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ACH Conferentie / 50 jaar “30 mei 1969”

Conferentie Caribische historici op 
Curaçao

Van 26 tot en met 30 mei 2019 vindt 
op de University of Curaçao (UoC) de 
jaarlijkse conferentie plaats van de 
Association of Caribbean Historians 
(ACH). Deze conferentie wordt bijge-
woond door naar verwachting 120-150 
professionals, gespecialiseerd in de 
geschiedenis van het Caribisch gebied. 
De organisatie is in handen van een 
Local Organising Committee (LOC), 
waar naast UoC ook vertegenwoor-
digers van Mongui Maduro Library 
& Museum, het Nationaal Archief, de 
Vrienden van het Archief en NAAM 
zitting in hebben. Het thema van de 
conferentie is dit jaar: ‘Resistance: a 
view from the margins’, met andere 
woorden: verzet bekeken vanuit onbe-
kende gezichtspunten. Door de keuze 
van dit thema draagt de conferentie 
bij aan de herdenking van 50 jaar na 

‘30 mei 1969’. 
Het is de derde keer dat ACH conferentie Cu-
raçao aandoet; eerder gebeurde dit in 1979 
en in 2012. De conferentie biedt aan lokale 
onderzoekers, docenten en erfgoedspecialis-
ten een unieke kans om zich te verrijken met 
nieuwe kennis en inzichten op het gebied 
van Caribisch historisch onderzoek. 
Voor meer informatie en registratie: 
http://www.associationofcaribbeanhistori-
ans.org

De ACH conferentie is een volledig plenaire 
conferentie, waar de discussie van nieuwe 
inzichten centraal staat. Veelal is onderdeel 
van de discussie het zoeken naar vergelij-
kingen en verbanden, maar vaak stellen 
mensen ook vragen. De discussies worden 
gevoerd binnen panels, die thematisch zijn 
georganiseerd.

Kenmerkend voor ACH is dat niet alleen de 
sprekers maar ook het publiek zich voor-
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In het panel geeft de auteur een presentatie van 
zijn onderzoek in maximaal 10 minuten. Omdat 
nuancering in de formulering belangrijk is, geven 
de meeste mensen voorkeur aan het voordragen 
van een voorbereide tekst. 

bereidt. Alle participanten hebben toegang tot 
de papers, deze staan allemaal online, en zijn hier 
alleen voor deelnemers beschikbaar. Na registratie 
krijgen deelnemers de inloggegevens. 

Lezingencyclus 50 jaar Archief: 

5 juni 2019: 4e lezing uit de cyclus 50 jaar Nationaal Archief
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Colleges op het Nationaal 
Archief

Prof. Dr. C. Cwik (University of the West Indies, 
Trinidad and Tobago) heeft een serie colleges 
gegeven ter gelegenheid van 50 jaar Nationaal 
Archief:

-Spanish Curacao and the Main
-Dutch Curacao
-Jewish Curacao: the Caribbean Jerusalem
Ieder onderwerp werd in 6 colleges van 1,5 uur 
behandeld. 

In september - oktober volgen nieuwe college 
reeksen, met o.a. als onderwerpen “Black Power” 
en  “Venezuela”.

De Caribbean Branch of the International Coun-
cil on Archives (CARBICA) heeft in maart haar 
11e General Assembly gehouden in Suriname.  
CARBICA sponsort deelname van “new profes-
sionals” aan de workshops rondom de General 
Assembly.  Dit jaar mocht Curaçao – vanwege 
het initiatief van ons ministerie om een ‘Archief-
school’ te starten, een deelnemer afvaardigen 
voor het new professionals programma. Glen-

Glendalin William “New Professional” van CARBICA

dalin William, ambtenaar van de ministeriele 
staf van het ministerie van BPD is uitgekozen 
om aan de CARBICA conferentie en work-
shops deel te nemen. Ze heeft een presen-
tatie gegeven aan haar klasgenoten, en zal 
haar verslag ook publiceren in de CARBICA 
Newsletter. Op de foto (zittend midden) werd 
ze door haar klasgenoten van de ‘Archief-
school ‘ in het zonnetje gezet. 
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1969-2019

