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In de regeling van het Cura<;aosche Muntwezen getrof-
fen bij de wet van 14 December 1853 (Nederlandsch
Staatsblad no. 126), werd verbetering gebracht door de
wet van 28 Juni 1881 (Nederlandsch Staatsblad no. 121 ;
P. B. no. 16). Het gouden tienguldenstuk werd ook voor
Cura<;ao "standpenning". De enkele, dubbele en halve
gouden Willems hielden op negotiepenningen te zijn. Ook
vreemde gouden munten zouden evenals de zilveren "ge-
tarifeerd" kunnen worden, 't zij bij Koninklijk besluit dan
wel bij Koloniale verordening. Bij het ontwerpen Van het
Koninklijk besluit voor de tarifeering der vreemde mun-
ten deed zich ook de vraag voor of aan de Cura<;aosche
Bank niet een wisselkantoor ware te verbinden en voorts
de oude kwestie of niet moest worden overgegaan tot de
inwisselbaarstelling c.q. intrekking van hare bankbiljet-
ten 1). Minister Van Goltstein was evenwel van oordeel,
dat eerst de gevolgen van de tarifeering moesten worden
afgewacht. Het koloniaal bestuur zou door de wegvloeiing
van de Nederlandsche specie niet in staat zijn voortdu-
rend de inwisselbaarheid der bankbiljetten te waarbor-
gen. Intrekking der bankbiljetten zou de kolonie tot
groot ongerief van ingezetenen en bestuur berooven van
het eenige, wettige betaalmiddel. Eerst zou de weg-
vloeiing van de Nederlandsche specie zoovee1 mogelijk
voorkomen moeten worden en dan zou een algeheele her-

1) Verwezen moge worden naar mijn artikel "De Curac;aosche Bank
(.1.830-1880)", in het bijzonder bladzijde 140 v.v. (lOde jaargang van dit
tijdschrift).



vorming van bank- en muntwezen kunnen worden be-
gonnen.

De toestand op monetair gebie~ bleef ~olkomen de-
zelfde als de vroeger geschetste m het tIJdvak 1855-
18701). Blijkens mededeeling van den Gouverneur van
Heerdt tot Eversberg (1880-1882) deden de Cura9aosche
bankbiljEtten 7 % disagio tegen het Nederlandsch Cour-
rant en 2% agio op de circuleerende vreemde munten.
Zijn opvolger Van den Brandhof (1882-1890) wees op het
algeheel gebrek aan pasmunt. De dringende vraag naar
Gouvernementswissels, die betaald'tffioesten worden met
bankbiljetten en tot agio van deze leidden, alsmede de
groote behoefte aan l?asmu~t werde~ v~or een goed ~eel
veroorzaakt door de mtenSleve ontgmmng van de PllOS-
phaatbeddingen op Aruba door de Aruba-Phosphaat-
maatschappij (1879-1915) en op Cura9ao door John
Godden (Klein Cura9ao 1871-1888 en Santa Barbara
1875-1895). .

Minister Van Bloemen Waanders (Apnl-November
1883) trachtte gedurende zijn kortstondig bestuur t~t
eene uiteindelijke oplossing van de Cura9aosche kwestIe
te komen. Blijkens zijn schrijven aan. ~ouverneur Van
den Brandhof achtte hij het noodzakehJk de metaaldek-
king der Cura9aosche Bank en daarna de inwisselbaarheid
der bankbiljetten te hersteIlen, al moe~t daardoor voor de
koloniale kas het voordeel van het aglO op de Gouvern.e-
mentswissels verloren gaan. Verheffing van de bankbll-
jetten tot de metaalwaarde zou echter schadelijk zijn voor
aIle schuldenaren, daar de schulden met ± 6 % z?ud.~n
worden verhoogd. Om die reden diende alles geleld~hJk
te geschieden. Na de tarifeering zouden de vreemde zllve-
ren munten geweerd worden en zou de toenemen~~ be-
hoefte aan bankbiljetten deze in waarde doen stIJ~en.
Hetzelfde verschijnsel zou zich voordoen doo: de afgIfte
van wissels op Nederland tot een maXImum van
f 100.000.- tegen een betrekkelijk lagen ~o~rs. De voor
de Gouvernementswissels betaalde bankbllJetten moest

de Cura9aosche Bank inhouden. Zij mocht hare credieten
?-iet .uitbreiden en ~o.est hare circulatie zooveel mogelijk
mknmpen. Als de bllJetten van de Cura9aosche Bank in
waarde gelijk waren gekomen met die van De Nederland-
sche Bank, zou het oogenblik aangebroken zijn om de pu-
blicatie van 28 Mei 1831 (P.B.h.b. no. 158) 1) in te trekken
en de inwisselbaarheid van de biljetten der Cura9aosche
Bank te herstellen. Het zou dan tevens noodzakelijk zijn
om over te gaan tot eene herziening van het sedert lang
verouderde, met deugdelijke beginselen van het bankwe-
zen strijdige reglement van genoemde instelling.

Daar Cura9ao hier te lande geen voldoend debet-saldo
bij 's Rijks schatkist had om de kosten te dekken, stelde
de Minister voor de Aruba-Phosphaatmaatschappij te
verzoeken om haar cijns te betalen in wissels op betrouw-
bare handelshuizen in Nederland, geendosseerd aan den
Minister van Kolonien. Hierdoor zou een fonds gevormd
worden voor de Gouvernementswissels en de uitzending
van standaardmunt. Voor de vorming van de encaisse
metallique Van de Cura9aosche Bank en het verli~s op te
versmelten vreemde munt zou een post op de Cura<;aosche
begrooting moeten gebracht worden.

Van dit tot in onderdeelen verzorgde plan kwam in de
eerste jaren niets. Eerst in 1892 werden de biljetten van
de Cura9aosche Bank weder inwisselbaar gesteld en het
duurdetot 1907, eer het reglement dier instelling door een
nieuw vervang.en werd. Wel had in het begin van 1884
eene wijziging van genoemd reglement plaats, maar deze
verandering was van partieelen aard en had dus een be-
perkt karakter.
. De Gouverneur wees er einde 1883 op, dat ingevolge ar-

h~el2 van de Instructie van de Cura9aosche Bank juncto
artikel 20 van het Reglement dier instelling de beide le-
den van de Directie dier instelling benoemd moesten wor-
~~n ui~ de ~o?rname kooplieden en deed het voorsteltijde-
IlJke UltbreIdmg van de Directie tot 4 leden mogelijk te
maken en de voorwaarde van de benoeming uit de voor-

') ~esproken in mijn artikel "De Cura<;aosche Bank (1830-1880)".
bladzl]de 131 v.v. (lOde jaargang van dit tijdschrift).



name kooplieden te doen vervallen. Uit de toelichting op
het voorstel bleek, dat de 2 Directieleden lichtvaardig
kredieten hadden verstrekt, dat zijzelf geld bij de Bank
hadden opgenomen en dat hunne bloedverwanten en
vrienden als beleeners of als borgen van beleeners bij de
bankoperatien betrokken waren. Bovendien waren be-
doelde Directieleden - tevens lid van den Raad van Be-
stuur resp. van den Kolonialen Raad.- gekant tegen de
voorgenomen hervorming van het bank- en muntwezen
van Cura<;ao. De Gouverneur trachtte nu hun invloed te
neutraliseeren door na wijziging van Reglement en Instruc-
tie der Bank het aantal Directieleden tijdelijk met een te
vermeerderen door benoeming uit vertrouwde ambtena-
ren of particulieren. Hoewel het tijdelijk karakter der be-
noeming tot eenige opmerkingen aanleiding gaf, immers
het kon zijn eene benoeming voor eene enkele zaak of eene
vrijwel steeds voortdurende aanstelling ("il n'y a que Ie
provisoire qui dure"), ging de Minister van Kolonien a.i.
Weitzel ten slotte met het voorstel van den Gouverneur
mede. Bij Koninklijk besluit van 1 Februari 1884, no. 13
(P.B. no. 6) werd het reglement van de Cura<;aosche Bank
gewijzigd overeenkomstig het voorstel van den Gouver-
neur. Deze werd voorts gemachtigd in de Instructie der
Bankdirectie de door hem noodig geoordeelde verandering
aan te brengen. Voortaan zouden de Directieleden dus
niet meer benoemd behoeven te worden uit "de voorname
kooplieden. "

De werkkring van de Cura<;aosche Bank werd eenigs-
zins uitgebreid, zonder dat evenwel het Reglement der in-
stelling werd gewijzigd, toen bij verordening van 5 Au-
gustus 1886 (P. B. no. 22) de Bank werd aangewezen als
plaats tot het ontvangen van de consignatie van effect en
aan toonder.

Ter gedeeltelijke voorziening in het bovengeschetste
gebrek aan pasmunt schijnt de Cura<;aosche Bank in
1883 voor f 8.000.- aan bankbiljetten van kleine cou-
pures (f 1.-, f 0.50 en f 0.25) in omloop te hebben ge-
bracht. Deze biljetten, z.g. "kaartjes", deden al ras op-
geld en zijn waarschijnlijk slechts kort in omloop geweest.

Eindelijk werd de wet van 28 Maart 1877 (Nederlandsch
Staatsblad no. 43), welke de koperen pasmunt in Neder-
land door bronzen had vervangen, ook voor de kolonie
Cura<;aovan toepassing verklaard (wet van 24 December
1886, Nederlandsch Staatsblad no. 234; P. B. 1887, no. 1)
De koperen pasmunt zou op den bestaanden voet wettig
betaalmiddel blijven, totdat ze buiten omloop gesteld en
ingewisseld werd. Blijkens koloniale verordening van 1
]uli 1887 (P.B. no. 3) zou de munt op 31 December van
dat jaar buiten omloop worden gesteld.

