bautizada hija legitima de Alberto Brune difunto y de Isabel
Brune vezinos50 de esta Isla de Curazao: Fue su Padrino el capitan Francisco Galesio. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
48 Is de achternaam van de moeder Van Zandvoort? Zij is in ieder geval getrouwd met
Daniel Flamenco (of De Vlaming).
49 In naam van de bisschop als dank voor de gastvrijheid van Galesio. Maria Brune is
de vrouw van Galesio want de volgende doop is van Geronyma, dochter van de
kapitein en zijn vrouw Maria.
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319. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Maria
Magdalena, mulata esclava de Isabel Brune viuda. Hija de Maria negra ya
bautizada. Fue su Padrino el alférez51Francisco de Castro del castillo. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
320. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Ana niña
huerfana52que está en casa de Maestre Juan. Y consto estar ya bautizada:
Fue su Padrino el Maestre Juan ya dicho. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
321. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm (..) en las casas de la
morada del capitan Francisco Galesio (..) puse óleo y chrisma a Antonio
niño negro esclavo del dicho capitan Francisco. Fue su Padrino el licenciado Nicolas Caldera presbítero. (..)
El Mro Juan Gomez Manso
322. En veinte y uno de diziembre de 1677 yo jgm presbítero cura beneficiado de la santa iglesia parochial de la ciudad de Santa Ana de Coro,
estando haciendo misión en esta isla de Curazao en las casas de la morada
del capitan Francisco Galesio bautize solemnemente, echebendiciones,
cathequize, puse óleo y chrisma a Juan, muchacho negro esclavo del dho
capitan Francesco Galesio. Fue su Padrino el licenciado Nicolas Caldera
presbítero. Y para que conste lo firme
El Mro Juan Gomez Manso
p. 63 & 64
Nagekomen berichten: zes hu welijken (gesloten op 14, 17, 23, 24 en
26 november) met dispensatie van de bisschop van Caracas om de drie
‘amonestaciones’ (huwelijksondertrouw) van het Concilie van Trente te
kunnen omzeilen door op deze wijze toch snel te mogen trouwen. De
huwelijksparen zijn Diego en Bernabea, Indianen uit Aruba, Bernabe en
Juliana idem uit Aruba, Augustin Garcia en Francisca Luisa uit Ascenciön
op Curaçao, Pedro Martin en Elvira, ook Indianen uit Ascencion en Juan
en Francisca Vittoria uit Ascencion. Tot slot een zekere Andres Martin,
zelfs uit Honduras, die trouwt met Ana Maria, een parda (mulat) van Curaçao. De getuigen zijn de kapelaan Licenciado Nicolas Caldera uit Coro,

50 Alberto was in 1677 al overleden. Isabel had, naast Maria (nr. 315) nog twee dochters
Ana en Christina, die in dit doopboek als dopelingen staan. Waarschijnlijk was er al
een nooddoop geweest wegens afwezigheid priesters.
51 vaandrig
52 weeskind

— 284 —

kapitein Galesio en zijn vrouw, verder Jacome Joubert, Mathias Acosta,
Bartholome Sanchez, Domingo de Silva pardo libre en Juan Domingo
negro libre.

a.3 Overzicht van de overige doopboeken van Curaçao
tot 177853
1737 		
1741		
1744		
1749		
1753		
1756		
1760		
1762		
1772		

1740
1743 (2)
1746 (2)
1751
1754
1759
1761 (2)
1763
1778

53 Aanwezig in nac Curaçao, in gedigitaliseerde vorm. Ze staan ook beschreven in
Brada.
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Handschrift Michael Schabel

b. bijlagen bij hoofdstuk ii
b.1: Overzicht van de teksten van Michael Schabel sj
(chronologisch)
1. 28 november 1691 Praga, Epistola ad Patrem Generalem (Indipetaebrief ) arsi fg 756 f.324
2. 24 januari 1693 Telczii, Epistola ad Patrem Generalem (Indipetaebrief ) arsi fg 756 f.391
3. 2- februari 1697 Tama, ‘Formati’ arsi Hisp. 43,f.377.
4. 17 januari 1702 Rotterodami, Epistola ad Don Didacum Bragado
(Barinensis) (tekst 4a onder deze titels) Sevilla agi Dom794.
5. 5 mei 1705 Copy gemaakt door secretaris bisschop; 24-08-1705 Copy
naar Spaanse koning. (tekst 4b onder deze titels). Sevilla agi Dom 794
6. 11 maart 1704 Rotterodami, Epistola ad Sebastianum von Liebens
hausen (administratorem Ducis Crumlovensis). Cum Appendicis:
7. Catalogus Vitrorum’ et ‘Los nuevos tránsitos de Hamburgo a Venecia.’
Gepubliceerd door P. Stepanek, El jesuita Miguel Schabel (Sabel),
misionero en Venezuela, y la iconografia del cristal de Bohemia. In
Montalban 25 (Caracas 1993) 95-98.
8. 23 mei 1704 Amstelodami, Relatio ad Patrem Generalem de miserabili
statu Missionis Hollandicae et de abusibus multis in Missione gras
santibus (arsi fb 65-xv f.296-315).
9. 9 april 1705 ex America, ‘Notitia de Coraçao, Bonayre, Oruba atque
ad flumen Apure in Novi Regni Granatensis’ nrq 16-1, f.1-229 1-122
(Schabel’s nummering). De Notitia is geschreven in het Latijn en valt
uiteen in 2 delen:
a.	Een deel gaat over Venezuela: p. 1-52; 59-68 en 109-112. Het Venezo
laanse deel is vertaald in het Spaans en gepubliceerd in 1943 en
1944 door Hno Nectario Maria, Relación historica que de su viaje
a Cocorote, Barquisimeto, Araure, Guinare, Tucupio, Barinas y El
Real hace el misionero Jesuita Miguel Alejo Schabel en el año 1704.
In: Boletín del Centro Historico Larense (Barquisimeto) vi (1943)
en ix (1944). 3e Ed: Ant. Arellano Moreno, Documentos para la
historia economica en la epoca colonial, viajes y informes (Caracas
1970) 3-45 (fhcv 93).1
1

Het is jammer dat de Spaanse vertaler het Latijnse woord Notitia vertaald heeft met
Relación. Schabel heeft namelijk zowel een Relatio geschreven in 1704 (zie nr. 8) als
een Notitia in 1705, dus het zijn twee verschillende teksten. Bij het gebruik van de
Spaanse vertaling, moet men dus beseffen dat het een aanhaling is van de Notitia en
niet van de Relatio.
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b.	Een deel gaat over Curaçao (p. 52-59, 68-109 en 112-122 volgens
nummering Schabel). Gepubliceerd door:
a.	Christine W.M. Schunck, Michael Joannes Alexius Schabel sj,
‘Notitia de Coraçao, Bonayre, Oruba’(1705) and ‘Diurnum’ (17071708) In: Archivum Historicum Societatis Iesu, vol.lxvi (1997
Roma). (oorspronkelijke Latijnse tekst en Engelstalige levensbeschrijving).
c.	José Del Rey Fajardo sj, El mito Schabel – Las antinomias de un
jesuita aventurero (Valera, Venezuela), 2006). Volledige Spaanse
vertaling van beide delen en het Diurnum, evenals een inleiding.
d.	W. Rutgers (ed), Michael Joannes Alexius Schabel sj –Missionaris
op Curaçao (1704-1713) (Curaçao 2015). Dit is een Nederlandse
vertaling van de Curaçaose delen van Schabel’s teksten (zie 9ba)
met een inleiding.
10. 11 april 1705 Curaçao insula Americana, Epistola Admodum reverendo
Patri Mochaeli Angelo Tamburini Vicario Generali. (nrq 15-I f.347348). Gepubliceerd door J. Visker op, ‘Een op Curaçao geschreven
brief van Michael Alexius Schabel sj uit 1705.’ In M. CoomansEustatia (ed), De horen en zijn echo (Amsterdam 1994) 200-203.
11. 4 februari 1708 Curaçao, Diurnum (nrq 16-I annex). Publicatie zie
9b a, b en c.
12.	27 april 1713 Curaçao, Epistola ad Episcopum Caracensis. Sevilla,
agi, dom 801.
Bovenstaande teksten 1, 2 en 3 zijn nog uit zijn opleidingstijd. De teksten
7 t/m 11 zijn geschreven om zichzelf vrij te pleiten bij de generale overste
en de Bisschop van Caracas cq. de Spaanse koning.
Teksten 4, 5 en 6 zijn gebaseerd op zijn handelsgeest, een eigenschap,
die hem helaas in aanraking bracht met de Spaanse Inquisitie. Toen hij
echter in 1714 uit de orde is gezet, moest hij met zijn handelsgeest zijn
brood verdienen en een gezin onderhouden op Curaçao, althans volgens
de weinige gegevens die we over die seculiere tijd van hem hebben.
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tekst 4a: 17 januari 1702
Brief van M.A. Schabel aan Don Diego Bragado2
						
Rotterdam, 17 de enero de 1702
Mi Señor Maestro D. Diego Bragado, mi amigo en las entrañas de Jesus.
Ya mas de cuatro cartas he escripto a Vuestra Merced este año passado
fuera de las que los otros dos años antecedentes embiara a V.M. por vias
diferentes y no obstante que hasta hoy no he recevido letra escripta
de nuestra merced, continuo a escrevirle esperando en la providencia
de Dios que en algun tiempo ha de llegar a manos de Vuestra merced
alguna mi carta y he de ser tan dichoso yo, y recevir alguna respuesta.
Lo que en esta presente se me ofrece escrebirle es que notificado a
Vuestra merced como hasta hoy na ha guerras aun entre los Españoles
y los Holandeses, y assi no hay embaraso ninguno para que el Padre
Fray Andres Venegas y el señor Don Marcos de Tacoada, o qualquiera
otro amigo quien quisiere se embarquen o vengan a este Flandes y a
Holanda.
Escribo a los dos, esto es al Padre fray Andres Venegas y al señor
Don Marcos Tacoada, y les aviso lo mismo ya la segunda vez. Porque
por el mes junio del año passado escrebiles comotambien a vuestra
merced lo mismo, dandoles a entender como por miedo de guerras, no
dexassen de venirse y volverse a este Holanda conforme me dixeron
y escribieron querian hacerlo, porque aunque se declaren guerras entre Holanda y Hespaña tienen seis meses de libertad los navios de las
Indias según los postreros articulos de las paces, que se hicieron entre
Francia, Hespaña, Holanda, Inglaterra y el Emperador.
Lo segundo tiene prevenido el Señor Don Juan de Molinos Pasaportes
para el Padre Andres, y el Señor Don Marcos y qualquiera otro amigo
que viniere luego que lleguen al primer puerto de esta Holanda o Zelanda. Sobre todo esto han de saber que todos los navios de vuelta de
Curaçao o de la costa toman y tienen un rumbo seguro tras Inglaterra,
y ordinariamente se acompañan unos con otros navios para toda su
possible seguridad.
Lo que les aconsejo de parte y orden del Señor Don Juan de Molinos
es que no vayan a Curaçao mas luego en la costa se embarque con toda
su hacienda en un navio que se llama la Virgen de Doort <fol 1v>3 y el
2 agi, dom 794.
3 In archieftekst begint hier fol.1v.

— 289 —

capitan se llama Cornelio Leinzen y traxo cartas para vuestras mercedes, y las entrego y encomendo, según la orden que le dimos al Padre
Juan de Flores Cura en el Moron, y tiene orden de sus amos y del Señor
Juan de Molinos para que reciva todos los que quisieren embarcarse
para Holanda o Zelanda para tratar con el Señor Don Juan de Molinos
(Joann Vander Meilen en flamenco) que reside en Rotterdam y que los
trate muy bien y reciba sus haciendas fletadas.
Es el tal capítan hombre mui de bien, y su navio es velero y bien
proveido de gente y de armas y solo basta para defenderse o escaparse
in casu de encontrar enemigo y donde tanta gente con tanta hacienda
y tantos caudales se arriesgan bien y seguramente puede arriesgarse
qualquier amigo de Barinas. Si el Señor Don Juan (llamado el estudiante) quisiere venirse a este Holanda y la ciudad de Rótterdam, donde en
la casa del Señor Don Juan de Molinos con especial licencia de mi Padre
general, por Capellan assisto yo, [Vuestra Merced y todos los amigos
los que quisieren pueden dar y darle un caudal de hacienda de tabacos
en rollos y rolutos y chimon de Barinas, Pedrasa, Guanare, y en polvo
de Tunja y de azul de la Grita el mas rico y de esmeraldas, y de vaillas,
de cacao, y de cozambre etc. Y en cuanto al tabaco en rollos, y polvo]4
les asseguro en fee y credito de sacerdote, y Religioso, que en este tiempo de guerras entre los franceses, Españoles, y Alemanes en la Italia, y
entre el Rey de Suecia, y de Polonia, y el Gran Duque de Moscobia en
el Norte han de ganar mas caudal, que no en tiempo de guerras. Esto lo
saben muy bien los Holandeses, por lo qual no dexan de enviar navios
sobre navios a Curaçao y estas costas de Indias, y actualmente quando
escribiendo estoy esta carta, recibo noticia de Amsterdam, como tres
naos salen de alli a Curaçao y se llaman S. Bernardo, la ciudad Dunkerka, y la Helena.Y estos y otros muchas mas, que de antes ya salieron
y otros que despues saldran, no temen las guerras entre Holanda y
Hespaña muy inciertas.
Yo mismo estuve para partir y volverme a las Indias y mis missiones
en uno de estos navios por via de Curaçao, y de alli por Caracas y Barinas; y me havia dado un compañero llamado el P. Antonio Bettonville
flamenco, y ya vino de Amberes a Rotterdam y ya <fol. 2> estuvimos
juntos en Amsterdam para salir en el navio llamado San Bernardo y
su capitan Nicolas muy conocido en la costa, y todos nuestros trastes
estaban para embarcarse con nuestras dos personas y mi Indiesito
Leopoldo, pagando el flete de doscientos y cinquenta florines y el Se4 De tekst tussen haken [ ] is door Analola Borges weggelaten. Ze geeft ook het verkeerde archiefnummer op: zij schrijft Dom 694. Het moet zijn: agi, Dom 794,
waaruit de hier gepubliceerde tekst gecopieerd is.
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ñor embaxador de Nuestro Rey de Hespaña Don Francisco Bernardo
de Quiros mi contrario me lo ha embarasado ya la segunda vez. Mas
esso no obstante queriendo Dios he de conseguir mi intento por la
intervencion del Confessor del Rey, que es de Nuestra.
Pero ya no saldre de aqui para Curaçao si no es por el mes de Noviembre al fin de este año; y assi los amigos que vinieren aca de Barinas
sin falta aunme hallaran en esta Villa de Rotterdam y podran entonces
volverse conmigo, y en mi compañia a su Patria con un caudal rico en
generos, o en dineros por sus haziendas que traxeren.
El hacedor de los mercaderes de Zelanda que por Cónsul reside en esta
Villa de Rotterdam me havia dado una carta de recomendacion para
aquel Capitan de aquel navio de que dixe arriva quando estuve para
partir y volverme a las Indias y yo se la enbio a Vuestra merced porque
dandola vuestra merced a qualquier amigo que con hazienda se fuere a
la costa y la enseñare a dicho Capitan sera bien recebido y bien tratado
como si yo mismo lo fuere. Si acaso en el Moron, Tucaca, Porto Cabello
y estos parages no se hallare el susodicho Capitan por averse ya vuelto a su Patria, cualquier otro Capitan Zelandez, que se encontrare en
aquella costa les prestara lo mismo trayendo y enseñando este papel
escripto en flamenco. Si huviere rieso y mayor ahora que de antes por
el nuebo gobierno de un Rey nuevo y quiza orden Nueva de volverse
y passar de la Costa con generos extrangeros, vease que con promesas
de dadivas y presentes se gane la voluntad del Corregidor, y Juez de los
Valles y assi passen libres las cargas en la ida y para la vuelta lo primero
puede si gustar olverse el amigo, que aca viniere, volverse por via de
Hespaña con los Galeonoes, los quales no saldran de Cadiz para Cartagena en todo este año por no haver llegado aun hasta hoy la flota de
Mexico.
[Lo segundo, si no le agradare este consejo podra volverse conmigo
y si no alcansase yo (lo que <fol.2v> solicitare) libre y seguro pasaje con
hacienda para los menesteres de mis missiones, sus Iglesias, y sugetos,
nos desembarcara el Capitan del navio quien nos llevare en qualquier
Puerto y parage que quissieramos escoger para nuestra seguridad. Si
el cavildo y los vecinos de Barinas, Pedrasa y Guanare y Merida quisieren u gustaren juntar hasta trecientas cargas de tabaco en rollos y
rollitos, de Tunja en polvo, de asul de la Grita, y enviar un hacedor,
que sea hombre de bien, y de quien fiarse, el Señor Don Juan de Molinos les dara y volvera un navio entero preveido de gente y de armas,
y cargas con los generos, que le pidieren cada uno y su hazienda que
contribuyesen y subir el navio por el Orinoco hasta el puerte de Apure.
Y si se resuelve esto, sera menester que el hacedor, que viniese tome
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noticia, y informe del viejo Miguel Aiun(l)os,5 que asiste en Obispos
quando, y en que mes, y por donde y como ha de subir a este puerto
el navio desde Guayana; porque hasta Guyana sabra subir el Capitan
que viniere con el navio con corambre y tabacos etc. Para la vuelta de
retorno, y establecer un comercio que haga enriquecerse la ciudad de
Barinas, Pedrasa, Guanare y merida, y estos contornos con la mayor
conveniencia y facilitad. Y de esta manera espero y confio en Dios se
fundaran las Missiones que esta jurisdicción de Barinas y Pedrasa hemos comenzado, yo indigno y el P. Martin Niño. Ya tengo escripto a
Vuestra Merced en diferentes cartas, como una libra de tabaco bueno
y fino de Barinas, vale aqui en este Flandes seis, hasta diez y doce florines que hacen dos pesos y seis reales y medio; y una libra de tabaco de
Tunja, veinte y treinta florines; y una libra de asul de la Grita treinta y
quarenta florines, y de un cuero la libra un real; y de cacao dos reales
y medio; y de vainillas hasta tres pesos. Las esmeraldas tienen precio
diferente, conforme son, mas o menos lindos y lucidos, por cien doscientos y trecientos patacones neta, como lo ha visto el P. Andres Venegas, que en la casa del Señor Don Juan de Molinos se le presentaron
por un Mercader, que assi las vendia.]6
En todo caso que no tuvieren persona que quisiere embarcarse hasta
Holanda por los riesgos de <fol.2v> mares y de guerras, bastara que
llegue hasta la Costa, y según la instrucción alli embarque la hazienda
y reciba del Capitan tres dolizas o conocimientos con que testifique
haver recibido tanta y tanta hacienda para entregarla en la Villa de Rotterdam al Señor Juan vander Meilen (que en romance lo mismo es que
Don Juan de Molinos) y entonces se le envien a dicho Señor dichos
conocimientos enserrados dentro de tres cartas del mismo contenido
por tres diferentes navios, u estas cartas den poder al Señor susodicho
y le ordenen que generos y para que puerto y parage los quieren. Y
yo in verbo sacerdotis les asseguro que sin falta se les embiaran, sin
hacerles la minima injusticia, como si en persona huvieren estado en
Flandes. Con esto Dios me guarde a Vuestra merced muchos años, y
me encomiende a Dios y a la Virgen Santisima del Real.
De Vuestra merced que su mano besa muy siervo y amigo.
Miguel Alexo Schabel.

5 Deze naam is onbekend en niet goed leesbaar, misschien doelt Schabel op een
bekende oude Indiaan.
6 Het stuk tussen [.] heeft Borges weggelaten. Ze wilde blijkbaar niet dat de handelswaren een ander licht op haar argumentatie van spionage zouden werpen.
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[Los conocimientos de los quales abaxo escribo, sin perder tiempo
dos de ellos se envien con los primeros navios que salieren de la Costa
o de Curaçao para Holanda, o Zelanda, porque llegando antes que la
hazienda hara y procurara el Señor Don Juan de Molinos una asseguración pagando ocho por ciento; y entonces essos a quienes se paga esto,
fian por toda la hazenda y en caso que se perdiere, toda la han de pagar.
Padre Señor muchas memorias y saludes a todos los amigos y conocidos que tuve en las Ciudades de Barinas, Pedrasa, y Guanare y Vuestra
Merced les comunique la que escribo conforme lo jusgare en el Señor.
5 mei 1705:
Concuerda con la dicha carta escripta original, que para effecto de sacar
este traslado me exhibio el Maestro Reverendo Padre Fr. Francesco de
Tabares del Orden del Predicadores a que me remito, y de su pedimento y requerimiento verbal de la volvi para entregarla al P. Presentado
fray Agustin de Cayzedo del Orden de San Agustin, quien me insinuo
haverle dado dicha carta y para que conste de dicho pedimento doy el
presente escripto en tres foxas con esta en papel comun <fol.3> por no
haver sellado de este Viennio fecho en serrito de Cocorote Jurisdicción
de la muy noble y leal Ciudad de Barquisimeto a cinco dias del mes de
Mayo de mi septecientos y cinco años. Y lo signe, en testimonio de
Verdad.
Pedro de Ureña y Salas escribano Real.
25 augustus 1705:
Concuerda con el traslado de dicha carta que para efecto de sacar este
me entrego el Ilustrisimo Señor Obispo de este obispado de Venezuela
y Caracas que volvi a su Ilustrisima y a que me remito y de su mandato
verbal ley. El primero escripto en tres foxas consta de mi firma y rubrica acostumbradas. En la ciudad de Santiago de Leon de Caracas a veinte
y sinco dias del mes de Agosto de mil setecientos y sinco años.
2 handtekeningen]
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tekst 4b: 24 augustus 1705:
Brief van de bisschop, Don Diego de Baños y Sotomayor, aan de koning7
(als begeleiding van de brief van Schabel, toen deze naar de koning gestuurd werd):
Señor,
Haviendo llegado a mi noticia que en la Sacristia de esta Santa Iglesia
Cathedral un Clerigo Presbytero havia pronunciado algunas palabras
que ocasionaron escandalo a los oydos de los leales Vasallos de V.M.,
passé a la aberiguación, y lo puse presso con dos pares de grillos en el
Colegio Seminario de esta ciudad; y conclusa la causa y verificadose ser
cierto lo que havia dicho, sin embargo de conocer ser mas ocasionada
de sus pocos alcances, que de su malicia y no ser sospechosa por parte
alguna por ser hijo y nieto de Vasallos de V.M. y de familia tan pobre y
desdichada que para su manutención necesitan de ser mendigos, para
exemplo de los demas le aplique el castigo de quatro años de suspension y el de que sirviese a los pobres del Hospital por el mismo tiempo.
Y a otro Ecleciastico a quien tuve noticia se le havia traido una carta
de Curasso8, que parecia ser de Don Bartholome Caposelato, la qual me
remitieron los Alcaldes de esta ciudad lo hice parecer en esta ciudad
hallandose sirviendo una Capellania catorze leguas de aqui al qual me
le traxeron con dos pares de grillos, una cadena y esposas, y puesto en
la carcel y seguida la causa, no resulto de ella mas que la sospecha de
haversele escripto dicha carta, la qual no contenia cosa maliciosa y sin
embargo para el terror se llevo en dicha prission mas de un mes, y se
esta con todo cuidado assi por este como por otros; Y ha servido de
contener a muchos en la ligereza de hablar.
Asimismo, Señor, haviendo tenido noticia de que un religioso de
la Compañia de Jesus nombrado el Padre Miguel Alexo Schabel. De la
Missión, que tiene dicha Compañia en estos Llanos y Apure, Jurisdiccion de nuevo Reyno de Granada, el qual en tiempo de Rey Nuestro
Señor (que esta en gloria) passo por via de Curasao, con distinctas pretenciones a ese Corte: havia vuelto por la misma via, despaché orden,
para que se prehendiesse su persona y se me traxesse a esta ciudad lo
qual no se executo por haver dexadole passar, para dicha Missiones de
donde extraviendose se volvio a la dicha isla de Curasao, huyendo con
la noticia, que tuvo de quererle aprehender como lo hare, y despachare
a esa Corte en primera ocasion.
7 agi, dom 794.
8 Curaçao
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Este Religioso, Senor, no conviene al servicio de V.M. el que assista
en estas partes, por ser de nación Aleman, y muy baquiano de todas
estas terras, a que se llega la mucha introduccion y mano que tiene
con los Indios gentiles y saber las dentradas, de toda esta Provincia,
como por la carta inclusa, que va en testimonio su fecha en Rotterdan
en 17 de Enero de mil septecientos y dos años, que se me remitio de los
Valles de Barquisimeto, constara a V.M. quan de perjuicio puede ser, y
lo que por alla haura noticiado, y no ser su fin solo el de propagar la fee
en estas partes, procurare por la mia estar con gran vigilancia a todos
sus movimientos y que se prevenga por todas partes el reparo, como
en causa, que importa tanto al servicio de Dios y de V.M. cuya Catolica
Real Persona guarde an Nuestro Señor para amparo de su Monarchia y
propagacion de la fee.
Caracas Agosto 24 de 1705
Diego Obispo de Caracas

b.2: Teksten van Petrus Schooneman sj
b2a: Brief van Petrus Schooneman sj aan zijn Vlaamse provinciaal
d.d. 12 november 1753 vanuit zijn tijdelijke verblijf Puerto Sta Maria in
Zuid-Spanje.
Eerwaardigen Vader in Christo,
Naer een reijse van 38 dagen zijn wij God lof sonder ongelucken tot
Cadix aangekomen, den 4 November ben ik gekoomen in het collegie,
hier hebbe ik een Duitschen pater gevonden die mede naar Quito gaet
maer onsen procurator P. Brentano is tot Bologne sick gevallen sijnen
compagnon P. De la Torre comt af, tot Cadix 5 á 6 dagen geweest hebbende ben vertrocken naer Puerto Sta Maria, 2 mijlen van Cadix. Hier
is het veel stilder en aengenamer als in Cadix. Wij hebben hier twee
huysen, een residentie het ander het hospitium voor de missionarissen
die naer Indien gaen of vandaer koomen. Hier hebbe ik gevonden 24
missionarissen gereed om te vertrecken naer de Philipinen, priesters,
philosophen en novitien. Voor de missie van Quito en is nog niemant
gekoomen als de voorgemelten pater, soodat ik hier waarschijnlijk nog
wel eenige maanden sal moeten blijven; soo u.e. mij ondertuschen
eens gelieve te schrijven. Het sal mij aengenaem zijn.
Mijn hartelijke groeten aan den Eerw. P. Rector en alle den andere
Paters en Mag. Jacops etc. Soo u.e. Pater Parset (?) ergens mogte ont— 295 —

moeten, gelieft hem hartelijk te groeten ook Monfraer Glinthoost of
andere Monfraers als ue die met occasie soude spreken bevele mij seer
in ue Sac en gebeden en blijve met veel agtinge en genegentheid.
Eerwaerdigen Vader u.e. ootmoedigen Dienaer
Petrus Schooneman
Puerto Sta Maria den 12 Nov. 1753

