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Kort voordat de Hollandsche Bank voor West-Indië hare
werkzaamheden op Curacao aanving, vroeg de N. V. Maduro's
Bank bij rekest van 8 Augustus 1919 vergunning om eene circu-
latiebank op te richten ter verkrijging van de bevoegdheid om
bankpapier uit te geven. Een soortgelijk verzoek hadden de hee-
ren Maduro reeds gedaan in 1901, 1906 en 1916. De Maduro's
Bank verwees naar het verzoekschrift van 1916, betoogde, dat
ondanks de belangrijke uitbreiding van het bankbiljettenkapitaal
der Curacaosche Bank in 1918 er nog steeds schaarschte aan
bankpapier bestond en dat die schaarschte nog zou toenemen,
wanneer de Hollandsche Bank voor West-Indië hare opera tien
zou beginnen en te dien einde van het noodige bankpapier zou
moeten worden voorzien. Zij verwachtte, dat in verband met het
eindigen van den wereldoorlog de groote Curacaosche maatschap-
pijen (petroleum, phosphaat) hare werkzaamheden belangrijk
zouden uitbreiden en het tekort aan circulatiepapier zich nog
dringender zou doen gevoelen.

Gouverneur Helfrich (1919— 1921) weigerde het verzoek van de
Maduro's Bank in te willigen. Blijkbaar zat bij het Koloniaal Be-
stuur de meening voor, dat, waar in groote rijken sedert jaren het
stelsel van uitgifte van bankpapier door ééne bankinstelling werd
gehuldigd, het niet aanging in eene kleine kolonie als Curacao
naast de bestaande circulatiebank (de Curacaosche Bank) nog
eene tweede toe te laten.

In verband met het tekort aan kasmiddelen, ontstaan door het
uitbetalen van postwissels uit Nederland en Suriname, werd bij
verordening van 30 September 1919 (P. B. no. 66) er toe over-
gegaan om het bankbiljettenkapitaal van de Curacaosche Bank
te brengen van / 1.000.000.— op / 1.500.000.—. Het lag in de
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bedoeling van den Gouverneur om de meerdere circulatiemiddelen
aan te wenden ter voorziening in de behoeften van het koloniaal
bestuur en niet tot het geven van handels- en nijverheidscredieten
of het verstrekken van voorschotten onder hypothecair verband.

Het in 1918 uitgevaardigde verbod van uitvoer van Neder-
landsch gemunt goud en Nederlandsch en koloniaal gemunt zilver
werd bij verordening van 6 Februari 1920 (P. B. no. 7) uitgebreid
tot onbewerkt goud en zilver. De vrees bestond namelijk, dat men
in de kolonie zou overgaan tot versmelting van munten en uitvoer
van het aldus verkregen materiaal. Met het oog op Aruba werd
evenwel de mogelijkheid om vergunning tot uitvoer te verleenen
opengelaten.

Terzelfder tijd (P. B. 1920, No. 8) werden bepalingen vastge-
steld in het belang van den omloop van Nederlandsche en koloni-
ale munten. Deze verordening, uitgevaardigd in navolging van de
wet van 12 Januari 1918 (Nederlandsch Staatsblad no. 14), ver-
plichtte de ingezetenen op vordering van den Gouverneur opgaaf
te doen van hun bezit aan zilveren, nikkelen en bronzen munten
(zekere minima te boven gaand) en deze — zoo noodig — ter
omwisseling tegen andere wettige betaalmiddelen aan te bieden.
Ook aan deze verordening lag vrees voor versmelting ten grond-
slag. Tot uitvoering is het echter niet gekomen. Ook het Konink-
lijk besluit van 15 April 1920 (Nederlandsch Staatsblad no. 184;
P. B. no. 29) — genomen ingevolge de bij de wet van 27 November
1919 (Nederlandsch Staatsblad no. 186) voorgeschreven gehalte-
verlaging van de Nederlandsche grove zilveren munt — werd niet
uitgevoerd. De voorgenomen buitenomloopstelling en inwisseling
van de zilveren teekenmunt bleef zoodoende tot heden achterwege.