De operatien van de Bank in het tij dvak 1880-1900
bepaalden zich tot het verstrekken van voorschotten aan
de koloniale kas, de disconteering van wissels, de belee-
ning van specie en Gouvernementswissels. De instelling
disconteerde o.a. de wissels van het Gouvernement op de
Departementen van Kolonien en Marine in Nederland.
De disconto's maakten meermalen 98 % van de totale
uitzettingen uit. Daar de Bank geen vaste relaties buiten
de kolonie had, kon zij in het buitenland betaalbare wis-
sels niet disconteeren. De Gouvernementswisseh;" welke
gretig in de kolonie gekocht werden, vormden natuurlijk
eene uitzondering. De beleende specie bestond deels uit
overtollig kasgeld, deels uit vreemde munt. Toen de toe-
stand op monetair gebied door het in werking treden in
·1901van de (3de) muntregeling, de wet van 23 Mei 1899
(Nederlandsch Staatsblad no. 126) verbeterde, hield deze
soort van beleening vrijwel op.

Het kapitaal der Bank, dat tot ruim f 289;000.- was
aangegroeid, nam in dit tijdvak bijna niet toe, daar van
1881 af de geheele winst in de koloniale kas werd gestort.

Zooals boven medegedeeld is, had Minister Van Blee-
men Waanders een tot in bijzonderheden uitgewerkt
voorstel ter verbetering van het Cura<;aosche bankwezen,
welk plan eindigde met het weder inwisselbaarstellen van
de biljetten der Cura<;aosche Bank. De Nederlandsche
Bank, wier advies tusschen 1880 en 1890 over de Cura-
<;aosche kwestie herhaaldelijk werd ingewonnen, stelde
echter voor met de inwisselbaarheid der bankbiljetten te
beginnen, daar de hervorming der circulatiebank voor



alles noodzakelijk was. Een andere adviseur had dezelfde
meening. Volgens hem ontleende het door de Gouverne-
mentsbank uitgegeven papiergeld zijne eenige waarde aan
het feit, dat het in de koloniale kas in betaling werd aan-
genomen; het was in strijd met de muntwet van 1853 en
schadelijk uit een economisch oogpunt. Opheffing van de
oninwisselbaarheid der biljetten zou kunnen geschieden
door de dekking in specie te herstellen. Zoowel deze advi-
seur als De Nederlandsche Bank deden echter duidelijk
uitkomen, dat opheffing van de Curac;aosche Bank den
monetairen toestand zou zuiveren. In de kolonie was het
oordeel geheel anders. Eene door Gouverneur Van den
Brandhof bij besluit van 20 Augustus 1888, no. 551, inge-
stelde commissie van 5leden (w.o. de 3leden der Bankdi-
rectie; secretaris was de Secretaris der Bank) noemde in
haar rapport van 15 October d.a.v. opheffing van de Gou-
vernementsbank een noodlottigen maatregel, welke groo-
tere moeilijkheden ten gevolge zou hebben dan ooit be-
staan hadden. Zij raadde aan de vreemde goudstukken te
tarifeeren naar hunne conventioneele waarde. De Gou-
verneur stemde met het oratio pro domo van de Commis-
sie (of liever van de Bankdirectie) volkomen in en drong
bovendien bij verschillende gelegenheden aan op uitzen-
ding van bronzen en zilveren pasmunt met het stempel
"Curac;ao". Deze munt zou z.i. niet wegvloeien en de ko-
lonie zou zoodoende steeds over eene genoegzame hoeveel-
heid pasmunt kunnen beschikken. Wel wenschte men dus
hervorming van het muntwezen maar tegen het maken
van kosten deinsde men terug: de Koloniale Raad wei-
gerde o.a. op de Curac;aosche begrooting voor 1887
t 75.000.- te brengen voor herstel van de metaaldekking
der Bank.

Een verbetering voor de kolonie was de invoering van
den postwisseldienst (K. B. val?-4 November 1887, Ne-
derlandsch Staatsblad no. 176,P. B. no. 21). Daar de post-
wissels slechts werden afgegeven tegen bankbiljetten van
de Curac;aosche Bank en (of) Nederlandsche munt, raakte
al spoedig de koloniale kas voldoende gevuld, zoodat de
Gouvernementswissels overbodig werden.

Begin 1889 slaagde Minister Keuchenius (1888-1890)
er in om het bovenvermelde plan van den Gouverneur be-
treffende de tarifeering van de vreemde gouden munt te
doen slagen. De tarifeering geschiedde ingevolge Konink-
lijke machtiging bij koloniale verordening van 18 Fe-
bruari 1889 (P. B. no. 2).

In een van de laatste brieven van Gouverneur Van den
Brandhof werd medegedeeld, dat de koloniale kas van de
Aruba Phosphaatmaatschappij ter betaling van ver-
schuldigden cijns ruim t 75.000.000.- in goud had ont-
vangen en dat dit bedrag aan de Curac;aosche Bank in
ruil voor bankbiljetten was afgestaan.Door den gedrukten
toestand van den handel werden beleeningen en promes-
sen na afloop niet vernieuwd, zoodat de Bank meer biljet-
ten dan gewoonlijk in kas had. De Gouverneur was van
oordeel, dat nu het oogenblik was aangebroken om de bil-
jetten weer inwisselbaar te maken. Ret genoemde bedrag
aan goud zou als metaaldekking moeten dienen, terwijl
voorts eene eigen Curac;aosche zilveren munt moe,st wor-
den ingevoerd, wijl de Nederlandsche zou afvloeien. Door
den Gouverneur werd hierbij echter geheel uit het oog
verloren, dat het afwentelen van de zorg voor het herstel-
len van genoemde dekking op de schouders der Bank het
totaal bedrag van hare uitzettingen moest doen vermin-
deren.

Mr. Barge (1890-1901), de opvolger van Gouverneur
Van den Brandhof, was van eene geheel andere meening
dan zijn ambtsvoorganger. Volgens hem beperkten de
monetaire moeilijkheden zich tot het hoofdeiland. De
steeds in mineur aangeheven bezwaren achtte hij sterk
overdreven. De biljetten van de Curac;aosche Bank waren
sedert de invoering van de pastwisselregeling a pari met
de Nederlandsche standaardmunt. Ret eene naodige lag
voor hem in de herstelling van de inwisselbaarheid der ge-
naemde biljetten. Van de vroeger tegen dezen maatregel
geuite bezwaren was wel dit het vaornaamste: het aan-
gevoerde Nederlandsche zilvergeld zou in kleine remises
wegvloeien en herhaalde aanvoer van specie zou te duur
uitkamen vaar de koloniale kas. Riertegen wees de Gou-



verneur er op, dat veel verbeterd was o.a. door de invoe-
ring van den postwisseldienst en de vervanging van de
kleine zeilschepen uit Nederland door den Koninklijken
West-Indische Maildienst (opgericht 1882, aanvang van
den dienst 1884). De betalingsbalans was positief gewor-
den door den uitvoer van phosphaat. Hij geloofde daarom
niet aan een wegvloeien van de Nederlandsche munt en
- in tegenstelling met de door zijn ambtsvoorganger in-
gestelde commissie - achtte hij eene eigen koloniale
munt onnoodig. Natuurlijk zou het herstellen van een 60
jaar bestaan hebbende fout geld kosten en was het te
vreezen, dat de Koloniale Raad de noodige fondsen zou
weigeren. De daarin den boventoon voerende kooplieden
toch vreesden, dat een normale toestand hunne winsten
met speculatien in vreemde munten zou verminderen. De
Gouverneur wilde daarom de "provisioneele" regeling van
1831 intrekken en het ongewijzigde Bankreglement van
1828 automatisch doen herleven. De Koloniale Raad zou
dan voor een fait accompli gesteld zijn: artikel 6, 3de lid,
van genoemd reglement verklaarde toch, dat als waar-
borg voor de bankbiljetten o.m. zou strekken zoodanig
gedeelte van de inkomsten van de kolonie als noodig zou
zlJn.

Ondertusschen was de Cura<;aosche kwestie ook ter
sprake gekomen in de Staten-Generaal. Het lid der Twee-
de Kamer J. J. van Kerkwijk, die reeds in het Verslag op
het Xde Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1886 op
uitzending van specie naar Cura<;aohad aangedrongen (in
de Nota ter beantwoording van het Verslag werd op ge-
vaar voor afvloeiing gewezen), kwam bij de openbare be-
handeling op de aangelegenheid terug (Handelingen der
Staten-Generaal, zitting 1885-1886, bladz. 990 en 991).
Hij besprak de geschiedenis en den toenmaals treurigen
toestand van het Cura<;aosch munt- en bankwezen en
drong aan op uitzending van pasmunt en grove zilveren
munt 1). Dringend noodig was ook het herstel van de in-
wisselbaarheid van de biljetten der Cura<;aosche Bank.

Minister Sprenger van Eijk gaf toe, dat de toestand bui-
tengewoon treurig was. Hij was in afwachting van voor-
stellen van den Gouverneur (Handelingen als voren,
bladz. 991).

Eindelijk in Maart 1891 nam het Opperbestuur eene be-
slister houding aan en werd den Gouverneur opgedragen
te trachten een post op de Koloniale begrooting te ver-
krijgen tot hervorming van munt- en bankwezen. Gouver-
neur Barge slaagde hierin volkomen; zonder eenige oppo-
sitie in Raad van Bestuur of Kolonialen Raad werd op de
begrooting van 1892 een post van f 75.000.- gebracht tot
herstel van de metaaldekking der Bank.

