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millioenen mede-onderdanen in den geest zullen scharen om den troon van
onze geliefde en geëerbiedigde Vorstin.

In het werk genaamd „het boek der Koningin", inhoudend gedachten en
beschouwingen en voortbrengselen van beeldende kunst en toonkunst,
door Nederlanders na het einde van den wereldoorlog Hare Majesteit Ko-
ningin Wilhclmina op 31 Augustus 1919 aangeboden, schreef de huidige
Voorzitter van de Ilde Kamer der Staten-Generaal Mr. /)r. £>. .4. P. N.
ATOO/ÉM het navolgende:

„Wellicht is niets in de afgeloopen jaren zoo duidelijk gebleken, dan dat
„de Nederlandsche bevolking in al hare geledingen de eenheid van den
„Nederlandschen Staat gehandhaafd wenscht te zien.

„Het behoud der onafhankelijkheid, de wil om ongerept uit den wereld-
„strijd te voorschijn te komen, de saamhoorigheid van alle Nederlandsche
„gewesten, als om strijd werden deze beginselen verkondigd.

„Geen regeeringsvorm symboliseert de eenheid sterker dan de monar-
„chale.

„De banden, die Nederland binden met het Oranjehuis zijn voor het
„behoud dier eenheid de hechtste waarborg."

Deze gulden woorden geven het zoo duidelijk aan, welk ideaal en kost-
baar bezit ons dierbaar Koningshuis vertegenwoordigt, en merken wij
daarnevens de groote liefde, welke de Persoon van onze Vorstin voor Heur
Volk koestert en de warme wederliefde, welke daar tegenover staat, dan ligt
het voor de hand, dat het aanstaand zilveren ambtsjubileum een dankbaar,
vreugdevol en onvergetelijk oogenblik in onze nationale geschiedenis zal
uitmaken.

Laat ons vuriglijk hoopen, dat de Oranjezon te dien dage op geen enkele
wijze bewolkt zij, dat ook hier in onze Kolonie de eenheid blijke van het
Volk, dat zijne hooge Landsvrouwe eert en liefheeft en dat eene volgende
regeeringspenode van Hare Majesteit moge getuigen van een gestadigen
vooruitgang van alle Nederlandsche gewesten.... en dus ook van Suri-
name.

En thans, mijne Heeren, verklaar ik in naam van Hare Majesteit de
Koningin deze vergadering van de Koloniale Staten van Suriname ge-
opend.

REDE DOOR DEN GOUVERNEUR VAN CURACAO
Mr. N. J. L. BRANTJES, OP 8 MEI 1923 GEHOUDEN

TER OPENING VAN DE ZITTING VAN DEN
KOLONIALEN RAAD

Mt/'ne HeereM.

Nu ik wederom het voorrecht heb in Uw midden te verschijnen om inge-
volge artikel 77 van het Regeeringsreglement Uwe vergadering voor het
nieuwe zittingjaar te openen, is het mij eene behoefte U dank te zeggen
voor den door U in het afgeloopen jaar verrichten arbeid.

Met leedwezen constateer ik de afwezigheid van het oud-lid van Uwen
Raad, den heer H. Statius Muller, die tot voor korten tijd nog deel uit-
maakte van Uw College. Een man als hij, eerlijk en onpartijdig van karak-
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ter, zich nimmer latende leiden door persoonlijke belangen, door geen sym-
patieën of antipatieën, die bij de behandeling van alle kwesties slechts de
behartiging zocht van de hem dierbare kolonie, was een aangewezen per-
soon om van Uwen Raad deel uit te maken.

Ofschoon de door zijn aftreden veroorzaakte vacature spoedig weder
werd aangevuld door de benoeming van den heer E. S. C. de Veer Abra-
hamsz tot lid van Uw College, zoo is het aantal der leden van Uwen Raad,
dat aan de werkzaamheden geregeld zal kunnen deelnemen, tijdelijk toch
zeer beperkt, waar Uw jongste lid, de heer Abrahamsz, alsmede de heer
Penso zeer onlangs wegens gezondheidsredenen naar Europa vertrokken,
Uw Voorzitter en Ondervoorzitter nog niet van daar zijn teruggekeerd
en de heer de la Try Ellis door ambtelijke functie dit jaar aan een verblijf
op de Bovenwindsche eilanden gebonden is.

