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De Nederlands-Antilliaanse vertegenwoordiging in Nederland
is, hoe bescheiden van opzet tot dusverre ook, in de loop van haar
nog zo korte ontwikkelingsgang uitgegroeid tot een factor van
betekenis voor de Nederlandse Antillen op verschillend terrein.

Het ligt voor de hand, dat de ontwikkeling der vertegenwoor-
diging ten nauwste samenhangt met de ontwikkeling van het
staatsrechtelijke bestel van de Nederlandse Antillen, die in
slechts een luttel aantal jaren uit de koloniale verhoudingen naar
voren konden treden als deel van het nieuwe tripartite Konink-
rijk der Nederlanden met een gewaarborgde zelfstandigheid in de
behartiging van eigen aangelegenheden.

De Staten van Curacao, samengsteld volgens de grondslagen van de
(koloniale) Staatsregeling van 1936, namen, geinspireerd door Harer Ma-
jesteits koninklijke rede van 6 December 1942, na voorbereidende bespre-
kingen, in 1946 het initiatief tot aanwijzing van een commissie uit dit or-
gaan, de zognaamde autonomie-commissie, met opdracht aan Hare Majes-
teit de Koningin een petitie te overhandigen nopens de aan Curacao toe
te kennen autonomie, alsmede om, na verkregen Koninklijke bewilliging,
daaromtrent besprekingen te openen met de Nederlandse Regering. In
deze petitie werd ook verzocht om op voordracht van de Staten adviseurs
bij de Nederlandse Regering te mogen benoemen, daarbij de wenselijkheid
stellende van een nauwer cultureel en economisch contact tussen Neder-
land en Curacao.

Als uitvloeisel van het plan van het toenmalige Opperbestuur uitvoering
te geven aan een nieuwe samenwerking, gebaseerd op de gedachte van
deelgenootschap in één Koninkrijk, waaraan toen nog geen grondwettelijke
vorm was gegeven, en als reactie op de activiteiten van de autonomie-
commissie, werden van Nederlandse zijde suggesties gedaan om te komen
tot de aanwijzing van een gecommitteerde voor Curacaose zaken als advi-
seur bij de Nederlandse Regering ten einde een nauwer cultureel en econo-
misch contact tussen Nederland en Curacao te bevorderen als onmisbare
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voorwaarde voor verdere politieke groei, terwijl deze functionaris wijders
zou kunnen optreden als buitengewoon adviseur van de Minister van
Overzeese Gebiedsdelen. Het overleg hieromtrent met de Staten werd
ultimo 1946 door de Gouverneur van Cura9ao geopend. Daarbij werd aan-
gegeven, dat elk nieuw optredend Staten-college het recht zou hebben aan
de Gouverneur een voordracht te doen van drie personen ter benoeming in
een dergelijke functie. Na ontvangen voordracht van de Staten van 25
Januari 1947 werd ingaande 2 April daaraanvolgende de eerst voorgedra-
gen persoon Mr Dr M. F. DA COSTA GOMEZ, Statenlid en tot laatst genoem-
de datum griffier van het Hof van Justitie, toegevoegd aan de Minister
van Overzeese Gebiedsdelen tot de datum van aftreden van het Staten-
college met als taakopdracht de Minister van voorlichting te dienen,
werkzaamheden te verrichten hem opgedragen door de Gouverneur of de
Staten en de Gouverneur te rapporteren over zijn werkzaamheden, in het
bijzonder over de algemene, culturele, politieke en sociale toestand in Ne-
derland voor zover deze betrekking houdt tot de overzeese delen van het
Koninkrijk.

De Staten spraken er weldra hun verwondering over uit niet te zijn ge-
kend in de inhoud der benoemingsbeschikking, daarbij onder meer te
kennen gevende, dat de functionaris diende te worden genoemd gecom-
mitteerde voor Curacaose zaken bij het departement van Overzeese Ge-
biedsdelen, met als taak behulpzaam te zijn bij het opbouwen en verstevi-
gen van de economische en culturele betrekkingen tussen beide gebieds-
delen.