Het Koloniaal bestuur was intusschen — in afwachting van de
in uitzicht gestelde ommunting van de zilveren teekenmunt —
ijverig bezig geweest de grove zilveren munt tegen afgifte van
bankbiljetten aan de circulatie te onttrekken. De behoefte deed
zich toen gevoelen aan meer bankbiljetten dan de Directie van de
Curacaosche Bank mocht uitgeven. Gouverneur Helfrich was
bereid in die behoefte te voorzien maar meende, dat de soliditeit
van de Bank hierdoor niet verzwakt mocht worden. Bij veror-
dening van 14 Juni 1920 (P. B. no. 31) werd de Directie van de
Curacaosche Bank gemachtigd in bijzondere omstandigheden het
bankbiljettenkapitaal van / 1.500.000. te verhoogen, mits voor
uitgifte boven de genoemde grens zwlfcitge dekking in munt of
muntmateriaal aanwezig was. Daar met de gedwongen omwisse-
ling der grove zilveren munt geen voortgang werd gemaakt, werd
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het voorschrift langen tijd niet toegepast. Eerst in Maart 1925
werd eene bankbiljettenemissie van meer dan / 1.500.000.—
bereikt.

Ter versterking van de metaaldekking van de Curacaosche
Bank verschafte De Nederlandsche Bank haar in October 1920
een bedrag aan gouden tientjes onder nadrukkelijke voorwaarde,
dat eerstgenoemde instelling de gouden munt aan haar zou terug-
geven, indien er geen behoefte meer aan bestond.

Eene poging van de Regeering om de partij bij De Nederland-
sche Bank „geearmarked" te laten en het reglement van de Cu-
racaosche Bank, hetwelk — in tegenstelling met de octrooien van
De Javasche en De Surinaamsche Bank — bewaring van munt en
muntmateriaal slechts in Curacao bij de Directie te Willemstad
toeliet, te wijzigen, mislukte. De Gouverneur en de Directie van
de Curacaosche Bank waren van oordeel, dat in de toenmalige
abnormale tijdsomstandigheden de beschikking over het goud
te Willemstad de voorkeur verdiende boven bewaring te Amster-
dam. Indien de verbinding met het moederland verbroken werd,
zou de voorraad te Amsterdam niet meer in Curacao kunnen wor-
den aangewend. Ook van het weglaten uit het Bankreglement
van het dekkingspercentage, zooals de Regeering mede had voor-
gesteld, wilde men op Curacao niet weten. Men was van oordeel,
dat de Bank aan jkracht won door de duidelijk gepubliceerde
dekking.

In den loop van 1921 had de Curacaosche Bank zich aangeslo-
ten bij de overeenkomst tusschen de te Willemstad gevestigde
banken en bankiers (Maduro's Bank, Hollandsche Bank voor
West-Indië, Curiël and Sons e. a.) om dezelfde koersen in rekening
te brengen. De Curacaosche Bank was eerst tot dit arrangement
toegetreden, toen de Directie voldoende zekerheid had bekomen,
dat het publiek niet de dupe van de afspraak zou worden. Door de
overeenkomst werden de onkosten voor telegrammen tot een
minumum teruggebracht. Door haar toetreden tot de overeen-
komst der particuliere bankiers kon de Curacaosche Bank haar
gewicht als Gouvernementsinstelling in de schaal werpen en ver-
hinderen, dat aan het publiek te hooge tarieven in rekening wer-
den gebracht.

De zaken op de Bovenwindsche eilanden, hoewel weinig winst-
gevend, werden uitgebreid door vergrooting van het aantal ver-
tegenwoordigers der Curacaosche Bank. Zoodoende werd ook de
toestand van het muntwezen op die eilanden verbeterd.

In den loop van 1922 ging de Curacaosche Bank er geleidelijk
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toe over de bijeengebrachte grove zilveren munt weer in omloop
te brengen onder intrekking van een gedeelte van de bankbiljet-
ten van f 1.— en / 2.50.

Het bij de uitvoering van het Bankreglement door den Gou-
verneur in 1907 bepaalde maximum van het op hypotheken uit te
zetten kapitaal (/ 150.000.—) werd bij beschikking van den Gou-
verneur Brantjes (1921—1928) van 19 Februari 1923, no. 164,
verhoogd tot / 160.000.—

In 1923 werden door particulieren van tijd tot tijd partijen
grove zilveren munt aangevoerd. Daar de geldsomloop over het
algemeen geen behoefte aan versterking had, trachtte de Cura-
9aosche Bank zooveel mogelijk die zilveren munt tot zich te trek-
ken.