b2b: Brief van Petrus Schooneman sj aan zijn vroegere provinciaal te
Antwerpen d.d. 30 mei 1755 vanuit Quito:
Eerwaardigen Vader in den Heer,
Door sonderlinge hulpe Gods en zijne H. Moeder zijn wij eijndelijk
tot Quito aangekoomen anderhalf jaer naer dat ik uyt Brabant ver
trocken ben. Gods lof en goede gesontheit maer alle seer afgemadt
door soo lange reyzen besonder te lande. Wij hebben ook eenige ziek
achtergelaten op diverse plaatsen. Het voorleden jaer heb ik u.e. geschreven mijne reyzen tot Panama toe. Naer dat wij eenigen tijt hier
stil geweest zijn, hebben wij ons wederom scheep begeven omtrent
alderheyligen in 2 verscheydene scheepkens. Wij met het eerste zijn
aengekomen in de haven van Gualgaquil9 in het beginsel van Januarij
1755. Het tweede schip is in een maelstroom geraekt (dat hier dikwijls
geschiet) en moeten wederkeeren naer Panama eyndelijk in februarij
hier tot Guagaquil aengekoomen. Hier hebben wij een collegie en
kerk van hout gelijk alle de huijsen zijn. Het is hier heet en veel regens
hetgeene veroorsaeken alderhande ongedierten in groote menigte.
Van hier zijn wij voortgetrocken de 21 febr. ten deele langs de rivieren
ten deele met muylesels door quade wegen om de contenuele regens
die desen tijt van het jaer hier regeren passerende door waters moerassen boschen en steyle bergen opklimmenden verscheydene dagen
soodat wij naer groote hitte die wij tot nu toe gehad hadden op het
hoogste van deze bergen konden en scherpen (?) want ontmoet hebben passerende verscheijden bergen die altijt van boven tot beneden
met sneeuw bedekt zijn hetgeen wonder schijnt want wij hier bijnaer
zegt onder de linie10 zijn deze schielijke veranderingen heeft geen
kleyne alteratie in het lighaem veroorsaeckt. In deze gebergten hebben
wij ook 2 kleyne collegekens gepasseert daer wij met groote eere en
9 Guayaquil
10 evenaar
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liefde ontfangen sijn. Den 23 maart 1755 op den Palmsondag sijn wij
te Quito aengekoomen leggende deze stad in het suyder america niet
meer als een halven graed van de linie equinoctael niet tegenstaende
is de lugt hier seer getempert en meer koel als heet, bijnaer gelijk in
Nederlant in de maand van april of maij de daegen en nagten zijn bijnaer het geheel jaer evenlank. De velden en boomen altijd groen en
met vrugten op den selven tijt wort de tarwe op de ene plaets gesaijt
en op de andere staet die rijp of wort gemaeijt. De aerde is vrugtbaer
(op sommige plaetsen) het rundvee in abundantie. De stad is redelijk
groot en volkrijk. De lugt is hier so suijver dat geenderhande ongedierten hier gevonden worden noch serpenten of andere venijnige dieren
die op andere plaetsen van America met menigten zijn. Doch tegen
alle deze voordeelen is een ander ongemak te weeten dat het gemeenlijk tot den middag toe schoon weer maekt maer ten 1 of 2 uuren gaet
de lugt overtrecken en schikt sig tot dondervlagen en regens tot den
avond en ook somtijds den nagt durende. De religie floreert hier gelijk
in Spangie of Brabant sijnde hier verscheijden kloosters en schoone
kerken wel voorsien van schoone ornamenten silver en goudt; hier is
ook een bisschop en universiteyt. Wij hebben hier 2 collegien, het een
dat men noemt collegio maximo is talrijk van persoonen met theologanten, philosophen en Paters van den derde jaer; het andere collegie
wort genaemt Sant Luis daer woonen de theologanten en philosophen
van de Universiteyt met eenige Paters. De functien van de goede week
worden in onze kerken met groote luyster geviert ende behalven de
passie sermoonen die in 3 deelen op drie verscheiden dagen gedaan
worden te weten dynsdag, woensdag en vrijdag soo hebben sij nog
een ander dat sij het sermoen van 3 uren noemen dat is op den goeden
vrijdag precis ten 12 uuren staat den pater op den stoel en onderhoud
sig tot den 3 uuren met meditateeren op het misterie van dien tijt te
weten den lijdenden en stervenden Jesus en op de 7 woorden met vierigen aenspraeken en affecten. Dit wordt somtijts onderbroken door
eenige motetten daerop passenden en het volk daerop mediterende dit
geschiet met grooten toeloop en teere devotie als zijnde den eygen tijd
van dit misterie.
Den 26 april begoste hier een geweldige aerbevinge dewelke met
verscheidene repetitien meer als een maand heeft geduurt maer de
geweldigste schuddingen sijn geweest den 28 sijnde de eerste snagts
ten 12 uuren met menigvuldige repetitien dien nagt en volgende dag
als wanneer verscheidene huyzen, kerken en toorens ten deel zijn
ingestort en bijnaer alle de andere beschadigt eenige menschen onder
de ruinen doodgebleven. De consternatie het geschreij en geroep was
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soo groot dat het scheen den laetsten dag des oordeels was nu gekoomen. Een ijgelijk vlugte naer buyten tot de geslooten nonnekens
toe verlieten hunne cloosters verblijvende veele op de bergen in de
open lugt en anderen in huysken of hutteken van stroij opregtende
onze kerk een van de sterkste gebouwen is weinig beschadigt maer
het college bynaer onbewoonbaer zijnde bijnaer alle de welfzels en
muren gescheurt ende gebrooken, sommige dreigende te vallen. Het
meerendeel van de gemeynte is naer buyten op een pagtgoet gesonden
gelijk alle de theologen en philosophen met hun meesters vervolgend
daer hunne studien totdat het collegie zal herstelt zijn het ware te
lank alle bysonderheden van deze ellende te beschrijven. u.p kan sich
verbeelden wat consternatie dit heeft veroorsaekt in een groote stad
met eene ontelbare menigte arme Indianen. Buiten de stad zijn eenige
bergen opengebarsten uitwerpende een menigte water en steenen op
een andere plaets menige van vier en vlammen met beschadinge van
volkeren en landen. Ondertusschen zijn door deze castijdingen van de
machtige hand Gods veele geestelijke vrugten ende bekeerlingen gevolgt. De Paters geheele daegen biegten hoorende en predikende om
de menschen op te wekken tot penitentien en naar dat de wreedste
aardbevingen wat gestilt waeren hebben een missie ingestelt gaende
s’avondts van ons collegie verscheiden. pp met cruys en lichte predikende op verscheydene hoeken van straeten, en singende eenige
versen tot penitentie verweckende comende tot buyten de stad aldaer
predikende een ander lang sermoen op het open veldt. Dit duurtagt
dagen op den laetsten dag is de processen van penitentien. De Paters
selven gaen met doornenkroon en koorden om de hals doende verscheydene sermoenen op de groote markt. Op het eynde van de selve
kun disciplinerende tot den bloede de menigte van het volk was nu
beweegt door den voorgaende missie de openbare penitentie soo
groot dat sommigen tot excessen schenen te komen met wreede en
bloedige geeselen andere dragende sware kruysen ketenen hun naekte
lighaam bekleedende met doornen het was een spektakel dat steenen
hebben sonder beweegen kenden ook de teere kinderen barrevoets en
met hun bloote ruggen dragen de swaere kruyssen doorne kroonen
anderen de armen kruysgewijs aen een hout gebonden twijfel niet
of de goddelijke gramschap sal door versoent sijn. De aardbevingen
is sedert eenige dagen nu gestilt hoewel men somtijds nog eenige
kleyne bewegingen gevoelen veel nu weeder naer de stadt gekeert en
besig met de vervallen huyssen en kerken op te maken gelijk wij ook
sterk bezig met ons collegie. Mijn officie is op het werkvolk toe te sien.
Doen hier alle dagen catechismus (uitgenomen donderdag en sondag)
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voor eenige Indianen die tot dienst van het collegie sijn. Maar hetgeen
mij aldemeest verheugt is de vaste hoope die ik hebbe in korte tijd te
gaen naer de missie met eenige Paters. Dit is altijd mijn bysonderste
insigt en alle mijne wensch geweest hebbe dit terstont bij mijne aankomst met behoorlijke onderwerpinge aan den overste voorgestelt.
Ik kan den Heer niet genoeg bedanken voor dit weldaed dat ik met
regt sonderling mag noemen. Deze misschien worden genoemt de las
maijnas sterken uit tot aan de rivier Maragon of van den Amazonen
eenige maanden reysens van hier vele volken sijn nu bekeert en tot samenwoningen gebragt maer nog een ontelbare menigte van barbaren
schuylen in bosschen en bergen in deeze groote en woeste landen. Den
arbeid en hitte is daer groot. De spijzen hetgeen de Indianen met de
jagt in de bosschen of met visschen in de rivieren vangen; de talen zijn
verscheyden volgens de verscheyden volkeren etc. Bevel mij seer in
u.e. sac en gebeden groeten met alle liefde en affectie alle mijne oude
bekende ende geheel de ‘provincie. De Heere vervolge ons allen in het
andere leven.
Blijve met eerbied en affectie Eerwaarde Vader in den heeren
u.e. ootmoedige Dienaar
Petrus Schooneman sj, Quito 1755
Al Padre Provincial de la Comp. De jes. De la Provincia de Flandres en
Amberes en la casa professa

b2c: Uit het ’Cort verhael van mijn Missie naer America en wederkomste van daer naer deze Provincie’ geteekend ‘Petrus Schooneman
sj Antwerpiae 1772.’ Petrus Schoonman bij Medemblik geboren 27
november 1711.
‘Ik wierd van daer gesonden naer de voorgemelde rivier Nanay, die
nederwaarts ook vloeit in de Maragnon. Op de boorden van de Nanay
waren nog twee andere reductien van eene natie die men noemt Yquitos. Het principaelste was met den tijdt van Sinte Barbara agt of negen
dagen van de mond van de rivier of van de Maragnon opwaerts, nu
een weinig reeds getemt, maer niemand van den onse hadde nog met
hen gewoont, groot gedeelte ging nog naekt, en hadden daer een kerk
en een huis gemaekt voor den missionarius, de andere reductie was
eenige daegen naer beneden, daer nieuw bij een vergadert sonder discipline, levende bijnaer gelijk in den bosch naekt en in ’t wild, daer na
van zal ik spreken; ik quam in deze rivier op den 28 junii 1757, vigilie
van sint Petrus en Paulus, en bleef meestentijd in Santa Barbara….
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Deze rivier (de Nanny) wierd gehouden voor een van de ongesontste
plaetsen van geheel de missie en sijn den tijd van tien jaeren dat ik hier
geweest ben, verscheijdene Patres geweest maer niemant en konde
hier blijven tenzij korte tijt. Sommigen een jaer sommigen minder, en
so was ik hier dikmael langen tijt alleen besonder de dry eerste jaeren
in Sinte Barbara als hier niemant anders was.
Dit volk eer zij gereduceert en bevredigt waeren wiert gehouden
voor eene seer strijdbaere en ontemmelijke natie gelijk sij ook nog
zijn, zeer moyelijk en ongestadig met opvoeren van twisten, maer
vind met hun zijnde hebben een sekere bevalligheit, seer agil en vrolijk op hun manier: in den bosschen woonen sij verspreyt hier en daer
een huis, omdat se selden lank overeen komen en met hun imaginatie
van toverijen, komen dikmael tot vegten en dooden en dan vlugten
en separeren, het meeste krakeel komt voor de vrouwen, want zijn
zeer ontugtig en veranderen dikmael van vrouwen en somtijds leven
met twee, als se er komen aengeraken, gaen geheel naekt, de vrouwen
alleen binden een cintuur 3 of vier vingeren breet om het lijf voor de
schamelheijd; deze cintuur is van koordekens, daer enige kraelkens
aenhangen, of ook tanden van aepen of wilde varkens, sommige doorboren de onderste lip daer sij een stoksken of riedjen in steeken dat
drie of vier vingeren lank daer uit hangt; de man gemeenlijk doorboort
de oren, daer sij een beentje of schelpen inhangen; anderen steken er
een pluym of veer in; het hoofd van de man geschooren op de manier
van een monnik en dan rood geverft met sekeren verve die in den
bosschen gevonden wordt, daer sij ook vrouwen en mans hun mede
schilderen op het lijf als de wangen, kinne, de borst met verscheijdene
figuuren, ook de handen en beenen dat gebrande duyvels schijnen;
zij gaen altijd met hun lanse in de hand, die sij met menigte in hunne
huisen hebben, en gaende op den reysen, draegen een bundel van agt
of tien lancien op den schouder; dit is hun geweer, daer sij mee vegten
en dooden, en ook de wilde varkens doodsteken, daer sij deze van
verre weten te werpen en dikmael de pointe bestreken met venijn.
Deze lancien maken sij van kort hout of ronde stokken twee ellen of
meer lank, de point is met een beentje gelijk den point van een deegen,
dat sij weten te slijpen, want ijzer en hebben zij niet als zij in het wild
zijn en daerom kost het hun een aldergrootsten arbeid om boomen te
vellen; als zij iets willen sagen, behelpen hier met bijlen van steen aan
een stok gebonden, dat met onbegrijpelijke langdurigheid en patientie
moet geschieden; ik heb deselve gesien als ik in het bosch ging….
Op hun drinkfeesten en bijeenkomsten geschieden groote desordens en ongebondentheden van vegten van misbruyk van vrouwen
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en andersints; sij versieren hun alsdan het hooft met een kroon van
schoone pluymen van voogels van alle soorten van coleuren daer sij
gemeenlijk hunne lancien ook mede vercieren; hunne dranken maken
sij van yucas of sekere wortels, daer ik nog van versmaent hebbe en
die men ook eet ofwel van mais, die men hier noemt turkse tarwe,
gesooden en gebrooken., gemengt met waeter; om het te doen sterk en
suur worden, knauwen de vrouwen een deel van de dag in den mont,
dat geknauwt en met speeksel vermengt zijnde doen zij bij de massa
en doen het fermenteren, soodat het hen dronken maeken….
Na hier alsoo 3 jaeren gepasseert te hebben… heeft aen mij bevolen
het volk van Santa Maria in de selve rivier….11
(Voor copie conform P. van Hoof sj, Archiv. Prov. Neerl. sj, Nijmegen)

11. De tekst is afgebroken door de archivaris, dus ik ken het einde niet.
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‘Buen Gobierno. Reverendo rector general de la compañia de Jesus de este reino.
Orden muy obediente en el Lima y en el mundo.’12

12 Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y buen gobierno (1614). Codex
peruvien illustré (Paris 1936).

b.3: Biografische en archiefgegevens van jezuïeten uit
Bohemen en de Lage Landen die in de nrq-provincie
en op Curaçao gewerkt hebben
De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit de Latijnse catalogi triënales (cp, cs en cb) en Litterae Annuae, die de provincialen om de paar jaar
naar Rome stuurden en daar in het arsi zijn opgeslagen. Deze arsigegevens staan allemaal in de eerste kolom (zonder arsi eraan vooraf
behalve bij Fritz). Ook de gegevens uit andere archieven en de literatuurgegevens staan afgekort achter iedere naam in de eerste kolom. De
karaktereigenschappen staan in de omlijste catalogi secundi (cat.sec.)
van ieder. Daar staat achter het catalogusjaar ook het nummer van de persoon op het college. De schrijfwijzen van alle namen zijn verschillend in
sommige archieven. Nu eerst een Nederlandse vertaling van de karaktereigenschappen, die de jezuïetenprovincialis ieder jaar van zijn paters en
broeders gaf in de catalogus secundus (cat.sec.):
– ingenium :karakterwijsheid
– iudicium: oordeelsvorming
– prudentia: kennis
– experientia: ervaring (bij heel jonge mannen staat daar vaak een
streepje)
– scientia: (soms ook ‘profectus in litteris’) intellectuele bagage of
schrijftalent
– complexio: persoonlijkheid
– talentum: (on)verwachte talenten duiken soms op
Soms zijn de eigenschapswaarderingen zeer subjectief verwoord (zie
Schabel in nrq 1702). Juist daarom geef ik van ieder meer verschillende
jaren.
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ii.b.3a: Boheemse jezuïeten in de nrq-provincie
tussen 1684 en 1768
P. Samuel Fritz
Archiva en Literatuur
Kaspar/Fecht, 174;
* 6 april 1654, Trutnov (Boh)
		
ingressus: 27 oktober 1673
arsi, fg 756	petitio ad missiones: 3 juni 1683 en 8 oktober 1683
Kaspar (1992) 173	Begin reis: 14 november 1684 Olomouc. Op 10
december 1684 aankomst Genua
ibidem
11 december 1684 van Genua naar Sevilla per boot
ibidem
1685 expeditio van Cadiz naar Cartagena de Indias
ibidem	1685 Van Cartagena de Indias via Mompox, Honda,
Popayan
ibidem	naar Marañon, Ibarra Quito, Río Pastaza (tribu
Omagua)
ibidem	1689 San Joaquin; hij stichtte tijdens zijn leven
meer dan veertig reducciones.
ibidem
Verslag over de Amazone
ibidem
† 20 maart 1725 te San Joaquin, 71 jaar

P. Wenceslaus / Václav Breuer / Breyer/ Brayer
Archiva en literatuur
Boh.90-ii,f.489
*20 januari 1662 Cesky Dub (Boh)
Boh.90-ii,f.117
Valetudo bona
ibidem	linguae et musica: hij spreekt Duits, Boheems,
Latijn, weinig Grieks
ibidem
Is muzikaal (viool)
Boh.90-ii,f.489
ingressus: 1 januari 1680
Grulich 62
novitiatus 1680-1682 Brünn
Grulich 62
philosophia 1682-1685 Olmütz
Boh.90-ii,f.582	
magister 1686 Col. Olmucense prof.rudiment, musica
Boh.90-ii,f.620v,
641v	1687-1688 Col. Brunense prof.princ.; prof.mediae
class.gr.
Boh.90-ii,f.656	1689-90 Col. Nissense (Neisse) prof.poeseos,
exhortator studiosorum
Boh.91-i,f.12v,31v,55v	theologia: 1690-1692 Col. Vetero-Prag. ad San
Clementem
Kaspar 169	Sacerdos 22 september1692 Col. Vetero-Prag. ad
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San Clementem
fg 756,f.361
Petitio ad missionem 9 januari 1693
agi, Contratac. 5548
Vertrek uit Bohemen 3 maart 1694
agi, Contratac. 5548
Expeditio 1695
nrq 11 f.60v
Prof.4Vot: 2 februari 1697
nrq 11 f.60v 	Munia in missiones: 1697-1729 Missiones Maynarum, Quito
Fischer (1918) 14
Defunctus † 26 juni 1729 Quito, 67 jaar
p. Wenceslaus / Vaclav Breuer /Brayer
cat.sec.
Archiva
1681 nr.20,
Boh21f101v

Ingenium

Judicium

Prudentia

Bonum

supramedio.

Inframedio. Nulla

Supramediocr. Sanguinea

1685 nr.70,
Boh22f291
1690 nr110,
Boh24f53v

Bonum

Bonum

Sufficiens

Parva

Bona

Sanguinea

Bonum

Bonum

Bona

Modica

Bona

Sang-melanch.

1693 nr.63,
Boh26f54v

Bonum

Bonum

Bona

Modica

Bona

Cholericasanguin.

1707 nr161,
nrq11f71

Bonum

Bonum

Mediocris

Exigua

Bona

Cholerica

Experientia Scientia

Complexia Talentum
Ad docendum
et conversandum
Ad docendum
et regendum
Ad docendum
et conciunandum
Addoc.
humaniora,
conciunandum et conversandum
Mediocre

P. Albertus (Voytêch) Eusebius Buckowsky (arsi en agi) /
Ritter Von Bukowsky Zu Hustiran (Tsjechische Literatuur)
Archiva en literatuur
nrq 4, c.1711
* 13 december 1658 Chotusitz (Boh)
Boh.20, f.63v
valetudo in 1678 bonal
ibidem
linguae in 1678 Duits, Boheems, enig Grieks
Grulich 89
philosophia (logica) 1677
nrq4, c.1711
ingressus: 10 oktober 1678 Praag
Grulich 89
novitiatus 1679-1680 Brünn
ibidem
philosophia(Phys.+Metaph.)1681-1683 Olmütz
ibidem
magister 1683-1685 Neuhaus prof.mathemathica
Boh.90-ii.f.580
1686 Col. Novo-Domense prof. poetica.
Boh.91-i, f.12.	theologia 1687-1689 Col. Vetero-Prag. ad San
Clementem.
ibidem
sacerdos 27 september 1689 San Clementem
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ibidem
Munia: 1691 Docuit classes gram. Poetica
Boh.91-i, f.59	1692 Col. Wratislaviense doc.mathematica, confessor temple
Grulich 89
p3v 1691 Teltsch (Telcz)
nrq 4 f.115v
p4v 25 maart 1695 Tunja
fg756: f.267	5x Petitiones ad missionem: eerste op 29 januari
1687
fg756:f.292 en298	tweede en derde op 19 januari 1689 en 20 maart
1689 uit Praag
fg756:f.327 en.347	vierde en vijfde op 26 september 1691 en 24 januari1692
Archief Praagse Burcht Jesuitica 419, gepubl. in Kalista (1941) 286:
buiten provincie	1693 Coimbra (Port), mathemathica: voorbereiding op China
Kalista (1941) 286	20 augustus 1694 Brief aan P. Joannes Waldt met
de hoop naar China te gaan:
expeditio ?	tussen sept. 1694 en dec. 1695 transatlantische reis?
		misschien rechtstreeks Lissabon-Cartagena de
Indias?
dReyF.(1974) 356	Januari 1696 b zit in de Boheemse expeditiegroep
over de Andes
nrq 4 f.43-105
1696-1713 Missionaris Planorum (Llanos-missie)
nrq 4 f.43v 	1702 Superior Missiones Planorum et Ayrici; valetudo mediocris
nrq 4 f.105
1711 Superior Missiones Planorum et Ayrici
Kaspar en Grulich
1713 rector Tunja
nrq cat.1717 	rector Colegium De las Nieves in Santa Fé de
Bogotá
nrq cat. 1717
Defunctus: † 26 oktober 1717 Bogotá, 59 jaar

p. Albertus / Voytêch Buckowsky
cat.sec.
Ingenium Judicium
Prudential
1681 nr68
Bonum
Commodum Commode
Boh21 f54v
1685 nr12
Bonum
Commodum Commode
Boh22f284v

Experientia
Exigua

Scientia
Bona

Exigua

Bona

1690 nr47
Boh24 f49
1702 nr112
nrq4 f52

Bonum

Bonum

Bona

Mediocris

Bona

Bonum

Bonum

Mediocris

Mediocris

Bona
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Complexia
Melanch-choler

Talentum
Ad hum et
philosophia
Phlegm-sang.chol. Ad conci et
humaniora,
sed non ad
puerini
Sanguine-chol.
Ad conci et ad
humaniora
Temperate
Bonum

Coadjutor Joannes (Jan) Kel(l)ner/ Juan Kölner
Archiva en literatuur
* ± 1650 Trebon
Boh.20 f.91
valetudo bona
ibidem	Linguae: hij spreekt, leest en schrijft Duits,
Boheems en Latijn
Boh.22 c.1685
Ante: absolvit physicam in saeculo
nrq 11 f.54v
Ingressus: 2 december 1675
Boh.20 f.91
Munia: 1681 Ad S. Clementem coadjutor
Boh.22 f.247
1685 Col. Brzeznicense coadjutor
nrq 11 f.54v
Formatus 2 februari 1686
Boh.23 f.121
Munia 1690 Col. Olomucensis coadjutor
Boh.25 f.9	1693 Extra Provincia Madrid coadjutor/ apothecarius / infirmarius
fg 756 f.365	petitio ad missionem: 10 januari 1693
agi Contratación5548 expeditio 1695
		
1695-1712 Missionarius nrq.
[Dit was tot nu toe niet bekend. De Tsjechische historici laten Kellner in
1695 afreizen naar de Philipijnen, maar de archiefstukken hieronder vertellen een ander verhaal.]
nrq 11 f.54v
1707 Colleg. Max. Quitense apothecarius
nrq 11 f.80v
1711 Colleg. Max. Quitense apothecarius
nrq 11 f.108
1712 Colleg. Max. Quitense apothecarius
		±1712-1716 Missionarius Philipinas. Onbekend is de
datum en de reden van zijn vertrek uit Quito.
		Defunctus † 1716 (66 jaar) op de Philipijnen.
Fischer, Grulich en Kalista laten hem in 1706
overlijden op de Philipijnen, omdat ze niet weten
dat hij dan nog in nrq is.

Fr. Joannes (Jan/Juan) Kellner / Kölner
cat.sec.
Archiva
1681 nr.186
Boh21f80
1685 nr18
Boh22 f18
1690 nr98
Boh24 f40v
1707 nr54
nrq11 f65v

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexia

Talentum

-

Bonum

Bona

Mediocris

-

-

Mediocre

Mediocre

Mediocris

-

Melancho
lica

-

Mediocre

Mediocris

Bona in
oeconomicis
Mediocris

Infirmario
apothecar.
Ad oeconomia

Linguae

Sanguinea

Bonum

Mediocre

Mediocris

Ingens

Nullus

Cholerica
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Ad apotheca et
dispensa
Ad temporalia

P. Eliás Sieghardt (Boh) / Elias Sicart (nrq)
Archiva en literatuur
Boh.20, f.118v
* 24 maart 1663, Nisá (Sil.)
Boh.20, f.118v
valetudo: bona
Boh.20, f.218v
linguae: Latijn en Duits
ibidem
Ingressus: 14 oktober 1680, Brno
ibidem
Novitiatus: 1681-1682, Brno
Boh.22, c.1685
Philosophia 1683-1685
Boh.24.c.1690
Magister 1686 Glogau
ibidem
1687 Sagan
ibidem
1688 Vratislava
ibidem
1689 Glogau
ibidem
theologia 1691-1693 Olomouc
Boh.91-I, f.81
P.3v 07 september 1693 Telczense
fg 756 f.387
Petitio ad missionem 21 januari 1693
agi Contratación5548 Expedition 1695 Cadix-Cartagena de Indias
nrq 13 f.321v	Van 30 dec.1695 tot feb. 1696 door de Andes via
Mompox en Honda,
		
Sicart ziek
nrq 11 f.60
1707 superior Residentia Biobambensis
nrq 11 f.60
P.4v 2 februari 1698
nrq 11 f.85	1711 rector Collegium Riobambensis Valetudo:
mediocre
nrq 11 f.106
1712 Collegium Quitense. Valetudo debile
nrq 11 f.146v
1719 Collegium Pastense. Valetudo debile
Kaspar/Fechtn.192
Defunctus: †1729 Quito (68 jaar)
P. Elias Sieghardt / Sicart
cat.sec.
Archiva
1681 nr.31
Boh21 f102v
1685 nr.64
Boh22 f291v
1690 nr.52
Boh24 f37v
1693 nr.31
Boh26 f39v
1707 nr.152
nrq11,70v

Ingenium

Prudencia

Experientia

Scientia

Supramedio Mediocre

Inframedio

nulla

Supramedio Sanguinea

Bonum

Bonum

Sufficiens

Parva

Bona

Bonum

Bonum

Bona

Parva

Bona

Bonum

Commodum
Bonum
Bona

Commode

Commoda

Bona

Sufficiens

Bona

Bonum

Iudicium
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Complexia

Talentum

Ad doc et ad off.
concionatorio
Melancholy Ad dicendum et
ad regendum
Cholerica
Ad docendum
Sang-choleric
Cholerica

Ad humaniora
et mission.
Bonum

P. Franciscus / Frantisek Wijdra /Wydra /Vidra
Archiva en literatuur
Boh. 20, f.63v
* 15 oktober 1662 Zehusice
ibidem
valetudo bona
ibidem
linguae: Latijn, Boheems en een beetje Duits
ibidem
Ingressus 09 december 1680 Brno
ibidem
Novitiatus 1681-1682 Brno
Boh.22, c.1685
Philosophia 1683-1685 Praag
ibidem
Magister 1686 Praag
ibidem
1687-1688 J. Hradec
ibidem
1689 Kuttenberg
Boh.24, c.1690
Theologia 1690-1693 Praag
Boh.91-i, f.81
P3v 7 september 1693 Telczense
fg 756 f.202 en 328	Petitio ad missionem: 13 januari 1683 en 6 oktober
1691
agi Contratación 5548 Expeditio 1695
		
Munia in missiones
nrq11,f.60v	1707 nr. 165 Missiones Maynarum (Omaguá en
Yurimaguá) met Fritz
nrq11,f.86
1711 nr. 156 Missiones Maynarum
nrq11,f.147
1719 nr. 118 Missiones Maynarum, Valetudo debile
nrq11,f.184	1726 nr. 140 Missiones Maynarum, Valetudo:
mediocre
nrq11,f.205
1729 nr. 156 Missiones Maynarum, Valetudo debile
nrq11,f.227v
1736 nr. 8 Missiones Maynarum, Valetudo debile
nrq11,f.227v
Defunctus: 10 januari 1740, 79 jaar
P. Franciscus / Frantisek Wijdra (Boh)/ Vidra (nrq)
cat.sec.
1681 nr34
Boh21f102v
1685 nr109
Boh22 f311
1690 nr15
Boh24 f29v
1693 nr14
Boh26 f74v
1707 nr16
nrq 11
f.7(hoort bij
1707)

Ingenium
Mediocre

Judicium
Mediocre

Prudentia
Mediocris

Experientia Scientia
Complexia
Inframedio Supramedio Sanguinea

Talentum
Ad docendum

Commodum Commodum Commode

-

Commode

Pro humaniori

Bonum

Bonum

Bona

Medio

Bona

Mediocre

Mediocre

Bona

Parva

Parva

Bonum

Bonum

Mediocre

Mediocre

Mediocre
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Chol.sanguin
Sang-cholerica
Melancholica
Temperate

Ad docend.et
olim gubernan
Ad concion et
doc.rudiores
Mediocre

P. Marcus / Marek Zourek / Zaurek
Archiva en literatuur
Boh.20,c.1681
*25 januari 1661, Usov ( Moravia)
ibidem
Valetudo bona
ibidem
linguae: Boheems, Duits
Boh.20,c.1681
Ingressus: 22 oktober 1678
		
Novitiatus:1679-1680
Boh.22,c.1685
Philosophia 1681-1683 Praag
Boh.24,c.1690
Magister 1686-1687 Praag
		
1688-1689 Praag?
Boh.24,c.1690
theologia 1690-1693 Praag
ibidem
P.3v 07 september 1693 Telc
fg 756,f.331 en 369	Petitio ad missionem 23 oktober 1691 en 13 januari
1693
agi Contratación5548 Expeditio 1695
In de nrq catalogi:	Z. in nrq-missiones niet gevonden. (Misschien
een alias?)
Grulich 72
een brief op 18 juni 1699 van Vaclav Breuer aan zijn
broer Peter Breuer over 	Zourek: ‘Hij is de meest enthousiaste en fervente
missionaris in dit gebied’
		
(Weltbott 51)
Grulich 72
Defunctus † 1738 Quito, 77 jaar

P. Marcus / Marek Zourek /Zaurek
cat.sec.
1681 nr139
Boh21 f77v
1685 nr15
Boh22 f280

Ingenium
Bonum

Judicium
Prudentia
Commodum Commode

Experientia
Exigua

Scientia
Bona

Bonum

Commodum Commode

Exeguia

Bona

1690 nr90
Boh24 f.5
1693 nr29
Boh26 f75v

Bonum

Bonum

Bona

Modica

Bona

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Parva

Mediocre
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Complexia
Sang.temp.
Melancholica
CholericaSanguinea
SanguineMelancholic
Submelancholica

Talentum
Ad human.
Scholast
Videtur ad
pleraque ore
idoneus
Ad concionan
Et doc.hum.
Ad conciun,
convers, doc.
rudiores

Michael Joannes Alexius Schabel/ Schabl/ Sabel/ Scavel/
Escavel/ Schöbel
Archiva en literatuur
sap, sac
in Tsjechisch: Michal Alexej Sabel
sap	De naam Joannes staat alleen genoemd in
Tsjechisch archief Praag
Boh.c.1690 en 1693
*17 juli 1662 Chomutov (Komotau), Bohemia
Boh.c.1681 en sap
*17 juli 1663 Chomutov (Komotau), Bohemia
Boh,c.1685,nrq 4,
f44
Ingressus: 8 dec. 1680
sap, Rynes en
Kaspar
Ingressus: 1 januari 1680
Grulich,
dReyFajardo
Ingressus: 7 dec. 1680
Boh.c.1681 en 1693	Linguae in 1680: Duits, Latijn en een beetje Boheems
Boh.c.1681en1693
Valetudo: bono in 1681 en 1693
nrq.c.1702	Valetudo: integer in 1702
		
Studia:
Boh.20 f.119v 	Scholastica in 1681 en 1682 Collegium et Domus
Probationis Brunensis
Boh.22 f.160	Philosophia: 1683, 84, 85 Coll.Vetero-Pragense ad
San Clementem
Boh.90-ii f.570v
Magister in 1686 Domus Professa Pragense
id.f.607, 625v, 647v
Magister in 1687, 88, 89 Collegium Crumlovense
Boh.23 f.154	Theologia: 1690, 91 Coll.Vetero-Pragense ad San
Clementem
Boh.25 f.214	Theologia: 1692, 93 Coll.Vetero-Pragense ad San
Clementem
sap	Presbyter: 22 september1692 Coll.Vetero-Pragense
ad San Clementem
Boh.91-I f.81	3p: 7 september 1693 Collegium et Domus Tertiae
Probationis Telczense
Hisp.cp.1702	
p 4v votae: 2 februari 1697, Ecclesia oppida
Tamensis Miss. Planorum
fg 756 f.324
Petitiones ad Missiones 28 november 1691
fg 756 f.39
24 januari 1693
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Ad Missiones:
agi Contratación
5548
3 januari 1694 ex Bohemia
Ibidem
1 maart 1694 in Sevilla
nrq 13-ii f.321-324
22 september 1695 ex Cadix
Ibidem nrq 13-ii	3 december 1695 in Cartagena de Indias, werkzaam
in slavencentrum haven
ibidem nrq 13-ii	30 december 1695 vertrek reisgroep door de moeilijke Andes
ibidem nrq 13-ii
24 januari 1696 Te Deum in Mompox: verdeling
groep: of Quito of
Bogotá
		Werkzaam in Llanosmissie van februari 1696 tot
juli 1698
aga aa 42 f.462, 463	Werkzaam op Curaçao van 3 aug. 1698 tot 10 sept.
1698 (dopen)
		Werkzaam in Rotterdam: 1699-1704 (als huis
kapelaan)
sac en agi dom 794 Op reis: in 1700 naar Bohemen
fb 8-i, f.209, 212
Op reis: in 1702 Madrid
fb 8-i, 219
Op terugweg: 1703 Portugal, Engeland
nrq 16-i
1704 op reis door Venezuela (Llanos)
agi dom 696, 747,
794. ap t 52
ibidem
		
Werkzaam op Curaçao 1705-1713:
arsi: Boh.6, 9. fb 8-i en ii. nrq 16-i
Alcalá de Henares ap t, 52
agi dom.794 en 801, Sta Fé 262
a ac Episcopales.
		
