
Nu krijgen wij kort geleden
l^dedeelingen vanpersonen, die
ln West-Indië vertoefden,
otntrent den boekhandel in die
Betoe-_n. Daaruit blijkt, dat
jftorvan een eigenlijken boek-
*andeleigenlijk nietmaggespro-
*?i worden, dateene enkelezaak
**ch wel belast met op aanvraag*oe^en bestellen, doch dat een
yekenvoorraad nergens te vin-
'kn is, dat niemand van boeken
°P dehoogte is en dat derhalvedeNederlandsche literatuur noch

et Nederlandsche we-
boek daar in vol-

mate wordenverspreid of

Op20 juni 1925verzond deNe-
■krlandsche Uitgeversbond de
*°lgendebrief— de geadresseer-
j«:Zijne Excellentie den Hoog
£<tel GestrengenHeerDr. N.J.L.
Bl-antjes, Gouverneurvan Cura-
■*o, Willemstad.Excellentie,vooral in den laatsten tijd heeft
°isBestuurzich beziggehouden
""et een onderzoek naar den toe-
s*and van den verkoop van het
"ederlandsche boek in over-

gewesten, waaronze taal
tte&proken wordt, meerbepaalde-
'o'fe in Oost-Indië en Zuid-
Afiika.

Hetdoordeuitbreidingderpe-
troleum industrie alhier steeds

wezig is.Slechts defirma's A.Be-
thencourt e hijos en N.J. Evertsz
alhier dryven eenigen handel in
Spaansche en Engelsche boeken.

Reeds langen tyd heeft zich by
my deovertuiginggevestigd, dat
deze toestand dringend verbete-
ring behoeft. Waar ik daarnevens
niet denindruk heb, dateen wer-
kelyk vakman, goedop de hoogte
van denbinnenlandschen enbui-
tenlandschen boekhandel, die
zich hier als boekhandelaar ves-
tigt, niet een behoorlyk bestaan
zal kunnen vinden, vertrouw ik,
datUwbonderinzalslagenomin
diebehoefte te voorzien.

Er tbestaan hier meerdere lees-
gezelschappen, die hunne tyd-
schriften enz. moeten betrekken
doormiddel derfirma DeBussy
te Amsterdam. De openbare lees-
zaal, de wetenschappelykeporte-
feuille van de officieren van het
garnizoen, de garnizoensbiblio-
theek, het gouvernement (o.a.
voor schoolboeken) en de uitge-
breideleestafelen bibliotheek der
Sociëteit "De Gezelligheid" zou-
den voorts alsvermoedelyk vaste
afnemers kunnen worden be-
schouwd.

Zo succesvol is de onderne-
ming ter 'handhaving' en
'doordringing' van het Neder-
landse culturele erfgoed door
StoitDyck allesbij elkaar geno-
men, niet geweest. Alsexponent
van eenveel bredere,enveel suc-
cesvollere —hoewel zekernietin
absolute zin — verneder-
landsing'van deAntilliaansesa-
menleving heeft Stoit Dyck en
'zijn' eerste Nederlandse boek-
handelechterzeker eenbijdrage
geleverd.

lakensuitdeelde.TussenColaen
Stoit Dyck ontstond een zeker
vertrouwen. De kennismaking
zette zich in Nederland voort
toen Cola Stoit inGroningen ont-
moette, waarhijna zijnCuragao-
se jaren wederom een boekhan-
del leidde, die, zo vertelde Cola
me veel later, nogal in de be-
langstelling stond omdat zich
daar in de buurt iemand hadop-
gehangen.' (p. 83).

"28 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL iris. No. i\

ADVERTENTIEN.
■— .-__.-

Welke Uilg. Drukker wenscht zich met bekwaam en GEVRAAGD tegen 1 Nov.
|oed geïntroduceerd acquisiteur met prima refcrentiün (56 a.s. een IW"
Jr. oud) voor in Holland nog niet bestaand maand Tijd- Ir|W p MFIMSCHthrift naar buitenl. Systemen (3-4 kleurdruk) te vereenigen. JUfNUltlCnoVjll
Succes niet van seizocus afhankelijk. Zoo mogelijk bekend met

Br. Motto Kronijcke, -Bur. v. d. Blad. 1651 ouden boekhandel en auctie-. , . wezen, niet ouder dan ongc-