Tegen het einde van 1923 ontstond door de scherpe rijzing van
den Amerikaanschen dollar ongerustheid over de toekomst van
de Nederlandsche munt. Men verwachtte eene sterke daling van
den Nederlandschen gulden, wanneer de in Nederland belegde
buitenlandsche (hoofdzakelijk Duitsche) kapitalen zouden worden
opgevraagd. Van verschillende zijden werd losmaking van de Cu-
racaosche valuta van de Nederlandsche gevraagd. Van de zijde
der Curacaosche Bank werd er op gewezen, dat voor die losma-
king wijziging van de Curacaosche muntwet noodzakelijk was en
de (Nederlandsche) wetgever bezwaarlijk die toestemming —
wantrouwen uitsprekende in de eigen valuta — kon geven. Eene
eigen Curacaosche valuta was niet aan te bevelen; de betalings-
balans was ongunstig of hoogstens labiel te noemen, de wissel-
koersen waren niet standvastig.

Was vroeger de grootste zorg van de Curacaosche Bank ge-
weest geld ter beschikking te hebben voor de betalingen van het
Gouvernement en het behoorlijk functionneeren van de circulatie
en hield zij zich later vooral bezig met den verkoop van Gouver-
nemen ts- en andere wissels, in den loop van 1923 bleek dat er
eene verandering was ingetreden. De kasbehoeften van het Gou-
vernement waren gering geworden; particuliere lichamen zochten
voor hunne kasgelden steun bij de particuliere banken en de Cura-
caosche Bank ging langzamerhand steun verleenen aan de kas-
positie van de particuliere bankinstellingen en bankiers. De cir-
culatiebank begon er zoodoende naar te streven om „banker's
bank" te worden.

In het voorjaar van 1924 deed de reeds vroeger gesignaleerde
vrees voor waardevermindering van den Nederlandschen gulden
zich weer duchtig gevoelen. Men verwachtte sterke toestrooming
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van de grove Nederlandsche zilveren munt naar Curacao en daar-
door inflatie in de kolonie. De voornaamste leider van deze rich-
ting was de heer C. S. Gorsira J. P. Ezn., lid van den Kolonialen
Raad van Curacao en lid van de Directie der Curacaosche Bank.
Hij ijverde voor eene wijziging van de Curacaosche Muntwet in
dien zin, dat de Curacaosche gulden gelijk gesteld werd met den
Nederlandsche goudgulden of dat teruggekeerd werd tot een eigen
Curacaosche valuta op goudbasis. Tegen het laatste verklaarde
zich de Voorzitter van den Kolonialen Raad, de oud-inspecteur
van Financiën A. G. Statius Muller; hij beval aan de Curacaosche
Munt zoo te wijzigen, dat aan de grove zilveren munt de hoeda-
nigheid van wettig betaalmiddel werd ontnomen *). Een ander
standpunt werd ingenomen door den Administrateur van Finan-
ciën, tevens voorzitter van de Curacaosche Bank, A. B. J. Prak-
ken. Deze had ten volle vertrouwen in de toekomst van de Neder-
landsche valuta; tegen een tijdelij ken maatregel, in het belang der
kolonie te nemen, verzette hij zich echter niet.

Toen de daling van den Nederlandschen gulden tegenover den
dollar aanhield, kwamen er meer positieve voorstellen: vóór alles
verbod van invoer van Nederlandsche zilveren munt, dan intrek-
king van de in de kolonie aanwezige Nederlandsche grove zilveren
munt en vervanging door biljetten van de Curacaosche Bank
(c.q. Curacaosche zilveren teekenmunt), of wel „earmarking" van
de in omloop zijnde Nederlandsche zilveren munt. De Directie van
de Curacaosche Bank gaf in overweging den invoer van Neder-
landsche zilveren munt voorloopig aan banden te leggen. Het lid
van die Directie, de bovengenoemde heer Gorsira, diende een
ontwerp-verordening in tot aanvulling van de Algemeene
verordening op den in-, uit- en doorvoer en de accijnzen
(P. B. 1908, no. 33); zijn voorstel had de strekking den invoer van
gemunt zilver (dus ook vreemd zilver) zonder vergunning van den
Gouverneur te verbieden. De ontwerp-verordening werd op 18
Maart 1924 door den Kolonialen Raad aangenomen (P. B. no. 32).
De bekrachtiging van de verordening door den Gouverneur had
eerst plaats op 19 Juli 1924, nadat een langdurige gedachtenwisse-
ling met den Minister van Koloniën was voorafgegaan.

