
WIJZIGING VAN HET REGEERINGSREGLEMENT VAN DE
KOLONIE CURASAO.

Bij Koninklijke Boodschap i? aan de Tweede Kamer de volgende wijziging
van het Reglement op het Beleid der Regeering in de kolonie Curacao
voorgesteld :

Artikel i.
a. Artikel 107 van het Reglement op het Beleid der Regeering in de kolonie
Curacao wordt gelezen als volgt:
„De verschillende eilanden der kolonie, behalve het eiland Curacao worden,
elk afzonderlijk of groepsgewijze bestuurd door gezaghebbers".
è. De artikelen 108, 109, 110, 111, 112 en 116 van dat Reglement vervallen;
in artikel 119 wordt in plaats van „dagelijksch bestuur" gelezen: „dagelijksch
bestuur van elk eiland".

Artikel 2.
De Gouverneur is bevoegd om de door ons benoemde, nog in functie zijnde
gezaghebbers te ontslaan.

Artikel 3.
Deze wet treedt in werking op den dag na dien harer afkondiging in de kolonie.

Ofschoon het ook volgens het oorspronkelijk artikel 107 van het Regeerings-
reglement mogelijk was, het bestuur over meer dan een der eilanden (buiten
Curacao) aan één gezaghebber toe te vertrouwen, is dit toch volgens de
oorspronkelijke meening van den wetgever (men zie hierover de studie van
Mr. öorcfeze'yA, Handelingen over de Reglementen op het Beleid der Regee-
ring in de koloniën Suriname en Curacao, pag. 555 en v.) niet als de normale
toestand gedacht, in elk geval slechts in geval van ziekten of verlof verwezen-
lijkt. Daarom kwam het volgens de memorie van toelichting den Minister
raadzaam voor, uitdrukkelijk vrijheid te laten om over meerdere eilanden
der kolonie ook één gezaghebber aan te stellen. En door de intrekking van
de in art. 1 è. genoemde artikelen en door art, 2 wordt den Gouverneur
volle vrijheid gelaten geheel naar eigen inzicht de standplaatsen naar be-
hooren te bezetten. Dat de gezaghebbers vaak langer dan wenschelijk was
de hun bij hunne benoeming door de Kroon aangewezen standplaatsen bleven
behouden, wordt nu verhinderd, en tijdige overplaatsing van hen in andere
werkzaamheid wordt nu mogelijk, zonder dat het opperbestuur, dat de aange-
legenheid doorgaans minder goed dan de Gouverneur kan beoordeelen, moet
ingrijpen. — En door art. 2 en 3 wordt een reorganisatie direct mogelijk
gemaakt. — Een zeer belangrijke wijziging derhalve, waardoor de macht
van den Gouverneur ten opzichte van de nu volkomen onder hem staande
gezaghebbers wordt versterkt. De bijvoeging in de memorie van toelichting,
dat de maatregel in toepassing zal worden gebracht voor de Bovenwindsche
Eilanden, geeft ons een vingerwijzing, waarom deze wijziging wenschelijk
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werd geacht. En voorzeker, in het algemeen gesproken zullen juist d
Boven windsche Eilanden door hunne ligging in eikaars nabij heiden ver van
de overige eilanden der kolonie de gevolgen van deze wijziging ondervinden
en, naar wij hopen, er van profiteeren. Meerdere eenheid van leiding in het
dagelijksch bestuur zal nu zeker hierdoor worden bereikt, de overeenstem-
mende plaatselijke belangen der verschillende eilanden hierdoor beter
behartigd kunnen worden, de ééne gezaghebber zal beter bezoldigd kunnen
worden, dan de drie oorspronkelijke, maar aan de andere zijde kan het toch
niet worden ontkend, dat er kans bestaat, dat het plaatselijk streven naar
vooruitgang bij die eilanden, waar de gezaghebber der groep niet zijn zetel
heeft opgeslagen, niet altijd in die mate zal worden bevorderd, als bij af-
zonderlijke gezaghebbers, die blijvend wonen op het door hen bestuurde
eiland, wel het geval kan zijn. Moge de toekomst leeren, dat deze voorgestelde
reglementswijziging tot verhooging van den bloei der kolonie heeft bijgedragen.

Sinds het voorgaande werd geschreven, is het Voorloopig Verslag van de
Tweede Kamer aangaande bovenstaande reglementswijziging verschenen.
Ofschoon het voorstel met instemming werd begroet, maakten verschillende
leden bezwaar tegen het vervallen van art. n o .
In de nota van antwoord van den Minister wordt er op gewezen, dat nu
art. 108 wordt ingetrokken, art. n o (bijzonder voorschrift omtrent den af
te leggen eed (belofte) in handen van den Gouverneur), vervalt. Nu de
benoeming van de gezaghebbers door den Gouverneur geschiedt, vallen
ook de gezaghebbers onder de bepalingen van het Reglement aangaande
de overige ambtenaren der kolonie. Waar nu in dit Reglement niets omtrent
den eed voor de overige ambtenaren wordt voorzien, vervalt volgens den
Minister ook de noodzakelijkheid van een afzonderlijk art n o . Meent de
Gouverneur een voorschrift, als hier bedoeld, voor de gezaghebbers te
moeten behouden, dat zal hij dat volgens den Minister evenals voor de overige
door hem te benoemen ambtenaren uit eigen hoofde mogen vaststellen.
Doch het ligt volgens den Minister voor de hand, dat dan daarbij art. n o
zal worden gevolgd. j . B.
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