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Curacao, of nauwkeuriger de haven van Willemstad,
verheugt zich in een druk scheepvaartverkeer, thans
drukker dan ooit te voren. Niet minder dan 1182 stoom-
schepen werden in het jaar 1922 in- en uitgeklaard, waar-
van veel meer dan de helft (nl. 760) voerende de Neder-
landsche vlag. Van deze laatste evenwel zullen niet meer
dan een 75 of 80-tal in het Moederland hebben thuisbe-
hoord, de groote meerderheid voerde de Nederlandsche
vlag als varende voor in de Kolonie thuisbehoorende ree-
derijen.

De Curacaosche Koopvaardij-vloot telt een 20-tal groo-
tere en kleinere stoomschepen, welke, voor het meeren-
deel korte reizen makende, het aanzienlijkste contingent
leveren in de stoomvaartbeweging der haven.

De ontwikkeling van het petroleumbedrijf en van het
scheepvaartbedrijf hebben op Curacao de behoefte doen
ontstaan aan stoomschepen van klein en middelmatig
charter, uitsluitend voor de vaart binnen het gebied der
Caraibische Zee en tusschen dat gebied en de Vereenigde
Staten. Het zijn Moederlandsche ondernemingen die op
de gunstig gelegen, ruime en veilige haven van Curacao de
hooger bedoelde bedrijven hebben geconcentreerd en het
ligt voor de hand dat die haven tevens de „homeport"
moet zijn voor de daarbij in exploitatie zijnde schepen.

In Nederland zelf thuisbehoorende schepen bij voort-
during buiten Europa in dienst te houden zou niet wel
doenlijk zijn, om practische redenen en in verband met de
Moederlandsche Scheepvaart wetgeving. De bedoelde sche-
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pen staan dus ten name van in de Kolonie gevestigde
naamlooze vennootschappen, voor wier rekening die
schepen zijn gebouwd, of die den eigendom door aankoop
hebben verkregen; bij de overdracht van Nederlandsche
zeeschepen aan in Curacao gevestigde natuurlijke of
rechtspersonen worden in de Kolonie geen rechten gehe-
ven. De eischen welke aan het verkrijgen van Curacao-
sche zeebrieven worden gesteld zijn van denzelfden aard
als de in Nederland geldende. Het K. B. van 28 Mei 1871
No. 18, aansluitende bij art. 41 van het Curacaosche Re-
geerings Reglement, bepaalt dat het schip voor meer dan
de helft moet toebehooren aan ingezetenen der Kolonie,
of aan een vennootschap waarvan meer dan de helft der
firmanten, werkende vennooten of bestuurders ingezete-
nen zijn der Kolonie.

Een tweede eisch is (naar analogie van de Nederland-
sche Wet op de Zeebrieven) dat „het bestuur over alles
wat tot onderhoud van het schip, de uitrusting en het vic-
tualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt"
in de Kolonie gevoerd moet worden. Deze laatste bepa-
ling evenwel is bij K. B. van 13 April 1908 No. 44 verruimd
geworden door de toevoeging „In bijzondere gevallen kan
daarvan met Onze Machtiging worden afgeweken".

De vraag dringt zich op welke bizondere gevallen af-
wijking van het algemeene voorschrift wenschelijk en ver-
dedigbaar zouden kunnen maken.

Curacaosche Zeebrieven vervallen o. a. door het ver-
loop van vier jaren na den dag van afgifte, met dien ver-
stande dat ook na het verloop van dien termijn de Zee-
brief tot de terugkomst van het schip van kracht blijft
wanneer dit laatste zich op het oogenblik der verstrijking
buiten de Kolonie bevindt (analoog met de Nederlandsche
Wet). N u ligt het voor de hand dat wanneer het meerbe-
doelde „bestuur" niet in de Kolonie doch elders wordt ge-
voerd, het geval zich eerder zal kunnen voordoen dat het
schip gedurende onbepaalden tijd buiten de Kolonie
wordt geëxploiteerd en de zeebrief dientengevolge veel
langer van kracht blijft dan de wetgever heeft bedoeld.