Ik vertrouw echter dat de ijver en toewijding der op Curacao aanwezige
leden van Uw College, onder de beproefde leiding van Uwen verdienste-
lijken waarnemenden Voorzitter zullen voorkomen, dat onvoltalligheid
van vergaderingen tot belemmering en vertraging in de afdoening van
noodige en nuttige aangelegenheden zal leiden.

In menig opzicht gaf het afgeloopen zittingjaar reden tot dankbaarheid.
Behoudens eenige kortstondige ongeregeldheid op 17 Juli 1922, werden

orde en rust in de kolonie niet verstoord.
Dat bij die gelegenheid eenige slachtoffers vielen, waaronder een zeer

zeker volmaakt onschuldige vrouw, die in hare woning door een schot der
politie werd getroffen, is zeer zeker in hooge mate te betreuren.

De tot bijstand gerequireerde troepenmacht bleek voor haar taak om de
orde te herstellen volkomen berekend; aanstonds ter plaatse maakte zij
onder tactvolle leiding zonder bloedvergieten vrijwel onmiddellijk een
einde aan de wanordelijkheden.

De wenschelijkheid van het behoud van een garnizoen op Curacao, zoo-
lang althans niet kan worden overgegaan tot invoering eener militaire
politie, die voor de kolonie aanmerkelijk hoogere lasten tengevolge zal
hebben, werd daardoor aangetoond.

Niettegenstaande de Commissaris als een der eerste slachtoffers viel, gaf
het optreden der voor dergelijke gevallen niet berekende politiemacht over
het algemeen geen reden tot ontevredenheid.

De gezondheidstoestand der bevolking liet weinig te wenschen over.
De verhouding tusschen onze kolonie en de naburige republieken bleef

steeds vriendschappelijk.
Naar verbetering van het onderwijs, zoowel het openbare als het bij-

zondere, werd met betrachting der dringend noodzakelijke zuinigheid
voortdurend gestreefd.

Beantwoordde het bezoek aan de openbare leeszaal niet geheel aan de
daarvan gekoesterde verwachtingen, het zeer drukke gebruik dat van de
daaraan verbonden openbare bibliotheek wordt gemaakt, stelt de reden
van bestaan van die inrichting duidelijk in het licht.

Ook op St. Eustatius kwam, dank zij particulier initiatief, vrijwillige
bijdragen en gaven en belangelooze medewerking een werkelijk zeer goede
openbare leeszaal en bibliotheek tot stand.

Op het eiland Saba stelt men zich voor als blijvende herinnering aan het
aanstaande regeerings-jubileum van Hare Majesteit onze geëerbiedigde
Koningin eveneens eene openbare leeszaal met bibliotheek tot stand te
brengen.
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De economische toestand der kolonie onderging in 1922 weinig ver-
andering.

Ten deele als een gevolg van de overvloedige regens van het vorig jaar
waarvan de landbouw op de Benedenwindsche eilanden partij kon trekken,
werd de invloed van de crisis die de wereld doormaakt, hier minder zwaar
dan in andere landen gevoeld.

Ongewone droogte deed aan den landbouw op de Bovenwindsche eilan-
den echter veel schade. De lage katoenprijzen deden aldaar van verbou-
wing van dat product afzien.

Was op Curacao de maisoogst dit jaar minder ruim dan in het vooraf-
gaande, was de kleine dividivi-oogst bij geringen afzet iets beter, de oogst
van oranjeschillen was bijzonder goed, al liet de afzet te wenschen over en
waren de prijzen laag.

Op Aruba en Bonaire was de oogst van mais en rankvruchten zeer over-
vloedig.

Door vraag naar dit artikel uit Columbia, kwam in den loop van dit
jaar eene verandering ten goede in den afzet van zout op Curacao en
Bonaire.

Op St. Martin bleef de zoutverscheping beneden die van 1921.
Het voornemen bestaat om wanneer in 1924 de aldaar bestaande conces-

sies eindigen, door wijziging te brengen in de uitgifte daarvan, het niet
oogsten van rijp zout en weinig intensieve ontginning der pannen zooveel
doenlijk te voorkomen.

Niettegenstaande opkoopprijs van gewone stroohoeden laag bleef, werd
steeds ijverig in dien tak van nijverheid gewerkt; de uitvoer van stroohoe-
den bedroeg in 1922 ruim / 48.000 meer dan in 1921.

