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Mededeeling van ingekomen stukken.
De Voorzitter:
komeu:

248te VERGADERING.
VERGADERING VAN MAANDAG 18 NOVEMBER 1907.
(GEOPEND TE l'/ 4

UUR.)

Ingekomen : 1". berichten van leden ; 2°. wetsontwerpen ;
3". een Regeeringsbescheid ; 4". adressen ; 5". verklaringen
van adbaesie; 6". missives; 7". boekwerk. — Trekking
der afdeelingen ; mededeeling van de benoeming der voorzitters en tweede-voorzitters. — Voortzetting van de behandeling en aanneming van de definitieve begrooting
van Curacao voor 1008. — Behandeling van de definitieve
begrooting van Suriname voor 1908 en van hetwetsontwerp tot goedkeuring van eene door den Gouverneur van
Suriname vastgestelde verordening tot het aangaan van
eene geldleeningop korten termen.— Avondvergadering. —
Voortzetting der behandeling en aanneming van die wetsontwerpen; aanneming van de wetsontwerpen tot goedkeuring eener geldleening voor de doortrekking van den
spoorweg tot Dam boven de vallen der Sarakreek, en tot
vaststelling van het slot der rekening van ontvangstenen
uitgaven voor Curacao over 1903.

Voorzitter: de heer Röell.
Tegenwoordig,
de heeren:

met den

Voorzitter, 75 leden, te weten

Plate , Limburg, de Savornin Lohman , Treub, van de Velde,
van By landt, van Kol, Schaper, ter Laan, Jansen (den Haag),
Kooien , Kolkman, van Deventer, van Heemstra, van den Berch
van Heemstede, Bogaardt, de Stuers, Goeman Borgesius, Marchant, Lieftinck, Jannink, Roodhuyzen, van Vliet, de Klerk,
van Alphen , Eland, Lely , Troelstra, Smidt, IJzerman, van
Doorn, van Asch van Wijck, Reyne, Duymaer van Twist,van
Sasse van Ysselt, van Citters, Drucker, van Veen, van Styrum,
Smeenge, van Foreest, Ferf, Roessingh, Regout.van Vuuren,
Nolens, Verhey, Mees, Blooker, Patijn, Nolting, Hubrecht,
de Ram, Dolk, Ruys de Beerenbrouck, van Dedem, van Gijn,
de Geer, Tahna, Thomson, Tydeman , van Nispen tot Sevenaer,
van Karnebeek, Pierson, Fruytier, van Wijnbergen, de Boer,
van Wassenaer van Catwijck, Brummelkamp, Passtoors, de
Beaufort, Zijlma, Ketelaar en Helsdingen,
en de heer Minister van Koloniën.
De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
Handelingen der Staten-Generaal. — 1907—1908. — I I .

Ik heb de eer mede te deelen, dat zijn inge-

1°. berichten van de volgende leden die verhinderd zyn de
vergadering bij te wonen: van den lieer de Waal Malefijt,
wegens vergadering van Provinciale Staten ; van de lieeren van
Vlijmen en Aalberse ook morgen , de eerste wegens vergadering
van Provinciale Staten; van den lieer de Beaufort; van den
heer Heemskerk ook morgen wegens ambtsbezigheden ; van den
heer Helsdingen, in den aanvang, wegens familieomstandigheden ; van den heer Schokkiug wegens ambtsbezigheden ; van
den heer van Alphen , ook heden avond en morgen, wegens
vergadering van Provinciale Staten van Overijj-sel.
Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen;
2'. vier Koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgeude wetsontwerpen:
vaststelling van de begrooting van uitgaven ten behoeve van
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 1908 ;
betreffende het recht op pensioen van den luitenant-kolouelintendant, de kapitein-kwartiermeesters en den luitenant-kwartiermeester bij het korps mariniers;
wijziging der wet op de regterlh'ke organisatie eu het beleid
der justitie;
verhooging van het Xde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
het dienstjaar 1907 ;
Deze wetsontwerpen, welke met de daarbij behoorende
stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld, zullen
worden gezonden aan de afdeelingen;
3°. een missive van den Minister van Financiën, ten geleide
van het Verslag met bijlagen, aangaande den toestand der bij
de wetten van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 95) en 14
November 1879 (Staatsblad n°. 197) bedoelde fondsen, stichtingen en kapitalen, over het jaar 1906.
Deze stukken zullen worden gedrukt en rondgedeeld;
4°. de volgende adressen :
o. een , betrekkelijk het wetsontwerp tot goedkeuring van
het op 27 Augustus 1907 te Berlijn tusschen Nederland en
Duitschland gesloten verdrag betreffende ongevallenverzekering,
van Jan Leis, directeur der naamlooze vennootschap Nederlandsche Stoombootreederij , te Rotterdam ;
b. twee , betrekkelijk het wetsontwerp tot toekeuniug van een
renteloos voorschot ten behoeve van spoorweglijuen Gorredijk —
Assen, van:
N. G. van Brederode e. a., allen inwoners van Makkinga;
het bestuur der afdeeling Assen van den Nederlandschen
Aannemersbond;
c. een , betrekkelijk het wetsontwerp tot invoering van een
wettelyken tijd, van de Kamer van koophandel en fabrieken
in Opsterland;
d. een , van B. D. van Tienhoven , te Gorinchem, en drie
anderen , in aansluiting aan het adres van de Vereeuiging „de
Biesbosch" om verminde i n g van art. 35 van hoofdstuk IX der
Staatsbegrooting voor 1908.
De adressen sub a—c genoemd, zullen worden gesteld
in handen van de betrokken Commissiën van Rapporteurs.
Het onder d vermelde adres zal, in verband met het besluit
der Kamer in haar vergadering van 13 dezer, genomen ten
aanzien van het adres der Vereenigiug „de Biesbosch", aan
den Minister van Waterstaat worden verzonden met verzoek
om inlichtingen ;
5°. de volgende verklariugen van adhaesie :
aan het adres van het hoofdbestuur van het Nederlandsch
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Onderwijzersgeiiootschap , betrekkelijk hot wetsontwerp tot wijziging der wet tot regeling van liet lager onderwijs, van da
besturen der afdeelingen Almelo, Epe , Tholen, Naarden, Rotterdain en Zwartsluis van het Nederlandsch Onderwn'zers;fegenootsehup |
aan het adres van den raad der gemeente Enkhuizen aan den
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houden Ie verzoek
Om spoedige behandeling der Vissclierywet en verbod van het
kuilnet, van den raid der gemeente Lemsterlaud.
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen;
6°. de volgende missives:
een , van J. C. Lindeman , te Tiel. ten geleide van een afschrift
van een doorhem en anderen, allen eervol ontslagen onderwijzers
der Bgkenormsalleisen te Tiel, tot den Minister van BinnenUndsehe Zaken gericht adres , houdende adhaesie aan een adres
van de Vereeniging van directeuren van Ryksuorm tallessen in
Nederland , dd. 16 Augustus 1907 ;
een, van E. llaringa, te Nieuwolda, houdende mededeeling,
dat door de onderwijzers verbonden aan de Rijksnormaallessen
te Nieuwolde , bij schrijven aan den Minister van Binnenlaudsche
Zaken adhaesie is betuigd aan een adres van de Vereeniging
van directeuren van Rijksnormaallessen in Nederland, dd. 16
Augustus 1907.
Deze stukkeu worden voor kennisgeving aangenomen;
7 n . van den Minister van Waterstaat, de herziene ver/.ameling
van wetten, besluiten en verordeningen betreffende de biunenlandsche scheepvaart in Nederland.
Dit drukwerk [zal worden geplaatst in de boekerij der
Kamer;
De Vergadering gaat over tot de trekking der afdeelingen.
De uitslag daarvan is, dat zullen behooren:
tot de eerte afdeeling, de heeren Drucker, Schaper, Smidt,
Roessingh, Duymaer van Twist, van Dedem , van Kol, Jannink,
van Vliet, van Nispen tot Sevenaer, van Karnebeek, Goeman
Borgesius, Troelstra, Passtoors, van de Velde, Brummelkamp,
Mees, van Gijn, Pierson en van den Heuvel;
tot de tweede afdeeling, de heeren ter Laan, Thomson, van
Alphen, Lieftinck, Eland, van Wijnbergen, de Ridder, van
Bylandt, IJzerman , Ketelaar , Nolting, van Wichen , van Doorn ,
van Idsinga, de Geer, de Klerk, Bogaardt, van Vuuren, Ruys
de Beerenbrouck en Beckers;
tot de derde afdeeling, d» heeren Zylma, Schokking, Helsdingen, Reyne, de Waal Malefijt, van Heemstra, Ferf, van
Foreest, van den Bcrgh (den Helder), de Boer, Plate, Limburg,
van der Borch van Verwolde, Heemskerk , de Savornin Lohraau,
Fruytier, Patjjn, van Saste van Ysselt en van Vlijmen;
tot de vierde afdeeling, de heeren Treub.van Veen,Talraa,
Kolkman, van Asch van Wijck, Lely, Blooker, van Deventer,
van Styrum, van den Bergb (Rotterdam), Verhey, Jansen (den
Haag), Lucasse, Hennequiu, van den Berch van Heemstede,
Loeff, liegout, Janssen, de Stuers en Kooien;
tot de vgfde afdeeling, de heeren B03, van der Zwaag,
Hugenholtz, Smeenge, Aalberse , Marchant, Duynstee , Tydeman,
van Citters, Ilubrecht, de Beaufort, de Visser, van Wussenaer
van Catwijck, Roodhuyzen, Dolk, de Ram, Arts, Bolsius en
Nolens.
De Voorzitter: Ik noodig de leden uit zich naar de afdeelingen
te begeven tot het kiezen van voorzitters en tweede-voorzitters.
De vergadering wordt geschorst en na eenigen tijd hervat.

De Voorzitter: Ik heb de eer mede te deelen, dat door de
afdeelingen zu'n gekozen :
tot voorzitters, de heeren Drucker, van Alphen, Plate. Kolkinan en Ilubrecht, en
tot tweede-voorzitters, de heeren Goeman Borgedus, Eland,
Patijn, Tal ma en Smeeuge.
Aan de orde is de behandeling van de wetsontwerpen:
I.
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAX OE KOLONIALE HUISHOUDELIJK»
BIMROOTINO VAN CuRACAO VOOR HET DIENSTJAAR 1 9 0 3 (7<l).