Verder moet degeen die voor zich zelf, voor zijne reede-
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rij of firma, of voor de door hem bestuurde onderneming
een Curacaoschen zeebrief verkrijgt, de (beëedigde) ver-
klaring afleggen, dat het schip niet op voet van oorlog is
uitgerust, noch door zijn toedoen of gedoogen in strijd
met de neutraliteit van den Staat en de Koloniën op voet
van oorlog uitgerust zal worden. Wordt aan de waarde
dezer verklaring geen afbreuk gedaan wanneer toestem-
ming wordt gegeven om het „bestuur" buiten de Kolonie
te doen voeren ? Een van beiden, of degeen die de verkla-
ring heeft afgelegd en beëedigd kan zich door de toestem-
ming bovenbedoeld aan zijne verantwoordelijkheid ont-
trekken, wat wel niet de bedoeling zal zijn, of hij blijft
ook voor het elders gevoerde bestuur verantwoordelijk,
en dan is het niet duidelijk welk voordeel hij van die toe-
stemming kan hebben. Aangenomen dat het er voorna-
melijk om gaat een ingezetene voor het bestuur verant-
woordelijk te kunnen houden lijkt het alsof door de wij-
ziging van 1908 de mogelijkheid wordt geopend om eenige
nuttige waarborgen op te geven, zonder dat voor de be-
langhebbenden eenige wezenlijke moeilijkheid uit den
weg wordt geruimd.

Niet het onderhoud, de uitrusting, de victualieering en
bevrachting zelf moeten in de Kolonie plaats hebben,
maar het bestuur daarover, en het is niet duidelijk welk
bezwaar daarbij zou kunnen worden ondervonden dat
niet gemakkelijk te ondervangen zou zijn.

De Nederlandsche wet kent dan ook de uitzondering
niet dat bedoeld bestuur ook elders dan daar waar het
schip thuisbehoort kan worden gevoerd.

Wie op Curacao een Zeebrief wil verkrijgen moet, al-
weder evenals in Nederland, behalve het eigendomsbe-
wijs, nog overleggen den meetbrief, „afgegeven", zegt het
K. B., „volgens de bestaande algemeene verordeningen".
De op de meetbrieven betrekking hebbende verordening
is reeds van ouden datum (P. B. 1877 No. 4, gewijzigd
P. B. 1901 No. 10), maar zij had daarom toch wel de bepa-
ling kunnen bevatten dat voor zoover betreft in Neder-
land thuisbehoord hebbende schepen geen hermeting zal
behoeven plaats te hebben. Zoodanige schepen, gemeten
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volgens nog geldige Nederlandsche bepalingen, zouden
een Curacaoschen meetbrief moeten kunnen bekomen op
vertoon van den Nederlandschen meetbrief, wat nogtans
niet in de Curacaosche verordening is voorzien, en dat
hoewel laatstbedoelde verordening toch duidelijk is sa-
mengesteld naar het voorbeeld van het K. B. van 21 Au-
gustus 1875 S. 146.

De Curacaosche wetgever evenwel heeft wel meer de
Nederlandsche wetgeving genegeerd, waar het naar men
zou meenen voor de hand lag de van Moederlandsche
Overheids-organen uitgaande certificaten ook in de Ko-
lonie geldig te verklaren.

Met betrekking tot het stoomtoezicht echter is de toe-
stand anders. Art. 4 der Verordening houdende regeling
van het gebruik van stoomketels in de Kolonie Curacao
(P. B. 1911 No. 31) bepaalt uitdrukkelijk dat de overleg-
ging eener Nederlandsche vergunningsacte beproeving
van scheepsstoomketels van wege de in de Kolonie met
het toezicht belaste autoriteit overbodig maakt.