1892 brak aan, maar geen bericht uit Cura<;ao kwam
melden, dat de lang bestreden maatregel was getroffen.
Na aandrang van Minister Van Dedem (1891-1894)
deelde Gouverneur Barge eindelijk mede, dat de economi-
sche toestand hem voor den bewusten maatregel ongun-
stig scheen. Door de onlusten in Venezuela was er weinig
vreemd zilvergeld in omloop. De Nederlandsche, munt
was grootendeels voor remises gebruikt. In elk geval
raadde hij aan te wachten tot November of December
1892; misschien zouden de beroeringen in Venezuela dan
geeindigd zijn. De maatregel zou in ieder geval gepaard
moeten gaan met verlaging van het postwisselrecht, ten
einde afvloeiing van het Nederlandsche geld tegen te
gaan, en met lagere tarifeering van den Spaanschen pi-
laardaalder (van t 2.50 op t 2.35) ten einde overstroo-
ming van de koloniale kas met deze minderwaardige zil-
veren munt te voorkomen. Voorts had de Gouverneur
vernomen, dat bij de Cura<;aosche Handelsvereeniging,
waarbij o.m. de Koninklijke West-Indische Maildienst
was betrokken, het plan bestond te Willemstad eene fac-
torij te vestigen voor den handel op Columbia en St. Do-
mingo. ZeUs liepen er geruchten, dat genoemde handels-
vereeniging of De Surinaamsche Bank te Willemstad
eene bank zou oprichten. Daar stichting van eene parti-
culiere bankinstelling den toestand ingrijpend zou wijzi-
gen, bepleitte Gouverneur Barge ook op dezen grond uit-
stel.1) Het Rijk had toentertijd een teveel aan zilveren teekenmunt. Dit

surplus is geleidelijk door Nederlandsch-Indie opgenomen.



Minister Van Dedem wilde evenwel van verdere vertra-
ging niet hooren en deelde kort en bondig aan den Gou-
verneur mede, dat het zilvergeld zou verzoI1den worden.
Dientengevolge werd in September 1892 ruim /75.000.-
aan zilvergeld (rijksdaalders, guldens, zilveren pasmunt)
naar Curayao gezonden.

Ondertusschen was in Juli van dat jaar wegens het
groote gebrek aan pasmunt - het vreemde geld was door
de speculatie bijna geheel uitgevoerd - ingevolge be-
schikking van den Gouverneur van 8 Juli 1892, No. 413,
overgegaan tot de uitgifte van /15.000.- aan bankbil-
jetten van /2.50, /1.,-, /0.50. en /0.25, waartegenover
eenzelfde som aan biljetten van grootere coupures aan
den omloop werd onttrokken. De in 1883 uitgegeven bil-
jetten van de kleinere coupures moesten worden ingewis-
seld ter latere vernietiging.

Eindelijk werd bij Koloniale verordening van 1 Decem-
ber 1892 (P.B. no. 33) overgegaan tot intrekking van de
"provisioneele" publicatie van den Gouverneur-Generaal
der Nederlandsch-West-Indische Bezittingen van 1831
(P.B. h.b. no. 158). Er werd alzoo teruggekeerd tot het
oorspronkelijk Bankreglement van 1828 met inwissel-
baarheid der biljetten op vertoon tegen wettige betaal-
middelen. Eerst de wereldoorlog bracht in 1914 hierin
weder verandering.

Ook na 1892 bleef de toestrooming van vreemde zilve-
ren munten een gevaar voor de koloniale kas. De Spaan-
sche pilaardaalder, welke bij het Koninklijk besluit van 3
Februari 1854 (P.B. no. 12) op /2.50 was getarifeerd,
maar sedert herhaaldelijk met zwakker gehalte was ver-
vaardigd. werd in 1896 (P.B. nos. 1 en 2) op /1.40 en in
1897 (P.B. no. 13) op /1.-) gesteld. Het bedrag, dat de
koloniale kas voor de zich daarin bevindende Spaansche '
munten meer betaald had dan de waarde volgens de tari-
feering bedroeg, maakte het verlies voor de kolonie uit.
Het gevaar voor verlies werd evenwel door de steeds la-
gere prijszetting uiteraard voortdurend geringer. Her-
haaldelijk was er voorts groot gebrek aan pasmunt, voor-
al in 1893 en 1894. Grootendeels werd dit veroorzaakt

door een in 1893 door de Venezuelaansche Regeering uit-
gevaardigd verbod van invoer van -' in de Vereenigde
Staten van Amerika aangemaakt - Venezuelaansch zil-
ver. Voor dat dit invoerverbod in werking trad, zonden
de Curayaosche kooplieden aile Venezuelaansche zilveren
munten naar de "kust". Curayao moest het zoodoende
zonder pasmunt stellen en zich weer behelpen met parti-
culiere bons (50, 25 en 12! cent), afgegeven door verschil-
lende kooplieden. Daarbij kwam nog, dat de bankbiljet-
ten uit het verkeer werden gehouden, ten einde daarmede
belastingen te kunnen betalen en postwissels aan te koo-
pen.

Spoedig nadat de inwisselbaarheid der bankbiljetten
haar beslag had gekregen - een maatregel, welke op
verre na niet die gunstige gevolgen gehad heeft, welke
men er van verwachtte - is het tot stand brengen van
eene nieuwe Curayaosche muntwet ter hand genomen.
Mr. N. G. Pierson, die van 1891-1894 en 1897-1901
Minister van Financien was, had hierin een belangrijk
aandeel. Volgens hem was het eene bron van onzekerheid
voor Curayao zoowel op rechts- als op muntgebied, dat
het begrip "gulden" eene verschillende beteekenis had in
het verkeer tusschen de ingezetenen en in het verkeer tus-
schen deze en het Gouvernement. M.a.w. het "Curayaosch
courant" was de bron van aIle kwaad. De reeds in 1831
van uit de kolonie geuite wensch naar eene eigenkolonia-
Ie munt werd ook nu gehoord. Pierson stond aanvankelijk
afwijzend hier tegenover en gaf ten slotte slechts toe, voor
zoover het de Curayaosche pasmunt betrof. Velen, o.m. de
Handel- en Industrie Maatschappij Curayao, waren hier-'
tegen: h.i. zou de kolonie een middel verliezen om hare
schulden in Nederland te voldoen. Genoemde maatschap-
pij zag \ToorCurayao alleen heil in de verbetering van het
bankwezen en wees op het voorbeeld van Suriname, dat
door de oprichting van De Surinaamsche Bank in 1865
ook op monetair gebied zeer was vooruitgegaan. Daar Cu-
rayao voor twee circulatiebanken te klein was, moest men
of den werkkring van de Curayaosche Bank aanmerkelijk
uitbreiden Of deze instelling opheffen en eene particuliere



circulatiebank stichten. Ret laatste vond de Directie het
meest aanbevelenswaardig, daar zij oprichting van agent-
schappen aan de kust van Columbia en Venezuela nood-
zakelijk achtte. Deze maatregel zou moeilijk van eene
Gouvernementsbank kunnen uitgaan.

De Regeering ging op dit voorstel niet in en bleef zich
beperken tot de regeling van de verhouding van het Cura-
<;aosche muntwezen tot het Nederlandsche.

Voorstanders van een eigen koloniale pasmunt wezen
er op, dat de in 1889 in Cura<;ao ingevoerde bronzen pas-
munt niet wegvloeide; de oorzaak zochten zij in de wet
van 15 Augustus 1862, Nederlandsch Staatsblad No. 170,
welke invoer in Nederland van koperen pasmunt verbood.
Koloniale munt met een eigen stempel zou, meenden zij,
evenmin wegvloeien.

De Regeering had het voornemen de getarifeerde gou-
den munten tot wettig betaalmiddel te verklaren. Rier-
tegen kwamen verschillende economisten in het geweer.
Zij verloren echter uit het oog, dat Cura<;ao op monetair
gebied in een uitzonderingstoestand verkeerde en dat de
voorgenomen maatregel der Regeering de bedoeling had de
voldoende aanwezigheid van ruilmiddelen te verzekeren.

Langen tijd moest het ontwerp blijven liggen, omdat
door aanmunting van kopergeld voor Nederlandsch-In-
die geen gelegenheid tot aanmaak van specie voor Cura-
<;aobestond.

Ten slotte vond de behandeling plaats buiten de kolo-
niale autoriteiten om, die door hare zeer uiteenloopende
adviezen de afdoening dezer aangelegenheid meer tegen-
gehouden dan bevorderd hadden. De wet kwam tot stand
op 23 Mei 1899 (Nederlandsch Staatsblad 1899, No. 126,
P.B. no. 22).

De muntwet van 1899, de 3de muntregeling voor Cura-
<;ao,verklaarde, dat aIle schuldverbintenissen, aangegaan
na het in werking treden der wet, zouden luiden in,Neder-
landsch courant. De voor dat tijdstip gesloten verbinte-
nissen werden - voor zoover niet anders bepaald - ge-
acht te zijn gesloten in Curayaosch courant (1 gulden Cur.
courant = 0.94 gulden Ned. courant).

Een ander belangrijk punt was, dat behalve de Neder-
landsche standaardmunten ook wettig betaalmiddel wer-
den de bij Koninklijk besluit gangbaar verklaarde en ge-
tarifeerde vreemde gouden munten.

Voorts werd nevens de Nederlandsche zilveren en
bronzen pasmunt eene afzonderlijke Curayaosche zilveren
pasmunt 1) (dubbeltje en kwartje) ingevoerd.

De in de kolonie zich bevindende vreemde munten
welke in de muntwet niet waren opgenomen, zouden bin~
nen eene maand na de inwerkingtreding der wet ingewis-
seld moeten worden.

Deze muntwet onderging naderhand de wijzigingen
van het Nederlandsche muntwezen, o.a. invoering van
den nikkelen stuiver en het gouden vijfguldenstuk.

