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Recent verscheen het boek
Kaarten van de Nederlandse
Antillen van Wim Renkema met
een indrukwekkende hoeveelheid
bekende en vooral ook
onbekende kaarten van de zes
eilanden van de voormalige
Nederlandse Antillen.
Door Carel de Haseth
De omslag van het boek van Wim
Renkema.

De vroegst bekende kaart van Sint Maarten, zo toont Wim Renkema in zijn boek. De Nederlanders tekenden alleen wat zij belangrijk vonden, namelijk de baai met de zoutpan.
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O

nder nummer C1 is
in deze uitgave een
heel bijzondere kaart
opgenomen. Het betreft de vroegst bekende Nederlandse kaart van
Curaçao. De auteur merkt erover op: ,,De herkomst van deze
schets is niet met zekerheid vast

Renkema bespreekt zijn boek.

te stellen. Het zou kunnen zijn
dat Van Walbeeck dit kaartje
meekreeg bij zijn expeditie naar
Curaçao, maar dat valt niet te
bewijzen. Klopt de gedachte,
dan is het kaartje op basis van
door Jan Jansz Otzen verstrekte
informatie getekend.” Johannes
van Walbeeck was een carto-
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Renkema toont een andere kaart uit zijn boek met rechtsboven een
mannetje getekend. Hij legt uit: ,,De zogenaamde ‘fedette’, oftewel
iemand die op de uitkijk stond en die bijvoorbeeld bij Oost-punt
moest waarschuwen ‘er komt een vijandig schip aan’.” FOTO YOUTUBE

graaf en navigator in dienst van
de West-Indische Compagnie
(WIC).
De West-Indische Compagnie had een cartografisch instituut dat aan de hand van allerlei
verkregen informatie onder andere kaarten samenstelde die
gebruikt werden bij militaire
operaties. Teensma publiceerde
hierover in de bundel Geweld in
de West een bijdrage ‘Nederlands-Braziliaans militair inlichtingenwerk van de West-Indische Compagnie, 1628-1654’.
Otzen was in 1631 in Spaans
gevangenschap op Curaçao geweest en had ‘alle ghestalten
van ’t eiland ende de haven’ verkend. Volgens een getuigenis
van Matthias Herman zou Otzen een creool uit West-Indië
zijn. Overigens vroeg Otzen in
mei 1636 de Heren XIX om
overtocht voor hem met vijf
man en een jongen naar Curaçao en het recht vier koeien, vier
paarden en ‘voorts schapen ende bocken, sooveel als hij tot
twaelff morgen lans van doen
soude hebben’.
Bij terugkeer in Nederland
meldde hij zijn bevindingen
aan de Heren XIX van de WestIndische Compagnie. Mede op
grond van de informatie van Otzen besloten de Heren XIX op 6
april 1634 tot de verovering van
Curaçao.
De kaart zelf is - voorzichtig
uitgedrukt - niet bepaald nauwkeurig. Een op een helm lijkende halve cirkel met halverwege
de zuidelijke kustlijn een grote
drievingerige baai getekend.
Ongetwijfeld moet dat de St.
Annabaai met het Schottegat
voorstellen, de ‘besloten haven
tot berging van de schepen’,
waar Otzen over vertelde.
Het is in ieder geval niet ver-

wonderlijk dat Van Walbeeck in
zijn eerste poging het eiland in
te nemen op 6 juli 1634 de St.
Annabaai voorbij is gevaren.
Van Walbeeck, Pierre le Grand
en Otzen zeilden met het jacht
De Brack vooruit, maar ter
hoogte van de haven twijfelde
Otzen of het wel de St. Annabaai was. Uiteindelijk lukte het
door de harde wind die er stond
en de stroming niet de haven
binnen te varen. Om het eiland
varen was niet mogelijk. Na een
omweg via Hispañola lukte het
de tweede maal op 29 juli wel de
St. Annabaai binnen te varen.
Tot zover de geschiedenis en
terug naar de kaart waar het om
gaat. Het intrigerende aan deze
kaart is de aanduiding ‘Het Eijlant Karsou’. Op latere kaarten,

zowel de Spaanse kaarten van
1634 en 1635 als de Nederlandse
kaarten vanaf 1635 wordt het eiland aangeduid als Curaçao.
Maar nog intrigerender
wordt het als blijkt dat de aanduiding Karsou ook gebruikt
werd in een aantal brieven dat
deel uitmaakt van de zogenaamde ‘Sailing letters’. Dat zijn brieven die zich aan boord bevonden van in de loop der tijd door
Engelse kapers buitgemaakte
schepen en in het archief van
het Engelse High Court of Admirality als ‘Prize papers’ werden bewaard.
Kapers moesten namelijk
met verslagen en getuigverklaringen aan het High Court of
Admirality aantonen dat zij zich
aan de regels van de kaapvaart