Meningsverschil en gedachtenwisseling over de materiele inhoud der
benoemingsbeschikking in ruime kring was weliswaar aanleiding om
enige wijzigingen daarin aan te brengen — o.a. zou de functionaris de
Minister van voorlichting dienen als buitengewoon adviseur — doch aan
de wilsuiting der Staten deed de Gouverneur nagenoeg geen recht weder-
varen. Wel een blijk van de vergaande persoonlijke bestuursmacht van de
Gouverneur in die dagen. De nieuwe functionaris bleef ook zonder bepaal-
de betiteling.

De benoeming berustte niet op wettelijke grondslag. In verband hier-
mede en in verband met de taakomschrijving had hij geen organieke
functie, noch trad hij door het gemis aan bevoegdheid zijn Overheid te
binden in organieke qualiteit op. Hij was derhalve, qua rechtskarakter
zijner functie, een bijzondere ambtenaar van Curacao, met opdracht zijn
taak uit te oefenen in overeenstemming met zijn benoemingsbeschikking.

Op 14 Mei 1947 werd van de nieuwe functionaris in Nederland bericht
ontvangen, dat hij zijn kantoor gevestigd had in de Lange Houtstraat 18
te 's Gravenhage - in de desbetreffende brief aan de Gouverneur als hoofd
voerende: „Vertegenwoordiger van Curacao". Op deze qualificatie in
strijd met de benoemingsbeschikking en aard van de functie werd hij ge-
wezen, hetgeen niet wegnam, dat hij deze qualificatie voortzette in af-
wachting van de opneming dezer benaming in de op handen zijnde wijzi-
ging der Staatsregeling.

De in uitzicht gestelde vernieuwing van het Nederlands Antilliaanse
staatsrecht aan de hand van toenmaals alsnog in de Grondwet op te nemen
grondslagen en de daarmede verband houdende voorbereidende werk-
zaamheden veroorzaakten, dat deze eerste „vertegenwoordiger" zich voor-
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namelijk op het terrein van het zich ontwikkelende staatsrecht bewoog.
Daartoe maakte hij in zijn ambtsperiode ook verschillende reizen naar de
Nederlandse Antillen. In verband met deze typische geaardheid der ambts-
vervulling zou gesproken kunnen worden van de vertegenwoordiging in de
periode van de staatsrechtelijke groei van de Nederlandse Antillen, welke
periode zich in feite voortzette tot de tot standkoming van het Statuut
voor het Koninkrijk.

De op 8 Juni 1948 in werking getreden nieuwe Curacaose Staatsregeling
bevatte in de vijfde afdeling van het derde hoofdstuk enige bepalingen
betreffende de Vertegenwoordiger in Nederland. In Mei daaraan vooraf-
gaande verzocht de „Vertegenwoordiger" toestemming om overkomst
naar Curacao voor het voeren van besprekingen op staatsrechtelijk ter-
rein en algemene oriëntatie. De sedert 1946 nog zitting hebbende Staten
achtten daarvoor echter onvoldoende termen aanwezig in afwachting van
het doen van een voordracht tot benoeming van een Vertegenwoordiger
overeenkomstig het bepaalde in artikel 76 der nieuwe Staatsregeling.
Deze voordracht werd gedaan op 24 September 1948. De heer M. P. GOR-
SIRA, toen Inspecteur van Politie, werd als eerste voorgedragen. Na ver-
kregen Koninklijke goedkeuring werd hij benoemd door de Gouverneur
ingaande 3 December 1948 voor dezelfde periode als de Staten zitting zou-
den hebben, hetgeen zou zijn tot het optreden van de nieuwe Staten, ge-
kozen op grond van het bepaalde in overgangsbepaling 1 der Staatsrege-
ling 1948, dat is zo spoedig mogelijk na het in werking treden dezer wet.
De verkiezingen vonden echter niet plaats voor 17 Maart 1949.

