
CURACAO.
DE VOORSTELLEN VAN DEN GOUVERNEUR IN

HET BELANG VAN DE ECONOMISCHE OP-
HEFFING DER KOLONIE.

DOOR

MR. B. DE GAAY FORTMAN.

In Juni van 1920 is de Gouverneur bij den Kolonialen
Raad gekomen met zijne voorstellen „in het belang van
de economische opheffing van de kolonie." In het geheel
was op de desbetreffende „wenschelijkheids-begrooting"
voor het loopende jaar nog aangevraagd ƒ 640.580, waar-
van ƒ547.080 voor de Benedenwindsche en ƒ 93.500 voor
de Bovenwindsche eilanden. Onder deze bedragen kwa-
men ook eenige posten voor, die andere maatregelen be-
troffen, als i ƒ20.000 voor buitengewoon onderhoud en
herstelling van landsgebouwen en landseigendommen,
straten en wegen op de Bovenwindsche eilanden, ƒ 55.000
voor verbouwingen en nieuwe werken op Curacao,
ƒ18.000 voor een motorboot aldaar, ƒ 50.000 voor een
motorsleepboot om in de Paardenbaai van Aruba dienst
te doen voor het in- en uitsleepen van vaartuigen en
ƒ52.000 voor verbetering van die baai, ƒ 48.000 voor een
nieuwen steiger op Bonaire (Kralendijk), en ƒ40.000 in
het belang der waterverschaffing op dat eiland.

Afzonderlijke vermelding verdient eene aanvrage van
ƒ16.500 als rentelooze voorschotten tot ontwikkeling
van de stroohoedenvlechtnijverheid. In de toelichting
hiertoe zegt de Gouverneur, dat de vraag naar fijne hoe-
den tengevolge van de toeneming van het vreemdelingen-
verkeer en de geleidelijke normaliseering van den alge-
meenen toestand stijgt; het aangevraagde moet dienen
als voorschot aan de hoedenvlechtleergangen, om deze
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in de gelegenheid te stellen, dadelijk bij het afmaken van
een fijnen hoed aan de vlechtster de waarde ervan te be-
talen en haar dus niet meer te laten wachten tot de hoed
verkocht is. Als belangrijk voordeel hiervan wordt o.a.
genoemd, dat hierin een prikkel gelegen is voor de over
het algemeen behoeftige vlechtsters, om zich toe te leggen
op het vlechten van de fijnere soorten, ƒ 15.000 van het
aangevraagde bedrag zou dienen als stamkapitaal voor de
eerste coöperatieve hoedenvlechterij op Bonaire.

Eenigszins van dezelfde beteekenis is een post van
ƒ5.000 als renteloos voorschot voor de Vereeniging „Huis-
vlijt", ongeveer op overeenkomstige wijze werkzaam in
het belang van minder gegoeden, die door het vervaardi-
gen van handwerken e. d. in haar onderhoud moeten voor-
zien.

Het belangrijkst is de aanvrage van ƒ 291.000, als eerste
termijn van een bedrag, groot ƒ 573.000 over drie jaren,
waarvan de omschrijving luidt: voorschotten en andere
buitengewone uitgaven tot bevordering van den land-
bouw en ter verbetering van de veeteelt en het zoutbe-
drijf. Verbetering van den economischen toestand van de
bevolking, der economisch minder gunstig gesitueerden,
wordt hiermee beoogd.

Met ronde woorden spreekt de Gouverneur het in zijne
Memorie van toelichting uit, dat de „eigenlijke landbouw"
naar zijne meening op de Benedenwindsche eilanden
„door den karigen regenval geen toekomst heeft en dus
weinig of niets in zijn belang gedaan kan worden. De
klimaatsgesteldheid is te ongunstig, zelfs voor toepassing
van het drooglandbouwstelsel (dryfarming) in den eigen-
lijken zin van het woord, is de regenval hier te gering ge-
bleken". Daarentegen wordt „zeer goed uitvoerbaar"
geacht de teelt van voedergewassen in die gedeelten der
Benedenwindsche eilanden, waar over grondwater in
voldoende hoeveelheid te beschikken valt.

Hier wordt een nieuw systeem van uitoefening van het
landbouwbedrijf aangewezen, en er de aandacht op ge-
vestigd, dat men feitelijk reeds bezig is het oude stelsel te
verlaten. Was vroeger de verbouw van kleine maïs de
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spil, waarom de voedselvoorziening van mensch en dier
draaide, eenstemmig zijn de planters thans in hunne
verklaringen, dat de oppervlakte, die jaarlijks met sorg-
hum verbouwd wordt, achteruitgaat, terwijl verwacht
wordt, dat dit in de toekomst in nog grootere mate het
geval zal zijn. Als redenen hiervan worden genoemd: de
veelvuldige oogstmislukkingen en het gebrek aan werkvolk,
waar vroeger alleen met zeer goedkoope werkkrachten de
onkosten waren goed te maken. Daartegenover wint de
meening veld, dat er voor den veestapel ook buiten den
regentijd — en dus ook ander — voer moet worden ge-
kweekt, terwijl de vergrooting van de melkopbrengst per
koe steeds meer als een factor van belang gevoeld wordt.