De geschiedenis van de 
katholieke missionering 
op Curaçao [1499-1776]

va l k hof  p e r s

Intolerante tolerantie 
c h r i s t i n e w.m. s c h u nc k  

Curaçao was van 1499 tot 1634 een onderdeel van Spaans-Amerika. Daar 
regeerde de koning met het koninklijk patronaatstelsel, waardoor de hele be-
volking katholiek gemaakt moest worden; dus ook Curaçao, dat een onderdeel
werd van het bisdom Coro/Caracas.
       Tijdens de Tachtigjarige Oorlog veroverde de West-Indische Compagnie (uit
de Nederlanden) Curaçao om een goede haven te hebben voor haar aanvallen 
op de Spaanse macht in het Caribisch gebied. Bijna de hele oorspronkelijke 
bevolking werd in 1634 afgevoerd naar Venezuela en Curaçao werd zo in een
klap gereformeerd. Bij de vredesonderhandelingen in 1648 tussen de Republiek
der Verenigde Provincïen en Spanje kwam de juridische kant van de bisschoppe-
lijke rechtsmacht niet ter sprake, waardoor de Spaanse koning nog steeds via de
bisschop invloed bleek te hebben op Curaçao. Dat duurde tot het opheffen van
het Spaanse patronaatsrecht in de revolutietijd begin negentiende eeuw. 
       Vanaf de Vrede van Munster in 1648 moest Curaçao veranderen van kapers-
centrum in handelscentrum. De West-Indische Compagnie werd groothande-
laar in de slavenaanvoer naar de Spaanse koloniën. De Spaanse regering wenste
alleen maar katholieke slaven, dus moesten er op Curaçao katholieke priesters
gestationeerd worden met een ‘tijdelijke verblijfsvergunning’. Zij mochten zich
uitsluitend bezighouden met de missionering van de zwarte bevolking, want 
de blanke gereformeerden en joden wilden geen zwarten in hun gebedshuizen
en op hun begraafplaatsen. Dankzij deze religieuze tolerantie uit racistische 
intolerantie was bij het opheffen van de West-Indische Compagnie eind acht-
tiende eeuw de gehele zwarte bevolking van Curaçao katholiek.

Christine Schunck heeft vele
jaren lesgegeven en ging in de
tweede helft van haar leven ook
wetenschappelijke artikelen
schrijven over de geschiedenis
van Curaçao.
Intolerante tolerantie is haar
proefschrift over de missio-
nering van Curaçao. 
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Intolerante tolerantie

Christine Schunck is gepromoveerd op 
haar dissertatie “Intolerante tolerantie” 
– De geschiedenis van de katholieke 
missionering op Curaçao (1499-1776). 

“Curaçao was van 1499 tot 1634 een 
onderdeel van Spaans-Amerika. Daar 
regeerde de koning met het koninklijk 
patronaatstelsel, waardoor de hele be-
volking katholiek gemaakt moest wor-
den; dus ook Curaçao, dat een onderdeel 
werd van het bisdom Coro/Caracas.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ver-
overde de West-Indische Compagnie (uit 
de Nederlanden) Curaçao om een goede 
haven te hebben voor haar aanvallen 
op de Spaanse macht in het Caribisch 
gebied. Bijna de hele oorspronkelijke be-
volking werd in 1634 afgevoerd naar Ve-
nezuela en Curaçao werd zo in een klap 
gereformeerd. Bij de vredesonderhande-
lingen in 1648 tussen de Republiek
der Verenigde Provincïen en Spanje 
kwam de juridische kant van de bis-
schoppelijke rechtsmacht niet ter sprake, 
waardoor de Spaanse koning nog steeds 
via de bisschop invloed bleek te hebben 
op Curaçao. 

Dat duurde tot het opheffen van
het Spaanse patronaatsrecht in de revolu-
tietijd begin negentiende eeuw. Vanaf de 
Vrede van Munster in 1648 moest Curaçao 
veranderen van kaperscentrum in handels-
centrum. De West-Indische Compagnie werd 
groothandelaar in de slavenaanvoer naar 
de Spaanse koloniën. De Spaanse regering 
wenste alleen maar katholieke slaven, dus 

moesten er op Curaçao katholieke priesters
gestationeerd worden met een ‘tijdelijke verblijfsver-
gunning’. “

Christine heeft veel onderzoek gedaan op de stu-
diezalen van het Nationaal Archief. Heel hartelijk 
gefeliciteerd Christine. 

Promotie Christine Schunck