De algemeene beraadslaging wordt voortgezet.
De heer Fock, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorzitter!
De geachte afgevaardigde uit Enschedé, de heer van Kol, heeft
in zyn rede, die hij verleden Vrijdag hier over de Curacaosche
begrootiug heeft uitgesproken, een beroep gedaan op de krachtige
medewerking van allen in de kolonie om te trachten in den
toestand, dien hij treurig noemde, verbetering te brengen. Ik
sluit mij bh' dat beroep gaarne aan ; ik ben overtuigd, dat dat
beroep op den Gouverneur en den Kolonialen Raad niet vergeefsch
zal zn'n; ik beu er zeker van, dat de Gouverneur en de Koloniale
Raad er beiden naar streven en zullen blijven streven te
doen wat in hun macht is om den toestand zooveel zij
kunnen te verbeteren. Maar waar die geachte afgevaardigde
de verhouding besprak tusschen den Kolonialen Raad en den
Gouverneur, kan ik niet met hem instemmen. Hij noemde die
niet zooals zn' behoort te zijn; hij meent dat die verhouding te
weuschen overlaat. En waaruit leidt die geachte afgevaardigde
dat nu af? Uit het feit, dat het wel voorkomt, dat voorstellen
van den Gouverneur niet door den Kolonialen Raad worden
goedgekeurd. Is dat nu een feit, dat hem aanleiding kan geven
om te twijfelen aan de goede verstandhouding tusschen den
Gouverneur en den Kolonialen Raad? Ik geloof van niet. Zou
die geachte afgevaardigde dan wenschen, dat men een Gouverneur had, die bij voorbaat maar alles goedkeurde wat de Koloniale
Raad eventueel zou willen, of zou hij wenschen een Kolonialen
Raad, die instemde zouder discussie met alles wat de Gouverneur zou willen voorstellen ? Neen, te recht heeft de geachte
afgevaardigde verleden jaar bij de behandeling van de begrooting
voor het loopende jaar gezegd, dat het gelukkig was, dat de
Koloniale Raad toonde ouafhaukelükheid van den Gouverneur
en zelfstandigheid. Men moet niet vergeten, dat men hier heeft
twee onafhankelijke autoriteiten en zoolang men een Gouverneur
heeft met een degelijk, flink karakter, en er in den Kolonialen
Raad leden zijn, die ook een flink en degelük karakter hebben,
zoolang zullen er zich wel eens verschillen van meeuing
voordoen, en daarin zie ik dan ook volstrekt gei-.n bezwaar. Er zal,
indien er verschil van ineeniug is, een gedachtenwisseling plaats
hebben, die zal leiden tot gemeen overleg in behoorlijken vorm,
en zonder twijfel zal dat in alle opzichten aan de goede zaak,
den vooruitgang van Curacao, ten goede komen.
Toen de geachte afgevaardigde de heer van Kol verleden
Vrijdag het beleid van den Gouverneur besprak, was hij niet
zoo vol geestdrift als verleden jaar, toen hij zijn oordeel over den
Gouverneur te kennen gaf. Hy zeide toch verleden jaar, dat hn
; hulde moest brengen aan de volle toewijding en aan de inspan1
ning van de beste krachten, die de Gouverneur toonde om den
vooruitgang van Curacao te bevorderen, en hn voegde daaraan
' toe, om de hulde die hy' bracht nog sterker te doen zijn, dat
i hij met zijn hulde niet gul pleegt te znu.
Wat is nu de reien, dat hij thans een eenigszins minder warm
oordeel over den Gouverneur heett? Dat die Gouverneur te veel
!1 op Westersche toestanden zou letten, dat hij niet voldoende
kennis zou nemen van datgene, dat zich in de kolonie voordoet.
Wat voert hij aan om dat te staven? Dat de Gouverneur onderwijsvoorsteller: heeft gedaan, die alleen met de YVestersche toestanden zouden overeenkomen, en niet zouden ziju overeen te
brengen met datgene wat in Curacao behoort te geschieden.
Maar verleden jaar, toen de geachte afgevaardigde sprak, was die
onderwijszaak reeds geheel afgespeeld. Hoe kunnen dan die
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onderwysvoorstel Icii invloed hebben uitgeoefend op het veranderde
oordeel, dat de heer van Kol thans over den Gouverneur uitspreekt? Neen, ik houd my aan het warme, geestdriftige uordeel, dat verleden jaar door den geachten afgevaardigd', den
heer van Kol, over den Gouverneur is uitgesproken.
Ik vertrouw, dat die Gouverneur voort zal n u op dezelfde
w\jze en met inspanning van dezelfde toewijding en krachten
waarvau de heer van Kol verleden j a a r zoo te recht gewaagd heeft.
De heer van Kol meent, dat de toestanden iu Curacao te veel
een bureaucratisch karakter dragen, dat het bestuur te veel is
in bureaucratischen geest, dat alles door den Gouverneur moet
geschieden, dat er te weinig decentralisatie is en dat men dientengevolge heeft dure traktementen en een dure pensioenregeling,
waardoor bezuiniging onmogelijk is.
Zouder twijfel — dat beu ik inet den geachten afgevaardigde
eens — moet er naar gestreefd worden om te zorgen, dat de
ambtelijke betrekkingen zooveel mogelijk k u n n e n worden beperkt,
d a t geen noodeloos hooge bezoldigingen worden gegeven en dat
men niet komt tot een noodeloos dure pensioenregeling, maar
het is nu eenmaal niet anders, men heeft ambtenaren uoodig,
men kan hen niet missen. W a n n e e r de geachte afgevaardigde
van oorleel is, dat do ambtelijke bezoldigingen te hoog ZÜD ,
geloot ik, dat hij een ongerechtvaardigd oordeel uitspreekt.
Immers als men de lijst der bezoldigingen n a g a a t , zal meu
zien,dat zij nooit hooger zyn dan foGOO, f 40UO, een enkele
maal f .'000.
En thans het bureaucratisch karakter.
De geachte afgevaardigde zou wenschen, dat er meer werd
overgelaten aan de onder den Gouverneur staande hooge a m b t e n a r e u , opdat de Gouverneur niet alles zelf behoeft te doen.
Zeer z e k e r , in die richting streeft ook de Gouverneur. De
Gouverneur tracht ook zooveel mogelijk zaken van minder
aanbelang over te dragen op de hooge ambtenaren die onder
hem s t a a n , maar meu moet toch aan den anderen k a n t niet
vergeten , dat het bestuur van den Gouverneur eeuigszins kan
worden vergeleken met dat van den burgemeester in een groote
l a a t s , en dat zijn eerste en ongedeelde verantwoordelijkheid is
et brengen van eenheid in het b e s t u u r , zoodat het wel
wenschelyk is , dat de Gouverneur niet te veel van zijn bevoegdheid aan anderen overdraagt.
De geachte afgevaardigde wenscht, dat het bestuur op de verschillende eilauden meer het karakter dragen zal van het gemeentebestuur in kleine gemeenten hier te lande. Hij wijst op de
politieraden en wil dat de land raden meer zouden hebben de
functiën van wethouders en ook die functiën zouden uitoefenen.
Ik sta te dien opzichte geheel aan zyn zijde, want werkelijk
bij de instelling van de politieraden — het is bij de behandeling
van het Regeeringsreglemeut gebleken — is het altijd de bedoeling geweest de landraden te doen zijn, wat wethouders in
kleine gemeenten hier zijn. Wanneer het denkbeeld — dat in
het Regeeriugsreglement is neergelegd, — wordt uitgevoerd op
de wijze als de geachte afge- vaardigde heeft gezegd, zou dat zeer
zeker niet gelukkig zijn. W a n n e e r aan die landraden wordt
gezegd: gh' kunt wel de voorstellen krijgen, maar zij zyn
reeds in het net geschreven dus gij uioogt er geen oordeel over
uitspreken, zou dat zeker een zeer ongelukkige toepassing zyn.
I k wil deu geachten afgevaardigde dan ook gaarne de verzekering geven, dat ik bereid beu de aandacht van den Gouverneur hierop te vestigen en den Gouverneur te verzoekeu er
naar te streven en zooveel mogelijk te zorgen, dat die landraden
tot hun recht komen. De geachte afgevaardigde vergete echter
aan den anderen kant niet. dat die landraden ook zelf b e l a n g stelling moeten tooneu en dat zonder groote belangstelling van
de personen, zeer zeker van het stelsel nooit heel veel terechtkoint.

E

Met het denkbeeld om een bezuiuigiugscommissie in te stellen,
dat de geachte afgevaardigde iu navolging van den heer van
Vuuren ter sprake bracht, kan ik uiet instemmen. Ik verwacht
er niet veel van. Wie zou meu in zulk een commissie moeten
benoemen? Ik geloof, dat de personen daarvoor niet gemakkelijk
zouden zijn aan te wijzen. Men zal toeh niet «ramenen, dat een
commissie uit de Kamer naar Curacao soa worden gezonden.
Dat zou te veel geld kosten en naar alle waarschijnlijkheid tot
niet veel resultaten leiden. Het heeft mij vooral van den heer

