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GOUVERNEUR MR. N. J. L. BRANTJES
OP 13 OCTOBER 1921 IN DEN KOLONIALEN RAAD
UITGESPROKEN TER AANVAARDING VAN HET BESTUUR

OVER DE KOLONIE CURASAO.

Bij de aanvaarding van zijn ambt heeft mr. N. J. E. Brantjes, gou-
v e r n e u r van Cura9ao, in den Kolonialen Raad de volgende r e d e
uitgesproken:

„Het wil mij voorkomen, dat ik, met zooveel heuschheid door u, bij
monde van uwen voorzitter, in deze plechtige zitting van uwen Raad ont-
vangen alvorens mijne aanvaardingsrede te beginnen, mijn recht moet aan-
toonen om hier aanwezig te zijn. „Overeenkomstig het voorschrift van
artikel 15 van het Regeeringsreglement heb ik dus overgelegd afschrift
van de akte mijner benoeming en van het pre ces-verbaal mijner eedsafleg-
ging, welke zooeven zijn voorgelezen."

Ik reken mij gelukkig dat de eerste daad van uwen nieuwen gouverneur
wederom mag zijn u te dcen blijken hoe het wel en wee van de kolonie
Curacao aan Hare Majesteit onze geëerbiedigde en geliefde Koningin bij
veertduring ter harte gaat. Cnze Verstin heeft mij, die in uw midden in
Haren naam en als Haar Vertegenweerdiger het bestuur kemt voeren, niet
•willen laten vertrekken, zonder mij bij herhaling op te dragen Hare beste
wenschen vcor den blcei en de welvaart van de kolonie, alsmede Hare
hartelijke groeten aan u over te brengen.

Aan deze Koninklijke opdracht hierbij gevolg gevende, acht ik het een
voorrecht aldus de tolk te mogen zijn van de gevoelens van warme belang-
stelling en innige sympathie die onze Hooge Landsvrouwe voor uwe
Kolonie en hare bewoners koestert.

Het is onder moeilijke omstandigheden, dat ik het bestuur over deze
kolonie aanvaard: moeilijk vooral vcor het Moederland.

Het oude Europa maakt een tijd van crisis door, waarvan het einde nog
niet te zien is. Gevoelig werdt de invloed dier crisis ook in Nederland
ondervonden.

De achteruitgang in welvaart cp velerlei gebied veroorzaakt een voort-
durende daling van den volksrijkdcm en eene constante vermindering
van de draagkracht der bevolking.

Daarnevens valt een steeds hecger stijgen der eischen, die aan 's Rijks
schatkist werden gesteld, waar te nemen.

Vandaar het gevoelen van den Raad van Ministers, dat de bijdrage uit
's Rijks schatkist ter versterking van de koloniale middelen de grens van
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het in redelijkheid toelaatbare bereikt heeft, en de uiting in de laatste
Troonrede dat ook in de overzeesche deelen van den staat een zuinig
beheer geboden is.

Gegeven echter de belangstelling van het moederland in de economische
ontwikkeling der kolonie, zal in gevallen van onvermijdelijkheid of econo-
misch ingrijpenden aard, aan vragen om offers aan de Nederlandsche schat-
kist de aandacht geschonken worden.

Zonder zoodanige offers toch, kan noch aan verbetering van de gelde-
lijke omstandigheden der kolonie, noch aan de mogelijkheid van een te
eeniger tijd niet meer benoodigd zijn van de rijksbijdrage gedacht worden.

Eene algemeene herziening van het regeeringsreglement staat voor
de deur.

De frissche wind, die ons tegenwaait uit het nieuwe grondwetsontwerp,
is een waarborg dat het „stuitend" onderscheid dat in 1865 tusschen Cu-
racao en Suriname gemaakt werd, zal worden opgeheven en dat eene
regeling tot stand zal komen, waarbij de rechtmatige aanspraken van de
bevolking, met betrekking tot invloed op en aandeel in het bestuur, zullen
•worden erkend.

Waar de regeering ook voor de kolonie Curacao de financiëele gelijk-
stelling van openbaar en bijzonder onderwijs heeft aanvaard, zal het, van
drukkende zcrgen ontlaste, bijzondere onderwijs zijnen vruchttaren arbeid
met grooter opgewektheid kunnen vervolgen.

Nauwgezet zal echter te overwegen zijn of de middelen der kolonie eene
uitbreiding van het onderwijs wel gcdoogen.

Mijn ambtsvoorganger, oud-gouverneur Helfrich, heeft velerlei plannen
ontworpen waarvan hij de voltooiing niet meer heeft kunnen zien, meer-
dere maatregelen voorbereid, waaraan hij geene uitvoering meer heeft
kunnen geven.

Op de door hem gelegde grondslagen hoop ik, bij een zuinige voering der
koloniale huishouding, zooveel mogelijk te kunnen voortbouwen.

In de richting, waarin hij de bevordering van den bloei der kolonie en
hare economische verheffing zocht, komt mij aanvankelijk voor, dat
gunstige resultaten bereikbaar zijn.

Naar ik hoep zal onder mijn bestuur in de watervoorziening van Wil-
lemstad en hare haven op afdoende wijze worden voorzien.

Dank zij de deskundige voorlichting van hoogstaande mannen uit uw
midden en de medewerking van met de locale toestanden vertrouwde per-
sonen bij de voorbereiding daarvan, zal naar ik verwacht bij de aanstaande
belastingherziening eene billijke, zooveel mogelijk allen bevredigende op-
lossing der belastingvraagstukken niet onvindbaar blijken.

Dat de algemeene herziening van de salarissen der Curacaosche lands-
dienaren thans spoedig haar beslag zal krijgen, zal ik met kracht bevor-
deren.

Het vertrouwen door H. M. de Koningin in mij gesteld door het bestuur
der kolonie Curacao in mijne handen te leggen, hoop ik met Gods hulp
niei te beschamen, in de vaste overtuiging, dat ik bij het volbrengen der
zware taak, die ik op mij nam, zal mogen rekenen op den noodzakelijker!
bijstand en medewerking.

Al? een vreemde sta ik heden nog in uw midden. Mij echter is de kolonie
slechts half vreemd.

Reeds tal van jaren hebben mijne gedachten bij uwe eilanden en hunne
bewoners verwijld, en het is de illusie van mijn leven geweest eens geroe-
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pen te worden de beste krachten van mijn lichaam en geest te wijden aan
de bevordering der welvaart van de kolonie Curacao.

Aan het slot der rede, waarmee mijn hooggeschatte ambtsvoorganger,
oud-gouverneur Helfrich, in de vergadering van uwen raad het zittingsjaar
1921/1922 opende, sprak hij den wensch uit, dat uw arbeid in samenwer-
king met dien van zijn opvolger, onder Gods onmisbaren zegen, zoude
mogen bijdragen tot vooruitgang der kolonie.

In de hoop, dat de wensch in vervulling zal gaan, verklaar ik hiermede
in naam en als vertegenwoordiger van H. M. de Koningin het bestuur over
Curacao te aanvaarden.
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