BOEKHANDEL IN CURACAO \ZX^Zl'^.Men zoekt een algemeen ontwikkeldpersoon, geneigd zich QUARIAATu's-uiavemia ;e.
"Is Boekhandelaar te vestigen te Willemstad (Curacao). MtPPDni 1 \A7Grondige bekendheid met den Nederlandsehen, lietst ook JUrrKwUW"let den buitenlandschen boekhandel, gemakkelijk spreken vele jaren i. J. Bo
v>n vreemde talen, in de eerste plaats Engelsen er.Spaansch, werkz. gf.'.v. zijr.de, :eer -y^y\
''«tit van voldoende bedrijfsmiddelen lij» hoofdvereischtcn. met verschillend pub!, kun-

Medewerking en steun van invloedrijke zyden zijn ge- nende omgaan, zoekt direct
plaatsing. Primageluigsclir.

Brieven met uitvoerige mededeelingen worden Ingewacht Brieven onder hel Nr. dezer<«n het Secretariaat van den Ned. Uitgeversbond, Kncuter. Advertentie aan het Bureau

***** 3, te 's-Gravenhage. van oil B|od. (654

in een Kantoorboekhandel
annex papierhandel In een
der hoofdplaatsen van N.-
Brabant is voor direct plaat-
sing voor een R.K. aanko-
mende bediende (extern),
eenlge vakkennis vereischte
en genegen particuliere ellen-
'en te bezoeken. O. g. v.

Br. met voll. inlichtingen,
°Pgave van leeftijd en ver-
engd salaris onder het Nr.
""ezer Advert aan het Bur.
v»n dil Blad. 1636

Voor de advertentie-bczor-
ting vaneen belangrijk nieuw
Weekblad wordt gezocht een
Prima
Reiziger
''Ken hoogen provisie, In
***nmcrklng komen slechts
■folllcltantcn die bewijzen
'innen overleggen van vol-
*>ende verkoopkracht

" Brieven onder hetNr. dezer
Advertentie aan het Bureauv«h dit Blad. 1648
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destijds zijn werk publiceerde.
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Prospect! in Nederlandsche en Duitsche
taal in elk kwantum. Procfno's in beperkt

I kwantum gratis beschikbaar. 1627

nET NEDERLANDSCHEBOEKIIUIS, TILBURG

Aart G. Broek september '86
De betreffende brieven van de
toenmalige gouverneur en de
Nederlandsche Uitgeversbond
zijn in te zien bij het Centraal
HistorischArchief, Gedeponeer-
de stukken 1925, nrs. 3245,
3248. Met dankaan Mevr. Mag-
dalyne Francisco-Granviel
(C.H.A.) en Mevr. E.M. v.d.
Horst.

'In de kleine kring van jonge
Curagaose mensenwaarin ik me
toen bewoog werd weinig ofniet
gelezen.Zijnboekje (d.i. Debrots
Mijnzuster denegerin)hadop
Curagao nauwelijks belangstel-
ling gewekt, behalve bij Stoit
Dyck, die in de Hollandse boek-
handelvan 'Djombi'Mensing de

Gezelligheid haar bibliotheek.
De boekenuit de 'verreweg beste
bibliotheekvan het eiland' wer-
denoverigensvrijwel NIETgele-
zen. In oktober en november
1939organiseerdenVan deWal-
le, Da Costa Gomez, Lucila En-
gels- Boskaljon, Chris Engels,
Jorissen en Frits v.d. Molen een
tentoonstellingvan ruim 80boe-
kenuit hetbezitvan debestaan-
de bibliotheek met als doel de
promotie van het lezen door clu-
bleden! Een aktiviteit die aan-
sluit bij de opmerkingen van
StoitDyck inhetreisverslagvan
Sleeswijk. De (al dan niet 'intel-
lectuele') elite leest in de jaren
dertigvrijwel niet. Geen Neder-
lands, Spaans, Engels, en al he-
lemaal geenPapiamentu (in de-
ze is de 'verdeling' waarover
Hartog spreekt eerst 'be-
langwekkend!). VolgensVan de
Walle inzijn 'Beneden deWind
(Herinneringen aan Cura-
cao),was StoitDyck ook een van
deweinigendiehet werkvan De-
brotkende.