van Kol verwonderd, dat hy op die commissie is teruggekomen.
Hij is immers zoo'n groot bestrijder vau kapstokken. Verwacht hy°
zelf niet, dat, wanneer een derpelyke commissie werd ingesteld,
zij allicht zou dienen tot kapstok, waaraan alle verbetering ten
aanzien van het Curaeaosche bestuur zou wordeu opgehangen ?
De geachte afgevaardigden, de heeren van Kol en vau Vuuren,
hebben beiden gesproken over de invordering van de achterstallige huurpenningen ter zake van pacht van domeingrond op
Curacao , die liepen over een termyn, zelfs vau 1"> jaar, zoodat
sommige vorderingen reeds verjaard zyn. De geachte afgevaardigde de heer van Vuuren heeft gezegd: men heeft de
menschen bedreigd, dat hun de huur zou worden opgezegd
wanneer zy die achterstallige verjaarde huren niet betaalden.
Ik geloof echter, dat het nemen van een dergelyken maatregel
eenvoudig niet denkbaar is en dat die dan ook niet kan zyn
uitgevoerd. Immers, verjaarde vorderingen geven geen vorderingsr e c h t , en het spreekt dus vanzelf, dat niet op grond van verjaarde vorderingen kan zyn opgetreden. Natuurlijk Bullen de
huurders een contract hebben voor een bepaalden termyn en
contracten vau eeu bepaalden termijn kunnen alleen ontbonden
worden op een vorderingsrecht dat recht daartoe geeft, en nu
kan het zyn , dat op dien groud ontbinding is gevraagd. De
geachte afgevaardigden vergeten echter, dat eeu vordering die
15 jaar oud i s , daarom nog niet verjaard behoeft te zijn H e t
is immers zeer goed mogelijk, dat de verjaring telkens door
a a n m a n i n g is gestuit en dus de verjaring niet is ingetreden. E n
is het nu zoo fiscaal, dat de fiscus naren invordert, waarop hy
recht heeft 't Mijns inziens niet, want wat is hier geschied?
Meu heeft de verschuldigde pacht in de slechte jaren niet
geïnd, in de verwachting, dat, wanneer de betere j a r e n gekomen
zouden zyn, de huurders in staat zouden blijken te z y n o n i d e n
achterstand te betalen, dus hetzelfde wat iu Iudië is geschied
ten aanzien van de erfpachtsperceelen , waar meu ten aanzien
vau den erfpaehts-canon en van de verponding uitstel heeft
gegeven, o m , wanneer de betere tyden zouden zijn g e k o m e n ,
die alsnog iu te vorderen. Wanneer dat ook hier geschied is en
men ook hier debiteuren heeft, die in betereu toestaud verkeeren
dan vroeger, dan acht ik het niet afkeurenswaardig , dat de
achterstand t h a n s van hen wordt ingevorderd.
De geachte afgevaardigden hebben voorts gesproken overeen
bericht in de d a g b l a d e n , waaruit zou blijken, dat concessierechten op Aruba zouden worden omgezet in h u u r r e c h t e n ,
waardoor de belanghebbenden zeer zouden wordeu geschaad.
Van die zaak weet ik niets anders dan dat zy in de bladen
is vermeld, en ik kan daarover dus op dit oogenblik moeilijk
in discuss-ie t r e d e n , maar ik wil wel zeggen , dat ik het volkomen eens ben met de geachte sprekers, dat bestaande rechten
niet mogen worden geschonden en verkregen rechten niet mogen
worden a a n g e t a s t , dat men aan personen die concessierecbten
hebben , die niet mag afnemen om hun andere, mindere rechten
toe te kennen.
De geachte afgevaardigde uit Zevenbergen, de heer van Vuuren ,
heeft gemeend, dat de belastingvoorstellen op eenigszins vreemde
wyze in de wereld zouden zijn gekomen en dat wel omdat de
Kamer van koophandel in Curacao niet is gehoord en omdat
aan die voorstellen niet voldoeude bekendheid zou zyn gegeven.
Ik geloof niet, dat de Kamer van koophandel reden heeft om
er zich over te beklagen dat zij niet gehoord is en niet de gelegenheid zou hebben gehad er zich over uit te laten. Ik heb
hier voor my een dik boek van 48 pagina's, waarin die Kamer
haar meening te kennen geeft. Een feit is het, dat de belastingvoorstellen bekend gemaakt zyn en dat alle belanghebbenden,
die dit wenschten, de gelegenheid hebben gehad zich over die
voorstellen uit te laten, hetgeen zij trouwens ook gedaan hebben.
Het
spreekt vanzelf, dat op het oogenblik niet over
die belastingvoorstellen in discussie kan worden getreden. De
kolonie Curacao heeft haar autonomie en zoolang de belastingvoorstellen aanhangig zijn bij deu Kolonialen Baad zon b e t niet
aangaan dat het Opperbestuur zich over die voorstellen uitliet.
Kerst dan wanneer de voorstellen door den Kolonialen R a a d s j j n
behandeld en een besluit is g e n o m e n , kan her Opper beet n a r
overwegen of liet zich kan vereenigen niet het aangenomen
outwerp dan wel of er aanleiding bestaat om bet voorstel ter
vernietiging aan Hare Majesteit de Koningin voor te dragen.

4,V1
24ste V E R G A D E R I N G . — 18 N'OYEMBEB 1007.
76.

Definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Curacao voor 1908.

