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Niet licht zal men de beide werken, waarmee Mr. Dr. H.
W. C. Bordewijk de studie van de staatkundige ontwik-
keling van West-Indië in het algemeen en van Curagao in
het bijzonder vergemakkelijkt heeft, te hoog aanslaan.
En het bovenaangehaalde werk èn zijn £/a«de/mgen zijn
onmisbare bronnen voor ieder, die zich bezighoudt met
de geschiedenis onzer West-Indische koloniën.

Bij het nazien der M i n u u t - r e g l e m e n t e n ,
- i n s t r u c t i ë n e n - o r d o n n a n t i ë n . 1816—1827,
in 6 banden onder de nummers 245—250 beschreven in
„Het Oud-Archief van Curagao en onderhoorige eilanden
Bonaire en Aruba" door Mr. R. Bijlsma (Dl. XVIII, 1920,
van Fm/agtftt owfrew/ 's Lands owïe arcfo'euew) vond ik tot
tweemaal toe (nr. 248—2<* en 252—72):

Additionele artikelen op de bij Koninklijk Besluit van
15 September 1815 n°. 58 gearresteerde Regeeringsregle-
menten voor Curacao, St. Eustatius en St. Martin.
Ik geef hieronder den tekst der beide artikelen, die ik

van het eerstgenoemde inventarisnummer afschreef. Aan
den kant staat vermeld: „Door Zijne Excellentie den
Schoutbij nacht, Gouverneur dezer eilanden op den 10°°
Juny 1823 in den Raad (van Politie) overgelegd.

De nieuwe bepalingen zijn merkwaardig naast die van
art. 51 van het Regeeringsreglement, dat geen politiek
gezag zich met de administratie van de Justitie eenigszins
zal mogen bemoeien, een bepaling, die èn onder den gou-
verneur-generaal Kikkert èn onder den gouverneur
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Cantz'laar meer dan eens tot botsing geleid had.
Zij luiden:

Art: 1.

De President van den Raad van Justitie zal verpligt zyn, maandelyks
aan den Gouverneur, tot deszelfs informatie, te overhandigen eene lyst
der in die maand afgedane, en eene der nog hangende zaken, en zal hy
voorst [voorts?] de notulen, alle drie maanden aan den Gouverneur ter
hand stellen, om te worden overgezonden aan het Departement voor het
Publieke Onderwys de Nationale Nyverheid en de Koloniën.

Art: 2.

De Raad van Justitie zal verpligt zyn, den Gouverneur te dienen van
consideratien en advies, over alle zaken, waarin hy die zoude mogen
nodig achten, in het byzonder over verzoeken om surcheance van beta-
ling, brieven van sessie en soortgelyke, na dat de belanghebbenden op
zoodanige verzoeken zullen zijn gehoord.

Goedgekeurd by Koninklijk besluit van den 28«" January- 1823. No. 102.

My bekend
De Secretaris van Staat,

(get.) J. G. DE MEI [MEY] VAN STREEFKERK.

Voor Kopy conform
De Kommissaris by het Ministerie voor het
publieke Onderwys de Nationale Nyverheid

en de Koloniën,
(W.g.) J. SCHREUDER.

Voor Kopy conform
De Gouvernements Secretaris,

W. PRINCE.

Amsterdam, 13 October 1925.
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