hadden gehouden bij nemen
van hun prijs. Ook moesten zij
alle documenten die zich aan
boord van het gekaapte schip
bevonden afgeven. Het ging
daarbij niet alleen om scheepspapieren, maar ook om de aan
boord aanwezige poststukken.
Al deze documenten werden in
een archief opgeslagen.
De stukken - die dateren van
de Eerste Engelse Oorlog tot na
de Napoleontische oorlogen
(1652-1815) - werden in de jaren
zeventig van de vorige eeuw bij
toeval ontdekt door maritiem
historicus S.W.P.C. Braunius
die onderzoek deed naar het
maritiem scheepsrecht. Braunius zelf publiceerde er in 1980
over en sindsdien is er veel
onderzoek naar gedaan, waar tal

Het West-Indisch Huis in Amsterdam, hoofdkwartier van de WIC van 1623 tot 1647.
FOTO WIKIPEDIA

Met dank aan W.E. Renkema voor het beschikbaar stellen van de afbeelding van de hier besproken kaart. En Han Jordaan om mij
(Carel de Haseth) opmerkzaam te hebben gemaakt op het artikel van Benjamin N. Teensma.

van publicaties uit voort zijn gekomen.
Het gaat om circa 38.000 zakelijke en persoonlijke brieven
die verzonden werden uit
Nederland naar de overzeese gebieden of vice versa. Daaronder
ook brieven geadresseerd aan
personen op Curaçao of verzonden uit Curaçao naar ontvangers in Nederland.
Een zoektocht in het op het
internet beschikbare digitale archief van de Sailing Letters leerde dat de aanduiding Karsou
(en varianten daarvan) in de zeventiende eeuw eerder regel
dan uitzondering was.
In 35 brieven, waarvan 32 geschreven vanuit verschillende
plaatsen in Nederland (27 uit
Amsterdam, 4 uit Monnikendam en één uit Nieuwendam),
aan op Curaçao verblijvende
personen, en twee uit Sint Kitts
en één uit Elmina aan personen
in Nederland, wordt er 26 maal
(in 74 procent van de brieven)
een variant van Karsou gebruikt. Te weten: Karsou (7),
Karssou (2), Carsou (5), Kaersou
(1), Karsov (2), Karsau (1), Carsouw (1), Kersou (2), Kersau (1),
Kassou (1), Korsou (1), Kaersou
(1), Kars sov (1).
In negen brieven (26 procent
van het totaal) wordt (een variant van) Curaçao gebruikt: Curaçao (1), Curesou (3), Curasou
(1), Carresou (deze benaming
ligt overigens heel dicht tegen
Karsou aan) (1), Korasou (1),
Carrosou (1), terwijl in één brief
zowel Curasou als Courasou gebruikt wordt.

De 35 brieven beslaan de periode van 1664 tot 1673. In dezelfde periode wordt in officiële
stukken steeds de naam Curaçao gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld in de correspondentie van
Van Walbeeck en de notulen
van de vergaderingen van de
WIC steeds gesproken over Curaçao (met de cedille overigens).
De aanduiding Curaçao (al
dan niet varianten daarvan) vinden we ook voor brieven uit de
achttiende eeuw in de Sailing
Letters. Alleen in een brief van
31 maart 1780, geschreven op
Ameland, wordt naast Carasou
ook Carsou gebruikt.
Al met al is het opmerkelijk

dat naast Curaçao ook Karsou
werd gebruikt en zeker ook de
voorkeur van de briefschrijvers
voor deze benaming van het eiland. De vraag is dan of Karsou
en het hedendaagse Kòrsou, dat
ook in het dagelijks spraakgebruik wordt gebruikt als naam
van het eiland, niet hetzelfde
zijn. Dan zou dat betekenen dat
de benaming Kòrsou al uit de
zeventiende eeuw dateert.
Als de kaart in kwestie inderdaad is gemaakt op aanwijzing
van Otzen en dus dateert van
vóór de inname door de Nederlanders van het eiland, maakt
dat het nog interessanter. Dat
zou kunnen betekenen dat de

benaming door de toenmalige
bewoners van het eiland, de indianen, werd gebruikt en door
Otzen en later het gewone
scheepsvolk (de meeste geadresseerden in de brieven)
werd overgenomen.
En als de kaart inderdaad gemaakt is op aanwijzingen van
Otzen, dan kan de opmerking
van Menkman in zijn artikel in
de West-Indische Gids van 1937
alsnog worden aangevuld of gecorrigeerd. Menkman immers
schreef: ,,Hoe Otzen den naam
Curaçao geschreven en uitgesproken heeft zal wel niet meer
uitgemaakt kunnen worden.
Het eijlant Karsou dus!”
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