De heer van Kol heeft er van gesproken, dat de belasting- leveren. Nu meent de heer van Vuuren, dat die dammen
voorstellen hier in de Staten-Generaal /.ouden worden behandeld. slechts nut opleveren voor bepaalde personen op wier gronden
Ik weuseh dien geachten afgevaardigde op te merken, dat hö de dammen worden aangelegd. Dat is natuurlijk niet geheel
zich daarin vergist. Van een afzonderlijk wetsontwerp betreffende tegen te spreken, maar het valt toch ook niet te ontkennen,
die voorstellen kan voorshands geen sprake zijn. De voorstellen dat die dammen in zekeren zin paedagogisch werken. Wanneer
moeten eerst door den Kolonialen Raad worden behandeld. de bevolking bemerkt, dat die dammen zooveel voordeel afwerAlleen dan wanneer de Koloniale f tand de voorstellen mocht pen , dan zal zij er van/.elf toe komen om uit eigen beweging
verwerpen zon er reden kunnen bestaan om die voorstellen bij zulke dammen te gaan aanleggen, terwijl de Regeering dan hen
een afzonderlijk wetsontwerp voor te dragen. Alleen dan zou die dit wenschen maar daartoe niet in staat zijn, financieel kan
de zaak by de Wetgevende Al acht kunnen komen.
helpen. Dat de dammen moeten worden onderhouden spreekt
De drie geachte afgevaardigden die het woord hebben gevoerd vanzelf', en ik geef dadelijk toe dat daarvoor maatregelen moeten
hebben hun oordeel uitgesproken over de maatregelen die in worden genomen, opdat men daaruit de voordeelen kan blijven
het belang van den landbouw genomen znn. Zij allen hebben trekken die zij opleveren.
daarover hun critiek doen hooreu. De heeren \an Kol en Reyne
De heer van Kol heeft gewezen op een fout die gemaakt ia
znn beiden van meening, dat het wel degelijk wenschelijk is in de kolonie ten opzichte van (ie reboissage van den Seinpostom met de maatregelen in het belang van den landbouw voort heuvel. Was er echter wel aanleiding voor, om nu die fout in
te gaan, en ik kan tot mijn genoegen verklaren, dat ook de heer herinnering te brengen P Immers dat is een zaak van reeds
van Vuuren van maatregelen in het belang van den landbouw ouden datum, en thans kau uit het Koloniaal Verslag blijken,
niet afkeerig is, ofschoon hij een scherpe critiek heeft doen hoe de beplanting van den Seinpostheuvel is geschied, en dat
hooren. Hy heeft gezegd, dat het aanbeveling verdient om van de divi-divi er zeer goed staat. Elders staat de van Gouverne*
gouvernementswege den aanplant van divi-divi, aloë en katoen mentswege aangeplante divi-divi reeds een meter hoog. De heer
te bevorderen.
van Vuuren, die ook op beplanting met divi-divi heeft aangeDe heer van Vuuren heeft ook besproken over het accres der drongen, heeft dus alle aanleiding om de Regeering dankbaar
middelen. Hij meende, dat de Regeering in de Memorie van te zijn, want die beplanting levert nu de beste resultaten op.
Antwoord te dien aanzien een verkeerde conclusie had getrokken.
Voorts wordt er in het Koloniaal Verslag op gewezen , dat
Ik heb niet in de Memorie van Antwoord gezegd, dat het accres verschillende andere proeven met succes bekroond z\jn; zoo mag
te danken was aan de maatregelen die ten behoeve van den ook met recht er op worden gewezen, dat de proef met de
landbouw genomen waren, maar ik heb gezegd, dat het accres alfalfa uitnemend is geslaagd.
zal vermeerderen naar mate de maatregelen ten opzichte van
De heeren van Kol en Reyne hebben beiden gewezen op de
den landbouw hun invloed zullen doen gevoelen. Ik heb dus positie van den landbouwkundige en kunnen er zich niet mede
alleen gezegd, dat in de toekomst het accres sterker zou worden. vereenigen, dat hij niet de vaste positie krijgt, welke de GouverNu meent de geachte afgevaardigde , dat het accres al zeer neur hem aanvankelijk wilde geven. De heeren weten, wat te
weinig te beteekenen heeft, maar laat ik er op wijzen, dat in dien aanzien geschied is De Gouverneur heeft het voorstel gedaan
de v\jf laatste jaren, voorafgegaan aan 1906, de belastingen om den landbouwkundige een vaste bezoldiging toe te kennen.
f411600 gemiddeld hebbeu opgebracht, en dat in 1906 de Toen hij echter zag, dat dit voorstel in den Kolonialen Raad geen
opbrengst van de middelen f 441 700 was, dus een accres van bijval vond, heeft hij het voorloopig teruggenomen, echter met
ruim f' 30 000. De inkomstenbelasting heeft tot die vermeerdering de vaste bedoeling een volgend jaar daarop terug te komen.
bijgedragen , omdat de inkomstenbelasting in de plaats gekomen Waar het nu vaststaat, dat de landbouwkundige zelf er feitelijk
is van de weerbaarheidsbelasting. Die vermeerdering bedraagt geen schade van ondervindt omdat h\j hetzelfde bedrag als toelage
echter slechts van af 1 Mei, den datum waarop de belasting is kr\jgt, dat hij anders als traktement zou krijgen, terwijl zijn
ingevoerd, f 9000. Er blijft dus een accres, bij het vorig jaar pensioenrechten onverandord blijven, daar de tijdelijke diensten
vergeleken, van f 21 000, hetgeen op een opbrengst van de mid- ook zullen gelden voor pensioen, was er voor de Regeering hier
delen van ± 4 ton van groot belang kan worden geacht.
te lande geen reden af te wijken vau de gedragslijn die de GouverNu moet de geachte afgevaardigde, de verschillende middelen ueur in overeenstemming met den Kolonialen Raad heeft aangenonagaande, er op letten, dat de invoeren van 1904 op 1905 met men. Wil de Kamer echter heendringen naar een beslissing in den
ongeveer f 10 000 zijn toegenomen. Van 1905 op 1906 is dit oorspronkelüken zin, dan zal de Regeeringzich daartegen niet verminder, maar blijkens kort geleden ontvangen berichten, z\jn zetten. Ik heb my gehouden aan hetgeen Gouverneur en Koloniale
over 1907 weder veel betere resultaten te verwachten. De geachte Raad hebbeu gedaan, omdat ik meende dit ook uit deferentie
afgevaardigde heeft ook gewezen op het toenemen van de opbrengst voor de Kamer verplicht te zn'n ; aangezien de Kamer er herder accijnzen, en betreurt het, dat daaruit blijkt, dat het drank- haaldelijk op heeft aangedrongen, dat niet zou worden afgeweken
gebruik toeneemt. Dat betreur ik eveneens, maar aan den anderen van de besluiten van den Kolonialen Raad. De Kamer moet het
kant staat daar tegenover, dat het toch ook een bewijs is van dus zelf weten; wil zy daarvan afwijken, dan zal de Regeering
vermeerdering van draagkracht der bevolking. Ik vertrouw, dat daartegen geen bezwaar opperen.
het onderwas en de subsidies die door het (Gouvernement daarDe heer Reyne heeft verschillende opmerkingen gemaakt over
voor worden gegeven op de bevolking wel zulk een goeden invloed de wijze waanp de landbouw ginds wordt uitgeoefend, en bezullen hebben, dat het gebruik van drank in het vervolg niet toogd, dat van de bevolking meer medewerking moest worden
toe- maar eerder zal afnemen. En ten aanzien van het jaar 1907 ondervonden, zonder welke alle maatregelen evengoed zouden
kan ik mededeelen, dat blijkens een van den Gouverneur ont- kunnen worden achterwege gelaten. In zekeren zin ben ik het
vangen telegram, de middelen over dit jaar tot half November, met hem eens, als de bevolking niet behoorlijk onderhoudt wat
dus over 10'/2 maand, reeds hebben opgebracht f 591 000. Wan- de Regeering tot stand helpt brengen, is geen resultaat van
neer men er nu op let, dat de middelen in 1906 in het geheel het werk te verwachten; maar de geachte afgevaardigde ziet
hebben opgebracht ruim f 607 000, dan is er een belangrijk de zaak te donker in; er bestaat m. i. geen reden om zulk een
voordeelig verschil te constateeren. Immers over 21/24 van het oordeel uit te spreken als de geachte afgevaardigde Vrijdag
jaar 1906 is er ontvangen
t 531 900, zoodat de opbrengst nu is uitgesproken heeft Immers hij vergeet, dat het daar kleine
vermeerderd met ::_ f 60 000. De geachte afgevaardigde ziet dus, j landbouwers zijn, die niet leven van dien landbouw alleen, maar
dat, wat de Hegeering heeft voorspeld is uitgekomen en langzamer- ' hun werk in de stad hebben en een gedeelte van hun tijd behand de invloed van de genomen maatregelen zich wel zal doen steden om een stukje grond, dat zij in huur hebben, te begevoelen. Dat blijkt wel al hieruit, dat de middelen in 1907 zoo planten. Zij beplanten dien grond met sorghum, wat alleen in het
sterk zijn vooruitgegaan.
goede seizoen kan geschieden. Op andere tijden ziet men op dien
Welke zyn nu de maatregelen die hoofdzakelijk in het voor- grond niets en dan wordt ook noch geplant, noch geoogst. Indeel van den landbouw genomen zijn ? In de eerste plaats wel tusschen heeft de geachte afgevaardigde eenige belangrijke
het aanleggen van dammen. Niemand zal, geloof ik, wel be- wenken gegeven, die ik gaarne in overweging zal nemen. Hü
twisten, dat het aanleggen van dammen in groote mate nut heeft gesproken over de wenschelykheid om den termijn van de
heeft opgeleverd, en in groote mate ook nut zal blijven op- huur korter te maken dan 20 jaar en oppervlakkig acht ik daar
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voor ook veel te zeggen. Ik /.al dit denkbeeld gaarne aan den
Thans is de tijd gekomen, dat zyn geschiktheid al lang had
Gouverneur overbrengen en hem overweging daarvan aanbevelen. moeten blijken ; hy heeft thans alle niogelyke voorbereidingen
Als de bevolking de gronden die zy heeft, niet behoorlijk onder- kunnen nemen; was reeds meermalen in de gelegenheid de
houdt, is het wenschelyk haar die gronden zoo spoedig mogelijk noodlijdende eilanden te helpen en het was dus ons recht om
af te nemen.
— na geduldig wachten — te vragen: wat heeft de man nu
Het is ook gewenscht, dat aan die bevolking de plicht wordt gedaan , welke geschiktheid voor zyn taak heeft hy bewezen ,
opgelegd om te doen wat zij doen moet. In dit opzicht zal ik welke bekwaamheid heeft hy getoond?
de wenken van den geachten afgevaardigde volgen.
De feiten hebben gesproken en terwyl ik ze slechts terloops
De geachte afgevaardigde de heer van Kol heeft nog herinnerd heb aangehaald , heeft de heer van Vuuren ze uitvoeriger toeaan de zaak van Godden en aan het ontwerp-Mijnwet dat hier gelicht. En als ik nu een enkel genoemd heb , bijv. het inisin behandeling is. Ik geloof niet dat er aanleiding is dit ontwerp- lukken van de reboisage op den Seinpostheuvel, dan is het niet
Mijnwet nu te bespreken. Wanneer het in staat van wijzen is voldoende , dat de Minister daarvan zegt, dat „dit reeds enkele
zullen wij het hier kunnen behandelen, maar ik wil reeds nu j jaren geleden is", daar deze proef immers onder zyn beheer en
protesteeren tegen de bewering, dat door de schuld van den heer zyn leiding heeft plaats gehad.
Goddeu, de schuld dus van één man, de zaak niet wordt voort- i
Of nu de gespannen verhouding , welke reeds enkele jaren
gezet. Wanneer de Memorie van Antwoord is ingediend zal de i bestaan heeft tusschen den Kolonialen Raad en den Gouverneur
geachte afgevaardigde zien, dat zyn opvatting, dat de heer Godden een gevolg is daarvan , dat beiden getoond hebbeu mannen te
alleen schuld heeft, grond mist. Ook is de opvatting van den zyn van overtuiging en karakter, weet ik niet; mijns inziens
geachten afgevaardigde onjuist, dat de heer Godden, wanneerhy is het hier meer een verschil van inzicht. En dan kryg ik wel
exploiteert, slechts 4 pet. behoeft te betalen en op die wyze be- eens den indruk — nu deze zaken toch besproken moeten
voorrecht zou zyn. De heer Godden zal, wanneer de plannen van worden — dat de Gouverneur niet altijd handelt volgens een
het bestuur in Curacao doorgaan, evenals andere phosphaat- goed doordacht en scherp afgerond stelsel. Daarentegen zullen
exploitanteu, 4 pet. uitvoerrecht hebben te betalen en evengoed : de leden van den Kolonialen Raad, in het land geboren en
als deze in de inkomstenbelasting hebben te betalen.
getogen, zich meer plaatsen op het practische standpunt en als
De heer van Vuuren heeft zyn verwondering er over te kennen mannen van zaken liever zoo min mogelijk uitgaven doen ten
gegeven dat by het Koloniaal Verslag niet is overgelegd het onder- laste van de schatkist, indien daaruit niet wis en zeker voorwysverslag. Ik kan niet anders antwoorden dan dat bij ons dat deelen te verwachten zijn.
verslag niet is ingekomen en dat het dus ondoenlijk was het te ! In één woord, ik heb dit in een der bladen gelezen, zij
publieeereu. Ik beu bereid den Gouverneur er op te wyzen, dat het ] me en en een rem te moeten zijn tegen ,de avontuurlijke richting",
wenschelyk is het onderwysverslag voortaan tijdig in te zenden, die door den Gouverneur wordt ingeslagen. Wat mij verwonderd
zoodat het ook in het Koloniaal Verslag kan worden opgenomen. heeft van dezen Minister, is, dat hy feitelyk een pleidooi heeft
De heer van Kol heeft op de creditzyde van het bestuur van geleverd voor centralisatie, welke in onze Oost en West al
Curacao gebracht de katoen en de dammen, maar daartegenover zooveel kwaad heeft berokkend. Hy wilde —ik heb het uitzyu mond
staat een debetpost, nanielyk dat de bevolking sterk afnemende opgeteekend — dat zelfs by het nemen van maatregelen op
is. Nu geloof ik niet, dat het bestuur hier veel aan kan doen, economisch gebied, alles in één hand zou blyven. Juist op Curacao,
maar ik zou den geachten afgevaardigde willen verzoeken waar de toestanden een speciaal karakter dragen, waar alleen
personen die er jarenlang gewoond hebben de toestanden beter
zyn oordeel op te schorten tot het volgend jaar.
De volkstelling wordt dit jaar met ernst aangevat en uit de kennen dan elk ander, die er, zooals de Gouverneur, van buiten
resultaten daarvan zal men het volgend jaar kunneu zien of er af inkomt, is het uoodig, dat men gebruik maakt van hun hulp
van een dergelyke afneming van de bevolking sprake is. Hy en voorlichting.
heeft bij het opmaken van de balans uit het oog verloren, dat
Men zou er dus integendeel uit moeten afleiden, dat het bewind
op handelsgebied veel verbeterd is en dat ook de verhouding niet in één hand moest wezen, en op deeenlralisatie moeten aanmet Venezuela gunstiger is geworden. Het scheepvaartverkeer is dringen. door meer invloed te verschaffen zoowel aan den Koh>
toegenomen, en Curacao is thans een kolenstation geworden, ! uialen Raad als aan de raden van politie op de eilanden.
wat het vroeger niet was. Volkomen ben ik met hem eens, dat
Met genoegen heb ik gezien, dat de Minister, wat het laatste
men op de Benedenwindsche eilanden consulaire agenten moet betreft, ook zijnerzijds meer invloed zal verschaffen aan de landhebben. Op Aruba en Bonaire zyn deze er reeds van Venezuela raden. Hierin is Zyn Excellentie het volkomen met mij eens. Hij
en Columbia.
meent, dat volgens het Regeeringsregleuieut hun .bijstand" van
Myuh eer de Voorzitter! Ik meen biermede de verschillende den gezaghebber een volkomen gelyke rol moet spelen als de
sprekers te hebben beantwoord. Mocht il< iets hebben over- wethouders in onze gemeenteraden dat doen. De Minister belooft,
dat hij voor handhaving van de koloniale grondwet zal zorg dragen
geslagen , dan ben ik bereid dit alsnog te behandelen.
en ik hoop nu maar, dat ik deze grief een volgend jaar niet
meer te berde behoef te brengen. Ook heb ik eenige instemming
De heer van Kol: Mijnheer de Voorzitter! Het heeft overal, i betoond met het idee, 't vorig jaar door den heer van Vuuren
maar vooral iu een Volksvertegenwoordiging als hier, iets onaan- j ter sprake gebracht, om door een commissie te laten ondergeuaams om personen te bespreken. Ik heb dan ook steeds als I zoeken of al dan niet bezuiniging op het dure bestuursapparaat
vasten regel aangenomen om dit achterwege te laten. Mocht mogelyk is.
echter een aanval m. i. onverdiend geschieden, dan voel ik my,
Hetzelfde geldt voor Öuriuame, maar daar heeft de Gouverneur
als die persoon afwezig is en niet in staat zich zelf te verdedigen, zelf, inziende dat hy persoonlijk niet in staat is daarover te
wel verplicht daartegen een woord van verzet te doen hooren. oordeelen, zulke bezuinigiugscommissie in het leven geroepen.
Dit was ook de reden voor de houding, welke ik het vorig jaar Zon hetzelfde dus niet op Curacao moeten gebeuren en dat met
tegenover den tegenwoordigen Gouverneur van Curacao, na den nog meer reden?
aanval van deu heer van Vuuren, heb aangenomen. Maar wanWat do Minister ook moge beweren, dat de traktementen daar
neer men in zeker opzicht zich schaart naast dien bewindsman, niet hoog zijn, wanneer men nagaat de totale bestuursuitgaven
behoeft men het toch nog niet in alle opzichten met hem eens en de totale uitgaven voor allerlei economische doeleinden en ten
te zyn en kunnen toch aDdere feiten en nadere ervaring doen algemeenen nutte, dan zal men wel moeten erkennen, dat liet
inzien, dat, waar hij in sommige opzichten verdiensten heeft, percentage der bestunrsuitgaven er veel te hoog is.
deze in andere opzichten wel eens wat te wenschen overlaten.
En ten aanzien van de verloftraktementen kan men zelfs van
Trouwens ik heb my het vorig jaar, ondanks de geestdrift, misstanden spreken. Bij de inzage van het wetsontwerp tot
waarvan de Minister sprak, zeer voorzichtig uitgedrukt. Ik regeling van het slot der rekening over 1903 bleek my toevallig,
herinner my zeer goed, dat ik — al heb ik nu de Hantle- dat vau 11 verlof genietende ambtenaren uit categorieën, die te
liugen niet by my — wel niyn instemming heb betuigd met zyn zamen f 98 000 traktement genoten, de uitgaven slechts met '/'w
ijver en toewijding, maar over zyn geschiktheid en bekwaamheid verminderden. Van de artt. 25, 52, 92, 94 en 97 met f 53 700
geen woord heb gesproken.
traktement bleef .ongebruikt", ondanks verlof van 5 ambtenaren,
Handelingen der Staten-Genoraal. — 1907—1908. — I I .