grooter wordend aantal intellec-
tueelen garandeert eene toene-
mendevraag naarboeken en tyd-
schriften. Uitzending van een
goed geschoold energiek boek-
handelaar, die by voorkeur niet
alleen van de Engelsche taal
maar vooral ook van het
Spaansch op ale hoogte is, zoude
doormy metvreugde wordenbeg-
roet. Van mynepersoonlyke voor-
spraak en steun kan hy by voor-
baat verzekerd zyn.
B.
De correspondentie tussen de
Nederlandsche Uitgeversbond
en de gouverneur werd vervolgd
met nogeenverzoek van dekant
van de Uitgeversbond. De vol-

Die persoon kwam in de ge-
daantevan de heer J.W.F. Sluy-
ter, eigenaar van de Algemene
Import-boekhandel van die
naam met uitgebreide ervarin-
gen op dit terrein, opgedaan in
'de Oost. Aan devestigingenvan
zijnbedrijfin Soerabaja,Malang
enAmsterdam zou dievanCura-
gao worden toegevoegd. VoorSluyter daartoe besloot bracht
hijeersteen bezoek aan deze Ne-
derlandsekolonie waar, volgens
de gouverneur "van een eigenly-
ke boekhandel niet mag worden
gesproken" en waar "nergens
een behoorlyke boekenvoorraad
aanwezig is". In december 1925
vertrok Sluyter naar Curagao
om terplaatse zijn lichtop te ste-
ken. Zijn bezoek zal de doorslag
hebben gegeven een filiaal van
zijn onderneming op ons eiland
te vestigen, al dan niet (eve-
neens) met debedoeling detaak-
omschrijving van de Neder-
landsche Uitgeversbond te ver-

De Nederlandse Uitge-
versbond plaatste vervolgens
een advertentie in het
Nieuwsbladvoor den Boek-
handel om aldus in kontakt tekomen met "een algemeen ont-
wikkeld persoon, geneigd zich
alsBoekhandelaar te vestigen te
Willemstad" (zie afbeelding van
betreffende advertentie elders
op dezepagina).

Wanneerwijzoo niet teveel van
Uwe bereidwilligheid vorderen,
zouden wij te gelegener tijd Uw
antwoord daarop gaarne verne-
men. Wij geven Uwe excellentie
bij voorbaat de verzekering van
onzegrooteerkentelijkheid.
Met verschuldigde hoogachting,
tekenden vervolgens de voorzit-
ter en de secretaris. Op 26 sep-
tember lietZijneExcellentie we-
ten"dat myhier geenpersoonbe-
kend is die, aan de te stellen
eischen beantwoordenden, in
staat is opCuragaoeen boekhan-
del te openen"

Voor de uitvoerigebeantwoor-
ding van onze brief van 20 Juni
betuigen wij UweExcellentieon-
zen weigemeenden dank. De
daarin vervatte wenken geven
ons reeds dadelijk een weg aan,
welken wij moeten inslaan om te
trachten den bestaanden toe-
stand te verbeteren. Wij zullen
danook onzertijds onverwijldee-
nen advertentie plaatsen in vak-
enanderebladen, omtepogeneen
als door Ubedoelden, geschikten
persoon te vinden.

Intusschen zoude het wellicht
mogelijk zijn, dat Uwe Ex-
cellentie ter plaatse een persoon
bekend was, die, van de toestan-
denin deWest opdehoogteen ver-
der beantwoordend aan de door
Ugesteldeeischen, in staat ware
op Curacao een boekhandel te
openen. Wanneer Uwe Ex-
cellentie ons zoodanigen persoon
vermochtaan te wijzen, danzou-
den wij onzerzijds op alle moge-
lijkemanierenwillentrachtente-
gemoet te komen om de op-
richting van een goeden boek-
handel te verwezenlijken. Op de-
ze wijzetochzouden dekosten van
inrichting belangrijk ver-
minderen.