Gemist worden in de Curacaosche wetgeving bepalin-
gen als voorkomende in de Nederlandsche Schepenwet en
de Nederlandsche Schipperswet. In de Kolonie derhalve
geen toezicht op de zeewaardigheid, geen verplicht onder-
zoek omtrent voorgekomen scheepsrampen, geen maat-
regelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden
en machinisten en geen regelingen betreffende de toela-
ting als schipper en het in dienst hebben van stuurlieden
en machinisten.

Wel zijn in de Curacaosche wetgeving verwerkt de Wet
van 11 Juli 1882 (S. No. 86) en het K. B. van 24 April
1897 (S. 107) houdende bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen of aandrijvingen op zee (zie P. B. 1897 No.
15), terwijl enkele jaren geleden een verordening tot stand
kwam (P. B. 1920 No. 51) houdende „vaststelling van
maatregelen van voorzorg in het belang der gezondheid
en veiligheid van personen die anders dan als kajuitspas-
sagiers over zee vervoerd worden". De titel dezer laatste
verordening doet reeds eenigszins vreemd aan; immers
anders dan als kajuitspassagiers worden ook de personen
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tot de gewone bemanning behoorende over zee vervoerd,
terwijl de Verordening overigens niets bevat waaruit zou
zijn af te leiden dat men ook de gezondheid en de veilig-
heid der equipages op het oog heeft. Het is echter duide-
lijk dat men heeft willen tegengaan het vervoeren van
een grooter aantal dek- of tusschendekspassagiers met
een en hetzelfde schip dan waarop dat schip met betrek-
king tot reddingsmiddelen, leeftocht, drinkwater etc. is
uitgerust of waarvoor het voldoende ruimte biedt.

Waar deze verordening zoowel voor Nederlandsche en
voor vreemde schepen geldt als voor in de Kolonie thuis-
behoorende vraagt men zich alweder af waarom van de
Nederlandsche Schepenwet niet gesproken wordt, resp.
met de veiligheidsvoorschriften van vreemde zeevarende
naties geen rekening wordt gehouden.

Dat een Nederlandsch vrachtstoomschip voorzien van
een geldig certificaat van deugdelijkheid, uitgereikt
krachtens de Schepenwet, niet uit de Kolonie Curacao
mag vertrekken met meer dan tien dek- of tusschendeks-
passagiers aan boord zonder vooraf door een Curacaosche
Commissie van Toezicht te zijn onderzocht met betrek-
king tot zee waardigheid, inrichting en uitrusting, is
vooral daarom zoo bevreemdend omdat het Uitvoerings-
besluit behoorende bij de Schepenwet in art. 51 speciaal
voorziet in het vervoeren van dekpassagiers, ook in de
Caraibische Zee, door vrachtstoomschepen en de aan-
teekening van het ten hoogste toegestane aantal dier pas-
sagiers op het certificaat van deugdelijkheid, terwijl in
het algemeen de strekking der Schepenwet deze is dat de
schipper strafbaar zal zijn bij overtreding dier wet, ook
buiten het Rijk in Europa.

Niet zonder bedenking is het dat omgekeerd de Cura-
caosche Commissie van Toezicht zou kunnen toestaan het
vervoeren van een grooter aantal passagiers met een in
Nederland thuisbehoorend schip dan de Schepenwet ver-
oorlooft, hoewel daardoor in de practijk wel geen verwar-
ring zou ontstaan; een Nederlandsch koopvaardij-Schip-
per zou zich door de Curacaosche vrijgevigheid wel niet
van de wijs laten brengen.
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Het Curagaosche W. v. K. en het Curagaosche B. W.
bevatten met betrekking tot de positie van den Schipper
vrijwel dezelfde bepalingen als de beide Nederlandsche
wetboeken. Het contact van den schipper van een Cura-
caosch vaartuig met den Nederlandschen Consulairen
ambtenaar is iets geringer dan dat van den Nederland-
schen schipper, o. a. omdat de wijziging welke de Wet van
31 December 1896 (S. 244) bracht in het Nederlandsche
W. v. K. (scheepsverklaring) in het Curagaosche W. v. K.
niet is overgenomen.