456
2étte VERGADERING, — 18 NOVEMBER 1907.
ïii-

J)ofiiiiticv<- vaststelling TOO de koloniale huishoudelijke begiooting van Curacao voor 1908.

slechts 1 99 of' Vc: pet.; toch is korting gedurende een vol jaar,
'/» van het traktement in dienst zijnde, genoten.
Wat de quaestie van de grondconcessies aangaat, de Minister
heeft erkend, dat men de verkregen rechten dier personen op
Bonaire en Aruba moest handhaven. Dat is wel voorzichtig
uitgedrukt. De Minister sprak van .verkregen rechten" en wil
daarvan dus een juridische quaestie maken.
Dat is juist wat ik gevreesd heb. Het is zeer goed uiogelyk
dat, als men de vroegere oudere bepalingen der concessiëu nog
eens nagaat, blijkt, dat wettelijk die personen geen rechten
kunnen hebben , maar de toestand was nu eenmaal historisch
ander? geworden. Zij hebbeu 30, 40 jaren lang den grond bezeten ;
zij meenden er be/.itsreehteu op te kunnen uitoefenen, zy hebben
die gronden verkocht of' aan hun kinderen nagelaten.
Gaat het nu aan, al zou men juridisch daartoe het recht hebben,
klakkeloos aan die al of niet vermeende rechten een eind te
maken door ze om te zetten in een huurcontract, waardoor wel
degelijk het bezit dier menschen zal worden aangetast?
De Minister kau wijzen op het succes dat behaald is met
enkele maatregelen tot verbetering van den toestand. Ik heb
daarvan ook in mijn eerste rede gesproken en ik hoop ten zeerste
in de naaste jaren nog op meerdere goed geslaagde maatregelen
te kunnen wijzen. Echter is één antwoord, ondanks de uitvoerigheden van 's Ministers repliek, achterwege gebleven.
Wat denkt de Minister over de oprichting van een cultuurtuiu en de instelling van een modelplantage V Een cultuurtuin
is bestemd voor wetenschappelijke onderzoekingen met diverse
zaden , verschillende planten voor het enten of veredeling van
vruchtboomen e. d. Wanneer men geslaagd is daarmede, dan
tracht men particulieren te bewegen daarvan gebruik te maken
door het schenken van plantjes en zaden.
Een modelplantage is echter een geheel andere inrichting.
Daar worden eenvoudig de verkregen resultaten der wetenschap
toegepast. Daar gaat men niet meer wetenschappelijke zaken,
welke soms slechts theoretisch belang hebhen, onderzoeken. Men
moet daar eenvoudig nagaan of een ot' audere plant op Curacao
economisch kan worden verbouwd, in één woord, of de cultuur
vau maïs. divi-divi of welk gewas dan ook, het meest rendabel
kan worden gemaakt.
Het voordeel van de verschillende soorten van grondbewerking
van bemesting moet in den cultuurtuin worden onderzocht, maar
de daarmede verkregen resultaten moeten practisch toegepast
worden in de modelplantage.
Daarom hoop ik, dat de Minister de zaak nog eens goed zal
willen overwegen. Te meer, omdat onder de vele inwoners van
Curacao wantrouwen bestaat tegenover het deskundig beleid
op landbouwgebied der regeerende machten.
Welnu . als men er in mocht slagen door een modelplantage
op kleine schaal met feiten en cijfers aan te toonen dat het
mogelijk is de cultuur te verbeteren en de winsten grooter te
maken. dan zou het pleit gewonnen zijn en dat noodlottige
wantrouwen verdwijnen.
Wat nu den landbouwdeskundige betreft, ik hoop daarop by
art. 21 , waarop ik een amendement heb ingediend, terug te
komen. Hier wil ik er alleen op wijzen, dat wü feitelijk verplicht
zijn dien man een vaste aanstelling te geven , omdat dit eenvoudig
zou zijn het vervullen van de belofte , in het Staatsblad van 21
Februari 1905, n°. 27, bjj de oproeping van liefhebbers afgelegd.
En waar de Minister een oogenblik liet doorschemeren, dat dit
amendement door hem niet zou worden bestreden, zou het ook
ten slotte aangenaam kunnen zyn voor den Kolonialen Raad. Deze
quaestie is immers een vervelende twistappel geworden tuaschen
den Kolonialen Raad en den Gouverneur.
Een paar jaar reeds brengt de Gouverneur den post op de
begrooting en wordt hy door den Raad geschrapt. Dan brachten
de Gouverneur en de Minister hem toch weer op de begrooting;
ditmaal hebben beide gezaghebbers het niet gedaan. Aan deze
stelselloosheid zou nu door een besluit der Kamer een einde
worden gemaakt, en beslist worden wat billijk is en rationeel.
Dit is, naar ik me>>n. het eenige middel om dezen twistappel voorgoed van het tooneel te doen verdwijnen.
Ik hoop ten slotte — en ik wil het hierbij laten — dat men
door meerdere samenwerking, door meer beleidvol optreden, de
toestanden op die verschillende eilanden, waarvan ook de Mi-