Aanvankelijk was getracht inflatie te voorkomen door intrek-
king van een deel van de bankbiljetten van de Curacaosche Bank,
maar toen het bleek dat het publiek die biljetten oppotte en dat
van verschillende zijden voortgegaan werd met het invoeren van

•) Vergelijk het advies van de Staatscommissie vor het Muntwezen
(1926), bladz. 48 v.v.
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Nederlandsche grove zilveren munt, werd het invoerverbod on-
vermijdelijk. De Gouverneur kreeg het recht den maatregel bij be-
sluit te schorsen.

Daar in den nazomer van 1924 de depreciatie van den Neder-
landschen gulden tegenover den Amerikaanschen dollar vrijwel
verdwenen was, werd het invoerverbod van dien tijd af zonder
practische beteekenis.

Bij brief van 18 Juli 1925 diende Gouverneur Brantjes bij den
Kolonialen Raad een voorstel in tot herziening van het Reglement
van de Curacaosche Bank (zittingjaar 1925—1926—5). In de
Memorie van Toelichting wees de Gouverneur er op, dat door de
aanvulling van het Bankreglement in 1920 (P. B. no. 31) de be-
voegdheid was verleend om in fó/zon<fcri cwis/an t̂gA&fcn het bank-
biljettenkapitaal der bank te verhoogen boven / 1.500.000.—,
mits het hoogere bedrag volledig gedekt zou zijn door munt of
muntmateriaal, Doordat de Curacaosche Petroleum-Maatschap-
pij en de Mijnbouw-Maatschappij Curacao op volle kracht werk-
ten, terwijl op Aruba de Lago-Oil- and Transport Company, een
dochtermaatschappij van de Standard Oil, zich vestigde, ont-
stond er behoefte aan meer bankbiljetten en aan hoogere coupu-
res dan de bestaande van / 250.—. Deze behoefte was dus ver-
oorzaakt door de toenemende welvaart en niet door 6ty,?ott<&re
omstandigheden. Het in 1920 ingelaschte redmiddel kon derhalve
geen toepassing vinden. Maar al ware dit wel zoo, eene volledige
dekking boven / 1.500.000.— zou aan eene eenigszins groote uit-
breiding van de bankbiljettenemissie in den weg staan en boven-
dien te veel munt vastleggen. De Gouverneur stelde daarom voor
de maximumuitgifte van bankbiljetten te brengen op / 4.500.000.
en de dekking in munt en (of) edel metaal te bepalen op 1/5 tot en
met/ 1.500.000.—; op Jboven/ 1.500.000. tot en met/3.000.000;
op | boven f 3.000.000.—. De dekking moest voor minstens de
helft uit gouden munt of goudmuntmateriaal bestaan. Tot de
uitgifte van de nieuwe bankbiljetten zou slechts geleidelijk naar
gelang van de behoefte worden overgegaan.

Verder werd voorgesteld de werkzaamheden uit te breiden met:
1°. de verstrekking van kapitaal aan ondernemingen op het

gebied van den handel en aan banken tegen persoonlijke of
zakelijke zekerheid;

2°. het verstrekken van gelden onder hypothecair verband op
onroerende goederen tot een maximum van / 200.000.— (be-
staand maximum / 160.000.—);
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3°. het uitvoeren van opdrachten tot invordering, aankoopen
en betalingen ten behoeve van en het verleenen van voorschotten
aan het Gouvernement (het bestaand Reglement vermeldt" het
uitvoeren van financieele commissiën door het Gouvernement aan
de Bank opgedragen");

4°. het beleggen van geld in Staatsleeningen en op buitenland-
sche Banken.