Metgroote belangstelling heb-
benwijkennis genomenvan Uwe
missive van 25 juli jl.,no 1623,
uit den inhoud waarvan wij
mochten lezen, dat ons inzicht
omtrent den toestand van den
boekhandel op Curacao inder-
daad met de werkelijkheid over-
eenkomt.

gende brief dateert van 21 au-
gustus 1925.
Excellentie,

Vs bekendgemaakt.
\)PVertuigd als wij zijn, Adat de
i Spreiding van het Ne der-

ndsche boek in de overzeeschepesten vanonsRijk behoort tot
l* van de belangrijkste
Wpmiddelen tot bevestigingnonzen vaderlandschen stam,

cJ,enen wij ons tot Uwe Ex-
mogen wendenmethet

topjfo6^ ons we^ te willé*l doen in-
tollten omtrent den werkelijken
0 staid in deze. Wij zouden het
rf hoogen prijs stellen, indien

e Excellentieonszoude willen
berichten ofde toestand in-

jj^daad is, zooals wij ons dien
stellen en watU zoude mee-

in'r\^atWV moeten doen om dan
" 'tien toestand verbetering te

«o t
r we mededeelingen ver-

v eken wij Uwe Excellentie bij
orbaat onzen dank te willengaarden.rjret verschuldigde hoog-

d_ ,r}€ns hetBestuurvan den'Ne-
Ja y^dsche Uitgeversbond',
knf aden^, voorzitter, JE.Be-

tante, secretaris.
Het 6 toenmalif?e gouverneur
2^ .ergeengrasover groeien.Op
U_a hij de Neder-
v «dsche Uitgeversbond als
0/:
1II'*enhetschryven, dd.20Juni
"Ar 5 van het van deng^rlandsche Uitgeversbond"
tie e_hBd*Amsterdam,

te schrijven

$*heer JE.Belinfante,
l_J^etaris van den "Neder-te?r?he Uitgeversbond",Kneu-

» yk 3, 's Gravenhage:
Vn?£nfw°ord op Uw schrijven«eet f, Uni1925> mj-; 707> hebikUteberichten, dater inder-j^w van een eigenlyken boek-
den opCuracaonietMag wor-
beh^SProken en datnergenseenl°orlykeboekenvoorraad aan-

Toch moet deverkoop van het
'Nederlandsche' boek nog wel te
wensenhebbenovergelaten eind
jaren'20, beginjaren '30, te oor-
delen naar het niet tot standko-
men van het 'leesgezelschap' en
het (fragment uit het) volgende
reisverslag van Prof. Dr. J.G.
Sleeswijk, die onder andere met
Stoit Dyck sprak.

Te oordelen naar de adverten-
ties van de boekhandel in de
Amigoe stond het een en ander
Stoit Dyck van meet afaan voor
ogen, al werd dit ruim
geïnterpreteerd (zo verkocht hij
ook 'kastpapier' en 'boterhampa-
pier). Stoit Dyck heeft de op-
richting van een 'leesgezelschap
voor ogen gehad. Uit de adver-
tentie van 23 oktober 1926: 'Het
ligt in ons voornemen bij vol-
doende deelname een leesge-
zelschap op terichten, waarin 42
tijdschriften circuleren, terwijl
de abonné's voorts nog elke 14
dageneen roman ter lezing ont-
vangen. Zo ver ik heb kunnen
nagaan is er geen sprake ge-
weest van 'voldoende deelname',
en werd het 'leesgezelschap' dan
ook niet opgericht. Wel zette
Stoit Dyck enige stappen op het
uitgeverspad, onder de naam
van Sluyter verschenen onder
andere'Album van hetEiland
Curasao, inhoudende 48 fo-
to's, het door OP. Amelunxen
geschreven 'De cactusflora
van Curacao', en het reis-
verslag van Carel J. Brensa,
'West-Indië;beschouwingen van
een toerist', waarinbetrekkelijk
veel aandachtvoorCuragao is te
vinden.