De Staatsregeling van 1948 verleende aan de functie van Vertegen-
woordiger voor het eerst wettelijk reliëf. De Vertegenwoordiger zou op
grond van artikel 76 lid 3 van de Staatsregeling worden benoemd door de
Gouverneur voor dezelfde periode als de Staten zitting hebben, uit een
door deze op te maken voordracht van 2 personen, welke benoeming de
goedkeuring des Konings zou behoeven en hij zou op grond van artikel
76 lid 4 van de Staatsregeling tot taak hebben de belangen van het ge-
biedsdeel Curacao naar zijn beste vermogen in Nederland voor te staan.
Zijn instructie zou, na raadpleging van de Staten, door de Gouverneur, na
verkregen Koninklijke goedkeuring, worden vastgesteld. Voor de type-
ring der functie moet worden bedacht, dat de groei van de Nederlandse
Antillen naar zelfstandigheid in de behartiging van eigen aangelegenheden
en medezeggenschap in de behartiging van Koninkrijksaangelegenheden
op dat tijdstip nog in statu nascendi verkeerde. De Vertegenwoordiger
kon derhalve niet veel anders zijn dan spreekbuis van zijn Regering c.q.
de Staten, zonder enigerlei zelfstandige handelingsbevoegdheid, voor zo-
ver geen zitting hebbend in Nederlandse commissies ter voorbereiding
van staatsrechtelijke herzieningen, tenzij hem daartoe in zijn instructie
vrijheid zou zijn verstrekt. Weliswaar was hij orgaan van Curacao, doch
zonder de hoedanigheden welke normaliter aan een organieke functie ver-
kleefd zijn.

In wezen veranderde de functie van Vertegenwoordiger derhalve nau-
welijks, ook al werd onder GORSIRA meer dan te voren aandacht besteed
aan het vraagstuk der voorlichting van belanghebbenden over de Neder-
landse Antillen, hetgeen overigens ook in de rede lag, omdat het kantoor
van de Vertegenwoordiger door het verstrekken van voorlichting gaande
weg meer bekendheid als zodanig verwierf.
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Door GORSIRA werd gewezen op de noodzaak over te gaan tot aan-
schaffing van een ambtswoning voor de Vertegenwoordiger te 's Graven-
hage, aangezien de vertegenwoordiging in de nog komende staatsrechte-
telijke hervormingen van permanente aard zou zijn.

Na de eerste in de geschiedenis van het Nederlands Antilliaanse Staats-
recht gehouden algemene verkiezingen op 17 Maart 1949, tevoren reeds
aangeduid, werd door de nieuwe Staten op 22 Juli daaraanvolgende een
voordracht gedaan voor de benoeming van een nieuwe Vertegenwoordiger.
Door de voor het eerst geheel politieke samenstelling der Staten behoeft
het geen verklaring, dat de gedane voordracht in zekere zin weerslag was
van deze samenstelling. Hoewel M. P. GORSIRA als tweede op de voor-
dracht voorkwam, werd hij benoemd voor de zittingsduur der Staten van-
wege het feit, dat hij en de eerstvoorgedragene hun plaats op de voor-
dracht bij loting hadden verkregen en de Gouverneur daarin gerede aan-
leiding vond de reeds in Nederland aanwezig zijnde en ingewerkte Ver-
tegenwoordiger in zijn functie te continueren. Een herbenoeming volgde
dan ook. De eerste instructie voor de Vertegenwoordiger werd, na de voor-
geschreven raadpleging der Staten door de Gouverneur vastgesteld bij
Gouvernementsbeschikking van 12 Maart 1949. Op 1 November daaraan-
volgend werd de Koninklijke goedkeuring verkregen. Zij was uitermate
summier en bevatte buiten enige algemene richting gevende bepalingen
verband houdende met het ambt van Vertegenwoordiger, geen andere be-
palingen nopens zijn taakuitoefening dan dat hij gehouden was naar zijn
beste vermogen de werkzaamheden te verrichten, welke de Gouverneur
hem ter behartiging van de belangen van de Nederlandse Antillen zou op-
dragen.