De Gouverneur motiveerde de uitbreiding van de operatiën
door er op te wijzen, dat reeds thans te veel baar geld in de kluis
der Bank ligt. Worden de middelen der instelling aanzienlijk uit-
gebreid, dan moet gezocht worden naar uitbreiding van het thans
zoo beperkte operatieterrein. Daar door de vermeerdering der
werkzaamheden meer risico zou worden geloopen stelde de Gou-
verneur voor de reserve van / 50.000.— op / 100.000.— te bren-
gen.

Een ander belangrijk punt uit het voorstel is de opheffing van
de schorsing van de inwisselbaarheid der bankbiljetten. Nu de
omstandigheden, die in 1914 tot die schorsing aanleiding gaven,
volkomen gewijzigd zijn, achtte de Gouverneur het gewenscht de
inwisselbaarheid der bankbiljetten te herstellen.

Volgens ̂ et voorstel zou de Bankdirectie voor de vestiging van
agentschappen op de overige eilanden der kolonie niet langer de
goedkeuringvan den Gouverneur behoeven. Kapitaalsuitbreiding,
onder het vigeerend Reglement te allen tijde mogelijk (het kapi-
taal is uoor/oo t̂g bepaald op / 350.000.—), zou voortaan slechts
mogelijk zijn door Reglementswijziging. Als metaaldekking zou
ook worden aangemerkt eene bij De Nederlandsche Bank belegde
som: hiermede zal wel bedoeld zijn eene door De Nederlandsche
Bank in bewaring genomen, geëarmarkte partij munt.

Het Voorloopig Verslag van den Kolonialen Raad verscheen
eerst in het laatst van September 1925 (Gedrukte Stukken, zit-
tingjaar 1925—1926—5, no. 3). Uit dit V. V. bleek, dat verschil-
lende leden van den Kolonialen Raad zich nimmer rekenschap
hadden gegeven van karakter en doel van de Curacaosche Bank.
Men vroeg o. m. wat de rechtspositie van de Bank was, hoe de
verhouding tusschen het Gouvernement en de Bank was: of de
instelling een Gouvernementsbank was dan wel een door den wet-
gever in het leven geroepen rechtspersoon of zedelijk lichaam;
of het Gouvernement financieele verantwoordelijkheid droeg; hoe
het stond met de dekking van eventueele verhezen, indien het
reservefonds daarvoor niet toereikend mocht zijn.

Eerst begin November 1925 werd de Memorie van Antwoord
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ingediend (Gedrukte Stukken, zittingjaar 1925—1926—5, no. 4).
Daarin deelde de Gouverneur mede dat hij het voorstel tot her-
ziening van het Reglement van de Curacaosche Bank op verzoek
van den Minister van Koloniën introk. Bij de Regeering bestond
het voornemen om op het voetspoor van de regelingen voor de
Nederlandsche en de Nederlandsch-Indische circulatiebanken ook
de inrichting en den werkkring van de West-Indische circulatie-
banken bij de wet te doen regelen. Alvorens de wetsontwerpen
bij de Staten-Generaal in te dienen, zou het advies van den Kolo-
nialen Raad ter zake worden gevraagd.

Blijkens de Notulen van de vergadering van den Kolonialen
Raad op 2 November 1925 (Zittingjaar 1925—1926, Notulen No.
10) herinnerde de Voorzitter er aan, dat de ontwerp-verordening
tot herziening van het reglement voor de Curagaosche Bank door
den Gouverneur was teruggenomen. Niemand verlangde het
woord naar aanleiding van deze mededeeling. Blijkbaar was het
feit, dat de Curacaosche Bank als circulatiebank voor het gewest
zou behouden blijven, voor den Kolonialen Raad van oneindig
meer belang dan de wijze, waarop een nieuw reglement voor de
instelling tot stand zou worden gebracht.