nister reeds enkele feiten kon opnoemen, zal verbeteren. Nooit
mag men in deze uitgaan van het elke energie verlammend standpunt, dat te veel ingenomen wordt, dat wij er aan
moeten wanhopen in de toestanden van die arme en dorre
eilanden verbetering te brengen. Ik heb de innige overtuiging
en ik hoop dit ook op het gebied van landbouw, vischvangst
en andere zaken te kunnen aantoonen, dat, indien slechts op verstaudige en beleidvolle wijze de natuurlijke hulpbronnen van
die eilanden tot ontwikkeling worden gebracht, een meerdere
welvaart kan geschapen worden dan tot heden het geval was.
De heer .van Vuiiren: Mijnheer de Voorzitter! Het is tny
gemakkelijk te voldoen aan den aandrang kort te zijn. Tegen
de hoofdgedachte van hetgeen door mü is aangevoerd zy'n toch
geen bedenkingen ingebracht. Zelfs waar de Minister meende
te kunnen coustateeren — volkomen te recht — dat ook ik geen
tegenstander van den landbouw ben, wist hy toch niet dan
enkele groote cultures te noemen, waarvan ik mij een voorstander heb betoond, omdat die cultures altijd op Curacao bestaan
hebben en er dus alle reden is om aan te nemen, dat ze meer
voordeel kunnen opleveren, zooals maïs, divi-divi enz., indien
men stelselmatiger te werk gaat.
De Minister heeft zich alleen gekeerd tegen enkele détails en
de hoofdgrief laten rusten.
Zoo heeft hij ten aanzien van de achterstallige huur gezegd ,
dat de huur natuurlijk niet verbroken zal worden op grond, dat
onverplicht geen achterstallige huur wordt bijbetaald, wanneer
die menschen een huurcontract hebben. Dit spreekt vanzelf.
Indien echter de berichten uit Curacao .juist zyn, is het by
het aangaan van nieuwe contracten, dat men die menschen
herinnert aan de verplichting om een oude schuld te betalen
en met niet-vernieuwing van het contract dreigt. Blijkt deze
voorstelling onjuist te zijn, en hebben wy te doen met een inning
van schulden die niet zijn verjaard, maar waarvan het bestaan
en de verplichting tot betaling door de partijen erkend worden,
dan spreekt het vanzelf, dat niemand, en ook ik niet, er bezwaar tegen heeft, dat men tracht dit geld binnen te krijgen.
Integendeel. Maar als men tracht schuiden te innen, waaraan
vroeger niemand heeft gedacht, noch zy, die ze schuldig waren,
nóch zij, die ze te vorderen hadden, da* zij geïnd zouden worden,
dan kan ik dat systeem niet anders noemen dan onbillijk en
onrechtvaardig.
Over de belastingvoorstellen sprekende heeft de Minister gezegd, dat, als de Kamer van koophandel niet gehoord was, zij
toch een zeer uitvoerig rapport heeft ingediend. Zeker, Mijnheer
de Voorzitter, dat is geschied, maar ik meen toch, dat wanneer
wü iu deze Kamer vragen of' sommige colleges over een voorstel gehoord zyn, daarmede bedoeld wordt, of' de colleges zyn
gehoord, vóórdat zulk een voorstel bij de Kamer is ingekomen.
IJat had ik ook hier gewild. Het is heusch niet hetzelfde of een
dergelijk .advies wordt uitgebracht vóór dan wel na de indiening van het betrekkelijk voorstel. Het zal thans veel moeilijker
zijn en een groot offer van den Gouverneur vorderen onjuistheden en fouten te erkennen, terwijl hem dat gemakkelijker zou
gevallen zyn, indien men het advies had gevraagd, vóórdat de
voorstellen publiek werden gemaakt. Als men tot iederen prijs
conflicten wil, dan heeft men in Curacao een keer te meer getoond, dat men den weg uiterst goed kent.
Een enkel woord over het accres. De Minister heeft gezegd,
dat ik verkeerd gelezen heb, en hy geen verband zou hebben
gelegd tusschen het accres, dat hij voor 1906 constateerde, en
zyn landbouwmaatregelen. Integendeel, zegt de Minister, die
maatregelen hebbeu — ik neem daarvan dankbaar acte — met
dat accres niets te maken, maar ik heb voorspeld, dat, waar er
nu al een accres is, onafhankelijk van onze maatregelen, dit
nog grooter zal worden ten gevolge van die maatregelen. En,
roept de Minister triumphantelijk uit, myn voorspelling is al
uitgekomen, er was geen verband tusschen de oeconomische
maatregelen en het accres van 1906, maar er is wel verband
tusschen die maatregelen en de uitkomsten van 1907. Deze zijn
zoodanig, dat men tevreden zal zyn, want er is reeds f 60 000
meer ontvangen. Zyn Excellentie moet hot my niet euvel duiden,
maar voor dat ik my over deze cijfers verblijd, wensch ik eerst
eens van naby te zien, hoe zy ontstaan zyn. Ik zal een voor-
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beeW noemeu : als bijv. onder die cyfers begrepen zyii de sommen niet hooien van de Kamer vau koophandel vooraf, want, zei
welke men de laatste jaren van de telejjniafmaatscliappy ontvangt, hy, nu de Kamer van koophandel eerst na de indiening vau de
omdat toevallig de Fransche kabelmaatschappij overhoopligt voorstellen haar meening beeft kunnen doen kennen, zal de
met Venezuela en daar haar buivau's heelt moeten.sluiten, dan Gouverneur niet zoo gemakkelijk zyn fouten willen erkennen.
Ik ben overtuigd dat de Gouverneur, wanneer by fouten ziet
bewijst het aceres nog niets voor den vooruitgang en zelfs als
de vooruitgang bewezen is, zal nog moeten blijken dat hy aan ook gaarne bereid zal zyn die fouten weg te nemen. De bedoeling
van den Gouverneur is niet per se gelyk te krijgen, is niet de voorde maatregelen der Regeering is te dankeu.
Nu de cijfers van 1900, welke ik wel kan zien. Zijn Excel- stellen , zooals ze zyn ingediend er door te krijgen, maar is
lentie heeft toegegeven , dat de cyfers , welke hij voor het aceres natiiurlyk om te komen tot een goed belastingstelsel.
Wanneer de geachte afgevaardigde de opmerking maakt, dat
opgaf', als zoodanig niet konden gelden , omdat hy daaronder
inkomsten had genomen , welke er niet thuis behoorden. Ue de cijfers door mij in de Memorie van Antwoord niet juist zyn
redeneering zooals die in de Memorie van Antwoord voorkwam, weergegeven, dan doe ik hem alleen dit opmerken, dat ik, omdat
was dus niet juist. Nu ben ik er nog niet. Als de Minister con- hy verleden week gezegd heeft, dat het aceres geen beteekeuis
stateert, dat er f 30000 meer aan belasting is ontvangen dan in 1905, had, omdat het ontstaan was door de inning van hetgeen achterdan stel ik er tegenover, dat volgens bijlage O, als ik de cijfers stallig was voor de post, het noodig vond te wyzen op bet
vergelijk, blijkt dat tal van belastingen in 1906 minder hebben aceres ten aanzien van de belastingen, dat toch zonder eeuigeu
opgebracht dan in 1905. Op Curacao zijn volgens dien staat in twijfel van wezenlijke beteekeuis is.
190b' 11 belastingen lager dan in 1905. Andere cyt'ers nu hebben
De geachte afgevaardigde kan zich nog niet verblijden over
wy niet.
de cyfers die ik telegrafisch gekregen heb en thans heb kunnen
Ik zal bet hierbij op dit oogeublik laten. Ik hoop straks over mededeelen. Hij heeft natuurlijk het recht af te wacbteu, dat die
de door den heer van Kol gemoveerde quaesties van de vaste cyfers nader aan de Kamer zijn medegedeeld, dat spreekt wel
aanstelling van den landbouwdeskundige, bij de behandeling vanzelf, maar waar de Gouverneur die cijfers opgeeft, moeten
van zijn amendement, nog een enkel woord te zeggen,; alleen mag wy ze toch als juist aannemen. Ik kan er byvoegen, dat blykens
ik niet eindigen, zonder myn vreugde er over uit te sprekeu, dat de door mij ontvangen cyfers de invoerrechten nu over 10'/> maand
Venezuela en Columbia commercieele agenten hebben aangesteld reeds evenveel bedragen hebben als verleden jaar over het geop Aruba en Bonaire. Van Venezuela was my dit sinds heden- heele jaar.
morgen ook bekend, doch van Culumbia wist ik het niet.
De geachte afgevaardigde, de heer van Kol, is teruggekomen
Indien de Minister dit echter verzekert is het natuurlijk zoo en op de modelplantage en heeft my er opmerkzaam op gemaakt,
sluit ik niy gaarne aan by den toost van den president van de dat ik in myn eerste rede niet daarover heb gesproken, terwyl
Kamer van koophandel op onze») diplomatieken vertegenwoordiger hy er toch de aandacht op had gevestigd. In de Memorie van
op Venezuela, aan wieu en aan wien alléén hy dit resultaat Antwoord is de aanleg van een modelplantage echter reeds uitmeende te moeten toeschrijven.
voerig besproken, en ik kan daaraan werkelyk niets toevoegen.
Ik meen, dat op dit oogeublik ook daarom vau een modelplantage
De heer vau Bylandt: Mijnheer de Voorzitter! Ik zou den geen sprake kan zyn, omdat men ten aanzien vau den landbouw
Minister willen vragen of het niet zeer gewenscht is met bet oog in Curacao grootendeels verkeert in een stadium van proefnemingen.
op de aanstaande behandeling van de Mijnwet een poging te
De geachte afgevaardigde, de heer van Vuuren, heeft in zyn
wagen de zaak met den heer Godden ondershands tot een goed eerste rede de aandacht gevestigd op de hoedenindustrie en er
einde te brengen. Ik acht het tegenwoordige oogenblik daartoe de Regeering min of meer een grief van gemaakt, dat het subgunstig, nu de phosphaatpryzen hoog zyn. Een schikking sidie, dat vroeger gegeven werd aan de maatschappij die daarvoor
ondershands ware ui. i. mogelijk althans te beproeven, zy is werkt, thans niet meer verleend wordt Maar wanueer een
van te veel gewiebt voor Curacao.
industrie op zich zelf kan staan, dan spreekt het toch vanzelf,
dat de Regeering daaraan geen subsidie meer geeft. De Regeering
De beer Fock, Minister van Koloniën : Mijnheer de Voor- geeft alleen dan subsidie, wanneer een industrie dat subsidie
zitter! De heer vau Bylandt vraagt of het mogelijk is met den noodig heeft, maar is een industrie eenmaal in staat zelf te leven
heer Godden tot een regeling te komen en zyn bedoeling is en voort te werken, dan zou steun van het Gouvernement
waarschynlyk of de Regeering daartoe kan medewerken. Het zeer misplaatst zyn.
ligt in den aard der zaak, dat h°t onmogelijk is voor de Regeering om in contracten van particulieren veranderingen aan te
De algemeene beraadslaging wordt gesloten.
brengen , maar voor zoover de Regeering dat kan is zy gaarne
bereid tot het verkrijgen van een betere regeling mede te werken.
AKT. 1 komt in behandeling.
Nu geeft de heer van Kol in deze de schuld geheel aan den
beer Godden , maar als men werkelijk de zaak goed nagaat, zal
De onderartt. I tot en met 5 worden achtereenvolgens zonder
men zien , dat er ook schuld is aan de andere zyde.
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Nu heeft de heer vau Kol van den Gouverneur gezegd,
dat hy een avontuurlijke richting uitgaat, doch daartegen moet
Beraadslaging over de Ilde Afdeeling (justitie en politie) in
ik protest aanteekenen, want ik meen , dat het l>eleid van den het algemeen.
Gouverneur lof verdient.
De geachte afgevaardigde heeft ook gezegd, dat de decenDe heer van Kol: Mijnheer de Voorzitter! In den Kolonialen
tralisatie door mij zou zyn bestreden. Dat is niet het geval , Raad werd op (j Mei 1907 door den heer Lansberg geklaagd over
maar ik heb gezegd, dat dit een zeer moeilijke zaak is, omdat de iinulachlufe proi-eriure, die tijdroovend is, niet in bet belang
men niet beschikt over personen om de decentralisatie tot haar van den dienst, noch van de justitiabelen , zegt hy. Hij licht
recht te laten komen, doch dat de Gouverneur er naar streeft toe op welke wijze men de procedure in zake vau misdrijf z o u
zooveel het kan zyn bevoegdheden op andere ambtenaren over kunnen vereenvoudigen en ook de processen-verbaal zou kunnen
dragen , maar dat men aan den anderen kant ook niet moet verkorten. Ik hoop, dat de Minister zal wiilen kennis nemen van
vergeten, dat in een kolonie als Curacao e»nbeid van bestuur de redevoering van dit lid van den Kolonialen Raad op 0 Mei
ook wel eenige waarde heeft, en ongedeelde verantwoordelijk- van dit jaar gehouden en in die richting op meer practische
beid ook voordeelen biedt.
wijze voor de rechtspraak zal willen zorgen.
De geachte afgevaardigde heeft nog gesproken van de quaestie
Wat nu de politie betreft, hooreu wy voortdurend klachten.
van de rechten op de gronden, waarvan in dagbladberichten Vooral in het stadsdistrict van Willemstad zyn tal van vrouwen
sprake is. Ik blijf er by, natuurlijk kan er alleen dan sprake van minder allooi, die op de straat vloekend en dronken roudzyn van erkenning van rechten, wanneer er bepaalde rechten loopen, allerlei onzedelijke dansen uitvoeren en de bewoners
zyn. Wanneer het gefantaseerde rechten zyn kan er natuurlijk kwetsen, niet het minst de kinderen, die in de fatsoenlijke buurten
van schending van rechten geen sprake zyn.
wonen.
De heer van Vuuren heeft bezwaren ingebraebt tegen bet
Kinderen, reeds vry groot, loopen vaak ongekleed door de
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hoofdplaats, en vrouwen, gekleed op een wijze, dat hun kleed ij
aanstoot MO den voorbijganger geeft door de straten.
Er is een keur Vim de politie om het werpen van vuilnis —
in dit klimaat zoo schadelijk — te voorkomeu en zoo streng
mogelijk tegen te gaan. Toch wordt elk wandelaar—het schijnt
in de laatste jaren niet \erbeterl te' zijn, integendeel — getrollen door den stank, die vooral in de kleine stegen heerscht,
doordat allerlei vuilnis, rottende krengen, riten en dergelijke
wordt neergeworpen; de politie laat dat stil begaan.
Hun traktementen y.y te gering, dan dat een goede keuze van
de meest geschikte personen mogelijk is, hun gehalte laat dus
te ventenen over. Het zijn meestal bloedverwanten, vrienden
en maten met de delinquenten. Het gevolg daarvau is, dat zy
eenvoudig zelfs dat wat geschiedt in ttrjjd met de zedelijkheid,
met de keuren der politie of ten nadeele van de openbare gezoudheid, zy'n gang laten gaan.
Verder hoort men veel klagen — het is een oude klacht, doch
er komt maar geen verbetering — over allerlei soorten van diefstal
in de buitendistricten gepleegd. Hout wordt gestolen, boonieu
worden omgekapt om voor brandhout te dienen of om er houtskool van te maken; omheiningen worden vernield, oogsten worden dikwijls weggenomen, vee uit de weiden geroofd. Daartegen
hebben wij nu een al te strenge bepaling, die door haar onbillijke zwaarte het omgekeerde bereikt van wat wij hebbeu moesten. Volgens art. 333 van het Wetboek van Strafrecht voor
Curacao wordt diefstal van vee in de weide gestraft met een
dwangarbeid van 5 tot 10 jaar. Het gevolg daarvan is, dat de
diefstallen geregeld voorkomen en nooit vervolgd worden, althans
niet bestraft, omdat de getuigen — en ik kan dat begrijpen —
aar/.elen om. nu de straffen zoo ontzettend zwaar zijn, hun verklaringen af te leggen.
Op een dergelijke wijze wordt dus de toestand niet verbeterd.
Zou het nu niet mogelijk zijn dat artikel — aan het daarin
genoemd misdrijf moet de kop worden ingedrukt — eenigszins
te verzachten? Ook zou men preventief kunnen optreden en
het stelen van vee uit de weiden tegengaan, dus den landbouwer
voor verschillende schaden vrijwaren, door eer; premie te stellen
op het omheinen der bouwgronden.
Indien men in die richting zou willen handelen, door eenvoudiger rechtspraak, doelmatiger straffen en betere zorg voor
de veiligheid en reinheid in te voeren, zou men op betrekkelijk
gemakkelijke wijze verbetering kunnen brengen in toestanden,
die toch werkelijk verbetering behoeven.