De door de Grondwetswijziging 1948 aangewezen grondslagen voor de
schepping van een nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk der Nederlan-
den veroorzaakte in de Nederlandse Antillen een sterke drang on met be-
kwame spoed tot de mogelijk gemaakte vernieuwingen in het Westelijk
overzees Staatsrecht te geraken. Aangezien verwezenlijking der in de
Grondwet gestelde doeleinden voor Suriname en de Nederlandse Antillen
op korte termijn niet wel mogelijk was door de veelvuldige en langdurige
conferenties tussen Nederland en Indonesië over de staatsrechtelijke ont-
wikkeling van laatstgenoemd land enerzijds en het dwingend voorschrift
uit de Grondwet, dat de ontwikkeling van het overzees staatsrecht zou
dienen plaats te vinden langs de weg van genoegzaam overleg tussen de
toekomstige delen van het Koninkrijk anderzijds, werd overgegaan tot
het meer summier overleg over de Interim-regeling, welke, vooruitlopend
op de definitieve rechtsorde, de Nederlandse Antillen toch zekere staats-
rechtelijke bevrediging zou schenken.

De interim-regeling, welke integraal in werking trad op 7 Februari 1951,
vermeldde in titel III onder artikel VI, dat de benoeming en het ontslag
van de Algemene Vertegenwoordiger door de Landsregering, gevormd
door de Gouverneur en de Regeringsraad, welke laatste instantie was sa-
mengesteld uit aan de Staten verantwoordelijke leden (landsministers),
zou geschieden, terwijl voorts werd bepaald, dat de nieuwe functionaris
in de gelegenheid zou worden gesteld met raadgevende stem deel te nemen
in het (Nederlands) ministerieel overleg over de aangelegenheden, waar de
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Nederlandse Antillen bij betrokken waren. De Interimregeling was met
name in zoverre een mijlpaal in de Nederlands Antilliaanse staatsrechte-
lijke geschiedenis, dat zij naast elkaar stelde de „inwendige aangelegen-
heden", welker verzorging aan de Nederlandse Antillen werd overgelaten
met in achtneming van de bepalingen dezer wet, en de opgesomde aange-
legenheden, die als niet inwendige aangelegenheden werden beschouwd,
zijnde Nederlandse aangelegenheden, aan de verzorging waarvan de Ne-
derlandse Antillen slechts zouden deelnemen, voorzover zij daarbij be-
trokken waren, terwijl deze deelneming behoudens een enkele uitzonde-
ring slechts betrof een recht van „meespreken". De Interim-regeling legde
aan de Landsregering met betrekking tot de positie van de Algemene
Vertegenwoordiger geen andere verplichting op dan de regeling bij lands-
verordening van zijn bezoldiging, vergoeding van reis- en verblijfkosten
en pensioen. Het werd dus geheel aan de Landsregering overgelaten hem
al of niet voor een zelfde periode als de Staten zitting hebben te benoemen,
noch ook werd iets bepaald omtrent zijn instructie. De groei naar een
nieuwer staatsrechtelijk systeem en de geschapen verantwoordelijkheid
van de landsministers maakten dergelijke voorschriften overbodig.

