, die jsidiiengetale van
tekst feeyïaden, tecsviü gen haartje jvan i e t eiland aan i e t
is tgigeaeflwn. 3Ssi Hiiteelmg in taafdxhikken, ani^etói
fcati niet wogen otitbceken. "Men mtjet ^m sfe
tmaai, em^e JSOUÜSH «at n*sn zsükt. 3ïgi
itet^«s«^^efcêr hebben 09*55
ook^en iorte aafMiuidingirar! ondsiwerperi .in-nsu^ise.
^tot en ottdefaouriend, sa»daii*et iwek tedi
jyet=js--duidëiijk,-dat-tot T782Manieiberg de AfMinsaaraste hren
^ ^a«e«rt, i^aruit de schrijver ^epitt ^ierft. Kiettemin zheéftiij
i©ök *®t anderen m .HioDügtafieen o ver d ^ s n lijdiiehben gschreefeer ^üet ojïbenttt gélat«n. Qp stilte inont^ïafidïn «n op.
^behandelingen van Gepaaide lijdvakfcen
voor éen tijd van TTffi tot IS®. Jn
^ i s
iia 1^3. iki s u moet l«rt gezegd
, dï^ dk; ged«eken jus*alteen -— *^t i^ng^lijkib —iet
dingen als ^Henxijn „«pnietiw verteld", ^'at, zooals de
schrijver zelf meedeelt op bladz. 172, omtrent de onbetrouwbaarheid van „bijna alle boeken" over het bewind van Cantz'laar gebleken is, had hem tot meer voorzichtigheid moeten aansporen.
Ik wil nu gaarne een enkele opmerking maken, waarbij ook wel
de gegrondheid van dit laatste blijken zal.
Op bladz. 161 staat, dat het gebied, waarover Kikkert het gezag
had, kleiner was dan dat der vorige directeuren; de bovenwindsche eilanden kwamen onder een eigen gouverneur. Ik heb altijd
gemeend, dat vóór den Engelschen tijd St. Martin en St. Eustatius ook in geen verband met Curacao stonden. En in den Engelschen tijd was het niet anders. De Veer, dien de schrijver vermeldt
als gouverneur van de bovenwindsche eilanden, noemt hij den
held van de Goudkust. Misschien omdat hij daar de Hollandsche
vlag den Franschen tijd door wist te laten waaien? Dan is het
wellicht vermeldenswaard, dat ik nog niet lang geleden op het
Rijksarchief in stukken, die betrekking hadden op onze bezittingen ter kuste van Guinea, las, dat het aldus de wensch der Fransche regeering in het moederland was geweest.
Het is beslist niet juist, dat Van den Bosch in 1828 als commissaris-generaal gezonden is ter onderzoek van de grieven tusschen
den gouverneur en de burgers. Althans — door het zoo te zeggen