Beraadslaging over onderart. 10, luidende:
.Kosten verbonden aan liet overbrengen van gouvernement**
passagiers, mailcorrespoudentiën en gouvernementsgoederen naar
de andere eilanden der kolonie, f 9000."
De heer vuil Vu uien: Mijnheer de Voorzitter! De Cfirisliiutslnl wordt op het oogeublik geëxploiteerd van gouvernementswege. Ik heb daar natuurlijk niets tegeu, zoo dit het middel is
: om de verbinding tusschen de verschillende eilanden behoorlijk
te verzekeren. Ik begrijp ook, dat de Chrislianstetl in den gewonen
dienst tracht zooveel mogelijk goedereu te vervoeren, om het
! verlies op de exploitatie zoo gering mogelijk te maken. Het moet
j echter gebeuren in den gewonen dienst. Langzamerhand begint
l men echter de boot, omdat zij in den dienst niet genoeg kan
opbrengen, buiten den dienst als vrachtvaartuig te exploiteeren.
S Zoo vaak deze boot buiten den dienst de een of andere vracht
| kan krijgen, legt zij daar beslag op en gaat varen naar St.
i Domingo of elders. Dit acht ik niet gewenscht. Het schijnt mij
een concurrentie met andere vrachtbooten, die dubbel onbillijk
is, omdat de dienst met verlies wordt geëxploiteerd en die nog
het bezwaar heeft, dat de dienst van de ChrislianMe.d impopulair
er door wordt en de gewone exploitatie er door zal worden
geschaad. De zaak is niet in de stukkeu behandeld en ik vraag
dus thans geen antwoord van den Minister, maar verzoek hem
mi.jn opmerking in overweging te willen nemen.
De heer Fock, Minister van Koloniën: Zooals de geachte afgevaardigde heeft medegedeeld, is deze zaak niet in de stukken
behandeld. Het betreft hier een zaak die mij niet bekend is.
Ik verklaar mij echter gaarne bereid den Gouverneur deswege
om inlichtingen te vragen.
De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 10 zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De onderartt. 11 en 12 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over de IVde Afdeeling (eeredienst en onderwijs)
in het algemeen.

De heer van Yuureu: Mijnheer de Voorzitter! Over het onderwijs zal ik dit jaar niet veel zeggen. Ik kan echter niet
nalaten den Minister hartelijk dank te zeggen, dat hij het denkDe heer Fock, Minister vau Koloniën : Mijnheer de Voorzitter! beeld, door rny ten vorigen jare iu overweging gegeven, om de
Ik wil gaarne nogmaals kennis nemen van de redevoering. uit- onderwijsverordening ter nadere overweging terug te zenden
gesproken door een der leden van den Kolonialen Raad, waarop naar Curacao, wel heeft willen volgen, ten gevolge waarvan de
de geachte afgevaardigde gewezen heeft. Ik van mijn kant wil bepaling, die zooveel aanstoot gaf, uit de verordening is terugechter de aandacht vestigen op hetgeen in de Memorie van genomen. Ik zeg Zyn Excellentie daarvoor dank, al betreur ik
Antwoord door den Gouverneur te dien aanzien is te kennen dat geen rekening is gehouden met de overige punten die ik
gegeven. Deze heeft daarin zoo duidelijk mogelijk uiteengezet, destijds besproken heb.
dat hij ook overtuigd is vau de uoodzakelijkheid om strafprocessen
Ik zal daarop niet ingaan, aangezien de verordening op 1
te vereenvoudigen. Hij voegde daar echter bij, dat de door hem üctober in werking is getreden en dus daaraan niets te veranderen
samengestelde commissie om te onderzoeken of het nieuwe valt. Het is dus zaak af te wachten wat de resultaten zullen
Strafwetboek dat voor Suriname is ontworpen , ook in Curacao zijn. Ik ben den Minister dankbaar, maar ik ben niet voldaan
zal worden ingevoerd, het wenschelijk geacht heeft, om waar
in Nederland belangrijke wijzigingen in het Strafwetboek geDe heer Fock, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorbracht zyn, te zien of die ook in de koloniale strafwetgeving zitter! De geachte afgevaardigde maakt er min of meer een
kunnen worden aangebracht.
grief van , dat niet is voldaan aan al de wenschen die hy verDe geachte afgevaardigde heeft voorts gewezen op tal van leden jaar heeft uitgesproken. De geachte afgevaardigde vergete
verontreinigingen en diefstallen, die zich in Curacao zouden daarbij echter niet, gelijk hij zelf heeft opgemerkt, dat het
voordoen. Waar hij zoo straks is opgekomen tegen de sterke hier een nieuwe verordening geldt, die met zeer veel moeite
r
centralisatie , zou het toch wel zeer centralistisch zy'n, wanneer tot stand is gekomen en die op 1 October is ingevoerd. W anhier de Volksvertegenwoordiging zich ging bemoeien met over- neer by uitvoering van de verordening mocht blijken, dat de
opmerkingen , die de geachte afgevaardigde verleden jaar getrediugen als het werpen van vuil op de straat en dergelijke.
Het komt mij voor, dat wy die zaken wel aan den Gouver- maakt heeft, gegrond zijn en wijzigingen noodig zyn, dan
zullen die wijzigingen zeker worden aangebracht.
neur kunnen overlaten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De onderartt. 6 tot en met 0 worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten.
De onderartt. 13 tot en met 20 worden achtereenvolgens
«onder beraadslaging en zonderhoofdelijkestemmingaangenomen.
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Beraadslaging over onderart. 2 1 , luidende:
«Toelage, reis- en verblijfkosten en fouragegeld van den laudbouwkundige, zoomede bydrage in de kosten van de lundbouwiospectie in de kolonie Suriname, f 0600." ;
waarop een amen<lement is voorgesteld door den heer van
Kol, strekkende om in onderart. 21 in plaats van „Toelage" te
lezen „Traktement".
De heer van Kol, liet woord verkregen hebbende tot toelichting
vau. zyn amendement, /.egt: Mijnheer de Voorzitter! Een paar
opmerkingen naar aanleiding vau art. 21.
Ik vind het allereerst verre van billyk, dat de kolonie Curacao
belast wordt met een uitgaaf vau f2000 's |aars voor een inspecteur
van den landbouw, die er niet komt inspecteeren. Hij is hoogstens
verplicht van ty'd tot ty'd een bulletin voor Cura<;ao uit te geven,
wat wel op goedkooper wyze kan geschieden.
Ik hoop dus, dat op een volgende begrooting Curacao van die
f 2000 zal worden ontlast.
Wat het amendement betreft, stond ik vrij sterk. De Minister
verklairt op blad/.. 5 van de .Memorie van Antwoord, dat de
voortdurende beschikking over de voorlichting van een technicus
voor den landbouw „onontbeerlijk" is. Dan ligt het voor de
hand, dat men althans tracht te houden wien men heeft en dien
men gevaar loopt te verliezen. Daarby komt, dat op Curacao speciale
toestanden op landbouwgebied zich voordoen. Het is dus wenschelyk, dat daar iemand aanwezig is die ervaring heeft opgedaan
over die bijzondere toestanden.
Dit amendement kan verder dienen om een twistappel weg
te nemen, tusscheu den Gouverneur en den Kolonialen [laad.
Ik had daarom gemeend, dat het noodzakelijk was dat de
Staten-Generaal hier moesten ingrijpen in het belang van Curagao
zelf; vandaar myn amendement. Na overleg met de Rapporteurs kan ik echter mijn amendement intrekken, en als haar
voorzitter, namens de Commissie van Rapporteurs, de verklaring
afleggen, dat zij eenparig van oordeel is, dat aan den landbouw
kuudige een vaste aanstelling behoort verzekerd te worden.
Echter wil men wel t>estenimen, dat het eenigszins bezwaarlijk
is om bij besluit der Kamer in te grypen in een begrooting
welke is vastgesteld door den Kolonialen Raad en waarbij de
Gouverneur zoowel als de Minister zich heeft uedergelegd.
Na de stellige verklaring vau den Minister meent men, dat er
geen bezwaar bestaat om de beslissing uit te stellen, en op grond
daarvan wordt het amendement door mij ingetrokken.
De Voorzitter: Aangezien het amendement van den heer
van Kol door den voorsteller is ingetrokken, maakt het geen
onderwerp vau beraadslaging uit.
De heer van Vuureu: Het doet mij zeer veel genoegen, dat
de heer van Kol zijn amendement, waarmede ik mij niet had
kunnen vereenigen, heeft ingetrokken. Naar aanleiding echter
van de verklaring die hy namens de Commissie van Rapporteurs
daaraan heeft toegevoegd, wensch ik mijnerzijds mij myn volle j
vrijheid te reserveeren voor het volgende jaar. En dat wel omdat j
er nog een andere mogelijkheid openblijft dan hier is gesteld.
De Koloniale Raad kan het ook wenschelh'k achten den post j
voor den landbouwdeskundige te schrappen. Het is zeer juist i
door den Minister gezegd, dat wy hier te doen hebben meteen
compromis voor een jaar gesloten. Was dit compromis niet
gesloten , dan was de post zeker geschrapt. Beide partyen
hebben echter wat toegegeven.
De Koloniale Kaad heeft gezegd : wy zullen de gelden nog j
voor een jaar op de begrootiug brengen en de Gouverneur heeft
zich toen van zijn kant bereid verklaard geen vaste aanstelling
te vorderen. Nu te zeggen dat die deskundige het volgende jaar
toch voor vast zal worden aangesteld, is een vooruitloopen op
een beslissing die eerst het volgende jaar moet worden genomen
en waarbij de Koloniale Raad recht heeft van medespreken.
Nog een enkele opmerking over het artikel zelf. Ik stem
geheel in met den heer van Kol , dat het niet aangaat op deze
begrootiug een post uit te trekken van f2000 voor de inspectie
van den landbouw op Curacao. De Gouverneur van Curacao
Uandeliugeu der Staten-Generaal. — 1907—1908. — I I .