Ex Societate (uit de orde ):
fb 8-ii f.367
29 september 1714 ‘dimittendum’
fb 8-ii f.368v
22 december 1714 ‘dimissum’ (ontslagen)
Alcalá de Henares ap t 52, f.220v 16 maart 1715 ‘S. está ya despedido de la
Compañia’
kbb 3642-3644, f.350 Lit. Annuae 1715 ‘Patri Bohemi a Societate dimisso’
Boh 6, f.396
Woonplaats na vertrek: 1714 Amsterdam
Emmanuel (1970) 101	s heeft in 1715 een huurhuis op Curaçao en drijft
handel
Emmanuel (1970) 101	s heeft in 1716 een koophuis op Curaçao en drijft
handel
		
† Onbekend
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P. Michael Alexius Schabel
cat.sec.
Archiva
1681 nr.51
Boh21 f.103v
1685 nr.117
Boh22 f.312v
1690 nr.107
Boh 24 f.53v
1693 nr.31
Boh26 f.75v
1702 nr.128
nrq4 f.53

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Supra
mediocre
Bonum

Mediocre
Bonum

Inframedio- Nulla
cre
Bona
-

Bonum

Bonum

Bona

Modica

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Parva

Mediocre

Infra
mediocr

Nulla

Aliqua

Scientia

Complexio

Supramedi- Sanguinea
ocre
Bona
Sang/choleric
Bona
Sang/choleric
Mediocre
Subsanguinea
Mediocre
Temperata

Talentum
Ad docendum,
Concionatori
Pro humanioribus
Ad docendum,
Concionandum
ad doc. Hum. et
rudimenta
Mediocre

3b: Biografieën jezuïeten uit de Lage Landen,
werkzaam in de nrq-provincie tussen 1681 en 1768
De onderstaande missionarissen zijn afkomstig uit de Lage Landen en
werkten in Nuevo Reino et Quito (nrq).
Voor de afkortingen van archieven en schrijversnamen (zoals drf del Rey
Fajardo): zie Bijlage Archieven en literatuur.

P. Ignatius Toebast
Archiva en literatuur
fb 26 cp.1678
* 28 november 1648 Gandensis (Gent)
fb 26 cp.1678
valetudo: bona
fb 26 cp.1678
ante: 8 an. humaniora
fb 26 cp.1678
ingressus 26 september 1667
			Novitiatus 1667-1668 Mechliniensis
		
Philosophia 1668-1670 Antverpiensis
fb 26 cp.1678
magister 6 an. docuit humaniora
fb 26 cp.1678
Theologia 1678 nr.44 Lovaniensis
fg 753 f.187
Petitio ad missionem: 17 maart 1678
Kieckens 149
vertrek uit de Nederlanden: 20 oktober 1679
drf Doc.iii,223-274
in Sevilla 1680 en 1681 (epistolae Sevilla)
agi Contratac.5548	
exped.1681: 33 años, buen cuerpo, blanco, barba
rubia, pelo castaño
		
Munia in missione:
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nrq 3,f.358, cp.1684	1682 docuit Bogotá: Seminario de San Bartolomé
anb Asuntos Eclesiasticos 9, f.9v. Mei 1683 Orinoquia: pueblo sáliva de
Duma
agi Sta Fé 249	
7 oktober 1684 vermoord door de Cariben tijdens
de Mis in Orinoquia
Toebast had twee neven in de orde. Hij stuurde hen brieven. Een neef gaf
ze aan de hertogin, van wie hij biechtvader was in Roermond. De hertogin
publiceerde ze en Nicolaas van Valckenborgh vertaalde ze in het Spaans
ter oefening tijdens zijn wachttijd in Sevilla. Mathias de Tapia, die ook in
Sevilla was, publiceerde daarna de Spaanse vertaling.
Ignatius Toebast:
cat.sec.:
ingenium
1678 nr. 44

judicium
commodu

prudentia
experientia
bonum

scientia

complexio

talentum

plusquam vulgari commoda
melancholica
ad missiones

fb26, f.85

frater Joannes Fernández /
valle llano 315	f staat niet in fb-archief. Misschien is Fernandez
een Spaanse alias.
nrq 4,f.4,cb.1691
* 1648 belga
nrq 4, f.43, cp.1702
ingressus: 13 december 1673
cp.1711-1720
andere datum: 23 december 1673
nrq 4, f.12, cp.1691
formatus coadjutor temporalis: 2 februari 1688
nrq4,cp.1702-1720
Andere datum: 2 mei 1688
pacheco iii 157
munia in provincia: Col. Mompox
pacheco ii 54, 440	21 december 1691 embarcación en Maracaibo
(destino a S. Domingo) con el P. Juan Andrés de
Tejada, pero después de un mes de navegación, una
violenta tempestad los obligó a regresar al mismo
puerto. Durante el viaje ambos enfermaron gravemente. Por fin llegaron a Santo Domingo.
nrq 4 f.12	1691 nr.115 officia domestica Residentia S.
Dominici
nrq 3 f.43	1702 nr.107 officia domestica Residentia S.
Dominici.
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nrq 4,f.98v	1711 nr.004 officia domestica Collegij S.
Dominici.
nrq 4 f.119	1713 nr.124 officia domestica Collegij S.
Dominici
nrq 4 f.137	1715 nr.121 officia domestica Collegij S.
Dominici
nrq 4 f.146 1716 nr.096 officia domestica Collegij S. Dominici.
nrq 4 f.162	1718 nr.096 officia domestica Collegij S.
Dominici.
nrq 4 f.222	1720 nr.006 officia domestica Collegij S.
Dominici
nrq 4,f.119
65 in 1713 belga valetudo integra
nrq 4,f.162
70 in 1718 belga valetudo mediocris
nrq 4,f.222
72 in 1720 belga
valle llano, 315	1691-1720 agricultor e oficios domésticos en
Santo Domingo
pacheco iii,157	defunctus: 23 augustus 1722 † Santo Domingo,
74 jaar
frater Joannes Fernández
Fernández
cat.s
1691nr115
nrq4f2v
1702 nr107
nrq4 f.51v
1711 nr4
nrq4 f99
1713 nr124
nrq4 f.128
1716 nr96
nrq4 f.151
1718 nr96
nrq4 f.171

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Exiguum

Mediocris

Mediocris

Exigua

-

Cholerica

ad temporaria

Mediocris

Mediocris

Mediocris

Mediocr

-

Temperata

Mediocris

Sufficiens

Bonum

Sufficiens

Sufficiens

-

Docilis

Mediocris

Mediocris

Mediocris

-

Temperata

Mediocris

Mediocris

Mediocris

Mediotemperata
Aliqua

sua ministeria
bonum
Mediocris

-

Temperata

Ad temporaria

Bonum

Bonum

Bona

Aliqua

-

Infirma

Ad res rurales,
Offic.domestica
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P. Joannes (Jan) Capueel / Capueël / Capuel / Capucel
Zijn familie:
de vos (1931) 46. De familie Capueel behoorde tot de regentenfamilies van
Zierikzee in de zestiende eeuw. (Cornelis Cornelisz. Bouwense Capueel x
Catharina Cromstrien: zes kinderen (zoals Herman).
Herman Capueel x Agatha Harinckman: 2 zoons: Engelbertus (sj) en Martinus.
Martinus Capueel (+1681) x 1663 Maria Levina Oortse (+1672): twee zoons:
Herman en Jan.
Martinus is arts te Sint Maartensdijk op Tholen en vanaf 1667 te Zierikzee.
Engelbertus Capueel (broer Martinus) wordt apotheker:
Barten (1965) 117
* 17 september 1642 Zierikzee.
Barten (1965) 118
1667 apotheker Zierikzee
Barten (1965) 118
mei 1676 ingressus S.J
Barten (1965) 118
+22mei 1733 Mechelen.
Barten (1965) 118.	Jan Capueel (zoon van Martinus) in 1681 veertien
jaar oud, wordt wees en krijgt de volgende voogden: de twee ooms van moederszijde: de doctoren
Cornelis en Joannes Oortse.
Jan Capueel: geboorte, gezondheid, opleiding en vertrek als missionaris:
fb 29, f.18, cp.1690.	*8 mei 1667 Zierickzeanus (Zierikzee).
cp.1690-1700
valetudo: bona
cp.1711
integerrima
cp.1713 1718 1720
integra
cp.1736
mediocris
Barten (1965) 119 	najaar ‘81: gymnasium extern (ante Soc) Mechelen
Alle catalogi
ingressus: 24 september 1686 Mechliniensis
			novitiatus: 1686-1687 Mechliniensis
fb 32 f.52, cp.1700 etc. philosophia 1687-1689
Barten (1965) 119
magister: 1689-1696 doc.humaniora 7
fb 30, f.19, cp.1693
1693 nr.24 doc.syntax.2; Bruxellensis
fb 31, f.30, cp.1696
1696 nr.24 doc.humaniora 6 Bruxellensis
n rq 4 f.105, cp.1711	doc. humaniora Lovaniensis, sacerdos: 07-05-1700
Petitiones ad missionem:
fg 753 f.281.
8 oktober 1698 eerste missieverzoek van Capueel
fb 8-I f.154v-155.	10 april 1700 P. Generalis > P. Ludovico Havet
Provinciali over Capueel
fg 753 f.291
29 april 1700 tweede missieverzoek
fb 8-I f.157	4 mei 1700 P.Generalis > P.Ludovico Havet
Provinciali
fg 753 f.292
6 mei 1700 derde missieverzoek
fb 8i f.158	5 juni 1700 P.Generalis > P. Ludovico Havet
Provinciali
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fb 8-I f.178	19 maart 1701 P. Generalis > P. Liberto de Pape
Provinciali
fb 8-I f.178	30 april 1701 P.Generalis > P. Liberto de Pape
Provinciali
fb 8-I f.181	14 mei 1701 P. Generalis > P. Liberto de Pape
Provinciali
kieckens (1879)149	8 juli 1701 vertrek uit provincia fb naar Sevilla
samen met Wijnants
agi Sta Fé 262	29 april 1702 Geen vreemdelingen naar missie (Sp.
Successie-oorlog)
agi Sta Fé 403	
5 juli 1702 Jezuïeten uit Vlaanderen en Milaan
moeten terug
nrq 4 f.105,cp.1711
3 december 1703 in Sevilla Prof.4v
agi, Contratación5548	expeditio 1705: nr.2. Juan Capuel, sac.de Louayna
en Flandes, 44, mediano de cuerpo, blanco, roxo
Capueel Missionaris in provincia nr. 1705-1736:
nrq 4 f.105,cp.1711
1705 missionaris Casanare Llanosmissie
nrq 4 f.119 cp.1713; f.137v cp.1715, f.162v cp.1718, f.221 cp.1720
		
1713-1723 superior Casanare Llanosmissie
ap t 52 f.213	16 maart 1715 Carta del P. Tamburini al P. Mimbela:
Capueel gaat op onderzoek.
drf Bio-Bibliografía 120	Durante su superiorato se llevó a cabo la experiencia misional con el mundo betoye que abrió los
espacios que se insinúan hacia el río Apure tras
el fracaso de las misiones del Airiico que habían
pretendido llegar al Orinoco por las proximidades
del Guaviare.
		1719 emprendío el viaje de exploración por el Orinoco para ver la forma de fortificar el gran río de las
invasiones caribes.
ap t 52, f.247	13 mei 1719 Carta del P. Tamburini al P. Meaurio. Na
afloop van zijn reis van zes maanden met Juan de
Rivero stuurde hij vanuit Casanare kaarten van de
Orinoco naar Pedrosa y Guerrero.
agi Sto Domingo 632. 	pacheco 494. drf Documentos ii 307-311.
Resultaat: een Real Cédula van 31 oktober 1726 en
een van 22 december 1729 om een versterking te
bouwen op het eiland Fajardo.
pacheco 193	sept. 1720 secretario Congregación provincial
(Congr.Prov.88 f.322)
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ap t 52 f.284	1 maart 1727 Carta del P. Tamburini al Provincial del
Nuevo Reino. c.procurador Casanare Llanosmissie
in 1726; solicitaba ser reemplazado de ese oficio
alegando su mucha edad para semejantes responsabilidades.
drf Misiones 133	1733 De Cariben, die enige tijd rustig waren, worden weer vijandig en steken dorpen in brand.
pacheco 495	1734 Concordaat tussen jezuïeten, franciscanen en
capucijnen over verdeling Orinoco-gebied.
nrq 15 f.108
Carta (13 oktober 1735) del P. José Gumilla al P.General.
c. pasa ya de 70 años’. ‘el P. Provincial Jaime Lopéz
envió ahora a este Orinoco al P.Capuel.
pacheco 495	1735 Capueel gaat weer naar Orinoco tesamen met
Ernesto Steigmiller, Andreas Neuhauss en Agustin
de Salazar.
nrq 4 f.235v c.1736
1736 nog steeds werkzaam in Llanos/Orinoco-missie.
nrq 4 suppl. f.288v
Defunctus: 5 mei 1736 † Pararuma, 69 jaar.
agi Sta Fé 269
Defunctus: 13 oktober 1735 † Pararuma.
P. Joannes (Jan) Capueel / Capueël / Capuel / Capucel
J.Capueel cs
1690 nr28
fb29 f.94v
1693 nr.24
fb30 f.63
1696 nr.24
fb31 f.147v
1700 nr.29
fb32 f.104v
1711 nr.3
nrq4 f.106
1713 nr.128
nrq4 f.128v
1716 nr.25
nrq4 f.148
1718 nr.105
nrq4 f.171v
1720 nr.1
nrq4 f.221v
1736 nr.183
nrq4 f.247

Ingenium
Bonum

Judicium
Bonum

Prudentia
Bona

Experientia
-

Scientia
-

Complexio
Phlegmatica

Talentum
-

Bonum

Bonum

Bona

-

-

-

-

Bonum

Bonum

Bona

-

-

Moderata-

-

Bonum

Bonum

Laudabile

-

Bona

Moderata

Bonum

Bonum

Mediocr

Mediocr

Docilis

Bonum

Bonum

Mediocr

Mediocr

Supramediocr
Bona

Ad humanior
et theologica
Bonum ad
concionandum
Bonum

Bonum

Mediocr

Mediocr

Aliqualis

Bona

Bonum

Bonum

Mediocr

Aliqualis

Mediocr

Bonum

Bona in aliquibis et aliquis
Bona

Temperata/
Nimisynerxa
Valde temAd aliquas
perata
bonum
Bona
Bona

Mediocr

Bona

Bona

Mediocr

Bonum

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Temperata

Ministeria et
missiones

Archiva Capueel naast bovengenoemden:
Bogotá, anb: Reales Cédulas 14 f.580.
aiul
Papeletas Capuel Juan.
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P. Simon Wynants / Wijnants / Vijnants (Fg 753) Vinans
(nrq: tot 1751) Winans (nrq: vanaf 1751)
fb 29 f.19 cp.1690	*8 september 1669 Alostanus (Latijnse naam voor
Aalst)
fb 32 f.51	cp.1700 14 september 1669 Bloslanus,
(waarschijnlijk de doopdatum)
cp.1693 1696 1711 1720	14 september 1669 Alostanus in Flandria
kieckens 149,
sommervogel viii
1305-1306
18 september 1669 Alostanus
cp.1713 1718
42/50 an. Alostensis in Belgio
cp.1690 1696 1700
valetudo: bona
cp.1693 1720
mediocris
cp.1711 1713 1718 1736
1738 1751
integra
cp.1693 1700 1720
studia ante sj: 6 an.humaniora
cp.1690 1696
6,5 an.humaniora
cp.1690 1693 1700
1711 etc.	ingressus: 26 september 1687
Col. Mechliniensis
cp.1696
27 september 1687 Col. Mechliniensis
cp.1720	novitiatus 1687-1688 Col. Mechliniensis
philosophia. 2 an.
cp.1690	1690 nr.44 magister Col. Antverpiensis logica
		
magister doc.humaniora, catechista
cp.1693	1693 nr.15 magister Col. Cortracensis doc.
humaniora, syntax. 1 annus
cp.1696	1696 nr.6 magister Col. Winoci-Bergensis
doc.hum., sodalic. anni
cp.1700
1700nr.22 theologus 4.an. Col. Lovaniensis
fg 753 301
petitio ad missionem: 1701
fb 8-i155	17 april 1700 P. Generalis>P. Ludovico Havet
Provinciali
fb 8-i 158	5 juni 1700 P. Generalis>P. Ludovico Havet
Provinciali
fb 8-i 178	19 maart 1701 P. Generalis>P. Liberto de Pape
Provinciali
fb 8-i 181
30 april 1701 P. Generalis > P. Liberto de Pape
Provinciali
fb 8-i181	14 mei 1701 P. Generalis > P. Liberto de Pape
Provinciali
— 319 —

Kieckens 149	vertrek uit fb naar Sevilla 8 juli 1701 samen met
Capueel
		
in Sevilla: n1 september 1701-1705
cp.1713 1716 1718 1751
prof.4vot: 2 februari 1704
cp.1711 1736 1738
15 augustus1704
cp.1720
4 oktober 1704
agi Sta Fé 262	29 april 1702 geen vreemdelingen naar missie (Sp.
Successie-oorlog)
agi Sta Fé 403	5 juli 1702 De jezuïeten uit Vlaanderen en Milaan
moesten aanvankelijk terug.		
agi Contratación 5548	
expeditio:1705 nr.16 P. Simon Vvinants, sac. de
Alosto en Flandes, Obispado de Lovaina, 36, buen
cuerpo, blanco, entradas grandes.
Wijnants Missionaris in Provincia nr 1705-1759:
drf (1974) 569	1706-1710 Missionaris Llanosmissie en enige tijd
superior
nrq4 f.71 cp.1711	1711 nr.3 Col. et domus probat.Tungensis
administrator, cons.praefectus spiritus.
nrq4 f.113v 	1713 nr.12 Col. Maximum S. Fidei (Bogotá)
nrq4 f.136v cp.1715	1715 nr.109 Col. Niviensis (de las Nieves in
Bogotá)
cp.1716, ap t 52 f.213
1716 nr.27 Col. Mompoxensis rector
nrq4 f.161 cp.1718	1718 nr.82 Col. Mompoxensis rector
nrq4 f.218
cp.1720 1720 nr.1 Col. Mompoxensis rector
drf 569	Col. Honda rector
nrq4 f.224	cp.1736 1736 nr.7 Col. Max.S.Fidei
interpretor Sacrae Scripturae
drf 569	1736-1743 Universidad Javeriana Bogotá doc.
Exegesis ss
nrq4 f.290
cp.1738 1738 nr.7 Col. Max.S. Fidei interpr.ss
drf 569	1743-1745 Uni.Jav.Bogotá director de estudios
nrq4 f.298 cb.1751	1751 Col. Max.S.Fidei nostrorum confessor et
Prov.consultor
pach.iii 3101751	Congregación provincial: elegido para seleccionar
los postulados
nrq4 f.316
cp.1753 1753 nr.5 Col. Max.S.Fidei
nrq4 f.347
cb.1756 1756 Col. Max.S.Fidei Confessor nostri
bnb 162v, drf 569,
ponc.180 Defunctus † jan.1759 Bogotá, 89 jaar.
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Wijnants schreef:
pacheco iii, 169 (anb, f.816) 4 oktober 1712 Carta del Padre Simón
Vinans al P. Pedro M. Carvajal.
bnp, 155	18 september 1715 Lettre, en latin, au P.J.Braze,
Provincial de la Flandre-Belgique. Santafé de
Bogotá.
f.quecedo 250	23 oktober 1737 Controversia de Deo Trino et Uno
P.R.P. Simonem Vinans Dignissimum Cathedrae
Sacrae Scripturae Magistrum
P. Simon Wynants
cat.sec.
1690 nr.44
fb29f.95
1693 nr.15
fb30f.67v
1696 nr.6
fb31f143v
1700 nr.22
fb32f104
1711 nr.3
nrq4f,72
1713 nr.12
nrq4f123v
1716 nr.27
nrq4f148
1718 nr82
nrq4f190
1720 nr.1
nrq4f218
1736 nr.7
nrq4f.238
1738 nr.7
nrq4 f.275
1752 nr.5
nrq4 f.301.

Ingenium
honestum

Judicium
mediocre

Prudentia
mediocre

Experientia Scientia
-

Complexio
sanguinea

Talentum
-

honestum

bonum

bona

-

-

bona

-

bonum

bonum

bona

-

-

temperata

-

bonum

mediocre

sat.magna

-

mediocr

subinde

mediocre

optimum

bonum

magna

magna

optime

valde docil

ad docend/

bonum

mediocre

mediocre

modica

bona

melanchol/ mediocre ad

bonum

mediocre

mediocre

modica

bona

temperata

ad quasdam

bonum

inframed

aliqua

bona

bona

mediocre

bonum sed
apprehensi
bonum

mediocre

inframed

bona

temperata

audiend.
confessiones
ad doc.bon.,

bonum

bonum

bona

bona

optima

temprata

ministeria et

bonum

bonum

bona

aliqualis

optima

temperata

ad aliqua

bonum

bonum

bona

mediocre

optima

temperata

ad aliqua

Extra Archiva Simon Wynants
Bogotá, Archivo Nacional (anb),		
Miscelánea 126, f.816.
Bogotá, Biblioteca Nacional (bnb), 	ms.105, Libro de la sacristía del
Colegio de Tunja, f.162v.
Paris, Bibliothèque Nationale (bnp),
Fonds Francaises, nr.17240 p.155.
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P. Petrus Bollaert / Bollard
fb 31 cp.1696
*28 september 1672 Mechelen
fb 32 cp.1700
8 september 1672
ante sj:
humaniora 6
ingressus
25 september 1689 Mechliniensis
novitiatus
1690
philosophia
1691-1692
magister:
1693-1698 docuit humaniora
fb 32 f.55 c.1700
Theologia: Lovaniensis
fb 8-i, f.212v.	Sacerdos: oktober 1702 volgens brief generale
overste
fb 8-ii, f.215v.	Vertrek naar Sevilla: dec. 1702 (volgens brief
generale overste)
agi Contratación 5548	Expeditio 1705 nr.14: Pedro Bollart, sac. De Namur
en Flandres, 38, poco mas o menos buen cuerpo,
blanco y caluo, ojos pardos
Pedro Bollard missionaris Maynarum Quito 1706-1709.
nrq 11 f.61.	1707 nr.169 Missio Maynarum de Quito ad
Gentiles
nrq 11 f.102v.	defunctus: 20 oktober 1709 † Maynarum, 37 jaar
P. Petrus Bollaert
P.Bollaert
Archiva cs
1696 nr.19
1700 nr.62
fb32 f.106
1707 nr.169
nrq11 f.71

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

bonum
mediocr

Bonum
Mediocre

Bona
Mediocre

-

mediocr

Sanguinea
Temperate

bonum

Bonum

Bona

Sufficiens

Bona

Sanguinea

Medio in
omnibus
Mediocre

P. Guillelmus Detré / Wilhelmus Deltre
gb cat. 1689
* 29-05-1669 Duacensis in Gallo-Belgica
Alle catalogi
valetudo: integer tot hoge leeftijd
gb cat. 1689
Ingressus: 30 september 1688
		
Philosophia: 3 anni
		
Theologia: 4 anni
nrq11,f.60v 	Pv4: 2 februari 1704 (waarschijnlijk in GalloBelgica of in Sevilla)
Expeditio 1705 nr.15 P. Guillermo Deltre, sac. de Cotrai en Landes Obispado
de Namur. 36, mediano, señal de herida en medio de la
Guillermo Deltré Missionaris Maynarum Quito
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nrq11,f.60v
1707 nr.164 Missiones Maynarum Quito
nrq11,f.86		1711 nr.154 Missiones Maynarum Quito
nrq11,f.113
1712 nr.5 Missiones Maynarum Quito
nrq11,f.146v 	1719 nr.107 Missiones Maynarum superior; inter
gentiles per 12 anni
nrq11,f,161v
1723 nr.128 Missiones Maynarum superior; missionaris per 17 anni
nrq11 f.184	1726 nr.136 Missiones Maynarum (geen sup.) per 19
anni
nrq11 f.202v
1729 nr.109 Collegium Conchense rector
nrq11 f.219v
1736 nr.7 Collegium Maximum Quitense
1739 c.brevis 	30 jan. Collegium Maximum Quitense: confessionarius nostrorum, nrq11 f.245 operarius Indorum et Hispanorum et praefectus congregationis
bmv Laurentanae.
nrq11 f.279	1743 nr.5 Collegium Maximum Quitense: valetudo
integer!
nrq11 f.318.
Defunctus Deltré † 18 februari 1745 Quito, 75 jaar
P. Guillelmus Detré
G.Deltré
Archiva cs
1707 nr.164
nrq11 f.71
1711 nr.154
nrq11 197v
1712 nr.5
nrq11 f.121
1723 nr.128
nrq11 168v
1726 nr.136
nrq11f.191
129 nr.109
nrq11 f.210
1736 nr.7
nrq11 f.230

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Optimum

Ingens

Mediocre

Bona

Temperate

Bonum

Bonum

Bonum

Bona

Sufficiens

Bona

Cholericam

Mediocre

Bonum

Bonum

Mediocre

Mediocre

Bona

Temperate

Mediocre

Bonum

Bonum

Bona

Aliqua

Bona

Bona

Bonum

Optimum

Multa

Sufficiens

Bona

Temperate

Bonum

Exhortatum Mediocre

Nulla

Bona

Temperate

Mediocre

Mediocre

Sufficiens

Plusq.
medio

Flegmosa

Audienciaconf,
Gubernandum
Ministerial et
gubernandum
Gubernandum
exiguens
Ad ministerial

