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Met de dood van de theoloog-historicus-geograaf dr. ds. A. J. C.
KKAFFT - op 8 januari 1964 te Hilversum - is een voor Curasao
belangrijke figuur heengegaan: een opvallende doelbewust-
strevende persoonlijkheid, die kans zag-nadat hij reeds vijfen-
twintig jaren in Indonesië had gewerkt en daar de Japanse
kampen had doorgemaakt - in korte tijd enkele veeleisende
uitgaven het licht te doen zien, waarvoor menigeen hem dank-
baar zal blijven.

ARNOLDUS JOHANNES CORNELIUS KRAFFT werd op 22 september
1892 te Curacao geboren. Hij werd daar leerling van de Hendrik-
school, bezocht daarna de H.B.S. te 's-Gravenhage en werd
opgeleid tot zendeling-leraar. Hij haalde de hoofdakte, de akte
land- en volkenkunde, en later de doctorstitel in de letteren en
wijsbegeerte. Hij studeerde in Utrecht, Leiden en Amsterdam;
de bekende paedagoog van de Vrije Universiteit prof. dr. J.
Waterink was zijn promotor. Zijn dissertatie, Coö£<?rait> in
7nrfi<?, verscheen in 1929 en was binnen enkele maanden uitver-
kocht.

KRAFFT werd zendeling-leraar bij het Nederlandsche Zendings
Genootschap op Noord-Celebes en later directeur van een zen-
dingsschool in Oost-Java (Modjowarno); daarna leraar aan het
Christelijk en Gouvernements Lyceum, de kweekschool en de
hoofdakte-cursus te Bandoeng. Toen werd overgegaan tot het
oprichten van een Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche
Ambtenaren (de Mosvia) te Bandoeng, werd hij aan deze in-
stelling docent en internaatshoofd, en later plaatsvervangend
directeur. Daarnaast verzorgde hij de jeugdkerk van de Indische
Kerk.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij door het Synodaal
Bestuur der Protestantse Kerken in Indonesië aangesteld als
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waarnemend predikant van Noord-Bandoeng. Zijn verblijf in de
Japanse kampen duurde van augustus 1942 tot december 1945,
toen hij met de eerste tocht van de 'Oranje' terugkeerde naar
Nederland.

Maar Curasao trok: reeds in september 1946 werd hij daar
leraar aan de Algemeen Middelbare School, later het Stuyvesant
College.

Eind 1947 werd besloten dat er een gedenkboek van de
Nederlandse Antillen zou worden uitgegeven naar aanleiding van
het vijftigjarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
KRAFFT werd Eerste-Secretaris van de Redactie-Commissie
en kreeg tot opdracht het O//tctcc/ Ge<&»&&oe£ Oran/e <;« rfe 20s
Caratfc'sc/ie Pareten samen te stellen: een enorme onderneming
die binnen een jaar werd voltooid, en waarbij hij zijn gaven als
organisator en redacteur duidelijk heeft laten blijken.

Wij mogen hem ook dankbaar zijn voor de uitgave van het
gelijknamige P/atówèoe^, in 1949, met een Engelse tekst, dat
reeds spoedig was uitverkocht.

Tijdens het afdrukken van het gedenkboek, waarvoor KRAFFT

enige tijd in Nederland vertoefde, keerde hij in september 1948
terug naar de West, waar hij als eerste bibliothecaris van Aruba de
grondslagen legde van de rijke bibliotheek wejke. dit, eijand
t h a n s b e z i t . ( H , U < j f ; i > l n n ) i . 1 ' ' • > ! > m : / \ - : m i i j ; 1 ! » 1 1 c / • • f i l l , 1 1 I • • ! >

De ifï'storï'e e» OWe Fawj&es #a» <2e 2Ve<fer/aŵ s<5 „4«&#en is
zijn tweede grote werk: een onuitputtelijke bron van informatie
en genoegen voor hen die het uit belangstelling of uit pure
nieuwsgierigheid raadplegen. Waardering is stellig op zijn plaats
voor zijn wijze van uitgeven, welke een verschijnen van dit
kostbare werk mogelijk maakte. ,,j „;,, „-.̂ fnl.r-tM- .̂-.Fv... •.••»]'