Doordat nog allerlei maatregelen getroffen moesten
worden, trad de wet ingevolge Koninklijk besluit van 22
April 1901, no. 70, eerst 1 Augustus d.a.v. in werking
(P.B. no. 17). Bij Koninklijk besluit van denzelfden da-
tum, no. 69, werden de in Curayao gangbare vreemd~ gou-
den munten opgesomd en getarifeerd (P.B. no. 16). Eene
aanvulling van dat besluit had nog hetzelfde jaar plaats
(P.B. no. 38). Terzelfder tijd werd geregeld de inwisseling
der niet langer gangbaar verklaarde vreemde munten
(P.B. no. 18).

Nadat op deze wijze het Curayaosch muntwezen op-
nieuw was geregeld - eene regeling, welke in de practijk
slechts enkele nialen bestrijding heeft ondervonden -
begon de aandacht van Regeering en Koloniaal Bestuur
zich te concentreeren op het bankwezen. Reeds in 1894
had de toenmalige Minister van Financien Pierson het
een ongewenschte toestand genoemd, dat het Gouverne-
ment van Curayao een bank dreef. Beter dan de stich-
ting van eene zelfstandige particuUere Bank achtte hij
het De Surinaamsche Bank om te zetten in een West-
Indische Bank met een agents chap te Curayao. Mr. Pier-
son wees er op, dat De Surinaamsche Bank goed bestuurd
werd, een hoofdkantoor in Nederland bezat, bekend was

1) De aanmaak van deze soort pasmunt heeft slechts plaats gehad in
de eerste twee jaren na het inwerkingtreden der muntwet van 1899.



met speciehandel en mogelijkheid tot afgifte van wissels
op Europa bood. Bet Gouvernement van Curayao zou het
bankkapitaal van ruim 1400.000.- terugkrijgen, maar
moest daartegenover haar jaarlijksch winstaandeel prijs-
geven. Mr. Pierson achtte het niet onmogelijk, dat De Su-
rinaamsche Bank voor eventueel verlies bij de uitbreiding
van haren werkkring eene garantie van het Gouverne-
ment zou vragen. .

In het oordeel van Mr. Pierson, die lid was geweest van
de eerste Boofddirectie van De.,.Surinaamsche Bank
(1865), zien we het oude plan van Van den Boschherleven,
eene centrale circulatiebank voor geheel Nederlandsch-
West-Indie, een plan, dat in 1892 onder Gouverneur
Barge reeds was opgedoken en hetwelk wij ook later in
1904 nog eens zullen ontmoeten. Gevolgen had het denk-
beeld van Minister Pierson niet; in de practijk bepaalde
men zich tot reorganisatie van de bestaande Gouverne-
mentsbank.

Bij beschikking van 26 Juli 1901, no. 519, benoemde
Gouverneur Barge eene commissie van zeven leden,
waarvan als voorzitter optrad de Administrateur van
Financien C. Statius Muller. De commissie kreeg tot taak
te adviseeren nopens wenschelijke wijzigingen in het
bankwezen en speciaal de volgende vragen te beantwoor-
den: 1. Dient verbetering van het bankwezen door wijzi-
ging der inrichting en uitbreiding van het arbeidsveld
van de thans bestaande Curayaosche Bank te worden ver-
kregen dan wel door vaststelling van verordeningen, re-
gelende de voorwaarden voor het oprichten van particu-
liere banken; 2. Welke wijzigingen dienen de statuten der
Curayaosche Bank te ondergaan, zoo in eerstbedoelden
zin mocht worden beslist.

De Commissie brach t reeds op 16 December 1901 haar
rapport uit aan den inmiddels opgetreden Gouverneur De
J ong van Beek en Donk (1901-1909).' Bij het rapport
was gevoegd een ontwerp-reglement voor de Curayaosche
Bank met toelichting benevens eene nota van het com-
missielid C. A. Jones.

De grootst mogelijke meerderheid der Commissie was

voor het behoud en de uitbreiding der Gouvernementsin-
stelling, omdat deze reeds sedert 1828 bestond en Curayao
belangrijke diensten had bewezen. De groote meerderheid
was trouwens van oordeel dat in een tijd van steeds toe-
nemende Overheidsbemoeiing er geen bezwaar tegen kon
bestaan, dat het koloniaal bestuur het circulatiebankwe-
zen, waarbij de geheele bevolking betrokken was, ver-
zorgde. Een lid wilde een controleur bij de Bank, aange-
steld door eene van het Bestuur onafhankelijke macht.
Bij vond echter geen steun bij de meerderheid, die er op
wees dat 3 van de 4 Directeuren uit den handelsstand
moesten worden gekozen en alzoo voldoende toezicht ver-
zekerd was. Sommige leden meenden, dat de Bank te zeer
gebonden zou zijn aan instructie en reglement en te wei-
nig middelen zou bezitten om wisselhandel te drijven. De
meerderheid betoogde het tegendeel en wees er o.a. op,
dat de Bank het subsidie van het Moederland aan de Ko-
lonie als fonds in Nederland kon aanwenden en tevens
van de Marinewissels gebruik maken~ Algemeen w8.;smen
voorts van oordeel, dat eene Gouvernementsbank sterker
was dan eene particuliere instelling en dat eene particu-
liere circulatiebank, wanneer zij aan het Gouvernement
eene jaarlijksche uitkeering moest doen, - wat in den
aard der zaak lag - niet genoegzaam rendeeren zOU.Ver-
scheidene leden toonden aan, dat de Curayaosche Bank
reeds omvangrijke uitzettingen had en jaarlijks +
1 12.000.- aan cl.ekoloniale kas kon uitkeeren. Van eene
particuliere instelling, welke haar bedrijf nog moest op-
bouwen, was eene dergelijke uitkeering niet te verwach-
ten. In stede van wenschelijke wijzigingen in het regIe::
ment der Bank op te sommen, gaf de Commissie de voor-
keur aan de samenstelling van een nieuw (ontwerp) re-
glement.

Aan het ontwerp-Bankreglement ontleenen wij het
yolgende: De Bank zou gevestigd zijn te Willemstad en
onder goedkeuring van den Gouverneur agentschappen
kunnen vestigen op de overige eilanden der Koionie. Bet
kapitaal zou 1350.000.- zijn en uitgebreid kunnen wor-
den tot 1500.000.- (uit de winst). De operatien tot dien



tijd bestaande uit het disconteeren van wisselbrieven en
het beleenen van specie zouden worden uitgebreid met
koopen, verkoopen en afgifte van wisselbrieven; beleenen
van goederen, waren, koopmanschappen en muntmate-
riaal; het uitvoeren van financieele commissies voor het
Gouvernement. De beleening van muntmateriaal werd
opgenomen met het oog op de exploitatie van goud en
andere metalen op Aruba. De Commissie stelde zich ver-
der voor, dat de Bank de zorg voor de overmaking van
het Rijkssubsidie aan de kolonie op zich zou nemen bene-
vens het verstrekken van de benQodigde ge1den aan de
Nederlandsche oorlogsschepen. De instelling zou daar-
door een groot tegoed in het moederland krijgen en te
allen tijde in staat zijn tegen billijke prijzen wissels
af te geven. Met het oog op moeilijkheden bij de waar-
deschatting en berging der te beleenen goederen stelde
de Commissie voor, deze wijze van geldschieting te be-
perken tot het eiland Curayao. Inkoop van geexecuteer-
de onderpanden ter vermijding van schade werd toe-
?e1aten onder voorbehoud van wederverkoop binnen 2
Jaar.

De Commissie gaf verder in overweging verschillende
verbodsbepalingen op te nemen, o.m. geen crediet geven
in blanco (uitzondering voor het Koloniaal Bestuur),
geen deelnemen aan handels-, nijverheids- of andere on-
dernemingen, geen effecten, goederen, enz. koopen (uit-
zondering bij executie), geen vaste goederen koopen dan
noodig voor het bankbedrijf, geen geld schieten op
scheepsverband. De laagste coupure der biljetten werd
voorgesteld op f 1.-; biljetten van kleinere waarde
achtte de Commissie na de invoering der koloniale pas-
munt onnoodig. Voorts gaf de Commissie in overweging te
bepalen, dat de bankbiljetten als betaalmiddel in de open-
bare kassen der kolonie zouden worden aangenomen. De
verhouding, waarin het gezamenlijk bedrag aan bankbil-
jetten en andere binnen zes maanden in de kolonie op-
vraagbare verbintenissen door munt of muntmateriaal bij
de Bankdirectie te Willemstad moest zijn gedekt, werd
voorgesteld op t. Verplichtingen boven f 1.000.000.-

zouden ten volle gedekt moeten zijn door bij de Directie
aanwezige gangbare specie.

De voorgeschreven dekkingsverhouding zou door den
Gouverneur - onder voorbehoud van bekrachtiging bij
koloniale verordening binnen 6 maanden - op voorstel
der Bankdiredie tijdelijk gewijzigd kunnen worden.

De Bankzou voor de betaling en ontv angst van gelden
van het Gouvernement geen commissie in rekening mo-
gen brengen. De Gouverneur zou benoemen de Directie
(e€~nvoorzitter en drie leden, de laatsten uit den handels-
stand te Willemstad), een secretaris en de benoodigde
klerken. Eenmaal 's maands zou een verkorte belans
openbaar gemaakt moeten worden en aan den Gouver-
neur verstrekt moeten worden een staat der operatien,
terwijl jaarlijks aan den Gouverneur een uitgewerkte ba-
lansstaat moest worden overgelegd. Van de winst over
elk jaar zou een door de Directie te bepalen gedeelte
(minstens de helft) in de koloniale kas gestort worden.
Aan dit voorstellag het denkbee1d ten grondslag om een
gedeelte van de winst in te houden tot verderen opbouw
van het kapitaal (van f 350.000.- tot f 500.000.-).