Op 21 Februari 1951 werden de zitting hebbende Staten vervangen
door de op 21 December 1950 gekozen nieuwe Staten. Waar overgangs-
bepaling I der Interim-regeling dwingend voorschreef, dat de Vertegen-
woordiger van de Nederlandse Antillen, die fungeerde op de datum van
inwerkingtreding van deze wet, na deze datum Algemene Vertegenwoor-
diger zou zijn voor dezelfde periode als geldt voor de zittende Staten, dien-
de per 21 Februari een voorziening te worden getroffen. Een benoeming
van een Algemene Vertegenwoordiger kon op die datum nog niet in over-
weging worden genomen, aangezien de Regeringsraad nog niet was ge-
formeerd, welke de verantwoordelijkheid voor deze benoeming zou dragen.
GORSIRA werd daarop ingaande 21 Februari 1951 belast met de waarne-
ming dezer functie totdat hierin zou zijn voorzien. Op 21 Mei daaraanvol-
gende werd hij van deze waarneming ontheven, daarbij de werkzaamheden
overdragende aan Mr N. DEBROT, oud-Voorzitter van het College van Al-
gemeen Bestuur, die in zijn nieuwe functie was benoemd ingaande 19 April
1951. Ook de Interim-regeling bevestigde dus, dat de Algemene Vertegen-
woordiger orgaan was van de Nederlandse Antillen. Hoewel de mogelijk-
heid van optreden van de Algemene Vertegenwoordiger in de Nederlandse
Ministerraad voor de Landsregering gerede aanleiding had kunnen vormen
hem deswege van een gedetailleerde instructie te voorzien ten einde deze
functionaris te binden aan een vertegenwoordiging van de belangen van
zijn land op een met de inzichten der Landsregering strokende wijze, daar-
mede tevens een begin makende met een vertegenwoordiging van een in
de toekomst in Koninkrijksaangelegenheden medezeggenschap hebbende
Regering, bleef een dergelijke instructie achterwege. Over dit facet van de
vertegenwoordiging was ook weinig contact. Ingevolge de bepalingen X
tot en met XIII der Interim-regeling had de Landsregering anderzijds
voldoende gelegenheid haar zienswijze aan de Koning kenbaar te maken.
Ook onder de Interim-regeling viel derhalve nog weinig van organieke
kwaliteiten van de Algemene Vertegenwoordiger te bespeuren.

Niettemin begon de vertegenwoordiging onder DEBROT enigermate ge-
stalte te verkrijgen. Niet alleen, dat door de nieuwe wettelijke bepalingen
de gehele Nederlandse Ministerraad kennis kon nemen van de zienswijze
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van de Nederlands Antilliaanse functionaris, doch ook besteedde DEBROT
bijzonder veel aandacht aan de ontwikkeling van de voorlichting over de
Nederlandse Antillen in Nederland. Door omstandigheden voorts heeft hij
gedurende zijn gehele ambtsvervulling deelgenomen aan vrijwel alle be-
sprekingen, voorconferenties en conferenties gehouden ter voorbereiding
van de definitieve rechtsorde voor het Koninkrijk, terwijl hij, naarmate
de komende structuur van het nieuwe Koninkrijk zich begon af te tekenen,
inzake het probleem der vertegenwoordiging meer en meer als deskundig
kon worden aangemerkt. Het zijn derhalve meer de persoon en de omstan-
digheden, die de vertegenwoordiging van de Nederlandse Antillen na
medio 1951 op een ander plan hebben gebracht dan de wettelijke bepalin-
gen als mogelijkheid openden. Er mag bij dit alles echter niet voorbij ge-
gaan worden aan een andere overweging van de toenmalige Landsregering
om de vertegenwoordiging niet reeds dadelijk op een andere leest te schoei-
en. Deze is met name, dat het eerst opportuun werd geacht het probleem
in zijn volle omvang te bezien, nadat de bevestiging van de nieuwe rechts-
orde een feit was geworden, m.a.w. na de verkrijging door de Nederlandse
Antillen van een zelfstandigheid de jure binnen Koninkrijksverband
voor de behartiging van eigen aangelegenheden en de bevoegdheid tot
deelneming in de behartiging van alle de Nederlandse Antillen rakende
Koninkrijksbelangen op voet van gelijkwaardigheid met de overige twee
in het nieuwe Koninkrijk samengaande landen.