De vraag schijnt hier op haar plaats of in de Kolonie
Curagao thuisbehoorende schepen voor den Nederland-
schen Consulairen ambtenaar Nederlandsche schepen
zijn, tegenover wier gezagvoerders de Consul krachtens de
Consulaire Wet zekere bevoegdheid heeft en aan wier be-
langen hij volgens zijne instructies aandacht moet geven.
Hierbij zij aangeteekend dat het K.B. betreffende de zee-
brieven der in de Kolonie thuisbehoorende schepen den
Nederlandschen Consul noemt in verband met vertoo-
ning en intrekking van den zeebrief, verder dat art. 423
van het Curagaosche W. v. K. evenals het overeenkomsti-
ge artikel van het Nederlandsche W. v. K., naar den Ne-
derlandschen Consul verwijst wanneer de schepelingen
om bepaalde redenen in den vreemde ontslag hunner ver-
bintenis verlangen.

Het Curagaosche Wetboek van Strafrecht kent, even-
als het Nederlandsche, scheepvaartmisdrijven en scheep-
vaart-overtredingen en bedreigt tegen dezelfde delicten
dezelfde straffen. Hierbij valt aan te teekenen dat bij be-
paalde misdrijven en overtredingen, het Curagaosche
W. v. S. zoowel schippers en schepelingen van Neder-
landsche als van Curagaosche schepen noemt, terwijl om-
gekeerd her Nederlandsche W. v. S. in de overeenkom-
stige artikelen alleen spreekt van Nederlandsche schepen.

Merkwaardig is dat de Curagaosche wetgeving niet re-
gelt het disciplinaire gezag van den schipper tegenover de
opvarenden. Wel werd in Curagao ingevoerd een Veror-
dening houdende bepalingen omtrent de huishouding en
tucht op de koopvaardijschepen (P. B. 1911 No. 34) maar
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deze verordening had betrekking op eenige scheepvaart-
misdrijven welke later ook in het Curacaosche W. v. S.
werden strafbaar gesteld. Regelingen evenwel als gege-
ven in de Nederlandsche Wet omtrent de huishouding en
tucht op de koopvaardijschepen bestaan voor Curagao-
sche schepen niet. Derhalve op Curacaosche schepen geen
bevoegdheid bij den Schipper tot het opleggen van disci-
plinaire straffen etc, geen verplichting zijnerzijds tot het
houden van een strafregister etc, evenmin als behande-
ling van klachten tegen den schipper, zooals in de hoo-
geraangehaalde Nederlandsche wet geregeld en voorge-
schreven en maatregelen van tucht tegenover dezen
laatste bij misdragingen tegenover de opvarenden zooals
bij de Nederlandsche Schepenwet voorzien; dit alles ter-
wijl toch het beschermen van de schepelingen tegen mis-
dragingen des schippers nog niet zou medebrengen dat in
de Kolonie een Raad voor de Scheepvaart naar Neder-
landsch model zou moeten worden ingesteld.

Staan scheepsofficieren en scheepsgezellen van in Cu-
racao thuisbehoorende schepen derhalve onder minder
strenge tucht dan hunne op Nederlandsche schepen va-
rende beroepsgenooten, zij worden ook minder goed be-
schermd, niet alleen tegen willekeur des schippers, maar
eveneens tegen bedrijfsongevallen. De Nederlandsche Zee-
ongevallenwet 1919 immers heeft tot nog toe geen pen-
dant in de Curagaosche wetgeving. Terloops zij hierbij
opgemerkt dat de bovengenoemde Nederlandsche wet
wel van toepassing kan zijn op bedrijfsongevallen in de
Kolonie met betrekking tot personen die hoewel geen op-
varenden toch volgens de terminologie dier wet tot de
bemanning worden gerekend (havenarbeiders in dienst
van het schip b.v.).