Ret commissielid C. A. Jones, die eerst later - na het
overlijden van het lid V. d. Meulen - als zoodanig was
opgetreden en een groot gedeelte der beraadslagingen
niet had bijgewoond, leverde in eene nota bij het Verslag
een pleidooi voor de opheffing van de Gouvernements-
bank en de vervanging er van door eene particuliere cir-
culatiebank, welke onder toezicht van het koloniaal be-
stuur zou staan en een deel der winst in de koloniale kas
zou moeten storten. Rij voerde de gebruikelijke argu-
menten tegen eene Gouvernementsban.k aan: gebonden-
heid aan de bepalingen, geen geldelijk belang van de Di-
rectie bij het bedrijf; langzaam werken; geen geschikt-
heid voor bankoperatien en -speculatien. Slechts bij ge-
brek aan particulier initiatief zou z. i. eene Gouverne-
mentsbank te verdedigen zijn. Over de gestie van de Cu-
rayaosche Bank en haar in den loop der jaren bewezen be-
staansrechtzweeg de heer Jones.

Gouverneur De J ong van Beek en Donk kon zich met
West Indische Gids X 29



het voorstel der Commissie op 2 punt en na vereenigen.
Hij wenschte een Directie van 5 leden (voorzitter en 4
1eden uit den handelsstand), ten einde staking van stem-
men te vermijden en voorts bevoegdheid van den Gou-
verneur om op voorstel van de Bankdirectie de storting
in de koloniale kas uit de winst te bepalen. Daar in de ko-
10nie geen specialiteiten in bankwezen gevonden werden,
vroeg de Gouverneur, alvorens tot de indiening van het
voorstel bij den Kolonialen Raad over te gaan, het oor-
deel van den Minister van Kolonien. De wd: Minister van
Kolonien (de Minister van Oorlog ~ergansius) was door
het voorstel uit Curayao niet overtuigd; hij wees er op,
dat het koopen, verkoopen en disconteeren van wissel-
brieven in een land met allerlei soorten van munt zeer
moeilijk was en vroeg of concurrentie met de particuliere
handelsfirma's, welke uitstekende relaties in de Zuid-
Amerikaansche republieken hadden, mogelijk zou zijn.
Voorts informeerde de Minister naar de reden, waarom
in tal van j aren geen beleening van koopmanscha ppen had
plaats gehad, welke soort van beleening thans weer werd
aanbevolen, en stelde ten slotte de volgende vragen:
Moet de Bank geen agenturen hebben in Venezuela, Co-
lumbia, enz.; zal de Bank geen ander dan door het Gou-
vernement getarifeerd geld in kas mogen hebben; zal de
Administrateur van Financien president van de Bank
blijven; zullen de overige directeuren ook niet moeten
worden bezoldigd; welk personeel zal aangesteld worden;
wat zijn de geldelijke consequentien van de uitbreiding.

De Gouverneur draalde niet met antwoorden; z.i. kon
d eCurayaosche Bank, welke als Gouvernementsinstelling
zeker overwicht had, gerust de concurrentie in den wissel-
handel tegemoet zien. Het circuleeren van vreemde munt
was hier geen beletsel voor, daar dit geld na het in wer-
king treden van de muntwet van 1899 geen wettig betaal-
middel meer was - een uitzondering vormde het Spaan-
sche (Mexicaansche) goudgeld, maar dit kon voor verre-
keningen met Venezuela gebezigd worden. Kreeg d~ BaI}-k
de beschikking over de Gouvernements- en Mannewls-
sels, dan zou de instelling den wisselhandel grootendeels

beheerschen. Voor het nog ontbrekende gedeelte zou een
vertrouwde Agent te Maracaibo noodig zijn, die haar wis-
sels onder soliede endossementen zou kunnen verschaffen.
Het aannemen van ongetarifeerd geld zou met de noodige
omzichtigheid moeten geschieden, maar met het oog op
de plaatselijke bankiers niet verboden mogen worden.
Wanneer de werkzaamheden van de Bank beduidend toe-
namen, zou de Administrateur van Financien wel voor-
zitter der Bankdirectie kunnen blijken, maar de wissel- ,
transactien, enz. moeten overlaten aan een Directielid,
dat al zijn tijd hieraan zou kunnen wijden. Daar de taak
der overige Directieleden van weinig omvang zou zijn, be-
hoefde eene toekenning van bezoldiging niet te geschie-
den. Uitbreiding van het personeel was niet noodig, maar
de Secretaris (thans de Koloniale Ontvanger) en de klerk
(thans een ambtenaar van de Administratie van Finan-
cien) zouden voortaan hunne volle werkkracht aan de
Bank moeten kunnen geven. De Gouverneur verwachtte
van de uitbreiding zoodanige meerdere inkomsten, dat zij
de meerdere uitgaven te boven zouden gaan. Beleening
van roerende goederen was sedert 1847 niet meer voorge-
komen; waarschijnlijk doordat van de zijde der Bank te
hooge eischen werden gesteld. De Gouverneur meende,
dat aan de Bank de bevoegdheid tot het in beleening ne-
men van koopwaren, enz. volledigheidshalve moest wor-
den toegekend. De Bank kon in het oude locaal gehuisvest
blijven. Vestig~ng van filialen op Aruba en Bonaire was
niet noodig (ligging nabij Curayao en drukke verbinding
met het hoofdeiland). De Bovenwindsche eilanden dreven
hunne wisseltransactien over de Bank te St. Kitts.

De schriftelijke nadere inlichtingen van den Gouver-
neur vermochten den Minister van Kolonien Van Asch
van Wijck evenmin te overtuigen als de mondelinge toe-
lichting van den heer Statius Muller, Administrateur van
Financien, tevens President-Directeur van de Curayao-
sche Bank, die toentertijd met verlof hier te landevertoef-
de. De Minister vroeg daarom ter zake advies aan den
President van De Nederlandsche Bank (Mr. N. P. v. d.
Berg). Eveneens werd advies gevraagd over een nader



voorstel van de Cura<;aosche Bank, welke bij een aange-
nomen dekkingspercentage van 40 % een beschikbaar-
metaalsaldo had van rond t 140.000.-, om voor een be-
drag van t 100.000.- Nederlandsche Werkelijke Schuld
aan te koopen en zoodoende het winstaandeel van de ko-
loniale kas te vergrooten. De Directie zeide, dat de toe-
stand van de instelling in de laatste jaren tot ontevreden-
heid aanleiding gaf. Ze was eene caricatuur van wat de
oprichter zich had voorgesteld. Van beleening op koop-
manschappen was geen sprake, op m~mt of muntma~eri~.al
hoogst zelden. Het disconteeren van wissels was feltehJk
geldleenen tegen borgtocht, waardoor groot risico werd
geloopen. Eene reserve, te vormen uit de jaarlijksche
winst, zou dringend noodig zijn. De Cura<;aosche Bank
was niet veel meer dan eene circulatiebank met eene pa-
pieremissie van t 147.000.- en eene. d:ek~ing van
t 200.000.-. Door die overmaat aan sohdltelt was de
Bank niet winstgevend voor de koloniale kas. In afwach-
ting nu van de uitbreiding van het arbeidsveld of juister
van den terugkeer tot het vroegere werkingsgebied wilde
de Directie het renteloos liggend kapitaal meer productief
maken. Nog verder gaan met leenen van gelden op borg-
tocht was te gevaarlijk; belegging van gelden op hypo-
thecair onderpand was verboden en trouwens concurren-
tie met de Cura<;aosche Hypotheekbank ongewenscht;
belegging in effecten was mede niet toeg~lat~~, zoodoe~de
kwam de Directie met het verzoek om tlJdehJke beleggmg
in Nederlandsche Werkelijke Schuld te veroorloven.

In October 1903kwam de bank op haar voorstel terug.
De Directie stelde toen voor de renteloos liggende gelden
op hypotheek a 3 % uit te zetten, beperkt tot onderne-
mingen van landbouw en zoutwinning. De bate voor de
koloniale kas zou stijgen en de last van den landbouwen-
den stand, die toen 5% hypotheekrente betaalde, zou ver-
licht worden. De aandeelhouders van de Cura<;aosche Hy-
potheekbank zouden wel minder dividend trekken, ..maar
dat mocht voor het koloniaal bestuur geen reden zlJn om
het landbouwcrediet via de Cura<;aosche Bank niet ter
hand te nemen. Ook aangaande dit punt vroeg Minister

Idenburg (1902-1905) het advies van den President der
Nederlandsche Bank.

Het in Augustus 1902gevraagde advies nopens de reor-
ganisatie van de Cura<;aosche Bank werd eerst medio
October 1904 van Mr. V. d. Berg ontvangen. Deze had
bij de samenstelling van zijn rapport groote bezwaren
ontmoet door zijn totaal gemis aan locale kennis van de
kolonie. Hij had zich om die reden in verbinding gesteld
met den Administrateur van Financien in Cura<;ao, te-
yens voorzitter van de Cura<;aosche Bank, C. Statius
Muller, maar vooral had hij zijn licht opgestoken bij het
lid van de Hoofddirectie van De Surinaamsche Bank W.
v. Esveld, die lange jaren Directeur van het kantoor de-
zer instelling te Paramaribo was geweest en ook ettelijke
malen Cura<;aohad bezocht.

Mr. V. d. Berg noemde den toestand van het bank- en
credietwezen op Cura<;ao hoogst onbevredigend, ja ge-
brekkig. De hervorming van het muntwezen in 1899had
niets ten goede veranderd. De kwestie was nu h~e ver-
betering van den toestand te verkrijgen door principieele
wijziging van het bestaande bankwezen Ofdoor wijziging
van de werkzaamheden van de sedert 1828bestaande Cu-
ra<;aoscheBank. De in Cura<;aoingestelde Commissie was
voor toepassing van het laatste middel. Mr. V. d. Berg
daarentegen ging accoord met de minderheid der Commis-
sie (het lid Ch. A. Jones) en verwachtte alleen heil van de
oprichting van 'eene particuliere circulatiebank. Recon-
structie van de Cura<;aosche Bank werd vooral bepleit
met het oog op het voordeel ervan voor de koloniale Kas.
Mr. V. d. Berg achtte en de kapitaalsvermeerdering der
Bank en het aandeel uit de jaarlijksche winst der instel-
ling voor de kolonie van weinig belang. Gezien de feiten,
dat Voorzitter en Secretaris ambtenaren zijn en vrijwel
kosteloos voor de Bank werken, dat de instelling kosteloos
lokalen van het Koloniaal Bestuur betrekt, dat het Gou-
vernement de kosten van vracht en verzekering voor de
voor den geldsomloop benoodigde partijen munt op zich
neemt, zijn de resultaten van haar bedrijf z.i. vrij poover1).