Exigua
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P. Petrus (Le Febure / Lefebure (fg 753) / alias Pedro Fabro nrq)
nrq4,f.236 cp.1736
*1 januari 1698 Aldenardensis
nrq4,f.304 cp.1753
*3 januari 1698 Aldenardensis
nrq4,f.244v,f.273
c.1738.
*4 januari 1698 Oudenarde (Flandes)
fb 36,f.141v cp.1720
*9 januari 1698 Aldenardensis
fb36 141v cp.1717
valetudo bona
fb38,f.40
cp.1734 valetudo bona
nrq4,f.236 cp.1736
valetudo integra
nrq4,f.304 cp.1751
valetudo integra
fb36,f.60 cp.1717
ante sj: 6 humaniora
nrq4,f.273 cp.1738
ingressus 2 oktober 1715
nrq4,f.236 cp.1736
+1751
4 oktober 1715
fb36,f.141v cp.1720
8 oktober 1715 Mechliniensis
ibidem
novitiatus: Mechliniensis
ibidem
philosophia: 2 anni
fb36,f.141v cp.1720	magister: 1720 nr.14 c.Antverpiensis docuit
human.1
fb36,f.244v cp.1723
1723 nr.16 c.Antverpiensis docuit human.3
fb36,f.350v cp.1726
1726 nr.16 c.Antverpiensis docuit human.6
fb37,f.51 cp.1730	theologia 1730 nr.22C.c.Lovaniensis
4.an.(1727-1731)
fb37,f.51 cp.1730
sacerdos: 24 september 1729
fb38,f.40 cp.1734
Prof4vot: 2 februari 1733 Romae.
nrq4,f.298 cb.1751
ibidem
Munia in Europa:
fb 8-ii f.438v
30 mei 1733 c.Antverpiensis docuit philosophia
Romana 102 f.99v.c.1733		1 733 Col. Romano asistent van P. Pien
nrq4,f.298 cb.1751
gradus litteris: doctor 1733
pach.iii 308 A más de su religiosidad de tan insigne talento y crítica en
discernir las coasa, que había sido destinado para continuar con los demás
socios la grande obra de los padres bolandos llamada Acta Sanctorum, una
publicación de las fuentes hagiográficas de la Iglesia Católica.
fb38,f.40 cp.1734
1734 nr.14 C.Lovaniensis doc.theol. et sscritt.
fg 753 f.431
1 februari 1722 petitio ad missionem
fg 753 f.444
27 maart 1723 petitio ad missionem
fg 753 f.455
3 augustus 1724 petitio ad missionem
agi Contratación5549 5 april 1734 Vertrek uit Leuven naar Sevilla
agi Contratación5549 mei 1735 expeditie met het schip El Incendio: nr.1
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‘P. Pedro Fabro, sac. de Audenarda, obispado de Gante en Flandes, 37, blanco
y rubio, ojos azules, delgado y mediano de cuerpo’
Pedro Fabro Missionaris in provincia nr 1735-1758 en provinciaal van 1748-1751
fb 8-ii f.450v
19 februari 1735 pg aan P. Lefebure in nr.
nrq4,f.236 cp.1736	1736 nr.191 Missio Planorum missionarius
Gentilium
anb Asuntos Eclesiásticos 3 f.288. drf (1992) 458 1736-1738 Superior de la
misión de los Llanos
nrq4,f.273 en 290
cp.+cb.1738
1738 nr.169 Missio Planorum Superior
anb Miscelánea 71 f.156	abril 1738 en la reducción de San Ignacio de Betoyes
Libro de consultas del colegio de Mérida p. 62
		1740 Visita el colegio de Mérida por comisión del
P. Casabona.
anb Milicia y marina
120 f.232	julio 1745 En Mompós para arreglar, por orden del
padre provincial, algunos asuntos de este colegio.
Zie ook:
Carta del P.Lefèvre al virrey Sebastián de Eslava, Mompós, 28 juli 1745
anb Virreyes 19 f.1022	1745-1746 Se le eligió, junto con el P. Grande para
dar comienzo a la dificil e esteril misión del Darién.
Zie ook:
Carta del virrey Sebastián Eslava a la real audiencia de Santafé, Cartagena 1
augustus 1746
pach.iii 308	aug. 1746 Salía de Cartagena para Santafé. Poco
después de llegar a Santafé se encargó como
viceprovincial del gobierno de la provincia.
anb, Notaría 2a, t.112
f.40v 	mei 1747-Ignoramos la fecha exacta en que empezó
a ejercer este cargo, pero en un poder otorgado, en
mayo de 1747, por el P. Meaurio, aparece ya como
provincial.
drf (1977) 29	1748-1751 Provincial del Nuevo Reyno.
asb, Libro de recibo
Hacía la visita canónica del colegio de San
f.3.sep.1748
Bartolomé.
pach iii 309 	27 november 1749 Se congregaron en la capilla del
Col. Max., convocados por el P. Fabro, los padres
profesos que residían en Santafé para deliberar
sobre la reunión de la congregación provincial.
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El P. Fabro expuso la pobreza que se encontraba la
provincia por los fuertes gastos que había tenido
que hacer en los últimos años.
pach.iii 312	26 mei 1750 Informa al rey sobre estado de la
provincia.
pach.iii 310	1 september 1750 Una nueva reunión se celebró
de los vocales que vivían fuera de Santafé: er zal
een verkleinde cong.prov. worden gehouden: los
superiores y profesos de las casas de Santafé y de
los colegios más cercanos (Tunja et Honda).
pach.iii 310.arsi
Con.Pr.90 162	15 december 1750 Congregación provincial. Uno
de los vocales representó que el P. Fabro podía ser
elegido procurador, ya que sólo era viceprovincial
y se sabía que había llegado ya el nombramiento
del provincial. Se le respondió que el P. Fabro
estaba ejerciendo el cargo de superior en toda su
plenitud.
pach.iii 78. anb Curas
y obispos 20 f.13-14.	23 april 1751 Carta del Prov. Fabro al rey pidiendo
licencias para fundar colegios en Caracas y
Maracaibo.
pach.iii 325
Su visita al Provincia.
pach.iii 336;nrq4,
f.304 cp.1753.	1753 nr.3 Col. Max. S. Fidei rector et viceprovincialis.
pach.iii 289
12 februari 1754 Informe al virrey de Santafé.
nrq4,f.347 cb.1756	1756 Colegium Maximum Consultor Prov., ad
grav.Confes.nostri
drf (1977) 48; pach.iii
348 349; Con.Pr.92 115	1757 Congregación provincial: junto con el P. José
Pagés, procurador
pach.iii 303 350	Defunctus: 8 december 1758 † Madrid, (60 jaar) na
aankomst in Madrid als procurator van nrq.
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P. Petrus Le Febure / Lefebure
P.Lefebure
Archiva cs
1720 nr.14
fb36 f.177v
1723 nr.16
fb36 f.244v
1726 nr.16
fb36 f.386v
1730 nr.22
fb37 f.100
1734 nr.14
fb38 f.148
1736 nr.191
nrq4 f.247
1738 nr.169
nrq4 f.280v
1753 nr.3
nrq4 f.316

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Bonum

Bona

-

-

Temperate

-

Bonum

Bonum

Bona

Juvenili

Crescent

Bona

Ad studia

Bonum

Honestum

Mediocre

-

In human

excitata

-

Bonum

Bonum

Bona

-

Bona

Moderata

-

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Bona

Moderata

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Bona

Temperate

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Optima

Temperate

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Optima

Temperate

Professor et
concionator
ad ministeria,
ad regimen
Ad pluram
bonum
Ad pluram
bonum

Extra Archiva Le Febure/Fabro:
Roma, arsi,
Congregationes Provinciales 90 162 ss
		
92 115 ss
Bogotá, Archivo Nacional (anb) Asuntos Eclesiásticos 3 f.288.
		
anb
Curas y obispos 20 f.13-14.
		
anb
Milicia y marina 120 f.232.
		
anb
Miscelánea 71 f.156
		
anb
Notaría 2a, t.112 (1747-1748) f.40v.
		
anb
Virreyes 19 f.1022.
Archivo del colegio de San Bartolomé (asb) Libro de recibo f.3.
Mérida,
Libro de consultas del colegio de Mérida p.62.

P. Petrus De Brander/ Pedro Brander
fb37,f.62 cp.1730
*19 oktober 1702 Hazebrovensis (Hazebrouck)
fb38,f.43v cp.1734
*26 oktober 1704 Hazebroucanus
nrq4,f.236v cp.1736
valetudo: integre in 1736 (dus vóór de tyfus).
fb37,f.62 cp.1730
ante sj: 6 humaniora
fb38,f.43v cp. 1734
philosophia 2 anni
nrq4,f.236v cp.1736
theologia 3 anni
fb38,f.43v cp.1734		sacerdos: 13 maart 1728 (dus voor zijn intrede!)
nrq4,f.236v cp.1736
ingressus: 20 oktober 1729 c.Mechliniensis
fb37,f.62 cp.1730
ingressus: 23 oktober 1729 c.Mechliniensis
fb38,f.43v cp.1734
ibidem
fb37,f.62 cp.1730
novitiatus: 1730 nr.18 c.Mechliniensis Pater [!]
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munia:
fb38,f.43v cp.1734
1733 C.Mechliniensis docuit grammatica
fb38,f.43v cp.1734
1734 C.Mechliniensis docuit humaniora
agi Contratación 5549 vertrek naar Sevilla: 16 februari 1734.
agi Contratación 5549	mei 1735 met schip El Incendio expeditie: nr.3
P. Pedro Brander, sac. de Hazebrovet, obispado de
Ipre en Flandes, 31, buen cuerpo, grueso, blanco y
rubio, ojos azules y voca grande. .
Brander Missionaris in Provincia nr 1735-1736:
nrq4,f.236v 	1736 nr.202 Missio Planorum missionaris
parochus Ind.
gumilla 45	na aankomst in de Llanosmissie van Casanare
kreeg hij tyfus in de kracht van zijn leven: ‘al dar el
primer paso de su ministerio apostolico en su mas
robusto edad.’
nrq4,f.288 c.1738 Defunctus: 12 juli 1736 †, 34 jaar, na geestelijk bijgestaan
te zijn door zijn superior Juan de Rivero.
pach.iii 459	Deze kreeg toen ook tyfus en stierf in de hacienda
Caribare op 17 augustus 1736.
P. Petrus De Brander
Archiva cs
1730 nr.18
fb37 f.58
1734 nr.14
fb38 f.152v
1736 nr.202
nrq4 f.288

Ingenium
-

Judicium
Bonum

Prudentia
Bona

Experientia
loquendi

Scientia
-

Complexio
Temperate

bonum

Bonum

Bona

-

Temperate

bonum

Bonum

mediocr

Tract.past.in
saec.
mediocr

Bona

Temperate

Talentum
Ut agat coq et
osonatorem
Doc.humaniora
Ad ministerial
et regimen

Coadjutor Laurentius De Coninck / De Koninck (c .1730 1734) /
koninc (c .1756) / konik (c .1763) / könisch (bnc) /
alias Lorenzo (del) Rey (c.1736-1753, agi)
fb 37,f.10 cp.1730		*13 maart 1698 Amstelodamensis
nrq 4,f.232v cp.1736
*16 maart 1698 Amsteodamensis
nrq 4,f.359 cp.1763
*13 mei 1698 Holland
fb 37,f.10 cp.1730 1734 valetudo: bona
nrq4,f.232v cp.1736; f.269v 1738; f.309v 1753 integra
nrq4,f.359 cp.1763
debilis
fb 37,f.10 cp.1730
ante sj: faber lignarius (timmerman)
fb 38,f.38v cp.1734
ingressus: 28 februari 1729
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fb 37,f.10 cp.1730
ingressus: 28 augustus 1729
fb 37,f.10 cp.1730
novitiatus: 1730 nr.47 c.Antverpiensis
fb 38,f.38v cp.1734
1734 nr.4c. c.Iprensis coadjutor subcoq 1.
nrq4,f.309v cp.1753
formatus: 3 april 1742 coadjutor temporalis
fb 8-ii 450	26 februari 1735 brief van pg naar Cadiz: Lorenzo is
dan in Sevilla.
agi, Contratación 5549 expeditie in mei 1735: nr.14 P.Lorenzo Rey, sac( hij
is coadjutor, geen sac.) de treinta y siete años, natural de Ipre en Flandes,
buen cuerpo, grueso, nariz gruesa, rubio, y ojos negros.
Pach.iii 387	noemt hem als coadjutor terecht: ‘hermano’
broeder)
Lorenzo Del Rey coadjutor nr-provincia 1735-1768.
nrq4,f.232v cp.1736
1736 nr.134 c.Carthaginensis officia domestica
nrq4,f.269v cp.1738	1738 nr.114 c.Carthaginensis
coadjutortemporalis, officia domest.
nrq4,f.309v cp1753
1751 c.Hondensis faber lignarius.
Pach.iii 386-388; anch.	Jesuitas 205 f.9v. 1741-1753 architect van San Pedro
Claver in Cartagena.
E. Marco Dorta 136-140	‘Een van de mooiste overgebleven gebouwen uit
18de eeuw in Cartagena, gebouwd door echte
architect’
anch. Jesuitas Bogota 206. sierr a 326. ‘Hij gebruikte:‘Regla de los cinco
órdenes de arquitectura’, waarschijnlijk van Giacomo‘Barrozzi Vignola.’
nrq4,f.309v cp.1753
1753 nr.108 C.Carthaginensis architectus
nrq4 cb.1756	1756 C.Pamplonensis. faber lignarius soc.
ministeria coadj.
nrq4,f.359 cp.1763	1763 nr.190 Residentia Maracaybensis faber
lignarius.
nrq4,f.359 cb.1763 1763	Residentia Maracaibo heft maar 3 pp: 1 Superior,
1 prof.gram, 1 offic.domest. Dit is de laatste nrcatalogus voor de verbanning.
drf (1995) 327	1767 bij de verbanning was Del Rey ziek en kon
niet met de anderen mee naar Europa.
anch. Jesuitas 411	Defunctus: 17 februari 1768 † in ziekenhuis
Maracaibo, 70 jaar.
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Coadjutor Laurentius De Coninck
L. de Koninck
Archiva cs
1730 nr.47
fb37 f.79
1734 nr.4
fb38 f.145
1736 nr.134
nrq4 f.232
1738 nr.114
nrq4 f.280v
1753 nr.108
nrq4 f.321
1763 nr.190
nrq4 f.370

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Bonum

Bona

Nulla

-

Bonum

Bonum

Bona

Pro statu

-

Exigua tem- Ad artem fabrilem,
perata
coquendum
Vivaci
Ad artem fabrilem

Bonum

Mediocr

Medniocr

Aliqua

-

Temperata

Mediocr

Mediocr

Modica

Mediocr

-

Cholerica

Architecto et ad
domesticas
Ad fabrilia

Mediocr

Mediocr

Mediocr

Mediocr

-

Cholerica

Ad fabrilia

Mediocr

Mediocr

Pauca

Aliqua

-

Sedata

Ad res domesticas

Extra Archiva Laurentius De Koninck/ Lorenzo Del Rey:
Roma, arsi, zie hierboven achter de genoemde jaartallen van de catalogi
primi, secondi, brevi. Verder de brieven:
fb 8-I,f.212v en fb 8-ii,f.215v, en fb 8-ii,f. 450
Sevilla, Archivo General de Indias (agi),
Contratación 554.
Santiago de Chile, Archivo Nacional (anch) Jesuitas 205 f.9v
		
anch.
Jesuitas Bogota 206
		
anch
Jesuitas 411
Zie ook: La Biblioteca Nacional. Catalogo de los manuscritos relativos a los
antiguos jesuitas de Chile. Volumen nrq-Bogota nr. 206 y 207. (Santiago
de Chile 1891) Hierin zijn 32 volumenes over nrq. genoemd in: J. Del Rey
Fajardo, sj, Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañia de
Jesús en Venezuela ii (Caracas 1974) (fhcv 118) xxiv.

Coadjutor Petrus Schooneman
nrq11, f.344v 	*29 november 1711 Medemblik (Onderdyhensis
in Belgio)
Ibidem
valetudo: integre
Ibídem
ingressus 7 oktober 1737
agi Contradicción 5549 Expeditio 1756
Pedro Schooneman coadjutor Quito 1756-1767
nrq 11 f.344v.	1756 nr.104 Collegium Maximum Quitense aedituus et officia domestica.
1767 vanwege de expulsión (verbanning) van de hele orde uit Latijns-Amerika
werd Schooneman gevangen genomen en moest hij terug naar Nederland.
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Defunctus: † 14 november 1776 in Nederland, 65 jaar.
Cat.secundus Schooneman:
Archiva: nrq11,f.374, 1756 nr.104
Ingenium: mediocre
Judicium: maturum
Prudentia: sufficiens
Experientia: mediocre
Scientia: Complexio: temperate
Talentum: ad omnia coadjutor.
Archiva over Schooneman:
De Quito-catalogus van 1756 (over 264 missionarissen sj in dat jaar) is de
laatste provinciale catalogus voor de opheffing van de orde in Spaans-Amerika.
In het voormalig archief van de Nederlandse Provincie der sj in Nijmegen
vond ik een manuscript van Schooneman (zie bijlage). Een deel was al
gepubliceerd in een feestbundel, opgedragen aan dr. P. Veth in 1894. Het
geeft een aardig idee van het leven in een Zuid-Amerikaanse provinciestad
met processies tegen aardbevingen en andere plagen; en tevens over de
ongemakken van het leven tussen de Indianen in de reducties.
De eerste brief is een verslag van de lange wachttijd in Sevilla, waar alle
Indipetae mee te worstelen hadden.
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ii.b3c: biografieën fb-jezuïeten in de Curaçao-missie
van de fb-provincie van 1713-1742
P. Petrus Stephanus Pi(c)qeri(e), Picquery(e)
Archiva en literatuur:
cp.1700 1705 1711
*4 oktober 1676 Bruxellensis.
ansi ae 11 f.112
pater Joannes, mater Maria Remarque.
cp.1700 1705 1711
valetudo: bona
cp.1700 1705 1711
humaniora 7 anni ante Societatem
ansi ae 23b en 23e
humaniora Brussel, Geel, Brussel
cp.1700 1705 1711
ingressus in s.j.: 5 oktober 1696
cp.1700
philosophia Collegium Antverpiensis en Lirensis
cp.1705
magister Collegium Trajectensis
cp.1705
docuit hum.5 anni: lat.gram synt. poesim rhetorica
nieu wenhoff 195 theologia Collegium Lovaniensis 3 anni
cp.1711
sacerdos: 20 september 1709
ansi ae 11 112
sacerdos: 24 september 1709
ansi ae 11 f.112
professus 4 vot: 2 februari 1714 Curaçao
munia in Vlaanderen:
cp.1711
1711 docuit humaniora Collegium Aldenardensis
cp.1711	1711 director sod.virorum Col. Aldenardensis
Geen petitio ad missionem
1713- 1715 missionaris Curaçao
Berichten over Pi in briefwisseling tussen generale overste (g) en
Provinciale fb-overste (pp) en met Piquerie (Pi) zelf:
fb 8-ii 336.	5 november 1712 g aan pp: er moet iemand van de
fb provincie naar Curaçao om Schabel’s gedrag te
onderzoeken
fb 8-ii 338	7 januari 1713 Piquerie (Pi) zal met eerste
gelegenheid vertrekken
fb 8-ii
1 april 1713 idem
fb 8-ii 350
26 augustus 1713 Pi. Aangekomen op Curaçao
fb 8-ii
14 oktober 1713 Pi. moet verslag sturen
fb 8-ii 353v 	30 december 1713 Schabel (s) mag terug naar
Curaçao op verzoek parochianen.
ibidem
Curaçao officieel bij Provincia Flandro Belgica
fb 8-ii 	20 januari 1714 Schabel mag nooit meer terug naar
Curaçao
fb 8-ii 359v
27 maart 1714
fb 8-ii 360
7 april 1714 Schabel mag niet uit Holland weg
fb 8-ii 364v
14 april 1714 Pi. stuurt verslag over missie
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fb 8-ii 363
2 juni 1714
fb 8-ii 363v
16 juni 1714
fb 8-ii 364v 	28 juli 1714 G. aan Pi: Wees niet bang dat s.
terugkomt
ibidem
Jammer dat Peter Moyart Curaçao verlaat
fb 8-ii 367	29 september 1714 s. gaat uit orde en is voor schulden
zelf aansprakelijk.
fb 8-ii 368v/369	22 december 1714 s. uit orde. Pi. krijgt helper
fb 8-ii 	05 mei 1715 Pi. moet van Gouverneur van Collen
weg van Curaçao
fb 8-ii 	29-06-1715 Pi. mag blijven van nieuwe Gouv.van
Beuningen
Andere brieven:
agi, dom 794.	2 februari 1714 Pi. Schreef Caycedo een (Latijnse)
brief (ondertekend door Petro Stephano Piqueri),
waarop de volgende dag een (Latijns antwoord)
met een Spaanse ingekorte vertaling naar bisschop
Caracas.
ansi ae 11 f.112.
nie.200	Defunctus: †2 september 1716 Curaçao.
Begrafenisstoet met nieuwe gouverneur.
Elogium door een confrater in Brussel/Antwerpen (niet gevonden).
Litterae Annuae:
fb 65-xv 87: Lit.An.1713: Extra Provinciam: In insula Curaçao P. Petrus
Picquerie. (eerste maal Curaçao op titelblad van het jaarverslag genoemd).
P. Petrus Stephanus Picquerie
P.Picquerie
Archiva cs
1700
fb32 f.84
1705 nr.13
fb33 f.88v
1711 nr.03
fb34 f.79

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Bonum

Bona

Mediocre

Phil/hum

Temperata

Doc.prieros

Honestum

Honestum

Bona

Mediocre

Honesta

Bona

Honestum
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P. Bruno Pauwels
ansi AE11, f.116.
ae 23b	* Groninganus, pater Paulus Jansen, mater Livinia.
(Bruno heeft dus niet de naam van zijn vader.)
cp.1717. Elogie 	*14 februari 1682. (Vanwege de elogie zal dit de
meest waarschijnlijke datum zijn.)
cp.1711 1714	of 24 februari 1682. (dit kan de doopdatum zijn)
cp.1700 1726	of 14 februari 1683.
cp.1705
of 7 maart 1683.
cp.1700 1705 1711 1714
1717 1726.
valetudo: bona
cp.1711 1714
-humaniora 5 anni ante societatem
cp.1726
-of: humaniora 6,5 anni
cp.1717
-of: humaniora 7 anni
cp.1711 1714 1717
ingressus 5 oktober 1699 Mechlinensis
cp.1726, Elogium, nie. Ingressus 9 oktober 1699
cp.1700
1699-1700 noviciat. Mechlinensis
cp.1705 1711 1714 1717
1726
1701-1703 philosophia.
cp. 1705. ansi 22 AD9 1703-1704 mathematica Lovaniensis
ansi 22 AD9
1704-1705 prof.humaniora Antverpiensis
ansi 22 AD9
1706-1707 prof.gram. Gandensis
ansi 22 AD9
1709-1710 prof.poesis Gandensis
fb 34 f.57(cp.1711)
Theologia 1710-1714 Lovaniensis
fb 35 f.67v(cp.1714)
Theologia 1710-1714 Lovaniensis
cp.1714 1717 1726
sacerdos: 23 september 1713
ansi 22 AD9
tert.probat. 1715 Lirensi
fb f.381v: cp.1726.
ae 11 f.116
professus 4 vot: 18 april 1723. Curaçao
fg 753, 357
petitio ad missionem: 13 juli 1710
arb 1482 ,1726
Missionaris in Curaçao: 1716-1726
nie 200	19 februari 1716 Pauwels (Pa) naar Curaçao.
Briefwisseling met korte inhoud:
fb 8-ii 	7 juli 1718 Pa. schrijft generale overste (G.) dat het
leven op Curaçao niet is vol te houden. G. vraagt
P. Prov en Sup. mh om opheldering.
ansi 22 ad 9	7 augustus 1720 Problemen met Gouverneur van
Beuningen over vriendschap met kapitein-luitenant
Winklaar en luitenant Veltman na klacht van Classis
Amsterdam
ansi 22 ad 9
10 juli 1721 Eed over geloof Winklaar.
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ansi 22 ad 9	21 december 1721 Komst nieuwe Gouverneur Du Faij:
Pa. mag blijven.
nan, oac Sent.
Res.1727 239 en 244	Pa. doet Franse pater 8 weken in de kost bij Jacob
Keck.
nan, oac Sent.
Res.1727 239 en 244
P
 a. doet juffrouw Catharina Isabella Schabel in de
kost bij Wed. Jan Thielen. Kostgeld is bij overlijden
Pa. nog niet betaald.
nan, oac Sent.
Res.1727 239 en 244	26 februari 1726 Pa. ziek. Van 13 februari tot 18
juni 1726 behandeld door Sigismund Druschký
met medicamenten. Rekening bij overlijden
nog niet betaald. Totale schuld kostgelden en
doktersrekening 900 pesos.
fb 36 f.439:
cat.defunctorum 1726 Defunctus: 19 juni 1726 † Curaçao (44 jaar).
arb 1482:1726	Elogium: 10 november 1726 door Joannes Janssen te
Leuven.
P. Bruno Pauwels
B.Pauwels
Cat.sec.

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio Talentum

1705 nr.38
fb33 f.83
1711 nr.28
fb34 f.104
1714 nr.17
fb35 f.71v
1717 nr.51
fb36 f.76
1723 nr.53
fb 36
1726 nr.15
fb36 f.417v

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Pro aetate

Temperate

Satis bonum

Bonum

Bonum

Mediocre

Nulla

Medio in mathematica
Bona

Infirma

Ad missions

Bonum

Bonum

Bona

Nulla

Bona

Forte

Ad missions

Bonum

Bonum

Bona

Pro statu

Phil, math, theol. Bona

Ad missions

Bonum

Bonum

Mediocre

Longa

Bona

Ad missions
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Temperate

P. Cornelius Cloots
ansi ae 11 124	*Amstelodamensis, pater Thomas, mater Anna
Klock. Hij komt uit een adellijke familie en heeft veel
steun van neef, baron G.B. Cloots uit Amsterdam.
cp.1723. nie 203
1 januari 1693.
ansi ae 11 124,
cp.1714 1717
1 januari 1695.
cp.1720. arb 1482
1 januari 1696.
cp.1714 1717 1720 1723 valetudo: bona
studia ante Societatem:
ansi 22 ad9. ae 23a humaniora 3 Huissen (bij Kleef ).
ansi 22 ad9. ae 23a humaniora 5 Antwerpen.
cp.1723. nie 203
ingressus 24 september 1713 Mechliniensis.
cp.1714 1717 1720 1734. arb 1482. Ingressus 1 oktober 1713 Mechliniensis.
studia in Societate:
cp.1714
1714 scholastica Domus probationis Mechliniensis.
cp.1717
1717 philosophia 2 Collegium Antverpiensis.
magister:
cp.1720
1720 doc.human. 3 Collegium Antverpiensis.
cp.1723
1723 doc.human. 5 Collegium Bruxellensis.
cp.1734
theologia: 1723-1726 Collegium Romanum Romae.
ansi ae 23a
theologia 4 Collegium Romanum Romae.
ansi ae 23a 	sacerdos: 21 september 1726 door paus Benedictus
xiii te Rome.
ansi ae 23a
professus 4 vot: 10 oktober 1728 Amsterdam.
munia:
nie.	mei 1727 - oct.1728 Parochie De Zonnebloem
A’dam
Geen petitio ad missionem
missionaris in Curaçao 1728-1734
fb 8-ii	13 juli 1728 G. draagt waarnemend Provinciale
overste Gregorius van Parijs in Den Haag op
om Cl. te voorzien van het nodige en niet uit
zijn toekomstige missie terug te roepen zonder
medeweten van G.
nie.204	nov. 1728 aankomst Cl. op Curaçao. Trof schuldenlast
van 900 pesos aan.
fb 8-ii	9 juli 1729 G. schrijft Cl. als antwoord op twee
brieven over deze last en verzoek aan fb om geld te
sturen.
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ibidem	23 juni 1731 G. aan Prov fb dat Cl. geld moet krijgen
uit de kas van fb of uit aalmoezen voor Cur.missie
verzameld.
fb 8-ii	23 juni 1731 G. aan Cl. idem. Hij mag twee keer per
dag mis lezen op zon- en feestdagen.
fb 8-ii	7 februari 1733 G. aan Prov fb dank voor hulp aan
C+L. Om de erfenis van sjpaters niet aan de schatkist
te laten vervallen bij overlijden, stelde Cl. voor om
de volgende priester onder een schuilnaam te sturen.
fb 8-ii	28 maart 1733 G. aan Prov fb: waarom wil Cl.
weg? Nuntius Brussel kan, ook al heeft hij geen
rechtsmacht, open brieven verstrekken aan priesters
voor Curaçao, waaruit blijkt dat zij priester zijn (ivm
voorstel Cl.).
fb 8-ii	28 maart 1733 G. aan Cl. dat vijfhonderd Rhijnlandse
guldens gestort zijn door Prov fb voor missie
Curaçao bij bankier in Antwerpen.
fb 8-ii	8 augustus 1733 G. aan Cl.: hij krijgt een socius. Stuur
mandaat van Kath. Koning Spanje tegen Caicedo (Cl.
had zich bij Kath. Koning beklaagd over Caicedo en
was in het gelijk gesteld 1732-1733).
arb 1482; ansi
ae 11 124
Defunctus: 9 november 1734 † Curaçao (41 jaar).
arb 1482.	Elogium: 9 maart 1735 door Ignatius de Pauw te
Antwerpen.
arb 1482 	Linguae: chriolicae (dit is het latere papiaments),
hispanae, italae, lusitanae etc.
P. Cornelius Cloots
C. Cloots
Archiva cs
1717 nr.19
fb36 f.79v
1720 nr.6
fb36 f.181
1723 nr.20
fb36 f.288v
1734 nr.12
fb38 f.156v

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Bonum

Bonum

Bona

-

Bona

Phlegmatica -

Bonum

Bonum

-

-

-

-

-

Bonum

Bonum

Bona

Stud.