Op Bonaire bleef de belangstelling in de vlechtcursussen dalende.
Aruba voerde 10.000 dozijn stroohoeden minder uit dan in 1921.
Ook waar door een terugloopen der leveringsprijzen het bedrag der

waarde van verschillende ingevoerde artikelen in 1922 minder is geworden,
al bedroegen de ingevoerde hoeveelheden meer, zoo overschrijdt het eind-
cijfer van den invoer van 1922 dat van 1921 met / 1.481.326; in hoofdzaak
als een gevolg van den meerderen invoer van ruwe olie en steenkolen.

De invoer uit het Moederland daalde van / 1.246.740 in 1921 tot
/ 980.178, eene vermindering aldus van / 266.562.

Tegenover een vermeerderden invoer staat ook een vermeerderde uit-
voer, namelijk van / 1.135.489.

Tot dit cijfer droeg belangrijk bij de vermeerderde uitvoer van gasoline,
waarvan dit jaar ruim 15 millioen liters, zijnde ruim 10 millioen liters meer
dan in 1921, werd uitgevoerd.

De waarde van den uitvoer naar het Moederland vermeerderde met
/ 15.845 en steeg tot/90.131.

De eenigszins verbeterde handelstoestand in de omliggende republieken,
het vervoer van grootere hoeveelheden koffie langs de haven van Curacao,
had eene vermeerdering van den doorvoer met 12.697 ton tengevolge; in
1921 bedroeg die 55.026 ton.

De Curacaosche Petroleum Maatschappij breidde voortdurend hare in-
stallaties en werkzaamheden uit. Ook het aantal harer schepen nam toe.

De aanvoer van ruwe olie uit Venezuela bedroeg in 1922 pl.m. 274.000
ton, terwijl bovendien nog pi. m. 17.000 ton ruwe olie in twee ladingen van
Californië werd ingevoerd: een zeer belangrijke stijging vergeleken met
den invoer van ruwe olie van 173.000 ton in 1921.
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Uit Venezuela werd bovendien 11.500 ton stookolie aangevoerd.
Aan alhier bunkerende stoomschepen werd door deze maatschappij dit

jaar pl.m. 46.000 ton stookolie geleverd.
Het aantal stoomschepen dat de haven van Curacao in I922 binnenviel,

bedroeg 1182 met een netto inhoud van 3.035.063 M*; het jaar 1921 met
292 en een netto inhoud van 709.667 M* overtreffende.

In den loop van 1922 heeft de Compagnie Générale Transatlantique
Curacao definitief in haar vaarplan opgenomen, de Italiaansche lijn La
Veloce breidde haar vaart met een groot stoomschip, de Venezuela, uit, de
Horn-lijn stelde een nieuwen dienst met Europa in en bracht met een sta-
len motorschip de verbinding tusschen Curacao en de Gulfports tot stand.

Inplaats van de N. O. S. A. lijn, die hare vaart staakte, zal de Aluminum
lijn haar binnentreden in onze haven doen.

Schijnbaar had er ook eene verlevendiging der zeilvaart plaats.
In het afgeloopen jaar vielen 1241 zeilschepen, dat is 69 meer dan in

1921, onze haven binnen.
Die toeneming wordt echter verklaard door de omstandigheid, dat een

76-tal Venezolaansche openbootjes, die de parelvisscherij uitoefenen, Cu-
racao aandeden om te proviandeeren.

De netto inhoud der binnengekomen zeilschepen, die in 1921 154.631
M* bedroeg, was dan ook in 1922 55.738 M* kleiner, niettegenstaande het
aantal schepen gelijk gezegd grooter was.

De bestaande malaise verminderde niet; de vaart door de Curacaosche
schoeners tusschen de haven van Curacao en Maracaibo vroeger onder-
houden, moest tengevolge van de concurrentie der stoomvaartlijnen op
laatstgenoemde haven varende, geheel worden gestaakt.

De Eerste Sisal Cultuur Maatschappij werd in het afgeloopen jaar in
staat van faillissement verklaard; het op de velden aanwezige gewas kon
de kosten aan het oogsten daarvan verbonden niet loonen. De liquidatie
zal dan ook zeer weinig opleveren.

