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Berichten van passanten op Curaçao

Familie De Gaay
Fortman
De eerste passanten zijn Basti-
aan de Gaay Fortman, zijn
vrouw Betsy en hun zoon Wil-
helm. Het gezin arriveerde in
maart 1912 in Willemstad. Hij
was rechter aan het Hof in Wil-
lemstad. Zij richtten zich in
hun brieven op de ouders van
Bastiaan. Zijn vader was domi-
nee in Amsterdam. 

Het is vrijdag 5 april 1912,
Goede Vrijdag. Betsy en Basti-
aan zijn nog geen maand op het
eiland. Ze wonen een dienst bij
in de Fortkerk. ,,Het gebouw
was vol met opgeprikte, van par-
fum stinkende meisjes. Een
vreeselijke herrie.” Betsy ziet in
de kerk allemaal opgedirkte
mensen, gepoederd en fraai ge-
kapt. ,,Het lijkt wel of ze op weg
zijn naar een bal of trouwfeest.”
Ze vindt het ongepast dat de
vrouwen voortdurend oneerbie-
dig met hun waaier bewegen.
Het hindert haar dat de vrouw
naast haar, voordat ze aan tafel

gaat (naast de doop een van de
sacramenten in de protestantse
kerk), eerst in haar spiegeltje
kijkt. ,,Ik beschouw het avond-
maal als iets heiligs en dat vond
ik spotten. Geestelijk is hier
niets”, schrijft ze. Als de ge-
meente zou moeten zingen,
speelt alleen het orgel en zijn
slechts een paar stemmen te ho-
ren. Onder de preek wordt ge-
praat en gaan de waaiers voort-
durend heen en weer. Bij het
aan tafel gaan was het alsof men
een concert bezoekt en zo snel
mogelijk wil weggaan om voor-
al niet te lang te moeten wach-
ten bij de garderobe. ,,Het was
een janboel!” Ze merken verder
weinig van het vieren van de
zon- en feestdagen. ,,Alle dagen
zijn gelijk, alleen eten wij Zon-
dags kip.” Op Tweede Paasdag
is er geen kerk en zijn alle win-
kels open, alleen de officiële
kantoren zijn gesloten. 

Betsy en Bastiaan maken
kennis met dominee Martinus
Herman Jacob Bosch die al tien
jaar op het eiland woont. Hij is

streng orthodox en zijn preken
dragen een gereformeerd karak-
ter. Er werkt nog een dominee
op het eiland, Wichard van den
Brink. Met deze laatste komt
Bastiaan overigens later in een
stevig conflict terecht. De fami-
lie Van den Brink woont naast
Betsy en Bastiaan. De dominee
en zijn vrouw zijn heel muzi-
kaal, vaak klinkt er een piano.
Als het gezin De Gaay Fortman
een keer op bezoek gaat bij hun
buren, schrijft Betsy: ,,Ze heb-
ben een aardig meisje, ze lijkt
net een jongen, als je Wilhelm
en haar ziet, zou je denken dat
hij een meisje was” (letterlijk ci-
taat, maar moet waarschijnlijk
zijn ‘zou je denken dat zij een
jongen was, red.).

Familie Seipgens
Het tweede echtpaar is Beppie
en Gust Seipgens. Zij kwamen
in december 1923 naar het ei-
land. Hij was chef-constructeur
bij de B.P.M en hielp mee aan
het bouwen van een de nieuwe
raffinaderij. Hun brieven gin-

gen naar familie in Den Haag.
Een maand na aankomst krij-

gen Beppie en Gust een grotere
kamer, maar ook daar zijn de
kakkerlakken. De grootste kan
Beppie vangen, zij zet deze door
het raam naar buiten. De ande-
re kunnen ontsnappen en krui-
pen in de naden van het hout.
Beppie ontkomt er nu niet aan
iedere dag de kast met kleren
leeg te halen en alles uit te klop-
pen. Zij en Gust krijgen te ho-
ren dat ze binnen drie maanden
kunnen verhuizen naar een ei-
gen huis dat gebouwd wordt op
Negropont, een wooneiland
midden in het Schottegat. Een
dam van 150 meter verbindt de
woonwijk met de raffinaderij.
Gust woont dan dichter bij zijn
werk en kan er met een auto
naartoe rijden. Elke dag een
tocht met het pontje is dan niet
meer nodig. Maar voor Beppie
zal het wennen zijn om straks
niet meer in het hotel te wonen.
Ze klaagt over de afzondering
waar ze in terecht gaat komen.
Als ze ergens wil komen, moet
ze iedere keer met een stinkend
petroleumbootje twintig minu-
ten varen. 

Ze gaat nu al op zoek naar
een ‘zwarte meid’ die voor haar
de boodschappen kan gaan
doen. ,,Een mevrouw hier zei
dat de meiden wel 20 gulden
per maand stelen alleen met op
de markt en overal boodschap-
pen te gaan doen maar de da-
mes hier komen er niet.” Bep-
pie ziet er tegenop straks een ei-
gen huishouden te beginnen,
‘met dat luie vieze personeel’.
,,Eén nikker voor boodschappen
op de markt te doen en te koken
(dames kunnen hier niet koken
op houtskool en ook door de hit-
te) dan een groentewasvrouw,
een zwarte om de grond te
dweilen wat de meid niet doen
wil en dan een meid voor het
huiswerk eten binnen brengen
enz.” 

Zuster Alisa
de Brouwer
De katholieke misse zond
zusters en paters naar het ei-
land. Een van hen was Alisa de

Brouwer. Zij maakte deel uit
van de congregatie van de
Zusters van Liefde van Schijn-
del. Ze werkte vanaf april 1922
in een weeshuis en een school.
Zij schreef haar brieven naar
haar familie in Noord-Brabant
in Nederland. 