Om terug te komen op de Nederlandsche wet omtrent
huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, van deze
wet (7 Mei 1856 S. No. 32) zijn in de Kolonie Curacao een
aantal artikelen afgekondigd (P. B. 1858 No. 9), die ar-
tikelen nl. waarin wordt verwezen naar Koloniale amb-
tenaren of plaatselijke autoriteiten in de Koloniën, die in
verband met huishouding en tucht bemoeienissen kun-
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nen hebben met in Nederland thuisbehoorende schepen.
Eigenaardig zijn de bepalingen in de Kolonie geldende

met betrekking tot de monstering van scheepsofficieren
en scheepsgezellen. Analogie met de Nederlandsche be-
palingen bestaat in zooverre dat de aanhef van art 376
van het Curacaosche W. v. K. (monstering ten overstaan
van den ambtenaar daartoe door de bevoegde macht ge-
steld) overeenkomt met dien van art. 396 van het Neder-
landsche W. v. K. en dat waar de uitvoering van laatst-
genoemd artikel der Nederlandsche wet nader is geregeld
bij het K. B. van 5 Oct. 1867 S. 104 (aanwijzing van den
ambtenaar) bij het overeenkomstige artikel der Curacao-
sche wet aansluit de Koloniale Verordening van 15 No-
vember 1915 (P. B. 1916 No. 15) welke verordening o. a.
tevens bevat voorschriften aangaande de monsterrol, voor
Nederland in de wet zelf vastgelegd. Een leemte in de Cu-
racaosche wetgeving is het dat niet is voorzien de monste-
ring buitenslands, immers bepalingen als voorkomende
in het K. B. van 17 Juli 1906 S 206 bestaan in de Kolonie
niet.

Tot zoover de voorschriften betrekking hebbende op in
Curacao thuisbehoorende schepen; het is duidelijk dat
zoowel het Curacaosche W. v. K. als de Curacaosche ver-
ordening slechts op zoodanige schepen van toepassing zijn.

Behalve Curacaosche schepen evenwel, en vreemde
schepen (voor welke laatste natuurlijk de respectievelijke
consuls de aangewezen autoreiten zijn) wordt op Curacao
ook gemonsterd voor in Nederland thuisbehoorende sche-
pen en dat wel geregeld, aangezien voor een tiental Ne-
derlandsche stoomschepen Cuiacao vaste aanloophaven is
en de bemanningen dier schepen voor een niet onaan-
zienlijk deel uit Curacaoenaars bestaan, een toestand
welke niet van vandaag of gister dagteekent, maar reeds
jaren en jaren bestaat.

In het reeds eerder aangehaalde K. B. van 17 Juli 1906
wordt alleen gesproken van den Nederlandschen Consul
als de autoriteit ten overstaan van wie de monstering
voor Nederlandsche schepen in het buitenland moet ge-
schieden ; van de Koloniën wordt niet gerept.
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Wie in Curacao de bevoegde macht is ligt dus in het
duister *) en wanneer men de monstering wil doen plaats
hebben ten overstaan van den aldaar bij de mede reeds
vroeger genoemde Verordening aangewezen ambtenaar,
dan komt men voor het feit te staan dat deze ambtenaar
in acht te nemen heeft de regelen welke hem door de be-
doelde verordening worden gesteld en, welke slechts ten
behoeve van in Curagao thuisbehoorende schepen en in
aansluiting op het Curacaosche \V. v. K. zijn in het leven
geroepen. Al direct komt hierdoor in het gedrang het prin-
cipe dat het arbeidscontract van den schepeling aan
boord van een Nederlandsch schip beheerscht wordt door
het Nederlandsche recht, onverschillig de nationaliteit
van den schepeling en de plaats waar de monstering is
geschied.

