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nieuw te benoemen directeur van de bestaande Curacao-
sche Bank, die na eenigen tijd, mits geheel zelfstandig en
goed bezoldigd, er in zou kunnen slagen de Gouverne-
mentsbank zoodanig te hervormen en tot meerdere werk-
zaamheid te brengen, dat zij aan de behoefte voldeed.

De Minister nam betreffende dit aanbod geen dadelijke
beslissing, maar vroeg den Gouverneur om advies en
droeg hem tevens op aan de firma Maduro and Sons te
vragen, onder welke voorwaarden zij als circulatiebank
zou willen optreden.

Ondertusschen had het Tweede Kamerlid Mr. H. P.
Marchant bij de behandeling van de koloniale begrooting
van Curagao voor 1906 in zijne rede een scherpen aanval
gedaan op het beleid van de Directie van de Curacao-
sche Bank (Handelingen 2de Kamer, Zitting 1905—1906,
bladz. 307 t/m 308). Hij wees er in de eerste plaats op, dat
uit den bankstaat in het Koloniaal Verslag zou afgeleid
moeten worden, dat de Gouvernementsinstelling eene dis-
contobank was. In werkelijkheid gaf de Curacaosche
Bank persoonlijke credieten, gegoten in den vorm van een
wissel of accept onder borgtocht. Dit crediet werd steeds
vernieuwd. De borgen waren op hunne beurt weer schul-
denaar. Bleef de debiteur nalatig in de rentebetaling, dan
werd de wissel niet meer vernieuwd, maar omgezet in eene
schuldvordering. Achtte de Directie ook deze vordering
moeilijk inbaar, dan boekte zij het bedrag over naar de
„dubieuse schulden", om het ten slotte af te schrijven.
Mr. Marchant schatte de werkelijke waarde van de dis-
contovorderingen der Bank op ^ 50 % van het nominaal
bedrag. In de tweede plaats deelde hij mede, dat de Cura-
c,aosche Bank / 60.000.— geleend had aan de Curacao-
sche Hypotheekbank. Daar de door deze instelling ver-
leende voorschotten onder hypothecair verband allesbe-
halve solide waren, meende de afgevaardigde van Deven-
ter, dat van de / 60.000.— wel niet veel terugbetaald zou
worden. De winst van de Curacaosche Bank met haar ka-
pitaal van ± / 360.000.— was moeilijk te berekenen,
maar uiterst gering. De bankbiljettencirculatie was
/ 168.500.— tegenover een kasvoorraad van / 200.000.—.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:52PM
via free access



462 MUNT- EN BANKWEZEN IN CURASAO

De Bank leed aan de eene zijde aan overmaat van solidi-
teit en werd aan de andere zijde slecht beheerd, doordat
kredieten werden verstrekt zonder behoorlijke zekerheid.
Mr. Marchant was er van overtuigd, dat van de Gouver-
nementsbank ten slotte niets terecht zou komen en raad-
de den Minister aan zich eens goed op de hoogte te stellen
aangaande den toestand der instelling.

De Minister van Koloniën (Mr. Fock) verklaarde in
vele opzichten aan de zijde van Mr. Marchant te staan.
Ook hem had het getroffen, dat de regeling van de Cura-
caosche Bank niet goed was. Hij had deskundigen op het
gebied van bankwezen gevraagd, op welke wijze eene re-
organisatie zou kunnen plaats hebben, hetzij door eene
gewijzigde inrichting van de bestaande (Gouvernements)
bank, hetzij door oprichting van eene nieuwe particuliere
bank. Hij hoopte dat aan den werkelijk zeer af te keuren
toestand spoedig een einde zou komen (Handelingen 2de
Kamer, Zitting 1905—1906, blz. 309).

De Directie van de Curacaosche Bank haastte zich in
een breedvoerig, gedocumenteerd betoog *) de bewerin-
gen van Mr. Marchant te weerleggen. Dit betoog is, naar
het mij voorkomt, volkomen geslaagd. Daar Mr. Marchant
noch het Bankreglement, noch de geschiedenis der instel-
ling voldoende kende en van den toenmaligen toestand
van zaken, dien hij niet uit eigen aanschouwing had
waargenomen, geen zuivere voorstelling had, moest hij
voor de Bankdirectie eene gemakkelijke tegenpartij zijn.