Alisa staat elke dag om vijf
uur op en een half uur later ko-
men de kinderen uit bed. Ze telt
eenentwintig ‘kroeskoppen’. De
zwarte gezichten zijn haar al
heel gewoon, sommigen zijn
pikzwart ‘of ze gepotlooid zijn’.
Anderen zijn minder zwart,
sommigen zijn juist geelzwart
of helemaal geel. Verder zijn er
twee blanken bij, zusjes, maar
die hebben dan weer veel sproe-
ten. De Heilige Mis begint om
zes uur in de kerk van de paro-
chie. Om kwart over acht ver-
trekken de kinderen naar
school. In de school houden de
zusters permanent toezicht. Ali-
sa verzorgt van 2 tot 3 uur op
school de lessen handwerken.
De kinderen leren er Hollands,
maar bidden doen ze in het Pa-
piaments. ,,Het papiamentsch
spreken gaat nog niet. Hier en
daar een woord, maar een zin
aan elkaar dat valt niet mee. Als
de menschen aan de deur ko-
men verstaat men er niets van.
Ik zal den Onze Vader en het
Weesgegroet eens overschrij-
ven.” 

Op een dag doen veertig kin-
deren hun eerste communie,
wat een hele drukte met zich
meebrengt. ,,Ze gooien zoo
aardig met hun beenen, want
dan hebben ze schoenen aan en
dat zijn ze niet gewoon, maar ze
meenen dan toch dat ze mooi
zijn, de meeste komen dan ook
nog met de auto naar de kerk.
Hier zijn veel autos maar geen
treinen ook heel weinig fietsen.
Als men de hutjes ziet waar ze
uit komen kan men ‘t niet be-
grijpen hoe ze der eigen zoo op
kunnen tooien ze durven gerust
in de zij te verschijnen met al-
derhande kant en tusschenzet-
sels en de gaten in de kousen al-
les licht en dicht en onsterk.”

Pater Jan Paul Delgeur
Op het eiland werkte ook pater

Jan Paul Delgeur, lid van de Or-
de der Dominicanen. Zijn kerk
was te vinden in San Willibror-
do, waar hij in de jaren twintig
van de vorige eeuw aan verbon-
den was. Zijn verhalen waren te
vinden in de rubriek ‘Ditjes en
Datjes’ die in de Amigoe di Cu-
raçao verschenen.

,,De Amigoe bracht slecht
nieuws. In het verslag over de
Koloniale Raad stond een afkeu-
rend oordeel over de school van
Sint Willibrord, mijn school.
Laat me maar ineens met de
deur in ‘t huis vallen. Aan eenie-
der, wie ook, ontzeg ik ‘t recht ‘n
afkeurend oordeel te vellen over
de school van San Willibrordo.
Sinds mijn komst op het eiland
kom ik dagelijks minstens een
half uur op de school om te in-
specteren en tot heden staat
mijn opinie nog lijnrecht tegen-
over de algemeene afkeuring
van onze buitenscholen. In het
vellen van een oordeel houden
velen geen rekening met de om-
standigheden. Het is volstrekt
onlogisch Hollands als voertaal
op die scholen te gebruiken. In
die andere kolonie, Indië, was
gebleken dat, in het geval Hol-
lands de taal op school was,
slechts één op de honderd leer-
lingen de taal leerde, vaak met
een kromme uitspraak. Was
men dan zo ver achter met het
onderwijs op Curaçao? Neem
nu eens de situatie in Holland
zelf. In Drenthe woont het
kroost van nijvere veenboeren
ver van school, ze moeten hun
papa vaak helpen op het land.
Gebruik nu eens Fransch als
voertaal in het onderwijs voor
die jochies. Ja zeker Frans, want
de negertjes op het eiland wor-
den ook in een vreemde taal ge-
doceerd. Wat dunkt u, zouden
dan de resultaten schitterend
zijn?”

Frederiks heeft meerdere boeken
op zijn naam staan, zoals ‘De weg
naar Parijs’ (2017) over zijn Bel-
gische oma en de Eerste Wereld-
oorlog, ‘Herinneringen van een
Haagse Jongen’ (2015) en ‘Fried-
man Bach, een geniale zoon’
(2014) over de oudste zoon van Jo-
hann Sebastian Bach. 

Het boek Hitte en heimwee, geschreven door Peter Frederiks is onlangs uitgekomen. Het draagt als ondertitel: ‘Brieven en berichten van passanten op
Curaçao. 1910-1930’. In zijn boek zijn de ervaringen te lezen van zes Nederlandse passanten die enige tijd op het eiland verbleven. Zij schreven brieven naar
hun familie in Nederland en artikelen in kranten op Curaçao en in Nederland. Dat samen geeft een indruk van het leven van deze mensen in het begin van
de twintigste eeuw. ,,Zij schreven aan de achterblijvers hoe ze zich hielden in het tropische klimaat met felle zin, af en toe grote droogtes en heftige
passaatwinden”, aldus Frederiks in een korte beschrijving. ,,Zij geven een uniek beeld van het leven van de Nederlandse passanten en hun verhouding tot de
lokale bewoners en hun taal en cultuur.” Het voorwoord is geschreven door Carel de Haseth en er zijn vijftien foto’s opgenomen, veelal uit particuliere
verzamelingen. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. Hieronder volgt een kleine selectie van wat in het boek te lezen valt. 

Van onze redactie

Beppie Seipgens-van Goor en Micheline de Haseth-Gorsira op Ararat. Zuster Alisa de Brouwer.

Pater Jan Paul Delgeur.

Familie De Gaay Fortman: Petronie (waarschijnlijk) met Wilhelm.

De omslag van het boek.