Bona

Moderata

Bonum

Honestum

Parta

Aliqua

Bona

Piturlosa

Doc.inventutor
sat.bon.human
Missiones
excolandi
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Talentum

P. Ferdinand Lang(h)emans
ansi ae11 124	* Mechliniensis, pater Franciscus, mater Maria
Cecilia de Wille.
cp.1717 1720 1723 1726
1730
9 maart 1692
cp.1717 1720 1723 1726
1730
valetudo: bona
cp.1717 etc.
studia ante Societatem: humaniora 7,5 anni.
cp.1717 etc.
ingressus in sj: 24 september 1713.
Studia in soc:
cp.1714	1714 scholastica. Domus Probationis Mechliniensis.
cp.1717
1717 philosophia: 2 anni Collegium Antverpiensis
cp.1720	1720 magister:docuit human. Col. Mechliniensis
cp.1723	1723 docuit human.5 anni Col. Aldenaerdensis
cp.1726
1726 theologia: 3 anni Col. Lovaniensis
cp.1730
sacerdos: 20 september 1727
ansi ae11 124;
arb 1482.
professus 4 vot: 4 december 1730.
Munia in Vlaanderen:
cp.1730
1730 docuit human.7 an. Iprensis
Geen petitio ad missionem
Missionaris Curaçao en Bonaire 1731-1732.
nie.206.
voorjaar 1731 Curaçao
nie.206.
maart 1732 enige dagen op Bonaire
arb 1482
zes dagen dopen Bonaire
Ibidem
april-juni 1732 ziek Curaçao
Briefwisseling:
hamelberg ii
135-138	5 juli 1732 G. schrijft Cloots en L. over klacht Caicedo
bij Propaganda Fide: dat C en L bezwaren hadden
tegen bouw gasthuis en kerk op kosten van de
Augustijnen (osa). L. antwoordt op klacht vlak voor
zijn dood.
fb 8-ii
1 november 1732 G. > L. over ziekte
fb 8-ii
13 december 1732 G. > C + L. over Caicedo
fb 8-ii
13 december 1732 G. > Prov.fb over hulp aan C + L.
Defunctus:
Lit.Annuae 1732.
12 oktober 1732 † Curaçao (40 jaar). 		
arb 1482. ansi
ae11 124
14 oktober 1732 † Curaçao
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Elogium:
arb 1482	
21 februari 1732 (?) Elogie door Gregorius van Parijs
te Antwerpen.
P. Ferdinand Lang(h)emans
F.Langhemans
Archiva cs
1717 nr.20
fb36 f.79v
1720 nr.17
fb36 f.201v
1723 nr.5
fb36 f.282
1726 nr.38
fb36 f.408v
1730 nr.10
fb37 f.96

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Mediocre

Tenui

Tenui

-

Mediocr

Sanguinea

-

Mediocre

Bonum

Bona

-

Mediocr

Hilaris et placid -

Bonum

Bonum

Mediocre

Mediocre

Plusquam

Mediocre

Bona

Bonum

Bonum

Bona

-

Bona

Moderata

-

Bonum

Honestum

Honesta

Vulgari

Honesta

Bona

Apostolic

P. Petrus van Schelle, alias Clock of Klok of De La Clocke
(ansi ae 23f ).
cp.1737 1740
* Bruxellensis, pater Joannes, mater Joanna de Priens.
Ibidem
28 december 1695
cp.1717 1720 1726 1730
1734
29 december 1695
cp.1717 1720 1723 1726
1730 1737 1740
valetudo: bona
cp.1726
firma
cp.1734
robusta
Studia ante Societatem
alle cp. (behalve 1737
1740: 7)
humaniora 7,5 anni
cp.1726
philosophia 0,5 anni
alle cp.	ingressus in sj: 29 september 1714
Studia in soc:
cp.1717 1737 1740
Philosophia 1 Col. Antverpiensis
cp.1726
Philosophia 1,5
cp. 1720, 1734
Philosophia 2
cp.1720
Magister: 1720 docuit human.4 Col. Trajectensis.
cp.1723
1723 docuit human 6. Col. Mechliniensis.
cp.1740
theologia 4.an. Col. Lovaniensis
c.1730 1734 1737 1740 sacerdos: 21 september 1726
c.1734 1737 1740
professus 4 vot: 2 februari 1731
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petitiones ad missiones (indipetae):
fg 753 f.401
12 januari 1717
fg 753 f.402
12 augustus 1717
fg 753 f.461
1 april 1726
fg 753 f.464
16 mei 1727
fg 753 f.547
13 mei 1724
Munia in Vlaanderen:
c.1730	1730 doc.hum, concion.lat, Domus Professa
Antverpiensis
In Curaçao (eerste keer):
ansi ae 23f	1734 supplus Ultrajecti Missionis Hollandicae.
Vertrek naar Curaçao
ansi ae 23c
1735 op Curaçao tot september. 		
Ibidem	28 oktober 1735 aangekomen in Amsterdam om
met baron de Cloots te overleggen. Daarna naar
Antwerpen/Brussel.
In Halle:
ansi
ae 23c 1736 en 1737 prof.rep. Collegium et
Seminarium Hallensis
In Curaçao (2e keer):
ansi ae 23c.
Van 13 juli 1738 tot 15 september 1740 missionaris
Curaçao.
nan.	15 september 1740 geeft machtiging en vertrekt
verbannen van Curaçao
ansi ae 23f	Op 1 december 1740 aankomst in Amsterdam.
Vertrek naar de Provincie
ae 11, 125.
Defunctus: 17 augustus 1741 † Bruxelli (46 jaar)
arb 1483.	Elogium: 18 augustus 1741 door Jacobus Pives te
Brussel
P. Petrus van Schelle
P.v. Schelle
Archiva cs
1717 nr.31
fb36 f.80v
1720 nr.11
fb36 f.204v
1723 nr.18
fb36 f.303v
1726 nr.36
fb36 f.408v
1730 nr.19
fb37 f.75v

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Bonum

Bona

-

-

Moderata

-

Bonum

Bonum

Bona

-

-

Bonum

-

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Valida

-

Bonum

Bonum

Bona

-

Bona

Moderata

Discendi
sacras linguas
-

Bonum

Bonum

Mediocre

-

Bona

Fervida
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Concionandi
flandr et latin

1734 nr.46
fb38 f.158
1737 nr.9
fb39 f.74v
1740 nr.44
fb40 f.108

Acri

Subtili

Bona

Longa

Optima

Bonum

Bonum

Bona

Bona

Bona

Robustamoderata
Temporata

Optimum

Bonum

Magna

Laudanda

Multiplici

Vivaciter

Ad labores
apostolicos
Ad missiones
ultramarinas
Dicend latine
vernacute est,
ad missiones

P. Dominicus Dujardin (alias Verhof)
ansi ae 23d 300
pater Philippe, mater Maria Partier. Frater sj Joannes
Bapt. (*18
november 1699, †14 juni 1758).
arb 1483
* 3 februari 1705 Belliolanus (Bailleul)
fb 36 f.351
Valetudo: bona
Studia ante soc: humaniora 7 anni.
fb 36 f.351
Ingressus 27 september 1723. Mechliniae
Studia in Societate:
c.1726
1726 philosophia Col. Antverpiensis
c.1737
1737 theologia Col. Lovaniensis
ansi ae 11, 131
sacerdos: 21 september 1737 Col. Lovaniensis
ansi ae 23a.
gradus: 3V: 1738 Lier
ansi ae 23a en 11,131 4v: 31 juli 1740 Curaçao
Geen Petitio ad missiones Indias
ansi ae 23a.	Missionaris op Curaçao: van 17 september 1739 tot 15
september 1741. Hij was maagpatient en zo arm, dat
hij geen medicijnen kon kopen en op blote voeten
moest lopen.
ansi ae 11, 131.
arb 1483
Defunctus † 15 september 1741 Curaçao (36 jaar)
arb 1483
Elogium: door Petrus Amelot te Brussel
P. Dominicus Dujardin
D. Dujardin
Archiva cs
1726 nr.19
fb 36 f.387
1730 nr.18
fb 37 f.87v
1734 nr.12
fb 38 f.145v
1737 nr.25
fb 39 f.79
1740 nr.10
fb 40 f.106

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia

Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Honestum

Cresc.

-

-

Temperata

-

Bonum

Bonum

Bona

Honesta

Bona

Moderata

-

Bonum

Bonum

Mediocre

Juxta statum

Phil et hum Bona

Ad doc.hum.

Mediocre

Mediocre

Mediocre

-

Mediocre

Fervida

-

Acquirenda

Aliquali

Mediocre

melancholica

Ad concion cum
struct et plausu

Sat.bonum Honestum
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Carolus van Heumen
Archiva en literatuur
ansi, ae 23f	*Winoci Bergensis (Winoxbergen). Pater Henrico,
mater Maria de Bril.
ansi, ae 11, 125.
* 3 september 1697
c.1737
* 7 september 1697
arb 1483.
*11 december 1697
fb 36 F.250
valetudo: bona
		
studia ante soc: humaniora 7 anni.
fb 36 f.250
ingressus: 29 september 1715
c.1717 f.59.
nr. 24 NovitiorumScholasticorum C.Mechliniensis
c.1723 f.250
philosophia 2. ann.
fb 36 f.373v	magister: 1720 nr.7 Mag.docuit ann. 2 C.WinociBergensis
c.1723
1723 nr.7 Mag.docuit ann.5 C.Aldenardensis
c.1726
docuit 6 anni: figuras 1, syntax 1, poesim 1,
rhetoricam 4
fb 36 f.373v
theologia: 1726 nr.48 Col. Lovaniensis
fb 37 f.33
sacerdos: 18 september 1728 Col. Lovaniensis
fb 38 f.21. ae 11 125
gradus: 4v: 2 februari 1733
Werkzaamheden als priester in Vlaanderen (12 jaar):
fb 37 f.33
1730 Col. Duncerciensis, docuit humaniora
ansi ae 23b
1732 praef. gymn. Cassel
ansi ae 23b
1733 prof.gram. Winoxb.
ansi ae 23b
1734 rector
fb 38 f.27
1734 Collegii Winoci-Bergensis, docuit hum, missio
Rurem.1.
ae 23b	1735-1740 Halle templo paroch. (Van 1736-1737
was ook Van Schelle in Halle werkzaam, toen
hij in 1735 uit Curaçao vertrokken was. Misschien
waren die verhalen van Van Schelle over Curaçao
aanstekelijk.
fb 39 f.39.	1737 nr.4 Collegij et Seminarij Hallensis, docuit
hum. 6, mission. 8, concion. 2.
fb 40 f.39	1740 nr.4 Col. Hallensis, docuit hum.10, mission
rural.1, concionat.6.
ansi ae 23b	27 april 1741 Vertrek uit Texel naar Curaçao.
Aankomst Curaçao op 27 juni 1741
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Missionaris op Curaçao (10 maanden)
		27 juni 1741 tot 22 april 1742 seculier geestelijke
op Curaçao. Hij moet het zelfs zweren bij de
gouverneur.
ansi ae 11 125 en
ae 23
Defunctus: † 22 april 1742 Curaçao (45 jaar)
arb 1483	Elogium op 27 juli 1742 door Petrus Amelot te
Antwerpen
Carolus van Heumen
C.v. Heumen
Archiva
1717 nr.24
fb 36 f.80
1720 nr.7
fb 36 f.183
1723 nr.7
fb 36 f.285
1726 nr.48
fb 36 f.409v
1730 nr.3
fb 37 f.33
1734 nr.8
fb 38 f.135
1737 nr.4
fb 39 f.74
1740 nr.4
fb 40 f. 92

Ingenium

Judicium

Prudentia

Experientia Scientia

Complexio

Talentum

Bonum

Bonum

Bona

-

Bona

Caduc

-

Bonum

Bonum

Bona

Bonum

Bonum

Bona

Juxta
statuum
Mediocre

Juxta
Accommoda Doc.humaniora
statuum
Phil et hum. Temperata
Doc.humaniora

Bonum

Bonum

Bona

-

-

Phlegmatica

-

Bonum

Mediocre

Mediocre

Mediocre

Satbono

Conven.
Stat.
Mediocre

Vivaciter

Mediocre

Temperata

Ad labores
apostolicos
Ad conc. Et lab.
apostolicos
Ad off.
Concionatoris
Ad minist. Et
ad dicendum

Bonum

Bonum

Bona

Bona
pro aet
Iuxta
statum
Honesta

Mediocre

Bonum

Bona

Honesta

Convenienti Non magno Exigua
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Temperata

Verder zijn er nog enkele jezuïeten uit de nrq-provincie op bezoek geweest op Curaçao:
Antonio de Paredes, op 11 oktober 1710 uit de orde getreden in de Llanos
(nrq 4, f.109). Hij was afkomstig uit La Coruña (Esp)(*1672) en kende
Schabel van de expeditie uit 1695 (agi, Contratación 5548). Sterfjaar niet
bekend.
Juan de Obino, in 1711 op Curaçao uitgetreden uit de orde (nrq 4, f.109).
Hij was afkomstig uit Sardinië (*1661; ingr: 1 mei 1685) en kende Schabel
van de expeditie uit 1695 (agi, Contratación 5548). †16 februari 1735 Sassari.
Juan Andres de Tejada sj (1663-1722). Geboren in Cartagena de Indias,
ing. 5 april 1680, 1691-1710 op Santo Domingo om les te geven. Hij moest
vluchten naar Curaçao omdat hij ruzie kreeg met de gouverneur van het
eiland: Guillermo Morphy. Vanuit Curaçao ging Tejada in 1710 via Merida
en Tunja naar Santa Fé, waar hij de congregación de Nuestra Señora de
Loreto leidde evenals de theologische faculteit. Hij was een begaafd theoloog en schreef ‘Elucidationes in gratia actuali et habituali’ en ‘De Merito’.
Hij stierf te Santa Fé op 9 november 1722.
Tomas de Lizeta, Hij was afkomstig uit Medellin (nrq) en werkte op
Santo Domingo. Hij reisde samen met Tejada vanuit Santo Domingo
naar Curaçao en daarna naar Merida, waar hij op 11 september 1711 uittrad (nrq cat.emeritense 1711-1720). De generale overste schreef over
hen: ‘Sabiendo que habian llegado a aquella isla (Curazao) los pp Tejada
y Lizeta, espero noticias de lo que de ellos ha conseguido el p. Carvajal’
(ap t,52, f.191v). De reden van Lizeta’s vertrek is niet bekend geworden.
Zijn sterfjaar is niet bekend.
Jaime López sj (1680-1759). Geboren in Cartagena (Esp) 25 juli 1680.
Ing. 1 april 1704, Exped. 1705, dus samen met Capueel en Rivero. Van
1713-1723 op Santo Domingo. Daarna rector in Honda en Cartagena de
Indias, totdat hij van 1733-1738 provinciaal van nrq werd. Hij wilde zijn
hele provincie bezoeken. Hij vertrok in mei 1735 uit Maracaibo per boot
en was in augustus 1735 op Santo Domingo, dat ook tot zijn provincie
hoorde. Onderweg had hij Curaçao bezocht, waar op dat moment geen
Vlaamse jezuïeten waren omdat Peter Van Schelle teruggegaan was naar
België. Wel was Caycedo aanwezig, zoals López berichtte aan de generale
overste. Retz bedankte López voor de inlichtingen over het nuttige werk
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van Van Schelle in zijn brief van 15 september 1736. In deze brief van Retz
aan López werd ook de mogelijke vestiging van een jezuïetencollege/
universiteit te Caracas besproken en de eventuele voordelen van de nabije
ligging van Curaçao daarbij, waarbij de generale overste niet meeging in
de wens van Lopez om de missie Curaçao lost te koppelen van FlandroBelgica en onderdeel te maken van nrq; ‘jullie gaan te veel hooi op de
vork nemen (abarcar mucho), als je dat doorzet.’ (ap t,52, f.346). Overigens heeft een zekere Guillaume Duez een lasterbrief geschreven aan de
koning over het bezoek van López aan Curaçao (agi, Santafé, leg.400),
‘que es ver a un provincial de la Compañia, no con cuatro o cinco cargas, sino con tres o cuatro partidas de cargas, e ir a comerciar a Curazao,
con pretext de ir a visitor la provincial, como lo ha hecho este provincial
Jaime López.’ Na zijn provincialaat nog enige rectoraten. López stierf in
Cartagena de Indias op 1 januari1759 (drf, bio p. 337).
Andrés García sj (1716-1760) Geboren in Murcia (Esp), ing. 2 februari
1734, expedición 1735, van 1746-1754 gaf hij les in Maracaibo, van 1751 tot
1754 was hij daar rector. In 1754 ging hij via Curaçao naar Santo Domingo, waar hij les gaf in moraaltheologie. (Hij behoort tot de zwerfpriesters
van 1754 die op Curaçao op doorreis even gedoopt hebben). Hij stierf op
Santo Domingo 21 september 1760.
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Columbus ontmoet de Indianen op Guanahani

bijlagen bij hoofdstuk iii
c.1: Briefwisseling tussen de Propaganda Fide en De Dôle
De Dôle gaf op Curaçao een verklaring over zijn aanwezigheid op het
eiland die totaal anders is dan uit deze briefwisseling blijkt: Hij was helemaal niet door de Propaganda Fide naar Curaçao gezonden. Onderstaande correspondentie gaat over een verschil van mening tussen De Dôle en
zijn superieuren op Martinique. Het woord Curaçao komt er niet in voor!
Op 13 mei 1693 schreef de Propaganda Fide uit Rome aan Patre superiori
Missionum Capuccinorum in insulis America: over een verzoek van De
Dôle1:
‘Postquam P.Victor De Dola in hac Curia res suas laudabiliter solvit
ad istas Missiones una cum socio suo Fr. Josepho Maria de Montegu
rivertere cupiens ipsum ex munere S. Cong.is de Prop.Fide secretarii
quo fungor comitando hisce meis literis opere pretium duxi cum in
finem ut P.V. illos ea qua convenit Religiosa urbanitate excipere vellit,
et precipue Missionem quam in fundo Saxi Marini a Christi fidelibus
bene visus hactenus cum lucis animarum exercuit ei restituere et in
ea conservare non gravetur certo sciens, quod mihi nil gratius facere
potuerit quam his Religiosis morem gerere et in oibus eis favere sicuti,
et ego petitionibus P.Vr. in quantum potere fieri satis curabo cum quo ei
omnia felicia deprecor.’

Op 23 oktober 1693 schreef Victor De Dôle uit Martinique aan de Propaganda Fide te Rome:2
Du fort St. Pierre de l’isle de la Martinique en l’Amerique le 23.obre 1693.
Monseigneur,
Bien loing d’avoir un accueil favorable sur la lettre que nostre
Eminence me donna a Rome pour le Superieur Vicy, afin qu’il reçeut
nostre compagnon et moy, religiosa Urbanitate, il ne m’a donné que des
rebus et des traittemens fascheux, disant qu’il ne vouloit point recevoir
d’ordres de Rome; Vostre Eminence adioutoit dans sa lettre, qu’il eut
1 Rome apf, Lettere 82, f.127-128.
2 Rome, apf Scritture riferite nei Congressi, America Antille i f.351-354.
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a me restablir dans ma mission du Cul de Sac Marin: et praecipué
missionem quam in fundo Sacci Marini a Christi fidelibus bené visus
hactenùs cum Lucro animarum exercuit, Ei restituere, et in Ea eum
conservare non gravetur, il ne la point voulu faire disant que ce n’estoit
qu’une priere a quois, il ne vouloit pas fleschir, quoisque cependant ce
soit un commandement de plus il a allegué que cette lettre n’estoit que
de vostre Eminence a laquelle il n’estoit pas obligé d’obeir, et que quand
elle seroit de la Sacrée Congregation, encor n’y obeiroit il pas si cet ordre
n’estoit emologué au Parlement de Paris, et ainsi n’a rien voulu faire
de ce qui estoit contenu dans la lettre de vostre Eminence, pas mesme
executer ce qu’elle a mandé touchant la Pasque et le Mariage amoins
que son Provincial de Normandie ne luy marque: Monsieur l’Intendant
et Monsieur le Gouverneur de cet isle en sont fort mal satisfaits, et
m’ont obligés d’endonner advis a vostre Eminence , afin qu’elle agisse
et fasse executer ses ordres tant sur ma lettre, pour me faire restablir
dans ma mission du Cul de Sac Marin avec ma Compagnon, et nous y
conserver, que sur celle qu’elle a envoyé pour la Communion Pascale
et la Sacrament de Mariage chascun dans son Cartier. Je supplie vostre
Eminence de donner un ordre expres de la Sacré Congregation sur ces
deux lettres afin quelles soient executées a la lettre, ie le ferais de ma
part avec toute la soumission possible, et en tout ce qu’elle voudra
m’ordonner, puisque je luy suis avec un profond respect. Monseigneur.
rechtsonder: tres humble, tres obeissant, tres soumis, et tres obligé
serviteur fr. Victor de Dole Ptre Capucin indi.

Het Italiaanse commentaar van de Propaganda Fide luidt: ‘Martinica. Il
P. Vittore Cappucino scrive la cattiva accoglienza ricevuta dal Superiore a
frente della lettera della sc.’3
Daarom schreef op 13 februari 1694 de prefect van de Propaganda Fide
naar De Dôle de volgende brief4:
‘Jammer dat de verhouding met je superieur verstoord is.’ ‘Huiusqi
in quantum potui morem qessi P.Sup.e sed cum renuant superiores tui
annuere officijs meis rationi consonum est ut me conformem eorum
sensibus mihi suadens quod non agant nisi pietati et prudenti. atque
solidioribus motivis innixi. A quiles catigitur P.S. Superiorum voluntati
est enim hoc precipuum signum compositi Missionarij qui debet
interrogare Patrem suum et annuntiabit sibi et maiores suos et dicent
3 Rome, apf, America Antille i,f.354v.
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sibi. His monitis presidiata P.S. uberem fructum ex suis laboribus capiet
et a largitore omnium bonorum premium consequetur. Vale et me in
tuis pr.cibus habe commendatum.’

c.2a: Beschuldigingsbrieven uit Curacao, Caracas en Madrid
aangaande Caycedo
Op 13 mei 1710 schreef de Consejo de Indias aan de Koning van Spanje
over Caycedo die in 1696 zonder toestemming naar Frankrijk en
Rome gegaan was.5

Op 20 juli 1711 schreef de bisschop van Caracas over Caycedo; ‘Hij
moet gevangen genomen worden volgens publicatie van dit besluit
op 23 mei 1710.’ 6
Op 25 maart 1712 7 schreef Caycedo een brief met ‘verderfelijke’
voorstellen aangaande de monarchie en met boeken over het
jansenisme die hij wilde invoeren, (‘contenia propociciones
perjudiciales al estado de la Monarquia con erroneas consequencias
que también exponía en unos libros que introduco por cuya causa y la
de que el nominado religioso usaba de los de Jansenio, que igualmente
intentó introducir). De gouverneur zou hem gevangen laten nemen
(dio el citado gobernador las providencias convenientes para evitarlo
y asegurarlo en caso de pasar a algún puerto de los de aquella
jurisdicción) volgens een brief van de Consejo de Indias aan de koning
op 17 juni 1712.8 Zie ook hieronder bij de brief van 16 juni 1713 van de
gouverneur aan de koning.
Op 8 april 1713 schreef Caycedo aan bisschop Rincon van Caracas een
verdedigingsbrief. 9
Op 27 april 1713 schreef Schabel aan bisschop Rincon van Caracas een
brief om Caycedo aan te klagen. 10
Op 20 mei 1713 schreef de bisschop van Caracas aan de koning dat
Caycedo ontrouw is aan de kerk door woorden en werken.11 Hij wil
4
5
6
7
8
9
10
11

Rome, apf Lettere 83, f.103.
Sevilla, agi Sta fe 262.
Caracas, aac Episcopales.
Sevilla, agi Sto dom 696.
Sevilla, agi Caracas legajo 207.
Sevilla, agi Sto dom 794
Caracas, aac Censos 122.
Caracas, aac Episcopales.
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de gebieden van Spanje aan de aartshertog van Oostenrijk overdragen
volgens een brief van Schabel, pastoor op Curaçao, waarheen Caycedo
gevlucht was vanwege het bisschoppelijk schrijven van 20 juli 1711
(zie hierboven in omrande tekst).
Op 11 juni 1713 schreef Don Nicolas de Herrera, provisor y Vicario
ecclesiastico van Caracas: ‘ha prozedido en la causa de infidenza de
Caycedo y de lo obrada en la materia. Con acuerdo de 24 noviembre
1713. Con copia del despacho que expedido 11 marzo 1714.’ 12
Op 16 juni 1713 schreef Gouverneur Cañas van Venezuela aan
de koning: 13 Een zekere Don Diego Vela del Pino, burger uit
Barquisimeto, overhandigde bovenstaande brief van Caycedo (zie 1712).
Op 29 januari 1714 en 31 januari 1714 schreef Caycedo aan bisschop
Rincon.14
Op 27 februari 1714 schreef Piquerie aan Caycedo op Curaçao.
Op 28 februari 1714 beantwoordde Caycedo de brief van Piquerie op
Curaçao.

Daarna stuurde Piquerie aan de bisschop van Caracas de brieven van
27 en 28 februari zodat de bisschop beide standpunten zou vernemen.
De bisschop stuurde ze een jaar later door naar Madrid (zie 11 juli 1715).
Op 11 maart 1714 werd Caycedo door de Inquisitie veroordeeld
wegens jansenistische boeken en verkoop. 15
Op 16 maart 1714 schreef Don Nicolas de Herrera, provisor (zie bij 11
juni 1713), aan de koning met veel bijlagen over de verboden boeken
van Caycedo. De koning beval de gevangenname van Caycedo. 16
Op 2 april 1714 schreef de secretaris van de bisschop van Caracas
aangaande deze kwestie.
Op 1 maart 1715 schreef Pedro, bisschop van La Puebla de los Angeles,
naar de bisschop van Caracas over Caycedo. 17
Op 11 juli 1715 schreef de bisschop Caracas naar de koning over
Caycedo, Schabel y Piquerie.
Met enkele bijlagen zoals bovenstaande briefwisselingen uit 1714. 18
Op 9 oktober 1716 schreef de Consejo aan de koning over de brief van
12
13
14
15
16
17
18

Sevilla, agi Sto dom 794.
Sevilla, agi Sto dom 696.
Sevilla, agi Sto dom 794
Zie ook Caracas, aac Censos 122 f.35.
Sevilla, agi Sto dom 794.
Sevilla, agi Sto dom 794.
Sevilla, agi Sto dom 794.
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Schabel (2 april 171319) uit Curaçao aan de biechtvader van de koning,
Guillermo Daubenton sj, over Caycedo. Zie ook dorsaal advies over
Caycedo: Caycedo is gevaarlijk. 20

c.2b: Beschermingsbrieven uit Rome van voorstanders
van Caycedo
Op 30 juli 1715 21 werd het Decreet van de Propaganda Fide
uitgevaardigd met alle faculteiten voor fr. Augustinus Caycedo y
Velasco tot apostolisch prefect van ‘Corazao, Oruba, Bonayre, S.
Eustachius en S. Christophorus in Indiis Occidentalibus.’
Op 10 augustus 1715 22 schreef kardinaal-prefect Propaganda Fide
aan kardinaal Imperiali: hierbij het decreet en de faculteiten van
benoeming Caycedo door S. Officio.
Op 13 juni 171923 schreef fr. Franciscus Maria Querni, vicaris generaal
van de orde, aan fr. Augustino Caycedo et Velasco dat hij op 30
juli 1715 apostolisch prefect geworden is van genoemde eilanden.
Het decreet is verleend door de S. Congregatio de Propaganda Fide.
Caycedo mag ook helpers uit andere orden aantrekken en hen zijn
faculteiten delegeren.
In 172124 constateerde de Propaganda Fide: ‘Alleen Bonaire Aruba
en Curaçao liggen dichtbij Venezuela volgens de Lexicon Geografico
del Baudrand. De andere eilanden (St. Eustatius, San Christobal en
San Thomas liggen dichterbij Guadeloupe en Martinique, waar de
dominicanen en carmelieten alle bevoegdheden hebben.’ Het is
vreemd dat deze geografische gegevens in de brievenmap van de
Propaganda Fide genoemd worden, waarschijnlijk om kardinaal
Albani en Marchese de Rialp te overtuigen!
In 1721 vroeg Caycedo om bisschop te mogen worden:
Op 11 januari 172125 schreef Marchese di Rialp aan aartsbisschop
Alessandro Albani over deze vraag van Caycedo.
19 De brief van Schabel staat samengevat in de brief van de Consejo aan de koning (zie
bijlage Teksten Schabel).
20 Sevilla, agi Sta fe 262
21 Caracas aac, Censos 122 f.54. Het originele decreet ligt bij de Augustijnen in Rome
in aga Dd 155 f.123-24.
22 Rome, apf let 104 f.361v-362
23 Rome, aga Dd 160 f.65-67. Afschrift van de brief van de generale overste is te vinden in: J.P. Gomez osa, Apuntos historicos de las misiones Agustinianas en Colombia, Bogotá 1924, 261, 262.
24 Rome, apf aa1 f.379.
25 Rome, apf aa 1 f.373.
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Op 25 januari 172126 schreef Albani aan de prefect Propaganda Fide:
kan Caycedo bisschop worden? Dorsaal: negata.
Op 17 maart 172127 is er een Memoria Propaganda Fide: men moet
Albani antwoorden.
Op 17 maart 172128 berichtte het secretariaat van de Staat (Vaticaan)
aan Albani dat het verzoek is afgewezen.
Op 25 januari 172129 schreef Albani uit Wenen dat Il Signore Marchese
di Rialp hem had gevraagd om te bemiddelen bij de vraag van fray
Agostino di Caycedo om bisschop te worden: het verzoek werd
afgewezen, ‘negata’.

c.3: Bemoeienis van gouverneur Isaac Faesch
1747: plakkaat 37:
Roldan blijft geadmitteert: ‘Publicatie en Waarschouwinghe: Alzoo den
Edelen achtbaren Heere Gouverneur Isaac Faesch in ’t zeekere is geinformeert, dat veele neegers ende mulatten zeedert eenige dagen herwaarts
zigh niet en hebben ontsien omme ’t zaamen rottingen ende vergade
ringhe te maaken aan de overzijde deeser haaven voor ’t huijs geappro
prieert tot de exercitie van de Roomsche Catholijke Religie hier te lande,
ende met openbaar geweld te vervolgen den Roomschen Priester Miguel
Martin Roldan, door zijn Edelachtbaren Pro–interim ende tot de overkomste van een andere Priester (welke dagelijks verwaght werd) geadmitteert den dienst aldaar te exerceeren. Misgaders dat dezelve neegers en
mulatten zigh hebben schuldigh gemaakt aan ongehoorsaamheijt teegens
de orders ende beveelen aan haar gegeven door de ouderlingen en opsienders der Roomsch Catholijke gemeente op een voorgeenen dat na examinatie ende genomene informatie ongefundeert is bevonden, zo is ’t dat:
zijn Edelachtbare bij deeze aan alle de voorseiden neegers en mulatten
mitsgaders aan dengeene die zulke aangaan magh doen waarschouwen:
dat zijn Edelachtbare alsnogh van waarde houdt de permissie bevoorens
aan den Priester Miguel Martin Roldan verleent admitteerende denselven omme de exercitie der Roomsche Catholieke Religie alhier te mogen
waarnemen totdat een ander alhier zal zijn gearriveert, lastende en beveelende daarnevens dat zigh niemant hier te lande teegens de directie
der ouderlingen en opsienders der Roomsche Gemeente alhier zullen
26
27
28
29

Rome, apf aa 1 f.375-77.
Rome, apf aa 1 f.374.
Rome, apf aa 1 f.378.
Rome, apf aa 1 f.375, 376 en 377.
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hebben te opposeeren min nogh eenige saam en rottinghen maaken ofte
de minste actie van oproerigheijt te bedrijven op poene van dadelijke apprehentie ende eeuwigh bunnissement [?] na welke een ijder die zulks
aangaan zigh zal kunnen reguleeren.
Aldus gepubliceerd in ’t Fort Amsterdam in Willemstad en aan de overzijde der haven te Curaçao den 28 februari 1747.’ 30
1751 plakkaat 40:
administratie roomsche catholijke gemeente:
‘Nademaal de Weledelachtbare Heere Gouverneur Isaäk Faesch ondervonden heeft, de twist, oneenigheeden en discrepantien die op zondagh
laatstleeden den 4 deeser loopende maand April in ’t huijs door de
Roomsche Catholijke Gemeente tot haar godsdienst wert gebruijckt aan
de overzijde van deese haaven is voorgevallen en daarinne voorsieninge
wil gebruicken, soo is ‘t, dat sijne Edelachtbare voornoemd tot ouderlingen en administrateurs over dat voorz. Huijs geapproprieert tot de
oeffeningh de godsdienst van de voorz. Gemeente ende hetgeene verder
daaraan dependeert met de inkomste van dien, heeft aangestelt:
Anthony Slijk en Jan Baptista Gachazijn, bedankende de voorheen geweeste ouderlingen Louis Verge en Jean Robert voor haar gedaane dienste en beveelende aan de voorsz. afgegaane ouderlingen omme aan de nu
aangestelde ouderlingen onder behoorlijke inventaris en quitancie over
te geeven alle d’cieraden, gemaakte silverwerken, mitsgaders d’contante
gelden van d’voorsz. kerke; ordonneerende aan de twee priesters thans
tot de voorsz.dienste geadmitteerd, omme alle aghtingh, eerbied ende
obediente voor de voorsz. ouderlingen te hebben, ende teegen haar orders niet te opponeeren, recommandeerende verders aan alle negers en
moulatten zoo vrijen als slaaven, omme vervolgens in haar Godshuijs
geen de minste twist off moeielijkheeden zoo met woorden als met
werken te maaken, maar sullen degeenen die daar inne beleedigt werden,
haare aanklagten kunnen doen, daer en zoo des behoort op poene dat die
contrarie deeses sijn Weledelachtbare goede intentie mogte handelen,
ofte deezen onderneemen te doen, exemplair aan den lijve naer bevindinghe van saaken sullen werden gestraft.
Alle welke Sijn Weledelachtbare tot herstel van rust en vrede onder de
voorsz gemeente noodigh geoordeelt heeft te behooren.
Aldus gearresteert en gepubliceert ‘ (op 7 april 1751 etc.) 31