.) Het laatste argument is m.i. niet juist: het Gouvernement moet zorg-



Volgens Mr. V. d. Berg is de Cura<;aosche Bank niets
geweest voor handelen scheepvaart, is zij volstrekt onbe--
kwaam gebleken om de economische ontwikkeling der
kolonie langs nieuwe banen te leiden. Bij verwondert er
zich over, dat de Cura<;aosche commissie nog verwacht,
dat aanneming harer voorsteIlen de versteende Cura<;ao-
sche Bank nieuw leven zal inblazen: Immers Voorzitter
en Secretaris zuIlen West-Indische ambtenaren blijven
met onvoldoende toelagen. De toevoeging van 4 direeteu-
ren uit den handelsstand acht hij van twijfelachtig nut.
In eene beperkte samenleving als Cura<;aois het beter het
koopmanselement geheel buiten de circulatiebank te
houden. In ieder geval zijn de be1angen der Bank voor
aIle bestuurders slechts bijzaken. Bet publiek zal zich
moeten blijven wenden tot particuliere geldschieters. Dat
de Commissie zelf geen vertrouwen heeft in de uitwerking
van hare voorsteIlen, blijkt volgens Mr. V. d. Berg uit het
feit, dat zij in overweging geeft om f 100.000.- waarvoor
in Cura<;aogeen emplooi is, naar Nederland ter be1egging
over te brengen 1).

Mr. V. d. Berg vraagt verder: waarom wordt aan de bil-
jetten-circulatie van f 148.700.- geen uitbreiding gege-
ven, daar er voortdurende vraag naar bankbiljetten is en
de specie-voorraad f 268.700.- bedraagt; is de Bankdi-
rectie door een verbod ter zake gebonden of gaat de Di-
rectie uit voorzichtigheid niet verder? 2) Verder wordt er
in het rapport op gewezen, dat het disconteeren van wis-
selbrieven ontaard is in het leenen van gelden onder borg-
tocht, steeds aan dezelfde personen, en dat het voor-
schieten van gelden op Gouvernementswissels steeds zeer

beperkt is gebleven. Aan den wisselhandel neemt de Bank
geen deeI1). Mr. V. d. Berg kwam tot de conclusie, dat de
Curac;aosche Bank in geen enkel opzicht had beantwoord
aan het doe1harer oprichting, zooals haar stichter dit had
vooropgesteld, t.W. het openen van eene gelegenheid,
waar kapitalen verkrijgbaar zouden zijn, ten einde in
handels- en andere ondernemingen te worden gebezigd.
Bet opwekken van nieuw leven door het brengen van her-
vormingen zou volgens hem een onbegonnen werk zijn.

Eene particuliere instelling met breede opvatting van
hare taak achtte Mr. V. d. Berg onontbeerlijk. Bij ont-
veinsde zich niet, dat die in het leven te roepen bank zeer
waarschijnlijk een zwaar leergeld zou moeten betalen en
wees op het voorbeeld van De Surinaamsche Bank, die
reeds spoedig na hare vestiging 3/10 van haar kapitaal
moest afschrijven en niet minder dan 14 jaren noodig had
om aan hare aandeelhouders eenig dividend te kunnen
uitkeeren 2). Daarbij kwam nog, dat het arbeidsveld in
Suriname (landbouw) veel grooter was dan op Cl1rac;ao
(veeteelt, scheepvaart). Mr. V. d. Berg vreesde dan ook,
dat geene gegadigden met voldoend kapitaal zich voor de
stichting van eene Curac;aosche circulatiebank zouden
aanmelden, tenzij vreemdelingen met ongewenschte bij-
bedoelingen. Bij gaf daarom in overweging met De Suri-
naamsche Bank eene overeenkomst te sluiten, zoodat de-
ze hare werkzaamheden kon uitbreiden tot de kolonie Cu-
rac;ao, een kantoor vestigen te WiIlemstad en filialen
daarvan op de vaste kust van Zuid-Amerika. De Suri-
naamsche Bank zou dan de liquidatie van de Curac;aosch~
Bank ter hand moeten nemen en de bankbiljetten dezer
iIistelling vervangen door hare eigen biljetten, voorzien
van de aanduiding: speciaal bestemd voor den omloop
op Curac;ao. De eigenaardige wisselportefeuiIle van de Cu-
rac;aosche Bank zou door De Surinaamsche Bank be-

dragen voor de vervaardiging en het vervoer van munt naar de kolonie,
de circulatiebank voor de distributie van standaard- en teekenmunt in
de kolonie.

1) Ook deze opmerking berust m.i. op eene vergissing, niet de meer-
genoemde Commissie, maar de Directie van de Curao;:aosche Bank deed
het voorstel tot bel egging van t 100.000.- in Nederlandsche Werkelijke
Schuld en wel tijdelijk in afwachting van de reorganisatie der Bank.

2) Vit mijn meergenoemd artikel "De Curao;:aoscheBank (1830-1880)"
blijkt, dat er inderdaad een verbod van uitbreiding der circulatie bestond;
beslissingen van Minister Loudon in 1861 en van Gouverneur Wagner
in 1873.

1) M. i. is oak dit verwijt ongegrond; het reglement van 1828 liet wissel-
handel niet toe; de Curao;:aosche Bank had juist uitbreiding van hare
werkzaamheden met den handel in wissels voorgesteld.

2) Oak deze mededeeling is verre van juist; De Surinaamsche Ba.nk
ving in Februari 1865 aan te werken, gaf reeds over 1866 dividend en ging
eerst in April 1878 tot kapitaalsafschrijving over.



heerd moeten worden gedurende een bepaalden tijd voor
rekening van het Gouvernement. De schuldenaars zouden
zoodoende tijd krijgen am hunne schulden te kwijten. Na
afloop van het bepaalde tijdvak zou De Surinaamsche
Bank de nag onbetaalde vorderingen na taxatie door arbi-
ters moeten overnemen. Het per saldo te lijden verlies
zou voor rekening van het Gouvernement komen.

Het voorstel am f 100.000.- aan een gewest te ont-
trekken, dat voor de ontwikkeling van handel en land-
bouw onbetwistbaar behoefte heefhaan kapitaal, moest
een zonderlingen indruk maken, va oral wijl de overma-
king der gelden naar Nederland en de latere terugzending
naar Cura<;ao niet onbelangrijke kosten zouden vorderen
en omdat de belegging in Nederland den schijn zou geven,
dat het bestuur aan de toekomst der kolonie wanhoopte.
Tach voelde Mr. V. d. Berg meer vaor dit plan, dan voor
de later voorgestelde belegging van f 250.000.- tegen
eene rente van 3 % in hypotheken op landbouw- en zout-
winningondernemingen. Het laatste plan zou slechts eene
geringe besparing aan rente voor de betrokkenen geven
en daarentegen het kasgeld van de Bank vaor tal van ja-
ren vastleggen. Kwarn er in den algemeenen toestand van
het eiland een gunstige keer, dan zou de Bank voor aller-
lei nuttige doeleinden geen kapitaal beschikbaar hebben.
Een ander bezwaar van Mr. V. d. Berg was, dat de Cura-
<;aosche Bank bij het verleenen van hypothecaire vaor-
schott en a 3 % optreden zou als mededingster van de in
1870 opgerichte en in 1875 hervormde Cura<;aosche Hypo-
theekbank, welke 5 % rente vroeg en het bestaan van
deze in gevaar zou brengen tot nadeel van hare aandeel-
en pandbriefhouders 1). De belegging in Nederlandsche
Staatsschuld kwam Mr. V. d. Berg ten slotte van de twee
kwaden nag het minst nadeelige mid del voor.

Daar Minister Idenburg met het voorstel van Mr. V. d.
.) Tot goed verstand der zaak moge dienen - zooals in mijn vaker

vermeld artikel "De Curayaosche Bank (1830-1880)" reeds is medege-
deeld -, dat in 1870 werd opgericht de Hypotheekbank van Curayao,
eene zuivere Gouvernementsinstelling, en dat deze bank in 1876 haar
geheele bedrijf overdroeg aan de in 1875 gestichte Curayaosche Hypotheek-
bank, een privaatrechtelijk lichaam.

Berg tot stichting van een bijkantoor van De Surinaam-
sche Bank te Willemstad kon meegaan, werd het oordeel
van den Gouverneur De Jong van Beek en Dank over dit
plan gevraagd. Deze won het advies in van den Adminis-
trateur van Financien, de Directie van de Cura<;aosche
Bank en de Kamer van Koophandel.