Het op 29 December 1954 op plechtige wijze afgekondigde Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden gaat van de gedachte uit, dat de Regerin-
gen van de op het Westelijk halfrond gelegen landen van het Koninkrijk
zich voor de behartiging van de Koninkrijksaangelegenheden, die hun
landen raken, zich bedienen van door hen benoemde Gevolmachtigde Mi-
nisters. Door overbrugging op deze wijze van het bezwaar der geografisch
reer verspreide ligging der landen werd de mogelijkheid van een soepele
werkwijze in deze aangelegenheden geschapen, zonder aan het principe
der gelijkwaardige medezeggenschap hierin geweld aan te doen. Voor het
uitoefenen van zijn functie namens de Regering van zijn land, oefent de
Gevolmachtigde Minister in alle fasen van de behandeling ener Konink-
rijksaangelegenheid als genoemd (het Statuut geeft aan wat Koninkrijks-
aangelegenheden zijn) de hem gegeven statutaire bevoegdheid uit. Hij zal
daartoe vanwege zijn Regering van een instructie worden voorzien. Het
handelen namens zijn Regering impliceert dit. De Gevolmachtigde Minis-
ter is derhalve voor de uitoefening van zijn functie ten deze slechts veran-
woording verschuldigd aan zijn Regering, die op haar beurt de volle staat-
kundige verantwoordelijkheid draagt voor het terzake gevoerde beleid
tegenover de eigen Volksvertegenwoordiging. Ingevolge art. 7 van het
Statuut maakt de Gevolmachtigsde Minister thans deel uit van de Raad
van Ministers (van het Koninkrijk) en neemt deel aan het overleg in de
vergaderingen van de Raad over Koninkrijksaangelegenheden, welke zijn
land raken. Hij treedt voor en namens zijn Regering derhalve medebe-
slissend op in de Raad van Ministers. Hij kan in zich voordoende gevallen
het in artikel 12 van het Statuut opgenomen voortgezet overleg (het zoge-
naamde „intern appèl") verzoeken. In een volgende fase van behandeling
dezer onderwerpen, meer bepaald de behandeling van ontwerpen van
Rijkswetten of van overeenkomsten met andere mogendheden en met
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volkenrechtelijke organisaties, welke de Nederlandse Antillen raken, heeft
de Gevolmachtigde Minister zowel bevoegdheden van executieve als van
legislatieve aard, welke laatste bevoegdheden zijn ingelast, omdat het voor
de Staten van de Nederlandse Antillen veelal practisch ondoenlijk zou zijn
in alle zich voordoende gevallen bijzondere gedelegeerden naar de Staten-
Generaal af te vaardigen. Met instemming van zijn Regering verricht de
Gevolmachtigde Minister derhalve in sommige gevallen als het ware goede
diensten aan de Staten. Aan de hand hiervan kan geconstateerd worden,
dat het Statuut de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen bij de behan-
deling van Koninkrijksaangelegenheden op een veel hoger niveau heeft
gebracht.

Voorts staat het de Regering van de Nederlandse Antillen vrij haar
Gevolmachtigde Minister in te schakelen bij de aangelegenheden, ressor-
terend onder paragraaf 3 van het Statuut — de onderlinge bijstand, het
overleg en de samenwerking tussen de landen — voor zover zulks met het
oog op een vlotte behandeling der onder deze rubriek vallende aangelegen-
heden opportuun wordt geacht.

In de derde plaats kan aan de Gevolmachtigde Minister een taak worden
toebedeeld inzake de behartiging van de eigen Nederlands Antilliaanse
aangelegenheden in Nederland.

Dit complexe beeld van de functie van de Gevolmachtigde Minister
slechts met betrekking tot enkele saillante punten in zeer beknopte vorm
aangeduid, bracht uiteraard met zich mee, dat niet tot realisering op de
juiste waarde van deze nieuwe functie in het Koninkrijks- en Nederlands-
Antilliaans staatsrechtelijk bestel kon worden overgegaan zonder vooraf-
gaande studie. De bestudering dezer materie, welke gedeeltelijk in de Ne-
derlandse Antillen en gedeeltelijk in Nederland plaats vond, leidde begin
April 1955 tot een rapport betreffende de opzet en organisatie van de func-
tie en kantoor van de Gevolmachtigde Minister.