30 Curaçao, nac Patersarchief 57.
31 Curaçao, nac Patersarchief 57.
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1753 plakkaat 71 idem
egtreglement:
‘Nademaal Haar Hoogmogenden de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Neederlanden bij resolutie van dato 29 may 1753 hebben goet
gevonden en verstaan te verclaaren soo als bij desleven resolutie wordt
verclaard, dat voortaan in alle huwelijkszaaken op het eijland Curaçao
sal worden geobserveert het Egtreglement over de steeden, dorpen en
heerlijkheden onder het district van de generaliteijt staande van dato den
18 Maart 1656 in ‘sGravenhage gearresteerd en wel speciaal ook sonder
eenige restrictie het 36e artikel van hetselve reglement en dat alle Burgers
en Ingesetenen van het voorszeijde eijland haar daarna sullen moeten
reguleeren welk Egtregelement ten deesen is geannexeert en meede
gepubliceert met verder last en order, dat Gouverneur en Raeden deeses
Eijlands sulks bij behoorlijke Publicatie aan de Burgers en Inwoonders
deeses eijlands bekend sullen maaken, derhalve werden allen ende
eeniegelijken der burgers en inwoonders van dit eijland hooggemelde
dispositie van Haar Hoog Mogenden hier vooren breeder vermelt in de
voorszeiden resolutie geincereert, mits deesen geadverteert omme haar
daarna te gedraagen, alsoo Gouverneur en Raeden in conformiteit van de
voorsz. Egtreglement van nu voortaan in alle huwelijksaaken regt sullen
doen, waarmede een ijder zij gewaarschouwt. Aldus gepubliceerd ende
geaffiqueert in ’t Fort Amsterdam’ etc.
Het 36ste artikel gaat over minderjarigen:
‘zij moeten mondelinge goedkeuring hebben van ouders of voogden. Als
minderjarigen worden beschouwd: mannen onder de 25 jaar, vrouwen
onder de 20 jaar, ook degenen die de eigen kost verdienen op die leeftijd.’
Het belangrijkste artikel voor de katholieken was echter artikel 4:
‘Geen van de Roomsche Geestelijkheid of van eenige sekte soo se moogen genaamt sijn, sullen haar ondervinden iemand in ondertrouw op te
nemen, te trouwen of hertrouwen op poene voor de eerste reise dat alle
soodanige de plaetse haarer wooninge of residentie terstond sal worden
ontseid. En indien sij van het land enige alimentatie genieten, dat se defacto daar van sullen vervallen zijn, en voor de tweede reise dat se uit ons
land sullen gebannen worden, sonder daar immermeer weeder te mogen
inkoomen en soodanige ondertrouw sal daarenboven nul en van geender
waarde zijn en niemand hem verv … ren daarop eenige proclamatie en
solemnisatie te doen. En die haar bij soodanige laaten ondertrouwen of
ook daartoe raad en daad gegeeven hebben, sullen verbeuren honderd
Carolus guldens.’32
32 Curaçao, nac Patersarchief 52.
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1756 plakkaat 96 idem
reglement roomsch catholijke gemeente:
‘Reglement waarnaar zig de Roomsch Catholijke Priester in het huijs aen
de overzijde van deese haaven, in zijnen dienst, zowel als de kerkmeesters door ons aangesteld of aan te stellen, zig sullen reguleeren.
1.	Zal de Roomsch Catholijke priester in vreed en in eenighijt met den
teegenwoordigen of toekomende kerkmeesteren leeven en zig in allen in vreede en liefde met haar verdraegen en de Priester zal zig met
niets anders melleeren als van hetgeene dat het geestelijke aengaet,
zoals een getrouwe herder verpligt is te doen.
2.	De kerkcieraden en verdere ornamenten zullen in handen blijven van
de priester, mits dat een ordentelijke inventaris zal gemaekt worden
van alle hetgeene onder zijne handen is, en dat hij deselve naer behooren bewaerd, om zulke bij zijn vertrek weeder te komen aan de
kerkmeesteren overgeeven.
3.	De priester zal alle zon- en ordinaire feestdaegen den kerkdienst wel
waerneemen, om zijne gemeente in vreede, eendragt en Godsvrucht
te onderwijzen.
4.	Aen de ordinaire feest- en zondaegen zal de zanger door de kerkmeesteren betaelt worden, maer wat de extra-ordinaire dienst aanbelangt
zal de priester de zanger moeten betaelen.
5.	De Priester zal jaerlijks voor zijn tractement hebben tweehondert
stukken van agten en een hondert pesos van agten voor de waskaersen die hij aan de ordinaire son- en feestdaegen zal gebruijken,
waschen van ’t linnen en herstellen van de kekcieraden dog so aen
de kerkcieraden iets extra-ordinairs moeste gedaen worden, zal sulks
geschieden tot koste van de kerkmeesteren uijt de armecas; zijnde
de voornoemde driehondert pezos ingegaen den 12 october 1755, wel
te verstaen dat deze driehondert pesos aan hem sullen betaeld worden door de kerkmeesteren uijt de armekas alle vierendeel jaers
vijff en seeventig stuk, als er zoveel gecollecteert word dat zij deeze
somma in cassa hebben, zo niet dan zal de priester moeten geduld
hebben tot tijd en wijlen dat er geld inkomt en hij zijne betaling kan
bekomen.
6.	Alle zon- en feestdaegen zullen de kerkmeesteren de collecten laeten
doen of door anderen, door haar daertoe genommeert, doen laeten,
en het geld, dat gecollecteerd werd annoteeren en hetselve in de kist
daertoe geaproprieerd sluijten, waervan zij alle drie maanden in presentie van den priester, de officiers van de vrije Neegers en mulatten
de kist zullen openen, het daarin zijnde geld uijtneemen en in een
boek noteeren, hoeveel zij daer uijt genomen en hetzelfde boek wee— 355 —

derom in de kist sluijten omdat ten allen tijde kan blijken, hoe veel zij
ontfangen hebben.
7.	De priester zal niet vermoogen eenig vaste taxatie op het dopen van
neegerskinderen, biegt en misseggen te leggen, maer sig vergenoegen
met hetgeene deselve hem geeven komen, naer haer vermogen.
8.	De priester zal zonder voorkennisse van de kerkmeesteren geen
publicatie doen als diegeene die ordinaire geschieden en sijn dienst
betreft; nog minder zal de priester vermogen eenige excommunicatie
te doen teegens eenige onderhorige zonder kennis van de kerkmeesteren en naer Prealabel consent geobtineert te hebben van zijn Edelachtbaren den Heere Gouverneur.
9.	Wat aenbelangt de bewijsing geaproprieert tot de dienst van den
Roomsch Catholijke Religie, zo zal de staen onder de directie van de
kerkmeesteren die daarvoor de opzigt hebben en de nodige reparatie
en schoonmaeken daeraen doen zullen.
10.	Naerdien de teegenwoordige priester Gambier ons te kennen gegeven heeft, dat hij tot zijn gebruijk hoogstnodig had, het vertrek onder
zijne behuijsing, hetwelk de kerkmeesteren voorgeven voor een magazijn getimmert te zijn tot bewaering van de materialen benodigt
tot de reparatie van het huijs, zo is, om partijen te accordeeren, dat
wij wel willen toestaan dat de priester het gebruijk van dit ondervertrek mag hebben, dogh in cas, dat de kk benoodigt waeren, eenige
goederen daarin te brengen, welke ten dienste van de reparatie van
het huijs dienstig zoude zijn, zo zal de priester zulx aan haar niet weigeren en zij zullen zigh daerin gedraegen naar reeden en billijkheijd
om geene verdere daerover meerder te hebben.
11.	Alle jaeren zullen de kk gehouden zijn aen Zijne Edelachtbare de
Heeren Gouverneur reekening te geeven van haer administratie.
12.	Den priester Gambier sal geen vreemde priester bij sig moogen herbergen als met consent van sijne Edelachtbare heere Gouverneur.
13.	En in cas eenige disputen weegens duijsterheijt van eenige articulen
van deese reglement mogte ontstaen, soo reserveert sijn Edelachtbare aen sig de interpretatie daarvan.
Actum Curaçao den 20 September 1756.’33

33 Curaçao, nac Patersarchief 52.
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c.4: Opleidings- en benoemingspapieren van
Theodorus ten Oever
Op 22 juni 1767 schreef Theodorus ten Oever aan de bisschop van Caracas
een brief met acht bijlagen, zoals hij ze meegekregen had vanuit Holland
met de nadrukkelijke wens van de Propaganda Fide om ze af te geven aan
de aartsbisschop van Santa Fé de Bogotá.34
Zijn brief is een excuus en tegelijk een uitleg waarom hij niet meteen
naar Caracas schreef. ‘Illustrissime Domine, Door bemiddeling van Padre
Antonio Freijtens, mercedarier, heb ik uw brief van 17 juni 1767 gekregen, waarvoor dank. Ik heb naar de Aartsbisschop van Sta Fé geschreven
volgens voorschrift van de Apostolisch Nuntius in Brussel35 en gevraagd
om olie, maar nooit antwoord gekregen. Er gaan geen boten van Curaçao
naar Santa Fé, waarmee ik zou kunnen reizen. Daarom nu mijn vraag aan
u om mij de faculteiten te geven en het H. Oliesel.’
Dit zijn de benoemingspapieren a t/m h:
a:	Franciscus Bernardinus Verbeck ofm verklaart dat Theodorus
Ten Oever uit Arnhem in maart 1752 de tonsuur en de lagere
orden ontvangen heeft in de kapel van het klooster van de
minderbroeders van Westfalen en dat hij aldaar in april 1752
gewijd is tot subdiaken.
b:	Franciscus Bernardinus Verbeck ofm verklaart dat Theodorus Ten
Oever uit Arnhem op 27 mei 1752 gewijd is tot diaken in de kerk
van de minderbroeders in het klooster van Westfalen en dat hij
daar tot priester gewijd is op 29 mei 1752.
c:	14 mei 1753: Verklaring van Aartspriester Wilhelmus Van Dillen
van Gelderland over Ten Oever, gevoegd bij de brief van de
nuntius uit Brussel 29 november 1753.
d:	29 maart 1756: Verklaring van Joannes Carolus Molinari, dat de
aartspriester Wilhelmus Van Dillen uit Gelderland, tevreden is
over Theodorus Ten Oever, pastoor te Aart.
e:	20 februari 1758: Decreet van de sc de Propaganda Fide: dat
Kardinaal Lante van de Propaganda Fide verklaart dat Theodorus
Ten Oever missionaris apostolicus wordt op Curaçao ‘sub
directione tamen et omnimoda dependentia R.P.D. Archiepiscope
S. Fidei.’ Ondertekend door Spinelli.
34 Caracas, aaa Censos 122 f.2 en verdere bijlagen a-h.
35 De nuntius moest dit vragen aan Ten Oever op last van de prefect van de Propaganda Fide.
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f:	15 januari 1759: Verklaring van Joannes Carolus Molinari,
aartsbisschop van Damascus apostolisch nuntius in België over
Theodorus Ten Oever. Afgegeven te Brussel.
g:	23 januari 1759: Extract uit het Register der Resolutien van de
Heeren Bewindhebberen van de Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie ter presidentiele Kamer Amsterdam, Martis den 23 (of
28) Januari 1759.
	‘Is geleesen de request van Theodorus Ten Oever, Roomsch
Priester, geboortig van Arnhem, houdende dat hij suppliant in
ervaringe was gekomen dat de Roomsch Catholijke Gemeente op
het eijland Curaçao zig actueel was bevindende sonder vast aldaar
resideerende Roomsch Priester, dat hij daarom wel geneegen
zoude zijn om zig na het gemelde eijlant te begeeven om aldaar
de Roomsche Catholijke gemeente te bedienen, verzoekende hij
suppliant vervolgens deeses vergaderinge gunstig aanschrijvinge
en recommandatie aan de Directeur en Raaden van Curaçao
voorn, ten eijnde hij suppliant aldaar moge werden geadmitterd in
voorgemelde qualiteijt om onverhindert zijn pastorale functie in
alle stilheijd en decentie bij die gemeente waar te neemen. Waarop
gedelibereert zijnde, is goed gevonden en verstaan aan den voorn.
Theodorus Ten Oever te verleenen de verzogte permissie om
zig te begeeven na Curaçao ten eijnde de Roomsche Catholijke
gemeente op het voorn eijland als priester in alle stilheijt en
decentie te mogen bedienen, zullende van de voornoemde
verleende permissie kennisse gegeeven worden aan den Directeur
Isaac Faesch om te dienen.’
h:	‘De bewindhebberen van de Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie, ter Kamer Amsterdam, hebben geconsenteert ende
consenteeren mits desen aan Theodorus Ten Oever omme met
zijne bijhebbende Bagagie ende koopmanschappen te mogen
varen na Curaçao met het schip genaamt ‘Doet wel en siet
niet om’, mits alvoren van de goederen en koopmanschappen
gehouden wesende te betalen de gerechtigheden, de voorszeijde
Compagnie competerende. Hebbende de voorn. Persoon
aangenomen den Schipper Roeloff Joode voor de mondkosten
tevreden te stellen ende die over sulks geordonneerd werd de
voorschreven Theodorus Ten Oever mits voorsien sijnde van
goed schiet en sijdtgeweer na Curaçao over te voeren. Actum
in Amsterdam, deze 8 februarij 1759. Ondertekend ende ter
ordonnantie van deselve J.J. van Beaumont.’
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c.5: Briefwisseling over het weglopen van slaven van
Curaçao naar de Vaste Kust
De hele ‘ruzie’ tussen de bisschop en Ten Oever gaf ook nog een weerslag
op de discussie over de weggelopen slaven, omdat de bisschop beide zaken
met elkaar verbond in zijn verslag aan de koning over de weggelopen slaven. 36
Op 2 augustus 1753 schreven Reynink c.s. naar de bisschop van Caracas
om hun beklag te doen.37 De brief werd verzonden door pastoor Grimon
van Curaçao vanwege het feit dat de bisschop niet rechtstreeks met buitenlanders mocht communiceren.38
Tien jaar later schreef op 30 april 1763 Pedro De La Vega uit Madrid aan de
bisschop van Caracas over de weggelopen slaven uit Curaçao. 39
Op 2, 40 3 41 en 842 september 1763 schreef de bisschop van Caracas aan Sr Don
Manuel De Ayala over ontvluchte slaven uit Curaçao die naar Coro vluchten.
Op 18 september 1763 beantwoordde Manuel De Ayala deze brief. 43
Op 30 mei 1764 opnieuw Manuel De Ayala uit La Guayria aan de bisschop
van Caracas. 44
Op 9 februari 1765 schreef dan eindelijk Thomas De Mello, secretaris van
de koning, aan de bisschop van Caracas. 45
Op 17 september 1765 gaf de bisschop van Caracas zijn mening hierover
aan de koning. Ten Oever wil zijn benoemingspapieren niet laten zien
aan hem, maar helpt wel de slaven met vluchten. 46
Op 19 september 1765: Joseph Solano uit Caracas aan bisschop Caracas: ik
ontving het rapport van kapitein don Manuel De Ayala over ontvluchte
slaven naar deze provincie van Curaçao. Bericht hierover aan de koning. 47
De koning liet Markies de Puente Fuerte op 22 februari 1768 een brief schrijven naar de bewindhebbers van de wic om uit te leggen dat Ten Oever, die
de slaven hielp, een querulant was die zijn papieren niet aan de bisschop
van Caracas wilde sturen. De laatste priester die op Curaçao namens de
bisschop was, heette Navarro. Hij hielp de slaven niet ontvluchten. 48
In oktober 1767 schreef de bisschop van Caracas voor het laatst aan Ten
Oever, omdat ook over de hulp van Ten Oever klachten bij hem waren
binnengekomen. 49
36 Caracas, aac Censos 122 f.75.
37 Caracas, aac Censos 122 f.22.
38 Caracas, aac Censos 122 f.24.
39 Caracas, aac Censos 122 f.72.
40 Caracas, aac Censos 122 f.68.
41 Caracas, aac Censos 122 f.69.
42 Caracas, aac Censos 122 f.70.

43
44
45
46
47
48
49
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Caracas, aac Censos 122 f.71.
Caracas, aac Censos 122 f.73.
Caracas, aac Censos 122 f.74.
Caracas, aac Censos 122 f.,75.
Caracas, aac Censos 122 f.77.
agi, Aud.Caracas.
Caracas, aac Censos 122 f.99.

Afgodenaltaar van de Araucos Indianen dat Francisco Romero oesa rond 1690 heeft
vernietigd.

d.1: afkortingen van genoemde priesterordes

cap. (ofm.cap) 	Ordo Fratrum Minorum Capucinorum, genaamd
‘capucijnen’
occ 	Ordo Carmelitarum Calceatorum, genaamd ‘geschoeide carmelieten’
ocd 	Ordo Carmelitarum Discalceatorum, genaamd ‘ongeschoeide carmelieten’
odm 	Ordo de nuestra señora de la Merced, genaamd ‘mercedariers’
oesa 	Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, genaamd ‘augustijnen’
ofm 	Ordo Fratrum Minorum, de minderbroeders , genaamd ‘franciscanen’
ofm.conv. 	Ordo Fratrum Minorum Conventualium, genaamd
een conventuele minderbroeder of ‘minoriet’
op 	Ordo Fratrum Predicatorum Orde van de Predikheren
ofwel genaamd ‘dominicanen’
osb
Ordo Sancti Benedicti, genaamd ‘benedictijnen’
osh
Ordo Sancti Hieronymi genaamd ‘hieronymieten’
sj
Societas Jesu, ofwel ‘jezuïeten’
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d.2: chronologische lijst priesters op curaçao
(1526-1818)1
		
1. 1526-1527
2. ±1540
3. ±1540
4. ±1540
1527-1677
5. 1619
6. 1619
7. tot 1634

orde
bijzonderheden
Merino odm, Anton		
Blanco, Andres		
Aquilar		
Castellanos, Juan de	Spaans schrijver Elogias
lekenhelpers
Spaans + Indiaans
Gomez, Martin
Spaans
Manzo, Francesco
Spaans
Cremona, Salvador de 	Spaans en Hollands
verslag verovering
8. 1677
Gomez Manso, Juan
Spaans
9. 1677
Caldera De Quinones, Nicolas
visitador Coro
10. ±1670
Rocha op, Francisco de la
slavenschip
11. 1680 v
Peraza y Parrado op, Isidoro	naar Europa,1682
Cadiz/Bogota,
12. 1680 viii-ix Gutierrez, Diego
slavenschip
13. 1681 iii-v
Ramos Gamero ofm, Andrés
slavenschip
14. 1681 iii-v
Lopez ofm, Baltasar
slavenschip
15. 1681 ix-x
Sanchez Reyno, Pedro
slavenschip
16. 1682 iv-v
Bonilla oesa, Felix Carlos de	naar Europa, 1687
Cadiz/Bogota,
17. 1682 iv-v
Zamorano oesa, Juan
naar Europa
18. 1686-1687
Mendez De Guevara op, Franc.Lorenzo Caracas
19. 1689
Ruiz De Andrade, Juan
Puerto Rico
20. 1689 xi
Huerta odm, Francisco de la	Caracas 1683, 1695
StoDom
21. 1690 v
Esperanza o.carm, Manuel de la
Portugees
22. 1690
Meneses odm, Juan de	Caracas 1683, 1695
StoDom.
23. 1690
Leon odm, Blas de 	Caracas 1683, 1695
StoDom.
24. 1690 i-ii
Bargas De Burburata, Luis
Caracas
25. 1691 vii
Montes De Oca, Garcia de		
26. 1691 ix-x
Romero oesa, Francisco 	Lima, Bogota,1687
Popayan.
27. 1692, 1694
Suarez Zuniga op, Juan
Caracas
28. 1692, 1699
Escoto Y Ledesma ofm, Tomas de 		

1

De Romeinse cijfers bij de data zijn de maanden van genoemd jaar.
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archief
agi
agi
agi
Elogias
Elogias
agi
agi
a ac
a ac
a ac, agi
aga
aga, agi
aga
aga
aga
aga
aga, agi
aga
aga
aga
aga, agi
aga
aga, agi
aga, agi
aga
aga
aga, agi
aga
aga

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1692 iv, vii Pamplona ofm.cap., Matias de
1688 Cadiz/Caracas.
aga, agi
1692 ix
Guesca (Huesca) ofm.cap., Pedro
1687 Cadiz/Cumana
aga, agi
1693 v
Alfaro odm, Manuel de		
aga
1694 viii
Mosquera Y Figueroa, Juan de
Popayan
aga
1694 viii
Pinango, Francisco
Caracas
aga
1694 ix
Labanino, Simon		
aga
1695 xi
Sona ofm, Angel de		
aga
1695 xi	Caycedo Y Velasco oesa, Agustin de, naar Europa, terugaga, agi
reis 1698
37. 1695 xi
Bohorquez oesa, Pedro de	naar Europa, terugaga, agi
reis 1698
38. 1695 xi
Padilla odm, Francisco de
bisschop benoemd 1693 aga, agi
39. 1696 ii-x
Castilla odm, Francisco de
in 1685 Cadiz/Caracas
aga, agi
40. 1696
Ugarte ofm, Antonio 		
aga
41. 1696 xi
Rodriguez oesa, Manuel 		
aga
42. 1696 xii
Suarez De Aranso, Gaspar		
aga
43. 1697 ii
Sotomayor op, Juan de 		
aga
44. 1697
Carvajal De Ribera odm, Fernando de	aartsbisschop
nac
Sto Domingo,
45. 1697 ix-x
Flor, Juan de la
Caracas
aga
46. 1697 ix-x
Silva op, Francisco de 		
aga
47. 1697 ix-x
Gallardo ofm, Pedro 		
aga
48. 1697 ix-x
San Ignacio ofm, Manuel de		
aga
49. 1697 ix-x
Baretto o.carm., Antonio		
aga
50. 1698 i
Ogon, José de
slavenschip
aga
51. 1698 ii-vi
Calderon, José		
aga
52. 1698 vii
Mosquera Y Figueroa, Juan de
Trujillo
aga
53. 1698 vii
Ugarte op, José de
aga
54. 1698 vii
Sampayo op, Antonio
Caracas
aga
55. 1698 viii
Schabel sj, Michael
naar Europa	aga, agi,
arsi.
56. 1699 i-iv
Baldivia ofm, Felipe		
aga
57. 1699 i-iv
Martinez ofm, Matias		
aga
58. 1699 i-iv
Salcedo ofm, Jeronimo de		
aga
59. 1699 i-v
Llano Y Collantes sj, Isidoro	naar Europa,
aga, agi
1695 Cadiz-nrq.
60. 1699 i-v
Martinez, Gaspar		
aga
61. 1699 i-v
Perez Velasquez, Juan		
aga
62. 1699 i-v
Ugarte ofm, Antonio de		
aga
63. 1699 i-v
Oliveira, Domingo De		
aga
64. 1699 vii-viii Ochoa oesa, Gaspar de		
aga
65. 1699 xii
Martinez op, Matias		
ag
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66. 1699 xii
67. 1699 ii-21
68. 1704-1707
69. 1704-1713
70. 1707-1708
71. 1710
72. 1710
73. 1710
74. 1711
75. 1713-1716
76. 1716-1726
77. 1728-1734
78. 1731-1732
79. 1734-1740
80. 1739-1741
81. 1741-1742
82. 1713-1738
83. 1735/1736
84. 1742-1743
85.
86.
87.
88.
89.

1744
1744-1745
1744-1745
1744-1745
1745

90. 1745-1747
91. 1747

Villafranca, Fernando de		
aga
Dola / Dole ofm.cap., Victor de Martinique
aga, apf
Dola / Dole ofm.cap., Victor de spion		agi, arsi,
a ac, apf
Schabel sj, Michael Alexius	vlucht Venezuela,
arsi, agi,
1713 uittreden 	a ac
Herrera De Lobaton op, Diego	naar Europa, 1713
arsi, agi
procurador
Paredes sj, Antonio de 	nrq uitgetreden op
arsi
Curaçao
Tejada sj, Juan Andres de
Sto Domingo> nrq
arsi
Lizeta sj, Tomas de 	Sto Domingo>
nrq,1711 uitgetreden
arsi
Obino sj, Juan de 	nrq uitgetreden op
Curaçao
arsi
Picquerie sj, Petrus 	fb-provincie † op
arsi, agi,
Curaçao	 arb
Pauwels sj, Bruno 	fb-provincie † op
arsi,
Curaçao
nan, arb
Cloots sj, Cornelis 	fb-provincie † op
arsi,
Curaçao
apf, arb
Langhemans sj, Ferdinand 	fb-provincie † op
arsi,
Curaçao
apf, arb
Van Schelle/Clock sj, Petrus 	fb-provincie † te
arsi,
Brussel
nan, arb
Dujardin/Verhof sj, Dominicus 	fb-provincie † op
Curaçao
arsi, arb
Van Heumen (ex sj), Karel	fb-provincie † op
Curaçao
arsi, arb
Caycedo Y Velasco oesa, Agustin uit Nuevo Reino, prefect	aga, apf,
agi, a ac
Lopez sj, Jaime
Provinciaal nrq
arsi, agi
Du Rieu De Maisonneuve op	van Martinique naar
nac
Dominica
De Archage, Henricus Manuel		
nac
Zalas odm, Bartholomeus
Caracas
nac, a ac
De Villar odm, Emmanuel
Caracas
nac, a ac
Herdez odm, Alexander
Caracas
nac, a ac
De Guebarra, Salvator	weggestuurd door
a ac, nac
kerkbestuur
Roldan, Miguel Martin
Fransman
a ac, nac
Montault De Messeret, Charles Josef, Nicolaus
a ac, nac
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92. 1750
93. 1751-1755

Gutierrez, Francisco Gregorio
† op Curaçao
nac
Grimon oesa, Miguel Luis	Puerto Rico, prefect,
nac,
†verdronken 1755.
aac, agi
94. 1754
Hernandez oesa, Josef
naar Can. Eilanden
a ac
95. 1754
Garcia sj, Andres 	Doorreis Maracaibo
arsi, nac
> Sto Domingo †1760
96. 1755-1765
Bernardo, Ambrosio	ziek, † op Hato op
nac
29 okt.1765
97. 1755
Picon/Pizon, Luis Felix
apostaat
nac
98. 1755 ix-x
Navarro, Antonio dr. 	voor herstel ziekte op
nac
Curaçao, zie onder 99
99. 1755-1757
Gambier op, Wynandus 	Martinique, prefect,
apf, a ac,
weggestuurd
nac
98. 1758-1763
Navarro, Antonio, 	Venezuela, prefect, †1763 a ac, apf,
Curaçao, begraven Coro nac.
100. 1758-1759
Fort, Thomas	Venezuela, vriend
a ac, apf,
Navarro	
n ac
101. 1759-1788
Ten Oever, Theodorus	Arnhem, prefect, 1768
apf, a ac,
weggestuurd, maar blijft nac
102. 1761-1772
De La Vela op, Domingo Lasso 	op weg naar Can.
a ac, nac
Eilanden
103. 1768-1769	Maubach ofm.conv., Franciscus
prefect †op Curaçao.
apf, nac
Arnoldus
104. 1770
Castillo, Josef Mateo,
apostaat
nac
105. 1773-1775
De Bruin, Arnoldus	Waalwijk, Prefect,
apf, nac
† op Curaçao
106. 1774-1776
Jacobs op, Guillelmu	Antwerpen, †1789
apf, nac
Martinique
106. 1774
Aquino, Antonius,
apostaat
nac
107. 1774
Blanco, Emmanuel,
apostaat
nac
108. 1776-1787
Brouwers ofm, Theodorus , 	Rotterdam, prefect,
nac, apf.
†Pittsburgh
109. 1776-1777
Luyten ofm, Johannes	Geleen, terug naar
nac, apf
Vlaanderen
110. 1776-1778
Van Den Vondel ofm,
Halle, †Amsterdam
nac, apf
111. 1779-1810
Schinck ofm, Jacobus 	Venlo, prefect, 1810
nac, apf,
Suriname, †1814.
a ac
112. 1787-1819
Pirovano ofm, Johannes
Kevelaer, prefect, †Aruba nac, apf
113. 1790-1799 Brants ofm, Theodorus
Megen, † Amsterdam
nac, apf
114. 1803
Van der Velden ofm, Libertus	Hasselt,†Curaçao na
nac, apf
een maand
115. 1816-1818
Stoppel ofm, Johannes
Hannover, †Curaçao
nac, apf
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Stoppel is de laatste franciscaan uit de Vlaamse Provincie die door de
Propaganda Fide gestuurd is. De Vlaamse provincie had de opleidingen
moeten sluiten.
Na de slag bij Carabobo op 24 juni 1821 kwamen tweeduizend Venezolaanse vluchtelingen naar Curaçao, waaronder ongeveer 25 priesters. Zij
bleven als apostaat (zonder vergunning) op het eiland en keerden op
zeker moment terug naar Venezuela. Op 13 mei 1832 waren er nog maar
drie Venezolaanse priesters op Curaçao. In 1824 werden twee seculiere
Nederlandse priesters door Koning Willem i gestuurd, waarmee de
Nederlandse periode begon. Hij verbood de Venezolaanse missionering.