In het kort komt het nieuwe systeem dus hierop neer:
den landbouw loslaten en zich met alle krachten toeleggen
op de veeteelt, het houden van een veestapel, die de be-
volking van de voornaamste producten der veehouderij,
melk en vleesch, maar vooral van het eerste, geregeld en
ruim voorzien kan. Dit wordt in overeenstemming met de
wetenschap genoemd. „Het is een bekende agrarische
grondstelling", zegt de Gouverneur, „dat in de voor den
eigenlijken landbouw te droge klimaten, waar tegelijker-
tijd de voorraad water te gering is om bevloeiing op ruime
schaal toe te passen, men op de veeteelt en het verbou-
wen van veevoedergewassen aangewezen is."

Vooral melkproductie moet het nieuwe stelsel beoogen,
want vermindering van den veestapel is eisch. Vooreerst
toch zullen vele gronden, waarop thans melkvee gehouden
wordt, niet voldoen aan de eischen van het nieuwe sys-
teem en bovendien zal het aankweeken van voedergewas-
sen (doornlooze cactus als ruw voedsel, al of niet gepaard
met krachtvoeder) niet kunnen geschieden in een omvang
evenredig met de voedselbehoefte van de thans gehouden
kudden. Door verbetering van het veeras zal men op deze
wijze zelfs tot vermeerdering van de melkproductie kun-
nen komen.

Het moderne plantersbedrij f zal meer kapitaal ver-
eischen, en de aanleg van bevloeiïngswerken met de gron-
dige verbetering van het veeras zullen aan de planters
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eischen stellen, waartegen die thans niet zullen opgewas-
sen zijn. In dien zin zal het Gouvernement steun hebben
te verleenen.

Het groote economisch belang, reeds op zichzelf gele-
gen in het instandhouden van den melkveestapel en van
de groot veehouderij, wordt nog duidelijker, wanneer
men overweegt, dat als gevolg daarvan te verwachten is
meer stabiliteit in de verhouding tusschen werkgever en
arbeider in het „landbouw"bedrijf, waarin nu alleen in
den planttijd een aantal losse arbeiders werk vinden.

Ook de behoefte aan landarbeiders zal toenemen, wat
van beteekenis zal blijken, als te eeniger tijd, gelijk ver-
wacht mag worden, de emigratie-neiging afneemt.

„Den kleinen man", die van ooft- en groenteteelt zijn
werk maakt, wil de Gouverneur steunen door de verschaf-
fing van molens en putten, om de huurgrondjes meer pro-
ductief te maken.

Aldus worden voorgesteld de volgende uitgaven:
A. Afaafregifen fo2 wrfo/m'«g va« rfg weteetó:

Benedenwindsche eilanden:
1920: ƒ 5.000 voorschotten,
1921: ƒ6.000 en -25.000
1922: -20.000

Bovenwindsche eilanden:
1920: ƒ3.000 en ƒ 3.000
1921: -3.000 en - 3.000

B. Maafrege/ew m &e£ fo/ang van ie imgfl/w a/s

, enz. :
Alleen op de Benedenwindsche eilanden:

1920: ƒ10.000 en ƒ80.000 voorschotten,
1921: - 10.000 en -50.000
1922 -20.000

Bovendien is uitbreiding van het domein noodzakelijk
om woningterreinen in de buurt van de stad te verkrijgen
voor hen, die in de stad werken en thans den meesten tijd
van het jaar van hun gezin gescheiden leven, om dat zij
te ver buiten wonen; en „gemeene weiden" voor het klein-
vee van de huurders van gouvernementsgronden, als hoe-
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danig in aanmerking komen „voor den landbouw minder
geschikte gronden", waardoor ook de plantages zullen
ontlast worden.

Derhalve wordt gevraagd voor C. 4̂awAoo/> ua» terra-

Alleen op de Benedenwindsche eilanden 1920: ƒ 75.000,
1921:-25.000.

Wat den steun aan cultures betreft, wordt naast de
sisalcultuur, die „den steun van het gouvernement reeds
op ruime wijze ondervonden heeft", o.a. de aloëcultuur
genoemd, „de kurk . . . . waarop Aruba thans drijft" en
die ook op Bonaire om uitbreiding roept.

D. Fmfcrc waafrege/gw m tó fo&mg vaw c«fó«m a/s :
cocos-, Aafoew-, a/oë-, oraty'e-, ZzmotfM-cwtówwr, Ŵ2.

Benedenwindsche eilanden:
1920: ƒ50.000 voorschotten,
1921: -70.000

Bovenwindsche eilanden:
1920: ƒ 10.000 voorschotten,
1921: -20.000

Ten slotte vallen onder het genoemde bedrag een aan-
tal uitgaven in het belang der 2o«to»««t»g t. w. op St.
Martin, voor:

aanleg van een werkspoor voor verbetering van het
zoutladen en fabricage van tafelzout in 1920/5.000 en
in 1921: ƒ30.000,

voorschot voor het aanschaffen van een schoener voor
het vervoeren van zout in 1920: ƒ50.000.

Onder de tegenwoordige omstandigheden meent de
Gouverneur, dat voor de zoutwinning op de Beneden-
windsche eilanden niet veel kan worden gedaan.

Van het in totaal aangevraagde bedrag van ƒ573.00
is ƒ411.000 voorschot.

De voorschotten aan planters en huurders van gou-
vernementsgronden zullen verleend worden onder zake-
lijken waarborg en tegen voorwaarden, door eene daartoe
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