De Cultuur Maatschappij Nederlandsche Antillen te St. Eustatius her-
vatte hare werkzaamheden ook dit jaar niet; door het welig opschieten
van onkruid wordt op hare velden de geplante sisal eveneens langzaam
maar zeker waardeloos.

De Mijnmaatschappij Curac,ao bleef voortdurend werkzaam, al ging
haar uitvoer van phosphorzurekalk zoowel wat waarde als hoeveelheid
betreft dit jaar achteruit.

De aloécultuur op Aruba en Bonaire ging gebukt onder de lage markt-
prijzen; sedert schijnt echter in den prijs van dat product verbetering te
zijn ingetreden.

De Aruba Goud Maatschappij heeft in 1922 niet gewerkt, evenmin had
er vischvervoer plaats door de Arubiaansche vischondememing Neptunus.

Door de verhoogde koopkracht der bevolking verbeterde de toestand
van den winkelhandel te Cura£ao in vele opzichten.

Werd Bonaire dit jaar eene op kleine schaal begonnen electrische licht-
installatie rijk, ook op Aruba zal binnenkort eene inrichting voor het le-
veren van electrischen stroom tot stand komen.

De steiger van Bonaire werd aanmerkelijk verbeterd.
In aangename samenwerking met Uwen Raad kon in het afgeloopen

jaar eene nieuwe salarisregeling voor de ambtenaren tot stand komen; de
invoering daarvan wacht echter nog steeds op de gevraagde machtiging
daartoe en op de vaststelling der Curacaosche huishoudelijke begrooting
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voor het jaar 1923 door den Nederlandschen Wetgever, die beiden tot
heden uitbleven.

Het onderzoek naar de mogelijkheid om Willemstad van drinkwater
en de haven van drink- en ketelwater voor de schepen te voorzien, werd
geregeld voortgezet.

Eene voorziening van 100 M* per dag voor de haven en ongeveer 400 M*
per dag voor de stad, acht de Chef van den Mijnbouwkundigen dienst
uitvoerbaar.

Het onderzoek naar de geschiktste methode om daartoe te geraken,
duurt voort.

Naar ik mij voorstel zullen in het nieuwe zittingjaar resultaten aan
Uwen Raad kunnen worden medegedeeld, plannen aan het oordeel van
Uwen Raad kunnen worden onderworpen en Uwe goedkeuring voor de
uitvoering daarvan kunnen worden gevraagd.

Het ontwerp van een nieuw regeeringsreglement voor de kolonie zal,
naar ik vertrouw, in dit zittingjaar aan Uwen Raad ter beoordeeling kun-
nen worden voorgelegd.

Een voorstel tot invoer van vaccinedwang wordt overwogen.
Het aan Uwen Raad reeds toegezegde ontwerp tot wijziging der zegel-

verordening 1908, is in het a.s. zittingjaar te verwachten, terwijl bij Uwen
Raad nog steeds aanhangig zijn de drie navolgende ontwerp-verordenin-
gen, te weten:

1°. tot wijziging van de Algemeene Verordening op den In- Uit- en
Doorvoer 1908 (verhooging tarief invoerrechten);

2°. tot wijziging van de vergunningsverordening 1908 (verhooging van
het tarief voor vergunningsrecht);
3°. tot heffing eener belasting op enkele openbare vermakelijkheden op

het eiland Curacao.
op de spoedige behandeling waarvan het Bestuur, ingevolge door Uwen

Raad gedane toezegging, meent te mogen rekenen.
Eenige technische en niet belangrijke wijzigingen in enkele belasting-

verordeningen zullen mogelijk nog aan Uwen Raad in overweging worden
gegeven.

Waar dus in de naaste toekomst wederom veel van Uwe toewijding en
werkkracht zal worden gevorderd, eindig ik, Mijne Heeren, met de bede,
dat de Almachtige Uwe werkzaamheden in het nieuw te openen zitting-
jaar met rijke vruchten moge zegenen.

Mijnerzijds kan ik U de verzekering geven van mijn ernstig verlangen
om naar mijne beste krachten eendrachtig met U samen te werken tot
meerderen bloei en welvaart van de kolonie en hare bevolking.

Ik verklaar de vergadering van den Kolonialen Raad voor het zitting-
jaar 1923/1924 geopend.
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