wezenlijken, n.l. 'de versprei-
ding van het Nederlandsche
boek in de overzeesche gewesten
van ons Rijk (ter) bevestiging
van onze vaderlandsche stam'
(zie hierboven). Als filiaalhou-
der werd Jan Lucas Stoit Dyck
(geb. Groningen, 26 februari
1891, overleden 9 augustus
1966) aangetrokken, die in Me-
dan soortgelijk werk had ver-
richt. Stoit Dyck arriveerdein de
eerste helftvan 1926op Curacao,
waarinjulivan dat jaarde'Alge-
mene Importboekhandel J.W.F.
Sluyter' werd geopend. Den
eersten Nederlandschen boek-
handel was een feit, en Stoit
Dyck maakte vanaf 31 juli vrij-
wel wekelijks melding van dit
feit door middel van adverten-
ties (waarvaner een hierbij is af-
gebeeld).De boekhandel ressor-
teerdevanaf 31 oktober 1927on-
der het 'Naamloze Ven-
nootschap Algemene Im-
portboekhandel J.W.F. Sluyter,
teAmsterdam, waarvan denota-
riële akte bewaard is gebleven
(in de bibliotheek van 'De Vere-
niging', Universiteits Biblio-
theek van deU.v.A.). In deze ak-
te onder meer het volgende arti-
kel waarin het doel van de ven-
nootschap wordt omschreven:
"De vennootschap heeft ten doel
(....) in het algemeen den inkoop
en verkoop van boeken, tijd-
schriften, gravures, schilderij-
en, kantoor- en schoolnodigdhe-
den en alle soortgelijke artike-
len, welke het onderwerp van
een boek-, kantoor- en schoolbe-
nodigdheden- en kunsthandel
kunnen uitmaken, het ex-
ploiteren van leesgezelschap-
pen, het uitgeven van boekwer-
ken, (...)"

'De verkoop van Neder-landsche boeken staat nogbene-den dien van Engelsche. Lang-
zaam aan echter wint het
eerstgenoemde veld,en welvoor-

Mien,

I Waarom toch altijd :vrijdag zon rolmops ;
op je hoofd. Ik vind je ;;
zonderkrullen leuker! ;;

Frits. ;|

■d <}

',' Suffie,

INiet blijven zeuren |!
overdie50gulden;dit ',',
bericht kost 5 gulden ::
en nul is nib, aus zijn :;
we quitte!

Sprinchi. !!

: Dennis
I've changed for you and
you have changed for me,but I'll accept you
"as is, where is" any day.

Lulu :
: Ruiter, Z

Een paso fino is 100 I: keer beter dan zo'n I: Hollandse knol. I

Zeemeermin, t
.*♦♦ ♦ J

t""MIIMIIIHIMI»': Collegas:
:: Ik vergeet steeds
:: dat Oom Hendrik
|! nog in de was-;; mand zit.

Tante Annie.

Wayne,: Welkom thuis van de gezellige week inVenezuela, datwordtweeraanpakken.
En Edith mist weer haar rustige uurtjes,maarhet iswel gezellig metzo'nrobbe-
doesen in huis. „ .

Sterkte.

Een grootdeel van dezebedra-
gen, zo niet alles, zal behalve de
sociëteit, vooral Importboek-
handel J.W.F. Sluyter ten goede
zijngekomen.Onder invloedvan
de economische crisis die begin
jaren dertig ook Curagao be-
reikt, komt hieraan een eind.
Mogelijkbewerkstelligde ditook
deovername van de boekhandel
door Mensing & Co 'uit de han-
den' van Sluyter. Hoe het ookzij,
mede, dan wel vooral door toe-
doenvan StoitDyck verkreegDe

('Stoit Dyck) werd lid van De
Gezelligheid en het lag voor de
hand, dat hij weldra benoemd
werd in de bibliotheek-
commissie. Hij wist gedaan te
krijgen, dat de boekenpot werd
verhoogd tot ’.900,--, waarvoor
hij — goedeoude tijd — kon*ko-
pen: 400 Nederlandse, 200
Spaanse, 150 Engelse en 150
Franse en Duitse boeken, een
verdeling dietevensbelangwek-
kend isvoor detaalsituatie in de
jarentwintig van deze eeuw. In
1929 stond de bibliotheek voor
’.2467,22 op de balans, voor die
tijdeen grootbedrag.Deboekerij
van De Gezelligheid was verre-
weg de bestevan het eiland.' (p.
72)

De oudere Curagaoenaar leest
weinig in onze taal. Dit komt,
omdat hij nietvoldoende op de
hoogte isvan demoederlandsche
literatuur. De taal en de belan-
gen van Nederland in het alge-
meen zijn vroeger in dit ge-
biedsdeel al te zwaar verwaar-
loosd.Er is echterthansreden de
toekomst hoopvol tegemoet te
zien, ook wat de verhouding
tusschenNederlandersen Cura-
caoenaars betreft. Ook hierheeft
het boek een taak. Misverstan-
den tusschen de beide bevol-
kingsgroepen spruiten meestal
voort uit onvoldoendekennis
van elkanders zeden en gewoon-
ten. Deze leemte, kan, ten
minste bij de inheemschen, door
de lezing van Nederlandsche
boeken voor een zeer groot deel
worden aangevuld.' (in de Te-
legraaf, 20 mei 1930.