d.3: Bisschoppen van Venezuela (in de koloniale periode)2
Het Venezolaanse bisdom hoorde vanaf het begin onder het aartsbisdom van Santo Domingo.
in coro:
1532 - 1542
1543 - 1558
1558 - 1579
1580 - 1592
1595 - 1596
1598 - 1600
1602 - 1607
1607 - 1610
1611 - 1619
1619 - 1633
1635 - 1637

Rodrigo de Bastidas y Rodriguez de Romera
Miguel Jeronimo Ballesteros
Fray Pedro de Agreda op
Fray Juan Manual Martínez Manzanillo op
Fray Pedro Martir Palomino op
Fray Domingo de Salinas op
Fray Pedro de Oña oodm
Fray Antonio de Alcega ofm
Fray Juan de Bohorquez op
Fray Gonzalo de Angulo, ocd
Doctor Don Juan Lopez Agurto de la Mata

in car acas:
1640 - 1654 Fray Mauro de Tovar osb
1661 - 1668 Fray Alonzo Briceño ofm
1672 - 1682 Fray Antonio Gonzalez de Acuña op
1684 - 1706 Doctor Don Diego de Baños y Sotomayor
1714 - 1716 Fray Francisco del Rincon ofm
1717 - 1729 Doctor Don Juan José de Escalona y Calatayud
1731 - 1740 Doctor Don José Felix de Valverde
2 Antonio Navarro, Annales Eclesiásticos Venezolanos, (Caracas 1929) p. 61-83.
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1740 - 1749 Doctor Don Juan Garcia Abadiano
1750 - 1752 Doctor Don Manual Machado y Luna
1753 - 1755 Doctor Francisco Julian de Antolino
1756 - 1769 Diego Antonio Diez Madroñero
1770 - 1792 Doctor Don Mariano Marti
1792 - 1799 Fray Juan Antonio de la Virgen Maria y Viana, ocd
1799 - 1806 	Doctor Don Francisco de Ibarro. In 1803 wordt hij aarts
bisschop
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Negerslaven aan het werk

e.1. geraadpleegde archieven

cur açao:
Nationaal Archief Curaçao (nac)
		Patersarchief
		 Digitaal Archief
nederland:
Nationaal Archief Den Haag (nan): Oud Archief Curaçao (oac)
belgië:
	Brussel: arb Algemeen Rijksarchief Brussel: vooral de necrologieën van de jezuïeten
	Leuven: ansi Archivum Provinciae Neerlandicae s.i. (tot 2016 in
Nijmegen)
italië, rome:
1. apf Archief Congregatio de Propaganda Fide:
acta
socg Scritture originali riferite nelle Congregazioni Generali
Lettere e Decreti
Scritture riferite nei Congressi:
		 a.mer America Meridionale
		 a a America Antille
		 Missioni Miscellanee
2. a rsi Archivum Romanum Societatis Iesu, georganiseerd naar hun
Provincies. Ik heb de volgende bestudeerd: nrq (Novum Regnum
Quitensis), fb (Flandro-Belgica), gb (Gallo-Belgica), Boh. (Bohemen). Verder alle Indipetaebrieven in Fondo Gesuitico (fg).
3. aga Archivum Romanum P. Generalis osa (Augustijnen)
spanje:
1. agi Archivo General de Indias in Sevilla, volgende onderdelen:
Seccion Patronato
Seccion Contratación
Seccion Gobierno: Sto Domingo, Sta Fé, Caracas, Indiferente
Seccion Escribania de Cámara
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2. Madrid: La Biblioteca del Palacio Real: Catechismi
	ap t Archivo histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía
de Jesús. In: Alcalá de Henares: Veel correspondentie van de
generale overste met zijn vertegenwoordiger aan het Spaanse hof
venezuela:
a ac Archivo Arzobispado Caracas. Volgende onderdelen:
Episcopales (bisschoppelijke brieven naar Madrid)
Censos 122 (Curaçao)
Ordenes
aucab Archivo Universidad Católica Andres Bello Caracas
Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Caracas
ahc Archivo Historico de Coro
chili:
Archivo Nacional (anch): Jesuitas
Tsjechië:
sap Státni ústrední archív, Praag
sac Státni archiv, Cesky Krumlov
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e.2. geraadpleegde literatuur

Gebruikte afkortingen in tekst en bijlagen voor onderstaande boeken:
banh Biblioteca de la Academia Nacional de la historia, Venezuela.
De namen van de schrijvers staan met voorletters in de voetnoten,
daarna in de eerste vermelding de hele titel, jaar en plaats van uitgifte en
bladzijde. Vanaf de tweede vermelding alleen de naam, jaar van uitgave
en bladzijde.
Sommige schrijvers heb ik in de voetnoten vanaf de tweede vermelding
in de tekst afgekort zoals Del Rey Fajardo (drf), Pacheco (Pach)
Nieuwenhoff (nie).
Allen, R.M., Di ki manera? A social history of Afro-Curaçaoans 1863-1917
(proefschrift Utrecht; Amsterdam 2007).
André sj, E., ‘Erection, approbation et organization générale’. In: E. Put,
M. Wynants (ed) Les Jesuits dans les Pays-Bas et la Principauté de
Liège (1542-1773) (Bruxelles 1991).
Arauz Monfante, C.A., El contrabande holandés en el Caribe durante la
primera mitad del siglo xviii (Caracas 1984) banh 168 en 169.
Arcaya, P.M., Población de origen Europeo de Coro en la epoca colonial
(Caracas 1972) banh 114.
Arellano Moreno, A., Documentos para la história económica en la epoca
colonial (Caracas 1970) banh 93.
Arié, R., España Musulmana (siglos viii-xv). In: M. Tuñon de Lara (ed),
Historia de España iii (1984).
Armellada, C. de, ‘Los pueblas indigenas de Venezuela a la llegada de
los españoles’. In: R.R. de Roux (ed), Historia General de la Iglesia
en America Latina, vii Colombia y Venezuela (cehila, Salamanca
1981).
Astrain sj, A., Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de
España (Madrid 1912-1925).
Baart, W.J.H., Cuentanan di Nanzi (proefschrift; Amsterdam 1983).
Barten sj, J., ‘Een Zierikzeese apotheker die jezuïetenbroeder werd’. In:
Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland vii-i
(Utrecht 1965) p. 116-128.
Biewenga A.W., ‘Kerk in een volksplanting’. In: G.J. Schutte (ed), Het
Indisch Sion. De gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (Hilversum 2002).
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Bisnauth, Dale, History of religions in the Caribbean (African World
Press Trenton 1996).
Borges, A., La casa de Austria en Venezuela durante la guerra de sucesión
española (1702-1715) (Salzburgo-Tenerife 1963).
Borges, A., ‘Los aliados del archeduque Carlos en la América virreynal’.
In: Annuario de estudios americanos (Sevilla 1970) xxvii f.328-359.
Borges, A., ‘Las actividades políticas de un missionero checo en Europa
y en América (1699-1713)’. In: Iberoamericana Pragensia (Praga 1974)
viii, p. 188-194.
Bornewasser, J.A., ‘Ministeriële verantwoordelijkheid voor en na 1848’.
In: G.A.M. Beekelaar (ed), Vaderlands verleden in veelvoud (Den Haag
1975).
Bosch, G.B., Reizen in West-Indië (Utrecht 1839, herdruk Amsterdam
1985).
Boxer, C.R., Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800 (Leiden
2e druk 1976).
Boye, E. de, Syllabus patrum et sociorum, qui ex provincia Bohemiae
Societatis Jesu ad misiones Americae utriusque ad annum salutis 1700
abierunt (Pragae 1702).
Brada op, W., Kerkgeschiedenis Aruba (Willemstad 1946).
Brada op, W., Kerkgeschiedenis Bonaire (Curaçao 1946).
Brada op, W., Het leven van Pastoor Eisenbeil (Curaçao 1948).
Brada op, W., Mgr. Kistemaker, tweede apostolisch vicaris van Curaçao
(Curaçao 1949).
Brada op, W., Paters Franciscanen op Curacao (Willemstad 1950).
Brada op, W., Mgr. Van Ewijk (Willemstad 1950).
Brada op, W., Paters Jezuieten op Curacao (Willemstad 1950).
Brada op, W., Kerkgeschiedenis Nederlandse Antillen 1499-1700
(Willemstad 1951).
Brada op, W., Kerkgeschiedenis Curaçao 1742-1776 (Willemstad 1951).
Brada op, W., Kerkgeschiedenis Curaçao 1820-1824 (Willemstad 1951).
Brada op, W., Pastoor Romero van Aruba (1836-1849) (Willemstad 1951).
Brada op, W., Gouverneur van Lansberge (1856-1859) (Willemstad 1951).
Brada op, W., Vincent Spaccapietra, pauselijk gezant in West-Indië
(1853-1859) (Willemstad 1952).
Brada op, W., Simon Bolivar en wij (Willemstad 1952).
Brada op, W., Bisdom Coro (1531-1637) (Willemstad 1953).
Brada op, W., Brion 1782-1821 (Willemstad 1954).
Brada op, W., Piar (1955).
Brada op, W., Curaçao 1855 (Curaçao 1955).
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Brada op, W., Inleiding tot de kerkgeschiedenis van de Nederlandse
Antillen (Curaçao 1956). Dit boekje van twaalf blz. bevat vier blz.
noten waarin hij bij uitzondering een uitvoerige lijst van archieven
en literatuur geeft.
Brada op, W., Prefect Caysedo 1715-1738 (Curaçao 1956).
Brada op, W., Prefect Niewindt 1824-1842 (Curaçao 1956).
Brada op, W., Bisschop Niewindt 1842-1852 (Curaçao 1957).
Brada op, W., Laatste jaren van Mgr. Niewindt 1852-1860 (Curaçao 1958).
Brada op, W.M., Priesters in ballingschap (1817-1857) (Curacao 1960).
Brada op, W.M., Kerkgeschiedenis van Curaçao 1680-1707 (Curaçao
1961).
Brada op, W.M., Kerkgeschiedenis Curaçao 1680-1707. Curaçao 1861
(Curaçao 1961).
Brada op, W.M., Kerkgeschiedenis Antillen (Willemstad 1963), (75 pp).
Brada op, W.M., Antillen 1864 (Willemstad 1964).
Brada op, W.M., Pater Schabel sj, 1704-1713 (Willemstad/Curaçao
1965/66).
Brada op, W.M., Kerkgeschiedenis van Curaçao 1742-1776 (Curaçao 1967).
Brada op, W.M., Pater Theo Brands 1790-1799 (Willemstad / Curaçao
1967).
Verder heeft pater Brada op Curaçao in La Union een groot aantal krantenartikelen geproduceerd over de kerkgeschiedenis van de regio.
Brenneker op, P., Curaçaoensia (Curaçao 1961).
Briceno Jaregui sj, M., ‘En las margenes del Orinoco’. In: Revista de la
academia Colombiana de historia ecclesiastica upb xiv nr. 38 (Medellin 1980).
Brouwer, J., Johanna de Waanzinnige (Amsterdam 1989, 7de druk).
Brouwer, Judith, ‘Bijbel, bier en brandewijn. Een predikant met een tapperij?’ In: E. van der Doe, P. Moree en D.J. Tang (ed), De smeekbede
van een oude slavin en andere verhalen uit de West. (Sailing Letters.
Zutphen 2009).
Brusse, A.T., Curaçao en zijne bewoners (Curaçao 1882, heruitgegeven
Amsterdam 1969).
Buddingh’, B.R., Van punt en snoa. Ontstaan en groei van Willemstad en
de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israël-Emanuel 1730-1732.
(proefschrift Delft; ’s-Hertogenbosch 1994).
Campo Del Pozo osa, F., Historia documentada de los agustinos en
Venezuela durante la epoca colonial (Caracas 1968).
Campo Del Pozo osa, F., ‘Fray Agustín Beltrán de Caicedo. Prefecto
Apostólico de Curaçao (1715-1738), defensor de los negros y del archiduque Carlos’. In: Paramillo 14 (San Cristóbal, Táchira 1995).
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Campo Del Pozo osa, F., Los agustinos y las lenguas indígenas en Venezuela (Caracas 1979).
Campo Lacasa, C., Historia de la iglesia en Puerto Rico 1511-1802 (Puerto
Rico 1977).
Camps ofm, Arnulf, Pelgrim en missioloog. Levensweg van een Nijmeegse hoogleraar. Autobiografische aantekeningen, bewerkt door
Vefie Poels. (Valkhof Pers Nijmegen 2006).
Camps ofm, Arnulf, The importance for the development and the future
of the church: Mission History in general. The study of the history of
local churches. p. 21-29.
Capitein, J.E.J., Staatkundig-Godgeleerd onderzoekschrift over de slavernij,
als niet strijdig tegen de Christelijke vrijheid (proefschrift Leiden 1742).
Carrez, L., Atlas geographicus Societatis Iesu (Paris 1910).
Carrington, S.H.H., The British West Indies during the American Revolution (Dordrecht 1988).
Carrocera ofm.cap, B. de, Misión de los Capuchinos en Cumaná I (Caracas 1968) banh 88.
Carrocera ofm.cap, B. de, Misión de los Capuchinos en los Llanos de
Caracas i (Caracas 1972) banh 111.
Carrocera ofm.cap, B. de, Misión de los Capuchinos en Guayana i (Caracas 1979) banh 139.
Casas op, B. de las, Historia de las Indias (Madrid 1927, herdruk in drie
dln.).
Castellanos, Juan de, Elegias de Varones Ilustres de Indias. Estudio preliminar: Isaac J. Pardo (Caracas) banh 57.
Caycedo y Velasco, Agustín Beltrán, Animadversiones adversus decretum Cardinalis de Tournon (Villafranca (Port) 1713).
Cevallos-Candau F.J., Cole J.A., Scott N.M., Suárez-Araúz N. (ed), Coded
encounters, writing, gender, and ethnicity in Colonial Latin America
(Un. Mass. Press 1994).
Cohen, J.M. (ed), Joden in de Cariben (Zutphen 2015).
Chiocchetta, Pietr, ‘Il secolo xviii nella luce della prospettiva missionaria’. In: J. Metzler (ed). Sacrae Congregationis de Propaganda Fide
Memoria Rerum 1622-1972 Vol.ii Parte i cap. i. (Freiburg 1973).
Debrot, N., ‘Verworvenheden en leemten van de Antilliaanse literatuur’. In: R. Römer, Cultureel mozaïek van de Nederlandse Antillen,
constanten en varianten (Zutphen 1977).
Dierickx sj, M., De Jezuïeten, hun wezen en werken (Brugge 1946).
Donis Rios, Manuel Alberto, ‘La cartografía jesuítica en la Orinoquia
(siglo xviii)’. In: J. Del Rey Fajardo (ed), Misiones jesuíticas en la
Orinoquia. i (San Cristóbal 1992) 792-796.
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Downey, K., Isabella the warrior queen (New York 2014).
Dudok, S.A.C., ‘De schilder Claes Moyaert en zijn familie’. In: Jaarboek
68 Amstelodamum (Amsterdam 1976).
Dujardin, Carine, ‘Historiography and Christian Missions in China.
The Belgian Franciscans in S.W.-Hubei (1870-1954). (Methodology,
presentation of an interpretative scheme)’. In: J. Heyndrickx (ed),
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Elliot, J.H., Imperial Spain 1469-1716 (London 1963, 2002).
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e3. illustratieverantwoording
Voorzijde omslag: Het plantagehuis Savonet is een van de oudste plantagehuizen, ‘Sabaneta’ geheten in 1677. Het huis was volgens het oudste
doopboek van Curaçao eigendom van de gereformeerde slavenhandelaar
Balthazar Beck (Beque). De pastoor uit Coro, die clandestien op Curaçao
was, mocht er dopen en overnachtte er ook. (zie doopjes 205-218 in
Bijlage a.2). De foto is gemaakt door mr. Hemert van Breda in 2017.
p. 10. Kaart Eylandt Curacao, gemaakt in november 1634 na de Hollandse verovering door Van Walbeeck.1 De letters komen overeen met
die op de kaart, zoals Van Walbeeck die punten noemde:
a Oostpunt
b Lagun Blanco
c de Fuyck
d 	Een van de voornaemste havenen, by de Spagnaerden ghenaemt Sta
Barbara
e Een bequame baye (nu: Caracasbaai).
f Een kercxken ofte capelleken (zie tekening)
g Sautpanne (nu: Jan Thiel)
h Dorp Sta Anna
i Quartier van ons Volck (Vijgeboomkamp).
k Inkommen van ’t Lack van Sta Anna ende voornaemste haven
l St. Miguel
m Een bequame baye (Vaersenbaai)
n El Pescadero
o St Martha (Saliña St Marie)
p Baya St Maria (Port St Marie)
q St Juan
r Sta Cruz
s saute binnenwateren
t dorp St Juan
v dorp Ascension
w kleyn onbequaem gat (Boca Ascension)
x vervallen huysen (Hato)
y Onbeqaem gat St Joris

1

In: Joannes de Laet, Iaerlyck Verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde
West-Indische Compagnie. (’s-Gravenhage 1931). Bijlage
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In het ‘Rapport van J. Van Walbeeck aen d’Vergaderinghe van de xixe’
staat nog:
De omtrek van het eiland is omtrent 25 mijlen en meest langwerpig.
Er zijn aan de lijzijde van het eiland twee besloten havens en vijf baaien,
zoals met letters in de kaart staan. Er is een rustig naar zee toelopend gebergte met stokvishout, wilde vijgebomen en ander slecht hout. Er zijn
weinig bomen. Er zijn enkele vruchten zoals ‘orange appelen, limoenen,
granaden, niet genoeg voor ons en de Indianen.’ Er zijn ook ‘beesten:
paerden, koeijen, kalveren, bocken ende geijten, dan de oorlogh heeft
alrede een goet getal geconsumeert.’
Voorts is het mijn mening ‘om voor het planten van een Colonie
mensen van onse eijgen natie te nemen oft anders nieu ofte varsch afgescheepte negros van Angola hier te stellen, die van onse regeringhe
ende religie soo niet vervreemt syn, als diegeen die langh met de
Spagnaerts gehanteert hebben’. (Van Walbeeck vertrouwt de Indianen
niet omdat ze teveel beïnvloed zijn door de katholieke en vijandige
Spanjaarden).
‘Indien u dit eiland wilt houden, dan dienen er boven het huidige
aantal van tweehonderd soldaten nog driehonderd gezonden te worden
om de waterplassen te bewaken. Bij de letter l op de kaart kan men het
hele eiland overzien, er is een bron vers water, zodat daar een goede
partij ‘gearmeerde ruijters’ moet zijn. Het fort bij de St Annabaai is in
aanbouw maar heeft nog veel materiaal uit patria nodig. Ook hebben wij
ammunitie nodig en ten spoedigste ‘vivres’: ‘Ne dum Roma deliberatur
pereat Saguntum’ (opdat niet terwijl Rome beraadslaagt, Saguntum ten
onder gaat). Was getekend: Johan van Walbeeck.
p. 24. Kaart van de stammen in het Caribisch Gebied en Zuid-Amerika.
Uit: H.J. Prien, La história del cristianismo en America Latina (Salamanca
1985).
p. 60. Rooms-katholiek Santa Barbara-kerkje op Curaçao (tussen
Caracasbaai en Oostpunt) gebouwd in 1542 door Lazaro Bejarano met
de hulp van Indianen. In 1634 was het een ruïne. De tekening zonder
achtergrond is de echte bouwtekening, door Bejarano opgestuurd;2 de
tekening met de Tafelberg als achtergrond is denkbeeldig (uit: archief
Brada).

2 Sevilla agi, Indiferente 1208.
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p. 76. Kaart van Colombia en Venezuela: het gebied van de nrq-provincie
van de jezuïeten. Uit: José Gumilla sj, El Orinoco ilustrado y defendido
(Barcelona 1791, herdruk in Bogotá 1955).
p. 128. Kaart van Venezuela met de verdeling van de ordes. Uit: H. Jedin,
K.S. Latourette, J. Martin, Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen
Kirchen in Geschichte und Gengenwart (Freiburg 1970) 86.
p. 160. De St. Annakerk, gebouwd door M. Grimon in 1752. Er zijn meerdere aanbouwingen geweest. De toren aan de Conscientiesteeg is pas
begin twintigste eeuw aangebouwd. De kerk ligt tussen de Breedestraat
(foto zonder toren) en de Conscientiesteeg.3 (foto ter beschikking
gesteld door het nac)
p. 188. De aanbidding van de god Cacodaemon door de Indianen van
Hispaniola.10
p. 220. Kaart van het West-Indisch gebied gemaakt door Isaak Tirion
rond 1750.
p. 228. Luchtfoto van de katholieke St. Annakerk midden in Otrabanda.
(foto ter beschikking gesteld door het nac).
p. 233. Drie gebedshuizen van andere gezindten:
a. De Lutherse kerk (1763 ingewijd) bestaat niet meer omdat hij in 1804
volledig is afgebrand en nooit meer opgebouwd. De afbeelding is van B.
Mourik. 4 De kerk lag vlak bij de Sint Annakerk aan de Breedestraat van
Otrabanda.
b. De gereformeerde Fortkerk was oorspronkelijk van hout, maar werd
in 1707 vervangen door de eerste stenen kerk, die in 1769 de huidige
vorm kreeg. De kerk staat binnen de muren van Fort Amsterdam.5
c. De joodse synagoge stamt uit 1732 en ligt aan de Columbusstraat en de
Hanchi di Snoa.
De synagoge uit 1703 was te klein geworden. Hendrik Schielach uit
Amsterdam was de architect van de synagoge uit 1732.6
3 M.D. Latour op, Pro-kathedraal Sint Anna 1752-1952 (Curaçao 1951) en A. van Loon
& E.A.C. Lucasius, From priest to architect. In: H.E. Coomans (ed), Building up the
future from the past (Zutphen 1990).
4 J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. (Aruba 1970) 57.
5 J. Hartog, Building the Fortchurch. In: H.E. Coomans (ed), Building up the future
from the past (Zutphen 1990).
6 B. Buddingh, Hendrik Schielach, builder or bungler? In: H.E. Coomans (ed), Building up the future from the past (Zutphen 1990).
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p. 238. Tekst van de eerste pagina van het doopboek uit 1677 in het handschrift van Gomez Manso (Bijlage a.2; uit het a ac).
p. 286. Tekst uit de Notitia van Schabel in zijn handschrift (uit het arsi).
p. 302. Afbeelding van jezuïeten uit Peru (1614): ‘Buen Gobierno.
Reverendo rector general de la compañía de Jesus de este reyno. Orden
muy obediente en el Lima y en el mundo’, gemaakt door de Inca Poma
de Ayala.7
p. 346. Columbus’ aankomst in Guanahani.8
p. 360. Afbeelding van het afgodenaltaar van de Araucos Indianen dat
Francisco Romero oesa rond 1690 heeft vernietigd. Afbeelding stond
in zijn Llanta sagrada de la America.9
p. 368. Negerslaven aan het werk. Uit: De Bry (1979). 10
p. 400. Het Fortpaleis, gebouwd in de zeventiende eeuw.
Achterzijde omslag: Christine Schunck tijdens een lezing over de
missioneringsgeschiedenis van Curaçao op de Universiteit van Curaçao
in 1990.

Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y buen gobierno (1614). Codex
peruvien illustré (Paris 1936).
8 Th. de Bry, De ontdekking van de nieuwe wereld. 1493 Plaat ix. Een facsimile editie
van zijn 16de eeuws werk (Amsterdam 1979).
9 Roma apf, a mer 1 f.344-345 dd 14 okt.1693.
10 Th.de Bry, idem. Plaat xxiiii.
7
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e4. register van persoonsnamen

Acosta, Mateo, capitan-general  iii
Acosta, Mathias de, piloto  doopboek
Adriaan van Utrecht  i
Agreda, Pedro de, bisschop  i
Albani, Alessandro, kardinaal  iii
Alexander vi Borgia, paus   i
Alexander vii, paus  iii
Alexius, Andreas, sj  ii
Alfaro, Manuel de, odm  i +bijlage
namen d2
Alfinger, Ambrosio de, Welser  i
Altamirano, Diego Francisco, sj  ii
Alvarez de Quiñones, Antonio
Claudio, aartsbisschop  iii
Amelot, Petrus, sj  bio
Ampíes, Juan de i  v
Ampíes, Maria Beatriz de (dochter)  i
Angelus ofm.cap, pater (Joannes
Pauwens)  i
Anteria, graaf van  ii, iii
Aquilar, priester bijlage namen  d2
Aquino, Antonius bijlage namen  d2
Aquino, Thomas van  i
Aranz, dr.iph Xavier de,
aartsbisschop  iii
Ar(e)chaga, Manuel de iii +bijlage
namen  d2
Arowakken, Indianen  i
Ayala, Manuel de  iii
Baldivia, Felipe, ofm i +bijlage
namen d2
Bargas de Burburata, Luis de, pastor
i+bijlage namen d2
Barretto, Antonio, o.carm. i +bijlage
namen d2
Barrio, Melchior del, oesa i, iii
Bartholome, capitan doopboek
Bastidas, Rodrigo de, conquistador i
Bastidas y Rodriguez, Isabel i

Bastidas y Rodriguez, Rodrigo de,
bisschop i
Bataille, procurator Missio Hollandica
sj ii
Baynard, Judith x Pieter Stuyvesant iv
Beaumont, JJ, wic iii
Beck, Balthazar, capitan, sl.eigenaar
doopboek
Beck, Jacobus, gouverneur en zoon
van Mathias ii, iii
Beck, Mathias, gouverneur i
+doopboek
Beck, Willem, broer van Mathias i
Beek, Nicolaas van, gouverneur iii
Bejarano, Lázaro de Inl, i, v
Benedictus (van Nurcia) ii
Benedictus xiii, paus bio
Bernagie, Bastiaan, directeur wic i
Bernardo, Ambrosio bijlage namen d2
Berse, Caspar, sj ii
Bettonville, Antonius, sj ii +tekst
Schabel
Beuningen, Jan van, gouv.ad interim ii
Beuningen, Jonathan van, gouverneur
ii +bio
Blanco, Andres bijl d 2
Boabdil (emir) i
Bobadilla, Francisco de i
Böck, Gaspar, sj ii
Boeij, W.C. iii, iv
Bohorquez, Pedro de, oesa i +bijlage
namen d2
Bolivar, Simon, vrijheidstrijder iii
Bollaert, Petrus, sj ii +bio
Bonilla, Felix Carlos de, oesa i
+bijlage namen d2
Boon, weduwe ii
Bossadors, J.T. de, op iii
Bosman, Willem, wic
Bragado, Don Diego ii +tekst Schabel
Brander, Petrus de, sj ii +bio
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Brands, Theo, ofm iii +bijlage namen
d.2
Braze, Joannes, sj ii +bio
Brentano, procurator sj tekst
Schooneman
Breuer, Petrus ii bio
Breuer, Wenceslaus, sj ii +bio
Bril, Maria de bio
Brion, Luis, vrijheidstrijder iii
Brito, Pedro de, pardo/mulato libre
doopboek
Brouwers, Theodorus, ofm iii
+bijlage namen d.2
Brugman, Jan Hendrik iii
Bruijn, Arnoldus de iii +bijlage
namen d.2
Brune, Alberto (overleden) y Isabel
(weduwe) i +doopboek
Brune, Ana, adulta hija legitima de
Alberto y Isabel doopboek
Brune, Christina, adulta hija legitima
de Alberto y Isabel doopboek
Buckowsky zu Hustiran, Albertus
Eusebius, sj ii +bio
Buckowsky zu Hustiran, Cristobal ii
Buckowsky zu Hustiran, Francisco ii
Busca, Ignatio, nuntius iii
Caiquetíos Indianen i
Caldera, Nicolas i +doopboek +bijlage
namen d2
Calderón, José de i +bijlage namen d2
Calderón, Petrus, sj ii
Cales, Gijsbert Roelen ii, iii
Calvijn, Johannes iii
Cañas, gouverneur iii
Cano, Melchior, op i
Capelle, Aymericus van de,
aartspriester iii
Capitein, Ds. Jacobus, Eliz, Joannes,
Afrikaan iv
Caposelato, don Bartolome tekst
Schabel
Capueel, Engelbertus bio
Capueel, Herman bio
Capueel, Joannes, sj ii +bio

Capueel, Martinus bio
Caracas, Juan, mulato libre doopboek
Cardenas, Gutierrez de i
Cariben i
Carlos i van Spanje i
Carrilho, Nelson, beeldhouwer
Inleiding
Carvajal de Ribera odm, Fernando de,
aartsbisschop i +bijlage namen d2
Carvajal, Juan de i
Carvajal sj, Pedro M.bio
Casabona sj bio
Casas op, Bartolomé de las, i
Casas, Pedro de las, vader van b. I
Cassard, Jacques de, kaper ii
Castellanos, Juan de  i +bijl d
Castelli, prefect Propaganda Fide  iii
Castilla odm, Francisco de  i +bijl d
Castillo, Alonso de  iii
Castillo, Josef Mateo  bijl d
Castro oesa, Felipe de i  iii
Castro, Francisco de, vaandrig van
Fort  doopboek
Cavarte, José, sj  ii
Caycedo, Francisco Félix Beltrán
de  iii
Caycedo y Velasco, Angela  iii
Caycedo (of Caizedo) y Velasco,
Agustin Beltrán  i, ii, iii, v +bio
+tekst Schabel +bijlage namen d.2
Caycedo y Velasco, Don Dionisius
José  iii
Cham, bijbelse figuur  iv
Christiaansz, Andries  iii
Cisneros ofm, Francisco Jiménez
de  i
Claasz, Pieter  iii
Claver sj, Petrus  ii
Clemens ix, paus  ii
Clemens xii, paus  iii
Cloots sj, Cornelis  ii, iii, v +bio
+bijlage namen d.2
Cloots, baron J.B.  ii, iii +bio
Cloots, Johan Baptist Herman Maria,
revolutionair  ii
Cloots, Paulus  ii
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Cloots, Thomas  ii +bio
Codde, Petrus  i
Colbert, Jean Baptiste  iv
Collen, Jeremias van, gouverneur  ii,
iii +bio
Collen, Juan Pedro van,
gouverneur  iii
Colón, Cristóbal/ Cristoforo
Colombo  i
Colón, Diego, zoon van
Cristóbal  Inl., i
Colón, Fernando, zoon van
Cristóbal  i
Conchillos y Quintana, Lope de  i
Córdoba op, Pedro de  i
Cornelissen, slavenhandelaar  i
Cosa, Juan de la, conquistador  i
Coymans, Balthazar,
slavenhandelaar  i, iii
Coymans, Balthazar, kapitein  iii
Cremona, Slavador de  i +bijlage
namen d.2
Croes, weduwe van Nicolaas  iii
Crommelin, gouverneur van
Suriname  iv
Cueva, Beltran de la  i
Cybo, Alderano, secretaris
Propaganda Fide  iii
Daubenton sj, Guillermo  iii
Davia, Gianantonio, nuntius  i, iii
Debrot, Nicolas (Cola)  Inl., i, v
Deltré, Guillelmus, sj  ii +bio
Diaz Pimienta, Joseph/Abraham  ii
Diaz de Vivar, Rodrigo El Cid  i
Diez Madronero, Didacus Antonius,
bisschop  iii
Dillen, Wilhelmus van,
aartspriester  iii
Dola ofm.cap, Victor de  i, ii, iii
+bijlage namen d.2
Domingo, Juan, moreno
libre  doopboek
Dominguito  iii
Drake, Francis  i
Duez, Guillaume  bio

