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Het heeft geen zin voor de lezers van dit tijdschrift op die ge-
schiedenis nog eens in te gaan. Maar al hebben zij die destijds
trouw gevolgd, het zal hun een genoegen zijn, thans diezelfde stof
als boekwerk gebundeld voor zich te zien. Vooral nu het als een
werk, dat gemakkelijk is na te slaan, voor ons ligt. Men krijgt hier
meer dan De Wesi-/«rfiscAe Gt'̂ s destijds gaf. In de eerste plaats
een register op persoons- en andere eigennamen, dat bij eenige
steekproeven blijkt niet te falen. Voorts 4 platen: twee van St.
Eustatius, nl. boven- en benedenstad, naar een 18de eeuwsche
schilderij, en gezicht op het fort Oranje en den krater, genomen
van de „pastorij"; twee van St. Maarten t. w. baai en stad, ook
naar een 18de eeuwsche schilderij, en gezicht op Philipsburg. Dan
nog een kaartje van de eilandenboog om de Caraïbische zee en
een oude kaart, genaamd „Nieuwe Kaart van het Eyland St.
Eustatius, in derzelver ligging & Plantagien met de Naamen der
Bezitteren", uit 1775. En ten slotte een lijst van de commandeurs
envice-commandeurs der drie eilanden, die wel heel duidelijk aan-
toont de historisch-wetenschappelijke waarde van dit werk, om-
dat zij afwijkt van hetgeen tot nu toe daaromtrent door Teenstra
en zelfs door Hamelberg en in de West-Indische encyclopaedie is
openbaar gemaakt.

Vóór het tot de nieuwe uitgave kwam, heeft prof. Knappert
blijkbaar het geheel nog eens overzien, en zoo kwam hij — behalve
één drukfout — tot één erratum. Op bladz. 188 had hij uit de ver-
melding van jhr. W. A. Sirtema van Grovestins en W. C. Boeije
gedeputeerde van Friesland ter Staten-generaal en schepen van
Haarlem, als getuigen in een doopakte afgeleid, „dat velen, die
dat doen konden, voor zulke gelegenheden van patria uit een be-
zoek aan ons eiland brachten". In het Xo/oniaa/ W^Wad heb ik
destijds opgemerkt, dat deze gevolgtrekking in tweeërlei opzicht
onjuist was. Met een verwijzing naar een opstel in de eerste jaar-
gang van dit tijdschrift heb ik opgemerkt, dat de genoemde heeren
als commissarissen van den stadhouder naar de West gegaan waren,
en op den datum der geboorteakte op Curacao waren. Dat, nl. dat
deze getuigen niet aanwezig waren, is „vermoedelijk" juist, zegt
nu prof. Knappert. Waarom „vermoedelijk"? zou ik willen vragen.

Daarom zullen die namen zijn doorgeschrapt in de akte, meent
de schrijver. Dat kan juist zijn, maar dit behoeft niet het geval
te zijn. Ik schreef destijds reeds, dat men in Curacaosche doop-
boeken uit dien tijd dikwijls als getuigen vermeld vindt personen,
die niet aanwezig kunnen geweest zijn. Ik mag twee voorbeelden
noemen.