De Administrateur van Financien wees er op, dat men
in de kolonie steeds op hervorming bedacht was geweest,
dat men reeds - hoewel vruchteloos - in 1873 eene pa-
ging tot oprichting van eene nieuwe particuliere circula-
tiebank had gedaan 1), maar dat de gebrekkige toestand
van het muntwezen alles belet had. Na het inwerkingtre-
den op 1 Augustus 1901 van de muntwet 1899 had men
de handen aan den ploeg geslagen en de reorganisatie van
de Cura<;aosche Bank ter hand genomen. De munt werd
niet uitgevoerd ten gevolge van de geringe werkzaamheid
der Bank voor het verkeer maar door den hoogst gebrek-
kigen monetairen toestand. Na de muntwet van 1899 had
geen afvloeiing meer plaats. De Bank was steeds vq.n veel
nut geweest vaor handel en scheepvaart. Dat deze takken
van bestaan kwijnden, was niet aan de Bank te wijten
maar aan den slechten economischen toestand, vera or-
zaakt door de gebeurtenissen in Venezuela. Door deze
oorzaak waren aan de Bank tal van kapitalen terugbe-
taald, die in den handel geen emplooi meer konden vin-
den. Het zg. disconteeren van wisselbrieven was van den
aanvang af een uitleenen van geld op schuldbekentenis-
sen onder borgtocht geweest. De geleende gelden werden
vaor het overgroote gedeelte aangewend va or handel en
nijverheid. Uitbreiding van de credietoperatien was d00r
de malaise niet mogelijk. Dat de Cura<;aosche Bank niet
meer gedaan heeft, was vooral te wijten aan de hoogst
moeilijke omstandigheden, waaronder zij vaak moest
werken. De Administrateur raadde ernstig aan, met de ge-
reorganiseerde Cura<;aosche Bank, die over een voldoend
kapitaal beschikte, een proef te nemen en haar den wis-

.) Verwezen moge worden naar mijn artikel "Een vergeten hoofdstuk
uit de geschiedenis van het Curayaosche circulatie-bankwezen", (Bste
jaargang van dit tijdschrift, bladz. 177 v.v.).



selhandel te veroorloven. Tegenover de vrees van Mr. V.
d. Berg, dat geen particulier de oprichting van eene circu-
latiebank op Cu~a<;ao op zich zou willen nemen, wees hij
er op, dat reeds III 1901 door de Cura<;aosche handelsfir-
ma S. E. L. Maduro and Sons verzocht was eene circula-
tiebank als naamlooze vennootschap te mogen oprichten.
De Administrateur meende, dat aan .deze firma, die uit-
gebreide ondernemingen dreef en over een voldoend kapi-
taal beschikte, de voorkeur gegeven moest worden boven
de vestiging van een filiaal van De Surinaamsche Bank
waardoor het eigen kapitaal der kolonie niet productief
werd gemaakt en de behaalde winsten naar elders zouden
vloeien. De firma Maduro, die in 1837 was opgericht en
a.a. zich bezig hield met scheepsbouw, kolenhandel, wa-
tervoor~iening, enz., dreef ook een uitgebreiden wissel-,
en speClehandel. Eerst wanneer dit plan niet slaagde, zou
men zich tot De Surinaamsche Bank moeten wenden.

De Directie van de Cura<;aosche Bank gaat - wat niet
te verwonderen is - geheel mede met den Administra-
teur van Financien. Zij wijst er op, dat wanneer de bank
het recht krijgt wisselhandel te drijven, zij langzamerhand
op dit terrein grooten invloed zal gaan uitoefenen en een
nieuw arbeidsveld zal verkrijgen. Opheffing van de Cura-
yaosche Bank zal groote stoornis in den handel veroorza-
ken, daar de sedert meer dan 75 jaar verleende credieten
zullen ophouden en de ter Ieen gegeven kapitalen zullen
worden opgevorderd. Mocht de Regeering nochtans be-
sluiten tot opheffing van de Curayaosche Bank, dan zou
de Directie liever dan de stichting van een bijkantoor van
De Surinaamsche Bank de hoedanigheid van circulatie-
bank verleend willen zien aan de firma S. E. L Maduro
and Sons. Men zou dan eene instelling krijgen, geleid door
bekwame, met den handel en den kolonialen toestand vol-
komen vertrouwde kooplieden, die daarenboven talrijke
waardevolle relaties in Venezuela en Columbia hebben.
Deze instelling zou met oneindig minder moeilijkheden te
kampen hebben dan de met Curayao volkomen onbeken-
de Surinaamsche circulatiebank.

De Kamer van Koophandel gaf toe, dat in het alge-

meen exploitatie van eene circulatiebank door eene re-
geering niet gewenscht is. Met het oog op de eigenaardige
toestanden in de kolonie achtte zij echter het voortbe-
staan van de Curayaosche Bank - mits gereorganiseerd
- volkomen te verdedigen.

De Gouverneur ging met de drie adviezen accoord en
drukte den wensch uit het ontwerp van 1902 bij den Ko-
lonialen Raad aanhangig te mogen maken.

De Minister van Kolonien Fock bleef evenwel in de lijn
van zijn ambtsvoorganger en berichtte den. ~ouverneur,
da t de vestiging te Willemstad van een flhaal van De
Surinaamsche Bank met gelijktijdige opheffing van de
Curayaosche Bank hem het meest wenschelijk voor de
kolonie toescheen. Terzelfder tijd werd aan De Surinaam-
sche Bank gevraagd, onder welke voorwaarden zij de
zorg voor de circulatie in Curayao op zich zou willen ne-
men. De candidatuur Maduro bleef onbesproken.

Met deze beslissing ging de Gouverneur niet accoord;
hij legde er den nadruk op, dat Mr. V. d. Berg zelf er-kende
geen kennis omtrent de kolonie te bezitten en dat de door
hem geraadpleegde heer Van Esveld bij geen der handels-
huizen, ambtenaren, Bankdirecties (Curayaosche Bank,
Curayaosche Hypotheekbank), Agenten van den Ko-
ninklijken West-Indischen Maildienst, enz. beke~~ was.
Op dien grond verklaarde de Gouverneur, dat hlJ ~~er
waarde bleef hechten aan de verschillende plaatsehJke
adviezen dan aan die uit Nederland. Hij wees er ook op,
dat Mr. Van den Berg bij het trekken van zijne conclusie
van de onjuiste praemisse uitging, dat van particuli~re
zijde geen initiatief voor de oprichting van een circulatIe-
bank te verwachten was. De handelsfirma S. E. L. Madu-
ro and Sons had zich toch reeds in 1901 daarvoor aange-
meld. Aanneming van dit aanbod raadde de Gouverneur
sterk aan, indien ten minste onverhoopt tot opheffing van
de Curayaosche Bank mocht worden besloten.

De Hoofddirectie van De Surinaamsche Bank verklaar-
de zich niet bereid een filiaal te Willemstad te vestigen.
Het kapitaal harer Bank (/700.000.-) was geheel benoo-
digd voor Suriname in de toenmalige ongunstige jaren.



Daarbij kwam nog, dat eene centrale leiding van de West-
Indische banken ondenkbaar was, daar Cura<;aoen Suri-
name te ver van elkander lagen, te onbeduidende han-
delsrelaties hadden en wat het economische leven betreft
te zeer verschilden.

De Hoofddirectie had ook nog overwogen of in het alge-
meen de oprichting van een bank op Cura<;ao door parti-
culieren raadzaam was. Zij meende, dat wellicht daarvoor
onder hare aandeelhouders steun zou te vinden zijn, ter-
wijl haar hoofdkantoor te Amsterdam tevens als Neder-
landsch kantoor van de nieuwe bankinstelling dienst zou
kunnen doen.

Bij haar verder onderzoek kwam de Hoofddirectie tot
deconclusie, dat met een kapitaal van f 700.000.-slechts
eene brutowinst gemaakt zou kunnen worden van 3t %,
waaruit eerst nog verliezen moesten worden bestreden en
noodzakelijke reserves gevormd. De Commissaris van De
Surinaamsche Bank Van Rijn (tevens Directeur van den
Koninklijken West-Indischen Maildienst), die juist terug
was van eene reis naar Cura<;aoe'n Venezuela, wees er op,
dat de nieuwe bank met het oog op den wisselhandel in
Venezuela gevestigd of vertegenwoordigd moest zijn, al-
thans daar betrouwbare en kundige relaties zou moeten
zien te verkrijgen. De concurrentie met de Cura<;ao~che
kooplieden, die door familierelaties en langdurige zaken-
vriendschappen in Venezuela waren ingeburgerd, zou op
het gebied van wissel- en speciehande1 niet meevallen.
Het zaken doen met Venezuela kon zeer zeker winst af-
werpen, maar bracht ook tal van gevaren mede, omdat de
rechtszekerheid aldaar toenmaals ontbrak, evenals de sta-
biliteit in de Regeering.

De Hoofddirectie meende dan ook ten slotte, dat op-
richting op Cura<;ao van een bank door particulieren en
pogingen tot verbetering van crediet-, bank- en muntwe-
zen alleen kans op welslagen zouden hebben, indien de
Regeering eene rente- en kapitaalgarantie zou willen ge-
Yen. Zij verklaarde zich bereid op kosten der Regeering
een plaatselijk deskundig onderzoek in te stellen. Beter
zou het h. i. nog zijn het onderzoek op te dragen aan een

nieuw te benoemen directeur van de bestaande Cura<;ao-
sche Bank, die na eenigen tijd, mits geheel zelfstandig en
goed bezoldigd, er in zou kunnen slagen de Gouverne-
mentsbank zoodanig te hervormen en tot meerdere werk-
zaamheid te brengen, dat zij aan de behoefte voldeed.

De Minister nam betreffende dit aanbod geen dadelijke
beslissing, maar vroeg den Gouverneur om advies en
droeg hem tevens op aan de firma Maduro and Sons te
vragen, onder welke voorwaarden zij als circulatiebank
zou willen optreden.