Ook technische bezwaren zijn er. De Curacaosche Ver-
ordening op de monstering bepaalt o. a. wat de monster-
rol moet bevatten, evenals art. 397 van het Nederland-
sche W. v. K. dat doet, en in beide gevallen is voorge-
schreven de letterlijke invoeging van een aantal artikelen
van het Curacaosche, respectievelijk het Nederlandsche
W. v. K. De artikelen in kwestie zijn in beide wetboeken
van denzelfden inhoud, maar in het eene anders genum-
merd dan in het andere en, wat de zaak nog moeilijker
maakt, één der artikelen (422 Cur. W. v. K., 443 Ned.
W. v. K.) verwijst weder naar een ander artikel (301 Cur.
W. v. K., 321 Ned. W. v. K.). Verder schrijft het Nederl.
W. v. K. voor het opnemen in de monsterrol van „de om-
schrijving van het voedsel of zoogenaamd rantsoen",
welke opneming volgens de Curagaosche verordening
geen vereischte is, en wil de Zeeongevallenwet 1919 dat
eenige harer artikelen letterlijk in de monsterrol zullen
worden ingevoegd, een eisch welke uit den aard der zaak
de Curacaosche verordening eerst recht niet kent. Hier en

•) Onlangs is het K. B. van 7 April 1923 (Stbl. 122) verschenen, waarbij
de Gouverneurs van Suriname en Curacao bevoegd zijn verklaard één of
meerdere ambtenaren aan te wijzen, te wier overstaan in de Koloniën de
monstering geschiedt van schepelingen op Nederlandsche schepen, over-
eenkomstig de Nederlandsche wet. i?«da£/je W. /. Gids.
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daar zou dus hetgeen volgens Nederlandsen dwingend
recht tot den inhoud moet behooren der monsterrol van
een Nederlandsch schip, opgenomen dienen te worden als
bizondere tusschen partijen overeengekomen voorwaarde
zoodra de monstering in de Kolonie Curacao plaats heeft.

Alles tezamen genomen dus zullen pogingen om een
monsterrol samen te stellen welke voldoet aan de eischen
der Curacaosche verordening op het monsteren van sche-
pelingen en tevens alles bevat wat volgens de Nederland-
sche wetten daarin behoort voor te komen, onvermijdelijk
leiden tot een niet onbedenkelijke dooreenmenging en op-
eenhooping van Curacaosche en Nederlandsche bepalin-
gen. En dit alleen omdat de Curacaosche wetgeving niet
regelt de monstering in de Kolonie van schepelingen die
zich verhuren aan boord van in Nederland thuisbehoo-
rende schepen. Onmiddellijk moet hieraan worden toege-
voegd dat de Moederlandsche wetgever zich evenmin
heeft ingelaten met de monstering in Nederland van sche-
pelingen die zich verhuren aan boord van in de Kolonie
Curacao thuisbehoorende schepen, een geval dat in den
tegenwoordigen tijd allerminst practisch uitgesloten is.

De schipper van een Curacaosch schip derhalve die
buiten de Kolonie volk wil aanmonsteren zal in het bui-
tenland voor het feit komen te staan dat de Nederland-
sche Consul en in Nederland dat de met de aanmonste-
ring belaste Waterschout, Commissaris van Politie of Bur-
gemeester zich onbevoegd verklaren om tot de monste-
ring op Curacaosche voorwaarden mede te werken (ver-
moedelijk zullen die ambtenaren ieder voor zich ook wel
met de eigenaardigheden der Curacaosche wetgeving op
dit punt niet bekend zijn).

Ten slotte een enkel woord over de door den Schipper
in bepaalde gevallen af te leggen scheepsverklaring. Art.
360 van het Curacaosche W. v. K. verwijst den (Curacao-
schen) schipper voor de vertooning van zijn journaal en
het afleggen der verklaring in de havens der Kolonie naar
den Kantonrechter, in a//e andere havens naar het „daar-
toe bevoegde gezag". Anders is het echter met het over-
eenkomstige, maar gewijzigde art. 380 van het Nederl.
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W. v. K.; dit immers verwijst den (Nederlandschen)
schipper in vreemde havens naar den Nederlandschen
Consul o/ „het daartoe bevoegde gezag", in de Koloniën
naar „het daartoe bevoegde gezag."