De firma Maduro and Sons, onderwijl verzocht om
opgaaf van voorwaarden onder welke zij bereid zou zijn
eene circulatiebank op te richten, verklaarde jaarlijks
2 % van de gemiddeld in omloop zijnde bankbiljetten als
retributie aan de koloniale kas te zullen uitkeeren met
vrijstelling voor de eerste jaren. Zij wilde de Curacaosche
Bank overnemen op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als in 1876 de (particuliere) Curacaosche
Hypotheekbank de (Gouvernements) Hypotheekbank

') Het betoog der Directie is in druk verschenen bij J. P. E. Neumann
te Willemstad (Januari 1906) en verkort opgenomen in de „Indische
Mercuur" (27 Februari 1906, bladz. 138).
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van Curacao had overgenomen, d.w.z. renteloos gebruik
van het kapitaal en terugbetaling in termijnen. Daar de-
biteuren tegenover eene Gouvernementsinstelling hunne
verplichtingen beter nakomen dan jegens een particuliere
bank, was het te vreezen, dat de nieuwe bank niet alle
vorderingen van de Curacaosche Bank zou kunnen innen.
In dat geval zou de nieuwe instelling door het Gouverne-
ment moeten worden schadeloos gesteld.

De firma Maduro wenschte dan alleen eene bank op te
richten, als tot de opheffing der Curacaosche Bank zou
worden besloten. Zij verklaarde evenwel dat die ophef-
fing uiterst nadeelig voor het eiland zou blijken. Mocht
echter tot de voorgenomen opheffing worden overgegaan,
dan zou zij eene circulatiebank oprichten en tegen eene
commissie alle transaction voor de liquidatie verrichten.

De Gouverneur verklaarde nog steeds de opheffing der
Curacaosche Bank, die jaarlijks ^ / 12.000.— aan winst
voor de koloniale kas afwierp, te zullen betreuren. Voor
zakendoenden, die zekerheid kunnen stellen, zou eene ge-
legenheid om op discrete wijze fondsen te verkrijgen, ver-
loren gaan. Zelfs de firma Maduro zou dit betreuren. De
Gouverneur zou het niet wenschelijk vinden, dat in de
van 1897 af durende ongunstige omstandigheden de Gou-
vernementsbank vervangen zou worden door eene parti-
culiere instelling. Het scheen hem nog altijd beter toe het
arbeidsveld van de Curacaosche Bank langzamerhand uit
te breiden. Aan een onderzoek van wege De Surinaam-
sche Bank gaf de Gouverneur de voorkeur boven het doen
uitzenden van een deskundige, die later in de Directie
der Curacaosche Bank zou kunnen worden opgenomen.

Nogmaals werd aan den President van De Nederland-
sche Bank om advies in dezen gevraagd. Mr. V. d. Berg
verklaarde, dat voor een deugdelijk advies eene diep in-
grijpende kennis van locale toestanden en verhoudingen
een volstrekt onmisbaar vereischte was. Die kennis ont-
brak èn hemzelf èn de Hcofddirectie van De Surinaam-
sche Bank. Mr. V. d. Berg kon zich dan ook vereenigen
met het voorstel van De Surinaamsche Bank om een
deskundig plaatselijk onderzoek te doen instellen. In te-
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genstelling met den Gouverneur, die een deskundige in de
kolonie wilde zoeken, raadde de adviseur aan een onder-
zoek te doen instellen door een in bankzaken doorkneed
deskundige — liefst een van de Hoofddirecteuren van De
Surinaamsche Bank — wiens kennis en werkzaamheid
een ruimer gebied omvatten dan Curacao en omgeving.

Middelerwij 1 drong de Gouverneur nogmaals op eene
spoedige beslissing inzake het bank vraagstuk aan. Met
het oog op het groote rentelooze kassaldo van de Curacao-
sche Bank en de behoeften van den landbouw, veeteelt en
zoutindustrie in de kolonie aan crediet zou hij gaarne eene
beperkte wijziging van het Curacaosche Bankreglement
zien aangebracht, ten einde de instelling te veroorloven
bedoeld crediet te verstrekken.

Om redenen van financieelen aard besloot Minister
Fock van een onderzoek als door Mr. V. d. Berg aanbevo-
len af te zien. Aan den Gouverneur werd medegedeeld,
dat tot verstrekking van een krediet aan landbouw,
enz. tot een maximum van / 60.000.— kon worden over-
gegaan en dat tegen reorganisatie van de Curacaosche
Bank overeenkomstig het voorstel van de Commissie van
1901 niet langer bezwaar bestond. Nopens het uitoefenen
van den wisselhandel — een der voornaamste punten van
uitbreiding der werkzaamheden — werd in verband met
het daaraan verbonden groote risico en de te verwachten
scherpe concurrentie van particuliere zijde de noodige
omzichtigheid aanbevolen.
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