Ingaande 1 Augustus 1955 werd de heer W. F. M. LAMPE, tot die datum
Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen, als opvolger van DE-
BROT tot Gevolmachtigde Minister benoemd. Als uitvloeisel van voor-
noemd rapport werd met ingang van dezelfde datum de Directeur van
van het kantoor van de Gevolmachtigde Minister benoemd. Deze functio-
naris dient de Gevolmachtigde Minister in zijn veelzijdige taak terzijde te
staan en zal hem krachtens benoeming overeenkomstig het bepaalde in
artikel 8 lid 2 van het Statuut bij belet of ontstentenis vervangen. De
functies van plv. Gevolmachtigde Minister en van Directeur van het kan-
toor van de Gevolmachtigde Minister zijn niet onverenigbaar, maar even-
min noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden. Het was een gelukkige greep
dat voorde laatstgenoemde functie LAMPE'S voorganger kon worden aan-
getrokken, waardoor de voortdurende beschikking over zijn zo ruime er-
varing in het „vak" wei«d behouden. Er werd daarnevens reeds toe over-
gegaan een geschikt en representatief pand aan te kopen om het toekom-
stig kantoor van de Gevolmachtigde Minister in te huisvesten. Een voor-
lopige doch uitvoerige instructie voor de Gevolmachtigde Minister zal de
nodige samenhang brengen tussen de uitoefening van zijn statutaire be-
voegdheden en zijn optreden namens zijn Regering.

Het behoeft geen betoog, dat bij het stelselmatig verder inhoud geven
aan de functie van de Gevolmachtigde Minister aan de drie facetten van
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betrokkene's mogelijke werkzaamheid voor zijn land alle aandacht zal
worden besteed, waardoor de geaardheid dezer functie in de nabije toe-
komst nog slechts een flauwe reminiscentie zal inhouden aan die van de
vroegere Vertegenwoordiger en Algemene Vertegenwoordiger. Noch het
Statuut, noch de Staatsregeling vermelden iets omtrent de duur van zijn
benoeming. In het huidige stelsel is er dientengevolge des te meer reden
voor de benoeming van een Gevolmachtigde Minister te zien als van poli-
tieke aard. Dit werd door Mr S. W. VAN DER MEER, Minister van Sociale
Zaken en Justitie a.i., die tijdens de installatie van LAMPE in Nederland
aanwezig was, in zijn te dier gelegenheid gehouden rede duidelijk tot uit-
drukking gebracht.

Uit de gegeven beschrijving valt af te leiden, dat de Gevolmachtigde
Minister niet alleen orgaan is van de Nederlandse Antillen zonder meer,
maar thans ook de organieke attributen bezit, welke de functie haar we-
zenlijke inhoud geven en nog zullen geven. Sinds de inwerkingtreding van
het Statuut heeft het consolidatie proces zich met betrekking tot deze
functie de jure ingezet, terwijl met belangstelling zal worden gevolgd op
welke wijze de Regering van de Nederlandse Antillen dit proces de facto
verder ten einde brengt. • • .

Willemstad, Sept. 1955. :

-. -,. •-..- . - - . . • .. -:- .'•'" S U M M A R Y , •..-,'. • :.: .. ... , ; , u , - •;,... .

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE NETHERLANDS-ANTILLIAN
REPRESENTATION IN THE NETHERLANDS

MTf fflffitó JEW JI fflff SHHtiJffiMSSr j&&? 6>/ Off .Netherlands AntiJ-
les changed rapidly from a colonial appearance to a system in which they
could conduct their own interests autonomously and the interests of the
Kingdom — consisting of the Netherlands, Surinam and the Netherlands
Antilles — on a basis of equal footing.

With Her Majesty's broadcast statement of 1942 in mind the repre-
sentative body — the Staten — approached the Queen in 1946 with a
request to be enabled to appoint a representative of the Netherlands An-
tilles in the Netherlands as advisor and to establish a closer cultural and
economic mutual contact. As a result of this action Dr M. F. DA COSTA
GOMEZ was appointed on the 2nd of April 1947. His position was vague
and not based on a provision of a law. The constitution of 1948 was the
first to mention the Representative in the Netherlands. It was M. P. GOR-
SIRA who was called to this post the 3d of December 1948. The development
towards autonomy was, however, still in statu nascendi, which meant
that his power was limited to voicing the viewpoints of his government.
The nature of the function changed in fact very little. The Interim Order
of Government, which came into force on the 7th of February 1951, stipu-
lated that there would be a General Representative of the Netherlands
Antilles who was enabled to participate in the deliberations of the Council
of Ministers (of the Netherlands) with an advisory vote in matters of the
Netherlands Kingdom affecting the Netherlands Antilles. This new system
of cooperation in said matters widened the scope of the function consider-
ably. Dr N. DEBROT, in office since the 21st of May 1951, made a special
point of developing the public relations of his country in the Netherlands.
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The coming into force of the Charter for the Kingdom of the Nether-
lands on the 29th of December 1954 involved detailed regulations for the
representation of the Netherlands Antilles.