Duinmeijer, Derwin  Inl.
Dujardin sj (alias Verhof ),
Dominicus  ii, iii, v +bio +bijlage
namen d.2
Dujardin sj, Joannes Bapt.,  bio
Dujardin, Philippe  bio
Dunevet, Pedro, sl. eigenaar
van Guillermo en Martha,
legitieme ouders van zoon
Francisco  doopboek
Dunevet, Pedro, sl. eigenaar van Luis
en Juana, legitieme ouders van zoon
Luis  doopboek
Dupont, Juan  doopboek
Dupont, Phelipe, hijo  doopboek
Druschky, Sigismund  bio
Dussel, Enrique  Inl., i
Eisenbeil, kapelaan  v
Ellis, Wim, bisschop  Inl.
Enrici ofm (Keulen), Teodosio  iii
Enriquez de Arana, Beatriz, moeder
van Fernando Colón  i
Enzensberger, Hans Magnus  i
Episcador, Nicolas  iii
Erasmus, Desiderius  Inl., i, iii
Escoto y Ledesma ofm, Tomás  i
+bijlage namen d.2
Eslava, Sebastián de bio  
Esperanza carm., Manuel de la,. i
+bijlage namen d.2
Espinar ofm, Alonso de  i
Esturdi, don Diego Vicente  iii
Faesch, Isaac gouverneur  iii, iv
Faij, gouverneur Jan Noach du  ii, iii
+bio
Federmann, Nikolaus  i
Ferdinand van Aragon  i
Ferdinand i van Habsburg  i
Fermin de la Espidea, Juan  ii
Fernandez sj, Joannes  ii +bio
Ferrer, Manuel y Cathalina de
Riva  doopboek
Ferrer, Maria Magdalena, hija de
Manuel, español  doopboek
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Figueroa osh, Luis de  i
Filips i van Habsburg  i
Filips ii van Habsburg/Spanje  Inl.,
i, iv
Fixado op, Iacinto  iii
Flamenco, Daniel y Isabel
Fansantfoort  doopboek
Flamenco, Ana, hija
legitima  doopboek
Flamenco, Matheo, sl.
eigenaar  doopboek
Flor, pastor Juan de la  i +bijlage
namen d.2
Flores, Juan de Flores  tekst Schabel
Florencia de Ampíes  i
Fonseca, Juan Rodriguez de  i
Fort, Thomas  Inl., iii +bijlage
namen d.2
Franken, D  iii
Freijtens odm, Antonio, iii
Fritz sj, Samuel  ii +bio
Gachazijn, Jean Baptiste  iii
Galesio, Francisco kapitein  i, iii
+doopboek
Galesio, Maria, vrouw van
Francisco  doopboek
Galesio, Geronyma, hija
legitima  doopboek
Galinder, Juan Antonio  iii
Gallardo ofm, Pedro  i +bijlage
namen d.2
Gambier op, Petrus Wijnandus  iii
+bijlage namen d.2
Gamero, Andrés Ramos  i
García sj, Andrés  bio +bijlage namen
d.2
García, Augustin en Francisca
Luisa  doopboek
Germa, George  iii
Ghilini, Thomas, nuntius  iii
Gigantes, Los  i
Glinthoost sj  tekst Schooneman
Gomez Manso, Juan, pastor Coro  i,
iii +doopboek +bijlage namen d.2
González de Acuña, Antonio,

bisschop  i, iii +doopboek
Grande sj  bio
Gregorius xv, paus  iii
Grillo, Domingo  i
Grimon oesa, Miguel  Inl., iii, iv
+bijlage namen d2
Grotius (de Groot), Hugo  i, iv
Grovestins, W.A.S. van  iii, iv
Guerra, Cristobal  i
Guerra, Luis  i
Guesca ofm.cap, Pedro Tomás de  i
+bijlage namen d.2
Guevarra (of Guebarra) ofm,
Salvatore de  iii +bijlage namen d.2
Gumilla sj, José  bio + kaarten e.3
Gutierrez sj, Bernabe Francisco  ii
Gutiérrez, don Diego  i +bijlage d.2
Gutierrez, Francisco Gregorio  iii
+bijlage d.2
Gutierrez, Gustavo  Inl., i
Hadrianus vi, paus  i
Harinckman, Agatha  bio
Havet sj, Ludovicus  bio
Hawkins John  i
Hein, Piet  iv
Helmich, Gerardus  ii
Hendrik iv van Castilië, broer van
Isabella  i
Hendrik de Zeevaarder, Portugees  i
Henriquez, Philippus  iii
Herdez odm, Alexander  iii +bijlage
namen d.2
Hernandez, Joseph Antonius uit
Madeira  iii +bijlage namen d.2
Herrera, Carlos de  iii
Herrera, Nicolas de, vicaris  iii
Heumen, Henricus  bio
Heumen sj, Karel van  ii, iii +bio
+bijlage namen d.2
Hohermuth von Speyer, Georg (Jorge
d’Espira)  i
Honso, Francisco y Barbara,
indios  doopboek
Honso, Sebastiana, hija
legitima  doopboek
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Kerkman, Giovanni Theodoro,
pastoor Castricum  iii
Kessel, J.C. van  ii
Kistemaker, J.F.A., kapelaan  iii
Klock, Anna  bio
Koninck sj (del Rey), Laurentius
(Lorenzo)  ii +bio
Knippink, Johannes  iii

Huerta odm, Francesco de la  i
+bijlage namen d.2
Humboldt, Alexander von  iv
Hutten, Philipp von  i
Ignatius (Iñigo) (de Loyola)  ii, iii
Imperiali, kardinaal  iii
Indiesito, Leopoldo  tekst Schabel
Innocentius xi, paus  
Isabella van Castilië   i
Isabella van Portugal  i
Jacobs op, Willem  iii +bijlage
namen d.2
Jacops sj  bijlage tekst Schooneman
Jansen, Paulus  bio
Jansen, Juana, partner van Jan
Six  doopboek
Jansenius, Cornelius  iii
Janssen sj, Joannes  bio
Jilibert, Jacomo (Jubert?)  doopboek
Jimenez de Bohorquez, Pedro  iii
Jiménez de Quisada  i
Job, bijbelse figuur  iv
Johannes Paulus ii, paus  iii
Joode, Roeloff, schipper  iii
Juana, Isabel  doopboek
Juana la Beltraneja  i
Juana la Loca  i
Juan i van Portugal  i
Juan ii van Portugal  i
Juan ii van Aragon  i
Jubert (Joubert), Jacomo  i
+doopboek
Julius ii, paus  i
Karel i/v van Habsburg  i
Keck, Jacob ii  bio
Kelner sj, Joannes  ii +bio
Kennedy, Jeremias  doopboek
Ken, Guillermo (afkorting van
Kennedy?), getuige  doopboek
Kennely (Kennedy),
Guillermo  doopboek
Kennely (Kennedy), Juan, hijo
legitimo  doopboek

Labañino, Simón, presb.  i +bijlage
namen d2
Labat, J.B., op  i
Langhemans sj, Ferdinand  ii, iii
+bio +bijlage namen d2
Langhemans, Franciscus  bio
Lante, kardinaal  iii
Lara, Don Bernardino de, admiraal  ii
Lasso de la Vega, Domingo, op  iii
+bijlage namen d.2
Leal, Dionysius, Sto Domingo  iii
Lefebure sj(Fabro), Petrus (Pedro)  ii
+bio
Leinzen, Cornelio, capitán  tekst
Schabel
León odm, Blas de  i+bijlage namen
d.2
Lewis, Matthew, Jamaica  iv
Liebenshausen, Sebastianus
von  tekst Schabel
Ligon, Richard, Barbados  iv
Lizeta sj, Tomas de  ii +bio +bijlage
namen d.2
Lobaton op, Didacus de  ii +bijlage
namen d.2
Lodewijk xiv, koning Frankrijk  iv
Longas ofm, Jos de  iii
López ofm, Baltazar  i +bijlage
namen d.2
López sj, Jaime  ii +bio +bijlage
namen d2
López de Morla, Don Lope  i
López de Palacios Rubios, Juan  i
Loyola sj, Iñigo de  ii
Luyten ofm, Johannes  iii +bijlage
namen d.2
Luther, Maarten  Inl., i, iii
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Llanos y Collantes sj, Isidoro  i, ii
+bijlage namen d.2
Mac-Evoy, Christoforo, ap.prefect Sta
Cruz  iii
Maconeri, Magdalena  doopboek
Maldonado, Alonso de  i
Manaure, Martin, cacique  i
Manzanedo osh, Bernardino de  i
Marchena, judio,
slaveneigenaar  doopboek
Martín, Pedro en Elvira  doopboek
Martínez, don Gaspar, pastor  i
+bijlage namen d.2
Martínez ofm, Matias  i +bijlage
namen d.2
Martinus v, paus  i
Mateo, Juan  i
Mateos ofm, Francisco  i
Mateus de la Rosa, Lucia  iii
Maubach ofm, Arnoldus  iii, v
+bijlage namen d.2
Maxime ofm.cap, père  iii
Manzo, Francesco  bijlage namen d.2
Meaurio sj, P.  bio
Medici, Giulio de  i
Meezemaeker sj (Thezemaker),
Franciscus de  ii
Meijers, Anna x Joannes van der
Meulen  ii
Meijers, Antonius, zoon van
Jacobus  ii
Meijers, Jacobus, broer van Anna  ii
Meijer, Henrico schipper  iii
Mello, Thomas de, secretaris
koning  iii
Méndez de Guevara op, Francisco
Lorenzo  i +bijlage namen d.2
Méndez de Guenaro, Francisco
Lorenzo  iii
Meneses odm, Juan de  i +bijlage
namen d.2
Merino odm, Antón  i +bijlage
namen d.2
Meriño, Miguel  iii

Meulen, Joannes van der, koopman
Rotterdam  ii
Molinos, Juan de Molinos (van der
Meulen)  tekst Schabel
Mexica, Juan de, mulato
libre  doopboek
Mimbela sj, Mateo  bio
Minor, Juan  doopboek
Molinari, Joannes Carolus,
nuntius  iii
Moniz Perestrelo, Filipa, moeder van
Diego Colón  i
Montagu ofm.cap, Josepho Maria
de  iii
Montañin, Juan, capellan
Galesio  doopboek
Montault de Mesenetz, Charles Jozef
Nicolaus  iii +bijlage namen d.2
Montero, Balthazar de  i
Montero, Juan  doopboek
Montes de Oca, don García  i+bijlage
namen d.2
Montesinos op, Antonio de  i
Monteverde ofm, Bernardus  iii
Mosén ofm, Jaime  i
Mosquera, Juan de, uit Trujillo  i
Mosquera y Figueroa, Juan de, uit
Popayan  i +bijlage namen d.2
Moijaert, Juan, koopman op
Curaçao  ii
Moyart, Peter, koopman Curaçao  ii
+bio
Mozes, bijbelse figuur  iv
Muhammed b. Sa’d  i
Muisca-Indianen  i
Muller, ds. Johan George  iv
Nassau, graaf Johan Maurits van  iv
Navarro, Antonius  iii +bijlage
namen d.2
Neira sj, Alonso de  ii
Neuhauss sj, Andreas  bio
Newman, John Henri  ii
Nicolas, kapitein  ii +tekst Schabel
Niewindt, Martinus  iii, v
Niño sj, Martin  ii +tekst Schabel
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Niño, Pedro Alonso  i
Noach, bijbelse figuur  iv
Nuñez de Balboa, Vasco  i
Nusayr, Musa b.  i
Nuzzi, Adeato  iii
Obino sj, Juan de  ii +bio +bijlage
namen d2
Ocampo, Gonzalo de  i
Ochoa oesa, Gaspar de  i +bijlage
namen d.2
Oem, J.S.A. pastor Amsterdam  iii, v
Oever, Theodorus ten  iii +bijlage
namen d.2
Ogón, José de  i +bijlage namen d.2
Ojeda, Alonso de  i
Oliviera, Domingo Juan de,
presb.  i+bijlage namen d.2
Olofut (Overvoet?),
Grazia  doopboek
Oortse, Cornelis  bio
Oortse, Johannes  bio
Oortse, Maria Levina  bio
Ortiz, Pedro cacique  i
Ovando, Nicolás de  i
Pacini, Antonio  iii
Padilla odm, Francisco de,
bisschop  i+bijlage namen d.2
Pagés sj, José  bio
Palmito, Juan, kapitein boot  ii
Pamplona ofm.cap, Matías de  i
+bijlage namen d.2
Pape sj, Libertus de   bio
Paredes sj, Antonio  ii +bio +bijlage
namen d.2
Parera, Elias, Punda  ii
Paret sj  tekst Schooneman
Parijs sj, Gregorius van  ii +bio
Partier, Maria  bio
Paula, Jandi  v
Paulus iii paus  i, ii
Pauw sj, Ignatius de  bio
Pauwels sj, Bruno  ii, iii +bio
+bijlage namen d.2
Pauwels, Livinia  bio

Pauwens op, Gaspar, broer van
Joannes  i
Pauwens, Joannes (pater Angelus
ofm.cap)  i, iii
Paz, Abraham de  ii
Pedro, bisschop La Puebla  iii
Peralta, Juan Thomas  iii
Pérez Velasquez, pastor Juan  i
+bijlage namen d.2
Peraza op, Isidoro de  i +bijlage
namen d.2
Pérez de Tolosa, Juan  i
Peter, drager viool Breuer  ii
Petrus, Sint, paus  i
Pico, Joseph de, negro
libre  doopboek
Picquerie, Joannes  bio
Picquerie sj, Petrus  ii, iii +bio
+bijlage namen d.2
Pien sj  bio
Piñango, Fancisco uit Caracas  i
+bijlage namen d.2
Pirovano ofm, Johannes   iii +bijlage
namen d.2
Pives sj, Jacobus  bio
Picon/Pizon, Luis Felix  bijlage
namen d.2
Prat, vicaris  iii
Priens, Joanna de  bio
Ptolemaeus i
Querni, Franciscus Maria  iii
Quiros, Don Francisco Bernardo
de  ii +tekst Schabel
Ramos Gamero ofm, Andrés   bijlage
Reinink, Klaas  iii
Remarque, Maria  bio
Rendon, Joseph  iii
Retz sj, Franciscus  ii, iii +bio
Rialp, Markies de  iii
Ricardos, don Ph., gouverneur
Venezuela  iii
Ricci sj, Matteo  ii
Riebeeck, Jan van  iv
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Rieu de Maisonneuve op, M de  iii
+bijlage namen d.2
Rincon, Francisco del, bisschop  iii
Rio, Balthazar del, capitán/
slaveneigenaar  doopboek
Ripalda sj, Mathias de  ii
Rivera, Gómez de  i
Rivero sj, Juan de  ii +bio
Robert, Jean  iii
Rocha op, Francisco de la, capellan
Grillos  doopboek +bijlage namen
d.2
Rocq sj, Franciscus de  ii
Rodier, gouverneur Curaçao  iii, iv
Rodriguez, Andres, zeeman/
peetoom  doopboek
Rodrigues, Melchior  doopboek
Rodríguez oesa, Manuel  i +bijlage
namen d.2
Rodriguez de Romera Tamaris, Isabel,
x Rodrigo de Bastidas  i
Roldan, Felix Martin  iii
Roldan-Mariño, Maria  iii
Roldan, Michael Martin  iii +bijlage
namen d.2
Romeo sj, Juan  bio
Romero oesa, Francisco  i, iii +bijlage namen d.2 en afbeelding e.3
Rubio sj, Juan Martinez  ii
Ruiz ofm, Francisco  i
Ruiz, Luiz, negro libre  doopboek
Ruiz de Andrade, don Juan  i +bijlage
namen d.2
Salazar sj, Agustín de  bio
Salcedo ofm, Jerónimo de  i+bijlage
namen d.2
Sampayo op, Antonio  i +bijlage
namen d2
Sanchez, Bartholome  doopboek
Sanchez, Manuel  iii
Sánchez Reyno, Pedro  i +bijlage
namen d.2
San Ignacio ofm, Manuel  i +bijlage
namen d2
Santo Domingo osh, Alonso de  i

Salvador de Cremona  i
Schabel, Catharina Isabella  ii +bio
Schabel, Michael J. A.  Inl., i, ii, iii
iv, v +bio +teksten Schabel +bijlage
namen d.2
Schagen, Jan van  iii
Schelle, Joannes van  bio
Schelle sj (alias: Clock), Petrus
van  ii, iii +bio +bijlage namen d.2
Schinck ofm, Jacobus  iii, iv
+bijlage namen d.2
Scholten, Joannes  iii
Schooneman sj, Petrus  ii + bio +
bijlage Reisverhaal b.2
Sepúlveda, Juan Ginés de  i
Sevilla ofm, Gaspar de  i
Sewall, Samuel uit Boston  iv
Sharpe, Granville, abolitionist  iv
Sieghardt sj, Elias  ii +bio
Silva op, Francisco de  i+bijlage
namen d.2
Silva, Domingo de, mulato
libre  doopboek
Silva, Manuel de, capitán vrije mulat/
slaveneigenaar  doopboek
Six, Juan (Jan)  i+doopboek
Six, Matheo, hijo legitimo  doopboek
Sixtus v, paus  i
Slijk, Antony  iii
Smith, Adam  iv
Solano, Joseph  iii
Soña ofm, Angel de  i+bijlage
namen d.2
Soto, Domingo de  i
Sotomayor op, Juan de  i +bijl d.2
Spiegel, van den, raadpensionaris  iv
Spinelli, prefect Propaganda Fide  iii
Steigmiller sj, Ernesto  bio
Stoppel ofm, Johannes  bijlage
namen d.2
Stuyvesant, Pieter  i, iv
Suarez, Daniel  ii
Suárez de Aranso, don Gaspar  i
+bijlage namen d.2
Suárez Zuñiga op, Juan  i +bijlage
namen d.2

— 398 —

Tabares op, Francesco de  tekst Schabel
Tacoada, Marcos de  tekst Schabel
Taino Indianen  i
Talavera osh, Hernando de  i
Tamburini sj, Michelangelo, generale
overste  ii
Tames-Indianen  i
Tapia sj, Mathias de  bio
Tariq  i
Tejada sj, Andres de, bio +bijlage
namen d.2
Tendilla, Inigo graaf van i
Thielen, weduwe van Jan ii +bio
Toebast sj, Ignatius, ii +bio
Toledo y Rojas, Maria de, x Diego
Colón  i
Torquemada op, Tomás de  i
Torre sj, p.de la  tekst Schooneman
b.2
Tournon, patriarch de  iii
Ugarte ofm, Antonio de  i +bijlage
namen d.2
Ugarte op, José de  i +bijl d.2
Urbanus viii, paus  ii
Ureña y Salas, Pedro de  tekst Schabel
Usselincx, Willem  iv
Uytrecht, Rodrigo de  iii
Vaas, Clara x Daniel Suarez  ii
Valkenborgh (Fenbergu) sj,
Nicolas  ii +bio
Vangala (van Galen?), Juan,
slaveneigenaar  doopboek
Vázquez de Velasco, Angela  iii
Vega, Antonio de la, Caracas  iii
Vega, Pedro de la, Madrid  iii
Vela del Pino, Diego, Don  iii
Velden ofm, Libertus van der  bijlage
namen d.2
Veltman, luitenant  bio
Venegas, Andres, padre  tekst Schabel
Vento, Thomas de,
slaveneigenaar  doopboek
Verbeck ofm, Franciscus
Bernardinus  iii bijlage c.4

Verge, Louis  iii
Verkuil, ds. Nicolaas  ii
Vespucci, Amerigo  i
Vidaud op, père  iii
Villafranca, Fernando de, pastor  i
+bijlage namen d.2
Villar odm, Emmanuel de   iii
+bijlage namen d.2
Villegas, Juan de  i
Vitoria op, Francisco de  i
Vittoria, Juan y Francisca,
indios  doopboek
Vittoria, Francesco y Silvestra,
indios  doopboek
Vittoria, Juana Martina, hija
legitima  doopboek
Vlaam op, Jozef de  i
Vondel ofm, Petrus van den  iii
+bijlage namen d.2
Walbeeck, Johannes van  i, iv
Waldt sj, Johannes  ii +bio
Welser, Bartolomeo  v i
Wijckerslooth sj(Nokcoslootl),
Aloysius  ii
Wijntjes, Lambertus  iii
Wille, Maria Cecilia de  bio
Willem i, koning der
Nederlanden  iii, v
Willem v, erfstadhouder  iv
Willi sj, Jacobus  ii
Winklaar, kapitein-luitenant  bio
Wolsey, Thomas, kardinaal  i
Wydra sj (Wijdra), Franciscus
(Frantisek  ii +bio
Wynants sj, Simon  ii +bio
Xaverius sj, Franciscus  ii
Zalas odm, Bartholomeus  iii
+bijlage namen d.2
Zamorano oesa, Juan  i+bijlage
namen d.2
Zaurek sj, Marcus  ii +bio
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Het Fortpaleis

DANKWOORD

Deze studie over Curaçao is met de hulp van velen tot stand gekomen.
Sommigen zijn al overleden zoals mijn vorige promotores prof.dr. Mathieu
Spiertz en prof.dr. Jan Roes, beiden hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de Radboud Universiteit, voorheen Katholieke
Universiteit Nijmegen. Zij hebben mij jarenlang gestimuleerd om naast
mijn vele andere activiteiten toch door te zetten en hebben gezorgd dat
subsidiegevers zoals het Kabinet (nu Directoraat) voor Koninkrijkszaken
en het Istituto Olandese in Rome mijn studiereizen mede bekostigden,
waarvoor ik de subsidiegevers hartelijk dankzeg. Ook mgr.prof.dr. Jan
de Kok ofm wil ik danken voor zijn mooie aanbevelingsbrief met veel
aartsbisschoppelijke stempels uit Utrecht, waardoor de aartsbisschop in
Caracas mij tot het heiligste der heilige van het archief wilde toelaten,
waar ik het jaar ervoor met stempels van deze universiteit slechts tot het
voorgeborchte was doorgedrongen. Verder was de onlangs overleden
prof.dr. A.F. Paula op Curaçao steeds zeer behulpzaam bij mijn zoektocht
en verdient mijn grote dank. Uiteindelijk kon ik zo in 1997 het eerste
deel van mijn proefschrift het licht doen zien bij het ahsi in Rome. Het
waren de Notitia en het Diurnum van Schabel in het Latijn, met een biografie over Schabel in het Engels. Een jaar later werd ik ernstig ziek. Het
werd ontdekt nadat ik in Cambridge een lezing gehouden had over de opvolgers van Schabel, maar ik kon de publicatie ervan niet meer afmaken.
Dus de volgende drie artikelen van mijn beoogde dissertatie kon ik vergeten: heel jammer. De medische vooruitzichten waren toen zeer slecht,
maar gelukkig kreeg ik in 2014 van mijn neef, de otoloog prof.dr. Cor
Cremers, te horen dat er weer hoop was. Hij heeft mij vanaf dat moment
tot de dag van vandaag aangemoedigd om toch het werk af te maken en
zo begon ik opnieuw om alle gegevens die ik in de jaren negentig op mijn
reizen verzameld had te ordenen tot de huidige omvang. Ook vond ik
mijn huidige promotores bereid om de nieuwe opzet te bespreken en
mijn werk van hun zeer gewaardeerde opmerkingen te voorzien, waarvoor ik hen hartelijk dank.
Nu is er dan eindelijk een onderzoek afgerond naar de missionerings
geschiedenis van Curaçao van 1499 tot 1776. Er waren slechts enkele
dominicanen op Curaçao geweest die in hun vrije tijd wat artikelen ge— 401 —

schreven hadden over de vroegste tijd, maar ik had nog geen idee of die
artikelen waarheidsgetrouw waren. De paters waren niet scheutig met
het vermelden van bronnen: het leken wel biechtgeheimen, maar ze
bleken na het vinden van de juiste archieven goed werk verricht te hebben. Dus bij deze ook mijn dank aan de paters Euwens, Latour, Nooijen,
Brenneker, Streefkerk en Brada, waarbij Brada extra lof moet krijgen omdat hij over alle tijdperken goed ingevoerd was. Voorts wil ik de archiefbeheerders hartelijk danken, die mij in de jaren negentig geholpen hebben. En zelfs nu nog, dankzij het moderne internet, stuurt het Nationaal
Archief Curaçao, maar ook het provinciaal archief van de dominicanen
uit Nijmegen enige gegevens: masha danki. Tijdens zulke reizen gebeuren er altijd onverwachte dingen en dan is enig medeleven nodig: zowel
de Nederlandse Ambassade in Caracas als het vroegere oksna (overlegorgaan Kulturele Samenwerking Nederland-Antillen) op Curaçao en
het Haagse Kabinet van de Gevolmachtigd Minister van Curaçao wil ik
danken voor hun hulp evenals de mensen bij wie ik mocht logeren. Dat
waren onvergetelijke momenten van vriendschap.
Ook mijn ouders wil ik noemen die mij vanaf het begin gesteund hebben: mijn vader was zelf een amateurhistoricus naast zijn ondernemerschap en weefkunst. Mijn moeder wist mij altijd moed in te spreken toen
ik ziek werd. Zij waren heel bijzonder en zonder hun inspiratie had ik het
nooit kunnen volhouden. Mijn proefschrift draag ik aan hen op. Natuurlijk zijn ook mijn kinderen een grote vreugde en steun voor mij geweest.
Mijn dochter is na haar eindexamen gymnasium in de grote vakantie
mee naar Rome gegaan om op het jezuïetenarchief Latijnse teksten over
te schrijven: voor een puber bewonderenswaardig! Ook daarna was zij,
maar ook haar broer, een grote steun: dus ook mijn dank aan jullie evenals aan alle dierbare vrienden en familieleden die mij in de loop van al
die jaren geholpen hebben met morele steun (dr. Jean van Griensven),
adviezen (dr. Jaap van Soest), nalezen (dr. Lout Bots) en vertalingen van
resp. de Engelse en de Spaanse samenvatting, (mijn oudste zus drs. Ineke
Vossen-Schunck en de bevrijdingstheoloog prof.dr. Hans-Jürgen Prien).
Jullie hebben mij bijzonder goed geholpen om ervoor te zorgen dat ik tot
dit punt gekomen ben. Tot slot wil ik het Sormanifonds danken voor zijn
financiële ondersteuning en zowel Mirjam Boelaars van Seniorweb voor
de vele digitale adviezen als mijn uitgever Hanneke Westhoff van Valkhof
Pers voor de mooie uitgave: hartelijke dank voor alle goede zorgen.
Amsterdam 2018
Christine Schunck
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OVER DE AUTEUR

Christine W.M. Schunck werd geboren op 24 oktober 1942 in Kerkrade
(L). Ze bracht haar lagereschooltijd gedeeltelijk door op Bonaire en leerde
daar in de godsdienstles papiaments. Na het gymnasium bij de ursulinen
in Venray (kostschool) en bij de franciscanessen in Heerlen ging ze aan
de Katholieke Universiteit Nijmegen geschiedenis studeren. Haar meest
gewaardeerde hoogleraren waren prof.dr. R.R. Post en prof.dr. L.J. Rogier.
Bij Rogier studeerde ze af op De kerkelijke verhoudingen op Curaçao ten
tijde van gouverneur Cantz’laar 1820-1828. Bij prof.dr. E.M.A.A.J. Allard
(culturele antropologie) schreef ze een bijvakscriptie over de maatschappij van Bonaire rond 1948.
Daarna volgden twee huwelijken en twee kinderen en een baan in het
secundair en tertiair onderwijs, terwijl ze daarnaast bestuurlijk actief was
o.a. in het algemeen bestuur van de Vereniging van geschiedenisdocenten
in Nederland (vgn), in de landelijke nascholing en in de pao-Letteren.
Ook was ze bestuurslid van de alumnivereniging van de toenmalige
Katholieke Universiteit Nijmegen. Over de geschiedenis van de Antillen
publiceerde ze een hoofdstuk in de bekroonde schoolboekenserie ‘Sprekend Verleden’. Begin 1990 gaf ze op de universiteit van Curaçao twee
lezingen over de geschiedenis van de Antillen in vergelijking tot de vroege beschavingen. (Zie foto op achterzijde van het omslag). Voorts werden enige artikelen gepubliceerd over de kerkgeschiedenis van Curaçao.
Bij het bezoek van de paus aan Curaçao in 1990 schreef ze een algemene
kerkhistorische beschouwing in de persmap. Daarna werden de archieven van Curaçao, Rome, Sevilla, Caracas en enkele kleinere archieven
volgens een strak schema onderzocht. Het bracht naast vreugde ook vermoeidheid en ziekte maar toch heeft ze het nu, op haar vijfenzeventigste,
tot een afgerond geheel kunnen afmaken. Verder is ze nog zeer actief in
het culturele leven van Amsterdam.
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