De behoefte aan vermeerdering van kasmiddelen deed zich
intusschen meer en meer gevoelen. Het liet zich duidelijk aanzien,
dat bij de te verwachten uitbreiding van de werkzaamheden van
de Curagaosche Petroleum Industrie Maatschappij op Curacao en
van de Lago Oil- and Transport Company op Aruba de beide par-
ticuliere banken te Willemstad zonder hulp van de Curacaosche
Bank niet altijd aan de aanvraag om betaalmiddelen zouden kun-
nen voldoen. Indien overgegaan mocht worden tot de reeds sedert
geruimen tijd in uitzicht gestelde groote werken, zooals aanleg
van eene waterleiding, verruiming en verbetering van de haven,
enz. dan zou de behoefte aan bankbiljetten ongetwijfeld nog meer
toenemen. De Curacaosche Bank was in de verstrekking van die
bankbiljetten echter zeer gebonden. Zij had de bevoegdheid om
voor / 1.500.000.— aan biljetten uit te geven, voor 20% gedekt
door munt en (of) muntmateriaal. Voorts was haar, zooals we
boven hebben medegedeeld, in 1920 vergund bankbiljetten boven
de / 1.500.00.— uit te geven, mits ten volle gedekt door munt of
muntmateriaal. Het voorgeschreven maximum van 1£ millioen
aan bankbiljetten was voor het in bloei toegenomen gewest reeds
lang niet meer voldoende. De verplichte volledige dekking boven
f 1.500.000.— legde een aanzienlijk bedrag aan munt en munt-
materiaal renteloos vast.

West Indische Gids XII 34
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Om nu in de behoefte aan bankbiljetten in voldoende mate te
voorzien en tevens de organisatie van de Curacaosche circulatie-
bank meer in overeenstemming te brengen met de moderne
denkbeelden, diende de Gouverneur in afwachting van de tot-
standkoming van de Curagaosche Bankwet een voorstel in tot
wijziging van het Reglement van de Curacaosche Bank (Gedrukte
Stukken, Koloniale Raad, Zittingjaar 1925—1926 — 29, nos. 1 en
2). Deze wijziging was bedoeld als tijdelijke maatregel dienst te
doen.

Het voorstel bevatte in hoofdzaak het volgende: Het kapitaal
zou van / 350.000.— gebracht worden op / 450.000.—. Het maxi-
mum van de reserve werd verhoogd van / 50.000.— op / 150.000—
Het zg. „bankbiljettenkapitaal" (het maximum-bedrag, hetwelk
aan bankbiljetten kon worden uitgegeven) zou worden geschrapt
en daardoor het voorbeeld gevolgd worden van De Javasche
Bank (1875) en De Surinaamsche Bank (1918). De dekking van de
bankbiljetten door munt en (of) muntmateriaal zou worden be-
paald op J, dezelfde dekking, welke oorspronkelijk in het Regle-
ment van 1907 was bepaald en in 1909 (P. B. no. 15) tot één vijfde
was teruggebracht.

Van een eventueel terugkomen op de sedert 1914 (P. B. no. 30)
bestaande schorsing van de inwisselbaarheid der bankbiljetten
tegen gangbare specie werd geen gewag gemaakt.

Het voorstel ontmoette bij den Kolonialen Raad over het alge-
meen instemming. Bedenkingen werden alleen aangevoerd tegen
de schrapping van het z.g. bankbiljettenkapitaal. Men vreesde,
dat daardoor onnoodig een rem tegen eene eventueele overbodige
en ongewenschte opdrijving van de bankbiljettenemissie zou wor-
den weggenomen (Koloniale Raad, Zittingjaar 1926—1927 — 2,
no. 1).

Bij de mondelinge behandeling in de vergadering van den Kolo-
nialen Raad van 1 September 1926 (Zittingjaar 1926—1927 —
Notulen no. 6) werd door een der leden, mede uit naam van eenige
andere leden, het bezwaar tegen het „quotumstelsel" nogmaals
toegelicht. Met het oog op de groote waarschijnlijkheid, dat de
voorgestelde maatregel na betrekkelijk korten tijd vervangen zou
worden door de Curacaosche Bankwet, werd evenwel geen amen-
dement voorgesteld tot behoud van den bestaanden toestand.
Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming
werd vervolgens het voorstel aangenomen. De verordening werd
op 14 September d. a. v. door den Gouverneur vastgesteld
(P. B. No. 46).
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Uit de balans van de Curacaosche Bank over September 1926
bleek, dat de vergrooting van het kapitaal met / 100.000.— ge-
vonden was door overboeking op de kapitaalrekening van de ge-
heele buitengewone reserv "ad / 28.500.— alsmede van / 31.623.
uit het reserv^'».nds en van / 39.877.— uit de winst op ingetrok-
ken, niet ingeleverde bankbiljetten. Blijkens de toelichting op de
ontwerp-verordening was oorspronkelijk voor de kapitaalsuitbrei-
ding gerekend op de buitengewone reserve, / 51.500.— van de
reserve en / 20.000.— van de winst op de ingetrokken bankbil-
jetten.