To understand the position of the new Minister Plenipotentiary we
should realize that the Charter is based on the idea that the two countries
of the Kingdom in the western hemisphere participate in the dealing with
Kingdom affairs through his intermediary. For that reason the Minister
Plenipotentiary has to participate with full voting powers in the deliber-
ations whenever the Netherlands Council of Ministers is discussing King-
dom affairs affecting the Netherlands Antilles. Several other powers were
created in addition; some of an administrative — and some of a legislative
character. The Minister Plenipotentiary exercises his power for and in the
name of his government though. Consequently he acts in concurrence
with his explicit or implicit mandate. Furthermore he can be appointed
to handle for his Government all matters concerning mutual assistance,
consultation and cooperation under § 3 of the Charter and to deal with
internal affairs of the Netherlands Antilles in the Netherlands. The first
Minister Plenipotentiary appointed under this new rule was W. F. M.
LAMPE who came into office the 1st of August 1955.

B o u w s t e e n t j e s
Het „CaroiWscA Venster, Kwartaalblad voor de Nederlandse Antillen"

(Uitgave Hollandsche Boekhandel N.V., Willemstad, Curasao) verscheen
voor het eerst in Maart 1952 als een voortzetting van het huisorgaan „De
Boekentafel" dat slechts 2 nummers (Aug. en Sept. 1951) beleefde.

Hoewel in hoofdzaak bedoeld voor de leden van de door de redacteur
A. W. VOGELSANG opgerichte „Boekenclub Curacao" trachtte het tijd-
schrift meer te bieden dan boekennieuws. De redacteur was namelijk van
mening dat het psychologisch juister was uit te gaan van de verschillende
belangstellingen van het publiek en van daaruit tot het boek te komen,
dan om direct van het boek uit te gaan naar de lezer. Het gevolg was, dat
het CaraiWscA Venster een periodiek werd met een uitgebreide lezerskring
en een zeer gevarieerde inhoud. Zo treft men meermalen artikelen aan over
schilderskunst en reproducties van teken- en schilderwerk van Antilliaanse
jongeren, die hierdoor ongetwijfeld werden gestimuleerd. Ook debuteerden
jongere dichters in Caraïèise/i Venster: LORAN ARTOLS, TON VAN OOS-
TRUM, FERNANDO, RUDI BLOMONT, IOCOSAE, G. A. M. ROOVERS. Daar-
naast publiceerde het blad verzen van Luc TOURNIER en ANTON VAN
DUINKERKEN. Er zijn kleine bijdragen van MALA (ps. Pater M. A. LATOUR
O.P.) en de redacteur die op De West betrekking hebben; men vindt er
artikelen over literatuur, boekproductie, zonderlinge boektitels, verslagen
van boekenweken en tentoonstellingen, en korte verhalen.

Dit Kwartaalblad hiefd op te bestaan toen de redacteur — toenmalig
bedrijfsleider van de „Hollandsche Boekhandel" — werd benoemd tot
bibliothecaris van de „Openbare Leeszaal en Bibliotheek van het Eiland-
gebied Curasao", in Oct. 1954. Het laatste nummer getuigt van een ver-
minderde zakelijke belangstelling van de uitgever.

De 7 afleveringen (in totaal 142 blz.) die verschenen geven een beeld
van de bloeiperiode in de Curac,aose boekhandel die omstreeks 1950 begon.

H.
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