In dit laatste schuilt een moeilijkheid. Immers de wij-
zigingen welke bij de Wet van 31 December 1896 S. 244
zijn aangebracht in de artikelen 379, 380 en 383 van het
Ned. W. v. K. zijn niet overgenomen in de overeenkom-
stige artikelen 359, 360 en 363 van het Curacaosche dito
en in de Kolonie gelden dus nog de strengere beplaingen
aangaande den termijn en het aantal comparanten.

Het bevoegde gezag met betrekking tot vertooning
van het scheepsjournaal en aflegging der scheepsverkla-
ring is in de havens der Kolonie de Kantonrechter en
deze zal, ook tegenover schippers van Nederlandsche
schepen, zich houden aan de Curacaosche bepalingen.
Het geval kan zich dus voordoen dat een Curacaosche
Kantonrechter zich voor de vraag zal zien gesteld of hij
een volgens Curacaosch recht tardieve verklaring kan
ontvangen, terwijl de op hem aangewezen Nederlandsche
schipper volgens Nederlandsch recht tijdig voor hem ver-
schijnt.

Wat hierboven gezegd wordt ten aanzien van Curacao
geldt vrijwel geheel en al ook voor Suriname.

Met betrekking tot de verhouding tusschen het Moeder-
land en de beide West-Indische Koloniën, en ook in de
verhouding tusschen die beide Koloniën onderling, treft
ons deze eigenaardigheid dat de wetgeving in hoofdzaak
gelijk is, ook al is de uniformiteit niet overal zoover door-
gevoerd als mogelijk schijnt, en dat men daarnaast elkan-
der behandelt als buitenland. Dit laatste niet alleen op
het gebied der scheepvaartwetgeving. Immers, men er-
kent niet elkanders (papieren) betaalmiddel, heft invoer-
rechten op elkanders producten, gebruikt verschillende
postzegels.

Dat aan een Nederlandsch onderdaan de toegang tot de
Kolonie kan worden ontzegd is volkomen te billijken uit
een oogpunt van practisch beleid, maar het valt moeilijk
te begrijpen waarom de Curacaosche verordening op het
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keuren van levensmiddelen niet met betrekking tot uit
het Moederland ingevoerde zuivelproducten de stempels
der Nederlandsche Rijks-Zuivelcontróle erkent.

Ten aanzien van de Scheepvaartwetgeving zullen de
West-Indische Koloniën verschillende Moederlandsche
innovaties niet behoeven na te volgen omdat in de Kolo-
niën vooralsnog daartoe geen voldoende aanleiding be-
staat, of wel zij zullen die nieuwigheden niet kunnen over-
nemen omdat deze voor de Koloniën te kostbare Over-
heids-organen zouden vereischen.

Op meerdere punten evenwel schijnt de achterstand
in de Koloniën door simpele wetswijziging gemakkelijk in
te halen en evenmin kunnen er bezwaren tegen bestaan
dat men in de Koloniën erkent bepaalde van Moeder-
landsche Overheidsorganen uitgaande certificaten.

Aan den anderen kant schijnt het niet moeilijk de
Moederlandsche wetgeving rekening te doen houden met
het feit dat er behalve Nederlandsche en vreemde sche-
pen ook nog bestaan in de Koloniën Curacao en Suriname
thuisbehoorende schepen.

Alles zonder de onderscheiding tusschen in Nederland
zelf en in de Koloniën thuisbehoorende vaartuigen geheel
te laten vervallen, wat om practische redenen al niet mo-
gelijk zou zijn.

Curacao, April 1923.
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