Ondertusschen had het Tweede Kamerlid Mr. H. P.
Marchant bij de behandeling van de koloniale begrooting
van Cura<;aovoor 1906 in zijne rede een scherpen aanval
gedaan op het beleid van de Directie van de Cura<;ao-
sche Bank (Handelingen 2de Kamer, Zitting 1905-1906,
bladz. 307 t/m 308). Hij wees er in de eerste plaats op, dat
uit den bankstaat in het Koloniaal Verslag zou afgeleid
moeten worden, dat de Gouvernementsinstelling eene dis-
contobank was. In werkelijkheid gaf de Cura<;aosche
Bank persoonlijke credieten, gegoten in den vorm Y;'aneen
wissel of accept onder borgtocht. Dit crediet werd steeds
vernieuwd. De borgen waren op hunne beurt weer schul-
denaar. Bleef de debiteur nalatig in de rentebetaling, dan
werd de wissel niet meer vernieuwd, maar omgezet in eene
schuldvordering. Achtte de Directie ook deze vordering
moeilijk inbaar, dan boekte zij het bedrag over naar de
"dubieuse schulden", om het ten slotte af te schrijven.
Mr. Marchant schatte de werkelijke waarde van de dis-
contovorderingen der Bank op ± 50 % van het nominaal
bedrag. In de tweede plaats deelde hij mede, dat de Cura-
<;aosche Bank f 60.000.- geleend had aan de Cura<;ao-
sche Hypotheekbank. Daar de door deze instelling ver-
leende voorschotten onder hypothecair verband allesbe-
halve solide waren, meende de afgevaardigde van Deven-
ter, dat van de f 60.000.- wel niet veel terugbetaald zou
worden. De winst van de Cura<;aoscheBank met haar ka-
pitaal van ± f 360.000.- was moeilijk te berekenen,
maar uiterst gering. De bankbiljettencirculatie was
f 168.500.- tegenover een kasvoorraad van f 200.000.-.



De Bank leed aan de eene zijde aan overmaat van solidi-
teit en werd aan de andere zijde slecht beheerd, doordat
kredieten werden verstrekt zonder behoorlijke zekerheid.
Mr. Marchant was er van overtuigd, dat van de Gouver-
nementsbank ten slotte niets terecht zou komen en raad-
de den Minister aan zich eens goed op de hoogte te stellen
aangaande den toestand der instelling.

De Minister van Kolonien (Mr. Fock) verklaarde in
vele opzichten aan de zijde van Mr. Marchant te staan.
Ook hem had het getroffen, dat de regeling van de Cura-
c;aosche Bank niet goed was. Hij had'deskundigen op het
gebied van bankwezen gevraagd, op welke wijze eene re-
organisatie zou kunnen plaats hebben, hetzij door eene
gewijzigde inrichting van de bestaande (Gouvernements)
bank, hetzij door oprichting van eene nieuwe particuliere
bank. Hij hoopte dat aan den werkelijk zeer af te keuren
toestand spoedig een einde zou komen (Handelingen 2de
Kamer, Zitting 1905-1906, bIz. 309).

De Directie van de Curac;aosche Bank haastte zich in
een breedvoerig, gedocumenteerd betoog 1) de bewerin-
gen van Mr. Marchant te weerleggen. Dit betoog is, naar
het mij voorkomt, volkomen geslaagd. Daar Mr. Marchant
noch het Bankreglement, noch de geschiedenis der instel-
ling voldoende kende en van den toenmaligen toestand
van zaken, dien hij niet uit eigen aanschouwing had
waargenomen, geen zuivere voorstelling had, moest hij
voor de Bankdirectie eene gemakkelijke tegenpartij zijn.

De firma Maduro and Sons, onderwijl verzocht om
opgaaf van voorwaarden onder welke zij bereid zou zijn
eene circulatiebank op te richten, verklaarde jaarlijks
t % van de gemiddeld in omloop zijnde bankbiljetten als·
retributie aan de koloniale kas te zullen uitkeeren met
vrijstelling voor de eerste jaren. Zij wilde de Curac;aosche
Bank overnemen op dezelfde wijze en onder dezelfde
voorwaarden als in 1876 de (particuliere) Curac;aosche
Hypotheekbank de (Gouvernements) Hypotheekbank

van Curac;ao had overgenomen, d.w.z. renteloos gebruik
van het kapitaal en terugbetaling in termijnen. Daar de-
biteuren tegenover eene Gouvernementsinstelling hunne
verplichtingen beter nakomen dan jegens een particuliere
bank, was het te vreezen, dat de nieuwe bank niet aIle
vorderingen van de Curac;aosche Bank zou kunnen innen.
In dat geval zou de nieuwe instelling door het Gouverne-
ment moeten worden schadeloos gesteld.

De firma Maduro wenschte dan alleen eene bank op te
richten, als tot de opheffing der Curac;aosche Bank zou
worden besloten. Zij verklaarde evenwel dat die ophef-
fing uiterst nadeelig voor het eiland zou blijken. Mocht
echter tot de voorgenomen opheffing worden overgegaan,
dan zou zij eene circulatiebank oprichten en tegen eene
commissie aIle transactien voor de liquidatie verrichten.

De Gouverneur verklaarde nog steeds de opheffing der
Curac;aosche Bank, die jaarlijks ± f 12.000.- aan winst
voor de koloniale kas afwierp, te zullen betreuren. Voor
zakendoenden, die zekerheid kunnen stellen, zou eene ge-
legenheid om op discrete wijze fondsen te verkrijgen, ver-
loren gaan. Zelfs de firma Maduro zou dit betreuren. De
Gouverneur zou het niet wenschelijk vinden, dat in de
van 1897 af durende ongunstige omstandigheden de Gou-
vernementsbank vervangen zou worden door eene parti-
culiere instelling. Het scheen hem nog altijd beter toe het
arbeidsveld van de Curac;aosche Bank langzamerhand uit
te breiden. Aan een onderzoek van wege De Surinaam-
sche Bank gaf de Gouverneur de voorkeur boven het doen
uitzenden van een deskundige, die later in de Directie
der Curac;aosche Bank zou kunnen worden opgenomen.

Nogmaals werd aan den President van De Nederland~
sche Bank om advies in dezen gevraagd. Mr. V. d. Berg
verklaarde, dat voor een deugdelijk advies 'eene diep in-
grijpende kennis van locale toestanden en verhoudingen
een volstrekt onmisbaar vereischte was. Die kennis ont-
brak en hemzelf en de Hoofddirectie van De Surinaam-
sche Bank. Mr. V. d. Berg kon zich dan ook vereenigen
met het voorstel van De Surinaamsche Bank om een
deskundig plaatse1ijk onderzoek. te doen instellen. In te-

.) Het betoog der Directie is in druk verschenen bij J. P. E. Neumann
te Willems tad (Januari 1906) en verkort opgenomen in de "Indische
Mercuur" (27 Februari 1906, bladz. 138).



genstelling met den Gouverneur, die een deskundige in de
kolonie wilde zoeken, raadde de adviseur aan een onder-
zoek te do en instellen door een in bankzaken doorkneed
deskundige - liefst een van de Hoofddirecteuren van De
Surinaamsche Bank - wiens kennis en werkzaamheid
een ruimer gebied omvatten dan Cura<;ao en omgeving.

Middelerwijl drong de Gouverneur nogmaals op eene
spoedige beslissing inzake het bankvraagstuk aan. Met
het oog op het groote rentelooze kassaldo van de Cura<;ao-
sche Bank en de behoeften van den landbouw, veeteelt en
zoutindustrie in de kolonie aan crediet zou hij gaarne eene
beperkte wijziging van het Cura<;aosche Bankreglement
zien aangebracht, ten einde de instelling te veroorloven
bedoeld crediet te verstrekken.

Om redenen van financieelen aard besloot Minister
Fock van een onderzoek als door Mr. V. d. Berg aanbevo-
len af te zien. Aan den Gouverneur werd medegedeeld,
dat tot verstrekking van een krediet aan landbouw,
enz. tot een maximum van t 60.000.- kon worden over-
gegaan en dat tegen reorganisatie van de Cura<;aosche
Bank overeenkomstig het voorstel van de Commissie van
1901 niet langer bezwaar bestond. Nopens het uitoefenen
van den wisselhandel- een der voornaamste punt en van
uitbreiding der werkzaamheden - werd in verb and met
het daaraan verbonden groote risico en de te verwachten
scherpe con curren tie van particuliere zijde de noodige
omzichtigheid aanbevolen.

In Berbice was, vol gens de opgave bij Hartsinck, r
een predikant werkzaam tijdens het bestuur van de om-
mandeur v. Berkel (1671-1674) toen die kolo ie nog
van zeer geringe beteekenis was. Deze eersteli was ds.
Abraham Westhuizen. Maar gelijk elders blee et predik-
ambt hier somtijds geruimen tijd onvervu ; in eene In-
structie van 1733 werd den kommman ur opgedragen
om, zoolang er geen predikant was, ch des Zondags
openbare godsdienstoefening te doen ouden "door psal-
men zingen en 't lezen van Gods he igh woord, of andere
stigtelijke predicatien van beken e en orthodoxe godge-
leerden". De aanvragers van co essies voor nieuwe plan-
tages moesten zich verbinde oor een jaarlijksch kerk-
geld van t 25, dat later gebr cht werd op 2 stuivers voor
iederen akkergwnd; hieru' werd ten deele gevonden het
salaris van den predikan . In 1735 werd als zoodanig aan-
gesteld Johann Christi Frauendorff, een Sakser van ge-
boorte en te voren pr ikant te Namen, die jaarlijks t 9qO
ontving, met een f oxhoofd wijn, een anker brande-
wijn, vrije kost e woning voor zich en zijn gezin. Een
door hem aanbe olen voorlezer uit Namen werd tegelijk
benoemd tot s oolmeester, koster en voorzanger in Ber-
bice. Frauen orff nam zijn intrek bij den kommandeur in
het fort N~s~au, doch toonde zich spoedig zulk een onver-
draagzaaI(l. en onhandelbaar persoon, dat men zoo ras
mogelijk een eigen woning voor hem bouwde bij de kerk
aan de Wironje-kreek, terwijl directeuren hem t 300 tafel-
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