Bij nader inzien bleek het echter niet wenschelijk te zijn een ge-
deelte van het bedrag der ingetrokken doch nog niet opgekomen
bankbiljetten als winst te beschouwen en te bezigen voor ver-
grooting van het kapitaal der bank. Eene oplossing van de moei-
lijkheden is ten slotte gevonden door onder de passiva op de ba-
lans een post op te nemen, aangevende de verplichting der in-
stelling ter zake van de ingetrokken doch nog niet ter betaling
aangeboden bankbiljetten. Voor het eerst kwam deze post voor op
de maandbalans over December 1927.

Het kapitaal werd door een en ander eerst tot / 450.000.—
aangevuld uit de winst over 1927, terwijl de reserve door eene
dotatie uit de winst over 1928 tot boven het vroeger reglementair
voorgeschreven minimum van / 50.000.— werd opgevoerd.

Bij de verordening van 14 Juni 1927 (P. B. no. 48) is de bepa-
ling van artikel 1, 3de lid, van de verordening van 15 Augustus
1914 (P. B. no. 30), waarbij de inwisselbaarheid der bankbiljetten
tijdelijk geschorst werd, ingetrokken.

Nadat de wereldoorlog en de daaruit voortspruitende bijzonde-
re omstandigheden voorbij waren en er geen vrees voor eene finan-
cieele crisis in Curacao meer bestond, bleef toch de eigenaardige
toestand in Curacao bestaan, dat de biljetten van de Curacaosche
Bank wel toegelaten werden als betaalmiddel in de openbare
kassen van de kolonie, maar niet inwisselbaar waren tegen wettige
betaalmiddelen.

Aan bedoelden toestand is een einde gemaakt door voren ver-
melde intrekking.

In het zelfde jaar werd het aantal particuliere banken op Cu-
rasao met één vermeerderd. Reeds sedert jaren behartigde de
handelsfirme Morris E. Curiël and Sons naast hare in- en verkoop-
transactiën ook alle bankzaken. Met het oog op de toenemende
belangrijkheid van laatstgenoemd onderdeel van haar bedrijf
heeft de firma Curiël de bankzaken afgescheiden van haar overig
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bedrijf en deze afdeeling zelfstandig gemaakt door de oprichting
van de Curiël's Bank met een maatschappelijk kapitaal van
/ 500.000.—. Op de acte van oprichting is goedkeuring verleend bij
besluit van den Gouverneur van 15 April 1927, no. 350.

Nadat in 1925 de Lago Oil Transport Company Limited, eene
tot het concern van de Standard Oil Company behoorende onder-
neming, zich op Aruba had gevestigd, werd in de tweede helft van
1927 de Arend Petroleum Maatschappij opgericht, welke haar be-
drijf aan de Westkust van Aruba begon. Ten gevolge van een en
ander namen de werkzaamheden van den vertegenwoordiger van
de Curacaosche Bank op Aruba zeer in omvang toe.

Zooals hiervoren werd medegedeeld, trok Gouverneur Brantjes
in November 1925 de door hem in Juli 1925 bij den Kolonialen
Raad ingediende voorstellen tot wijziging van het Reglement van
de Curacaosche Bank in, omdat bij den toenmaligen Minister van
Koloniën het voornemen bestond om de inrichting en den werk-
kring van de West-Indische circulatiebanken bij de wet te doen
regelen.

Voor Suriname, waar het octrooi van De Surinaamsche Bank
geregeld was bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1918, no. 2 (G. B.
1918, no. 56), leverde deze hervorming geen bezwaar op. Het
octrooi werd vervangen door de Surinaamsche Bankwet 1928
(Nederlandsch Staatsblad no. 231; G B. 1928, no. 70).