Dit staaltjevan wat heden ten
dage'cultuurimperialisme' heet— en in de woorden van Slees-
wijk, 'den strijd, dien de Neder-
landschetaal,en dusook onze be-
schaving,voor hare handhaving
en doordringing daarginds te
voeren heeft' — wordt door de
Nederlandse Importboekhande-
laar Sluyter in februari 1934
overgedragenaan defirma Men-
sing& Coen krijgt denaam'Hol-
landsche Boekhandel. Stoit
Dyckblijft echternogenigejaren
op het eiland, dan in dienst bij
Mensing & Co. Eind 1938 ver-
laat hijoverigenswel het eiland,
niet geheel vrijwillig vanwege
zijn 'chronischalcoholisme.

Stoit Dyck kon niet alleen te-
rugkijken op 'de vestiging van
den eersten Nederlandschen
boekhandel op Curagao', maar
ook op het tot standbrengen van
een van de grootste toenmalige
bibliotheken op het eiland,
namelijk die van de herensocië-
teit 'de Gezelligheid. Hierover
Hartog in zijn gelegen-
heidsboekje 'Honderd Jaar ge-
zelligheid in De Gezelligheid
(1871 -1971).

Er bestaatbij het publiek, eve-
nals in Oost-Indië, een besliste
voorkeur voor lichtere lectuur:
niet te zware romans, reisbe-
schrijvingen en detective-
verhalen. Daarnaast worden po-
pulair-wetenschappelijke boek-
jes, vooral medische, vrij gretig
gekocht. De aanwezigheid der
C.P.I.M. (het oliebedrijf) op Cu-
rasao is een der overwegingen
geweestbij deoprichtingvan den
boekhandel der firma Sluyter.
De heer Stoit Dyck heeft den in-
druk, dat het intellectuele deel
van de employees der C.P.I.M.
minder boeken koopt dan de ar-
beiders (gunstige uitzonderin-
gen daargelaten). Is dit
misschien omdat de salarissen
voor het dure Curagao nog niet
hoog genoegzijnen men daarom
boeken als luxe beschouwt?
Maar de arbeiders dan? Gelijk
reeds vermeld, worden En-
gelsche boeken veel gevraagd;
Spaansche minder dan men in
deze omgeving zou verwachten.
De heerStoitDyck is over 't alge-
meen metdengangvanzaken te-
vreden en hij ziet in de thans
opgroeiende jeugd den voor-
naamsten toekomstigen afne-
mer van het Nederlandsche
boek.

namelijkomdat de thans school-
gaande jeugd beter Neder-
landschleert dan vroeger en ook
omdat doordetoenemende vesti-
ging (van Nederlanders) onze
taal er veel meer gesproken
wordt. (...)

t\A9A ALGEMEEN
Een nieuw deel in de serie

Mythen en Legenden
van China.

Met twee en dertig gekl. ill. van Chin, teekenaars.
Prijs 2 deelen geb. a f 7.80.

Vroeger verschenen in deze serie o.a.
MYTHEN EN LEGENDEN VAN JAPAN tl 7.80.
MYTHEN EN LEGENDEN VAN DE SERVIËRS „ ?.80.
NOORSCHE MYTHEN „ 7.80.
NEDERL. SAGEN EN LEGENDEN 2 deelen ;i " „ 7.80.
VOLKSVERHALEN UIT OOST-INDLE ,7.80.
MYTHEN EN LEGENDEN UIT DE MIDDELEEUWEN , 7.80,

j Boekhandel SüUYTER.

’DevestigingvandeneerstenNederlandschenboekhandelopCuraçao’
Vergeten momenten uit het
Antilliaanse literaire bedrijf

is op cuerkdagen geopend van
8-12 ; 2.30---5 ; en Van 7-9 uur.

Boekhandel Sluyter

Een van de vele advertenties die
Boekhandel Sluyter tussen juli

en december 1926 plaatste in de
Amigoe diCuraqao.
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