Op het titelblad van deze Ht'sfom en 0w<2e Fawt7tes noemt de
schrijver zich "Secretaris van de Stichting: 'De Encyclopedie der
Nederlandse Antillen' ". Zijn bemoeiingen voor deze nieuwe
encyclopedie waren vele - zij werden echter met een zó grote
voortvarendheid uitgevoerd dat negatieve gevolgen niet konden
uitblijven, hetgeen leidde tot een ontijdig afbreken van de
werkzaamheden, nadat van de Encyclopedie nog slechts een
aantal drukproeven waren verschenen. Voor velen zijn aan de
periode juli 1950-februari 1953, geen prettige herinneringen
verbonden. Vele zaken werden op onnodig scherpe wijze naar
voren gebracht; het vertrouwen ontbrak da|,noodzakelijk, js om
een zo groot werk te volvoeren, W 4 ï
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KRAFFT'S publicistisch werk beleefde daarna nog een bescheiden
hoogtepunt bij het gereedkomen van de /Itóas van de Neder-
landse Antillen, in 1956, welke werd voorafgegaan door een
Wegen^aar/ van Curacao waaraan grote behoefte bestond en waar-
van dan ook enkele duizenden exemplaren werden verkocht.
De kaart waarop de plantages en landhuizen staan aangegeven
waren het resultaat van vele dagen 'veldwerk' en van archief-
studies welke prof. OZINGA bij het samenstellen van De Monu-
menten van Cwracao nog van veel nut zijn geweest.

Tijdens zijn Indische periode was KRAFFT hoofdredacteur
van het wekelijks tijdschrift De CAm2eZt;&e Onrferz t̂yzer en
redacteur van 7/e/ Protestawfc Wee£èW. Óp Curasao leverde
hij verscheidene bijdragen aan de Beurs- ew iWewws&ericAten en
de /Imt'goe o**' Cwrapao. In Nederland publiceerde hij o.a. in het
JVeder/ana's Zenrfingsè/a^, het 7"»y<2scAn/< i»oor Economised en
Soct'a/e Geogra/ie en in Oosi en Wes/. Hij was een bekend spreker
en zijn betekenis voor het onderwijs blijkt uit zijn aardrijks-
kundige leerboeken en werkschriften, welke vele herdrukken
beleefden.

KRAFFT is enige jaren tweede voorzitter van de afdeling in het
Gooi van 'Oost en West' geweest. Als zodanig had hij enige malen
de leiding van de viering van de Statuutdag in Hilversum, uit-
gaande van deze Vereniging, waarbij hij werd bijgestaan door
Antilliaanse bursalen voor wie hij als mentor was aangesteld:
één van de werkzaamheden welke thans door Mevrouw N.
KRAFFT-VAN MASTENBROEK worden voortgezet.

Twee onderscheidingen zijn KRAFFT verleend welke hem bij-
zonder moeten hebben verheugd. Toen hij voor de samenstelling
van het gedenkboek in Nederland vertoefde, werd hij gevraagd
als een van de vier officiële vertegenwoordigers van de Neder-
landse Antillen (naast N. DEBROT, M. F. DA COSTA GOMEZ en
A. CURIEL) bij de inhuldiging in september 1948, waarbij hij van
H.M. KONINGIN JULIANA persoonlijk de herinneringsmedaille
mocht ontvangen. In mei 1964 ontving hij de onderscheiding
van ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In //isforte en Owie Fawi/t'es vinden wij op bladzijde 334-341
een groot aantal genealogische gegevens van de familie KRAFFT,
waarvan de Antilliaanse tak in 1844 op Curacao aanving. Dit
werk geeft ook een goed portret (fig. 69, tegenover blz. 321) van
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hem, wiens dood voor de kleine schare Antillenkenners het
verlies betekent van iemand, die niet alleen kennis van de eilan-
den en liefde voor dit gebied bezat, maar die ook beschikte over
de durf en de voortvarendheid welke altijd nog nodig zijn om dit
Rijksdeel door middel van publicaties van allure in de belang-
stelling te kunnen plaatsen.

LIJST VAN BELANGRIJKSTE GESCHRIFTEN

Coö/>era/te in /ndïë, een soctaa/-/>ae<iagogt5<;A vraags/ttA. Diss. V.U. Am-
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