Wat Curacao betreft, werd bij ministerieele beschikking van
28 Juni 1927, 2de Afdeeling, no. 4/241, *) eene commissie benoemd
om den Minister van advies te dienen nopens de meest wensche-
lijke wijze van regeling van het circulatiebankwezen in Curacao,
met name betreffende de vraag of het aanbeveling verdient om
de bestaande Gouvernementscirculatiebank in stand te houden
dan wel aan eene particuliere bankinstelling de zorg voor het
circulatiebankwezen op te dragen, met aanduiding in het eerste
geval van de beginselen, welke bij de herziening van de inrichting
en den werkkring van de Curacaosche Bank (bij de wet) in acht
zouden zijn te nemen, en in het andere geval van de voorwaarden,
waaronder eventueel bedoelde opdracht (bij de wet) zou behooren
te worden verleend, hetzij aan eene hier te lande of in Curacao
reeds bestaande bank dan wel aan eene in Curacao of hier te lande
voor dat doel in het bijzonder in het leven te roepen instelling,
onder uiteenzetting tevens van de kans op verwezenlijking van
dit laatste.

') Openbaar gemaakt in de Staatscourant van 30 Juni 1927, no.
125.
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Tot Voorzitter van deze Commissie werd benoemd de heer Mr.
G. Vissering, President van De Nederlandsche Bank, en tot
leden de heeren Mr. Dr. W. Dijckmeester, Directeur van de Hol-
landsche Bank voor West-Indië; J. van Ettinger, Referendaris bij
het Departement van Koloniën; J. van Hasselt, Directeur van de
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij; Ir. J. E. F.
de Kok, Directeur van de Bataafsche Petroleum-Maatschappij;
Mr. Dr. C. F. Schoch, Hoofddirecteur van De Surinaamsche Bank,
en E. A. Zeilinga Azn., oud-President van De Javasche Bank,

Als secretaris van de commissie werd aangewezen het lid Van
Ettinger.

Ten einde volledig te worden ingelicht omtrent den toestand
van het circulatiebankwezen in Curacao en den werkkring van de
aldaar gevestigde banken, achtte de commissie het wenschelijk
een onderzoek ter plaatse te doen instellen. Op haar voorstel be-
lastte de Minister van Koloniën met die taak het lid van de com-
missie, den Heer E. A. Zeilinga Azn.

De uitvoering van de aan den Heer Zeilinga gegeven opdracht
had plaats in het 1ste kwartaal 1928. Voordat de Heer Zeilinga,
vergezeld van zijn secretaris Mr. Dr. W. M. Westerman, oud-di-
recteur van het bijkantoor te 's-Gravenhage van de Rotterdam-
sche Bankvereeniging, een onderzoek op Curacao instelde, had
hij besprekingen gehouden te New York en te Caracas, ten einde
de verbindingen van handel en bankwezen van Curacao met die
van de Vereenigde Staten van Amerika en Venezuela na te gaan.
Het onderzoek op Curacao betrof de circulatiebank, de particu-
liere banken en het muntwezen. Aan de vertegenwoordigers van
verschillende instellingen werd in eene speciaal daarvoor bijeen-
geroepen bijeenkomst gelegenheid gegeven hunne wenschen om-
trent de regeling van het circulatiebankwezen te berde te bren-
gen.

Begin Maart 1928 keerden de Heeren Zeilinga en Westerman
weer naar het vaderland terug om daar aan de commissie verslag
uit te brengen.

Kort na de aankomst van genoemde heeren op Curacao werd op
6 Februari 1928 het 100-jarig bestaan van de Curacaosche Bank
herdacht. Het tijdstip van het eeuwfeest viel niet onder gelukkige
omstandigheden. Immers de bovenvermelde commissie was bezig
met het zoeken naar de meest geschikte wijze van regeling van
het circulatiebankwezen en in afwachting van het verslag van die
commissie en van de daaromtrent door den Minister van Koloniën
te nemen beslissing bleef het voorshands onzeker of de Gouver-
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nementscirculatiebank zou voortbestaan. Die onzekerheid mag
echter de erkenning niet uitsluiten, dat de Curacaosche Bank aan
de Curacaosche samenleving zoowel als aan het Gouvernement be-
langrijke diensten heeft bewezen *).

•) Zie ook mijn artikel „Het eeuwfeest van de Cura9aosche Bank"
(1828—óFebniari—1928) in de „Economisch-Statistische Berichten",
jaargang 1928,1ste halfjaar, bladzijde 96 v.v.
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