heeft gezegd : wy hebben niets aan een inspecteur die nooit op
('uracao komt en zyn werkzaamheid geheel vervult ten dienste
mn Suriname. Het is dus onbillijk dat Curaeao in de kosten
bijdraagt. Laten wy hem dus inspecteur van Suriname alleen
maken. Te gelijk echter met dit ge/.onde voorstel geeft hij in
overweging dat Curacao dan echter hetzelfde bedrag van f 2000
in de kosten der inspectie zal betalen. Het betaalt dus nog wel
voor een inspecteur maar heeft er geen meer. Hy vindt dit een
omspringen met het geld vau Curacao, dat er myns inziens niet door
kan, ook al komt dit geld ten slotte als deel van het subsidie
uit de Nederlundsche schatkist. Üe geheele beslissing is trouwens
ook weer een vooruitloopen in een zaak die het volgende jaar
zal moeten worden beslist. Uitgemaakt wordt, dat de deskuudige een zelfstandige positie zal innemen, dus ook dat hy blijven
zal. De strijd die ging om de zaak, wordt nu door den Gouverneur gemaakt tot een strijd om den persoon.
Hiertegenover wensch ik duidelijk te zeggen, dat ik tegen den
landbouwdeskundige die er op het oogenblik is, geen enkel
bezwaar heb. De heer Versluys heeft getoond beter dan zijn
voorganger den Curacaonaar te begrijpen. De strijd gaat alleen
om de vraag, of er een landbouwdeskundige zal zyn. En over
die vraag komt het eerste woord aan den Kolonialen Raad. Dat
men dit uit het oog verliest, daartegen gaat myn protest uit.
De heer Fock, Minister van Koloniën: Naar aauleiding vau
de opmerking door den heer van Vuuren gematkt, wensch ik
er op te wijzen, dat in elk geval de Kam ;r vry bluft iu haar
beslissing voor het volgende jaar. Ik vertrouw echter, dat het
overleg tusscheu den Gouverneur en den Kolonialen Raad tot
een goed resultaat zal leiden en dat in het volgende jaar geen
moeilijkheden meer zullen bestaan.
Wat de landbouwinspectie betreft, waar Curacao profijt trekt
of kan trekken van den landbouwdeskundige in Suriname, daar
is er ook alle aanleiding om een dee! van de kosten op de begrootiug van Curacao te brengen. H<-t schijnt tny bovendien
een stryd van weinig beteekenis, of die ' 'JO0O tollen worden
gezet op de begrootiug vau Curacao dan wel op die van Suriuame.
Voor bestry'ding zou iets te zeggen zijn, wanneer Curacao de
kosten zelf betaalde, maar de gelden komen door middel vau
het subsidie toch uit de schatkist van Nederland.
De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 21 zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
De onderartt. 22 tot en met 25 worden achtereenvolgens zouder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over onderart. 2o', luidende :
„Kosten van verbetering van het visscherijbedryf, Memorie."
De heer van Kol: Mynheer de Voorzitter! Ik heb in den
laatsten tyd zelden een rapport met zooveel belangstelling en1
instemming gelezen als dat wij gekregen hebben van dr. Boek'
naar aanleiding van zijn onderzoek van wat gedaan kan woraen
tot bevordering vau de vischvangst rond Cura9ao en toebehoorende eilanden.
Deze bekwame deskundige verklaarde, dat de visschery niet
achterlijk , maar verwaarloosd is, omdat men haar aan eigen
lot heeft overgelaten. Men heelt die kleine visschers niet met
kapitaal gesteund; men heeft hun, als hun netten versleten
of verloren waren , geen geld gegeven om nieuwe te koopeu :
voorts ontbrak alle samenwerking. Hij licht toe, dat de behandeliug van de visch slecht i s , dat zy eenvoudig op de ruwe
steenen in de banken wordt neergeworpen, in de braudeude
zon ligt te roosteren , daarna iu mooten wordt gesneden , door
marktvrouwen op het hoofd wordt getransporteerd , ook in de
zon , om eiudelyk half bedorven te worden verkocht. Een en
ander is schadelijk voor de gezondheid der verbruikers en brengt
aan de visschers slechts nadeel. Ook de aanvoer is te ongeregeld,
zoodat van een markt op vaste uren geen sprake kan zyn.
Toch acht dr. Boeke de toekomst voor de vischvangst hoopvol.
Hij verklaart, met tal van feiten, hoe talrijk de vischsoorten
byv. rond de Benedeuwindsche eilanden zyn, waaronder zeer
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waardevolle. De groote visschery wordt nergens uitgeoefend; de
kleine geschiedt op primitieve wy'ze met gebrekkige hulpmiddelen.
De beste visschers moeten gaan naar de Roques-eilauden,
waarvoor zy echter een licentie moeten koopen te la Guyara —
een vry lange reis — tegen den prys van f 6 voor een maand.
Telkens moeten zy dien pas laten vernieuwen, terwy'1 zy gedwongen zyn tegen hoogen prijs het monopolie-zout van de
Venezolaansche Regeering te koopen. Verder zyn zy nog verplicht
de gevangen visch op de Venezolaansche markten van de hand
te zetten.
Zou nu ons Gouvernement niet enkele dier banken in pacht
kunnen krijgen om deze in onderpacht aan onze visschers af
te staan?
Overal elders, waar de vischvangst grootscheeps wordt beoefend,
als op Demerara, Barbados, Jamaica, is zy een ryke bron van
inkomsten voor de kleine lieden geworden. Wat zou nu noodig
zijn om in Ouracao verbetering aan te brengen ? De heer dr. Boeke
gaf het aan, doch tot nu toe ia zoo goed als niets geschied en
vinden wij slechts een memoriepost op de begrooting. Ik hoop,
dat men nu eens ernstig zal overwegen of men niet eindelyk zal
overgaan tot de oprichting van een vischmarkt, met schaduwryk gedeelte en een yslokaul, enz. en of men geen krediet kan
in het leven roepen ten einde den visschers voorschotten te geven
voor netten en booten. Verder of het niet noodig ware een
kleine fabriek om de onverkochte visch te conserveereu • — f 2000
acht de heer Boeke hiervoor voldoende — te bouwen.
Ook of wy' nog langer de toekomst van de vischvangst zullen
laten in handen van het particulier initiatief, dat zich steeds
onbetuigd heeft gelaten , dan wel of wy van gouveruemeutswege
zullen steunen , leiding en voorlichting geven. Verder moeten
proeven genomen worden met de mogelijkheid van de teelt van
schildpadden , van het stekken van sponsen . van het kweeken
van paarloesters en dergelyke zaken meer. Echter, daarvoor is
alweer een deskundige noodig, dien wy nu , by het begin der
uitvoering, ten zeerste missen. Wij behoeven een deskundige
met een vaste aanstelling, die daar minstens 5 a 6 jaar zal moeten
verblijven om verbetering te brengen in het bedrijf, om niisstanden te bestrijden en opbouwend te werken. Hy' zal moeten
zorgen voor voldoende proeven — gelijk dit op de Engelsche
eilanden geschiedt — met het inzouten , drogen en rooken van
visch. Het zou weuscbelyk zijn hem naar Noord-Amerika te
zenden, naar het bekende „Departement of Fisheries", om daar
de noodige studiën te verrichten.
Hierbij zal ik het laten , maar nog e'én opmerking wil ik maken.
Wat baat het ons toch, in hemelsnaam, jaar in jaar uit aan
te dringen op het brengen van verbeteringen in den ellendigeu
toestand dier noodlijdende eilanden. Een paar jaar lang werden
dan beloften gedaan van de Ministerstafel: er wordt iemand
heengezonden; een onderzoek geschiedt, uitstekende rapporten
komen tot ous. een begin van uitvoering wordt gemaakt, een
schuchtere poging gewaagd, maar als men eenmaal den eersten
stap heeft gedaan, dan verflauwt blijkbaar de animo. Indien men
niet, na eenmaal begonnen te zijn, ook voor de vischvangst en
de vischteelt op energieke wyze voortgaat in de goede richting,
dan zal men ook deze natuurlijke bron van welvaart weer jaren
lang nog braak laten liggen.
De heer Fock, Minister van Koloniën : My'nheer de Voorzitter ! Te recht heeft de geachte afgevaardigde het rapport van
den heer Boeke belangrijk genoemd. De adviezen van den heer
Boeke zullen iu acht genomen en opgevolgd moeten worden.
Wanneer uu de geachte afgevaardigde de Regeering voor de
voeten werpt, dat zy niet diligent is en niet zorgt voor een
goede uitvoering van hetgeen dr. Boeke heeft aanbevolen, meen
ik, dat die grief ongegrond is Het spreekt vanzelf, dat men in
dezen niet kan handelen zonder een geschikten en goeden deskundige. Met de hulp van dr. Boeke heeft de Regeering zoo
spoedig mogelijk getracht een deskundige te krygen. Waarschijnlijk zal eerstdaags op dien deskundige de hand worden
gelegd en zal hy in den aanvang vau het volgend jaar naar
Curaeao kunnen vertrekken.

De onderartt. 27 toten met 31 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen.
Beraadslaging over onderart. 32, luidende:
.Traktementen of verloftraktemeuten en toelagen van het
personeel in dienst by het departement van openbare werken,
zoomede bureel behoeften en reis- en verblijfkosten van den
directeur, f 20 870."
De heer van Vuuren: Mynheer de Voorzitter! Ik wensch
er tegen op te komen, dat men steeds tracht den heer Fauel
naar voren te brengen. Eerst werd hij benoemd vóór hij benoembaar was tot lid van den Kolonialen Raad , toen werd hij
voorgedragen tot lid van den raad van bestuur ter vervulling
van een vacature , opengevallen door het ontslag vau een Israëliet,
tevens Ouracaonaar, en nu wordt zyn wedde verhoogd met f 1500
gedurende 5 jaar, buiten den Kolonialen Raad om, ja, tegen het
uitdrukkelijk votum van den Kolonialen Raad in.
De heer Fauel heeft in Januari te kennen gegeven, dat hy
met Mei zyn ontslag zou nemen indien hy niet een verhooging
van f 1500 gedurende 5 jaren kreeg. Ik begrijp, dat de tyd
tusschen Januari en Mei te kort was om overleg te plegen, ook
met den Minister vau Koloniën, zoodat de Minister en de Gouverneur geen andere keus had dan te zwichten. Ik zeg dus niets
er van dat de toelage voor een jaar werd gegeven, maar ik kom
er tegen op, als niet noodzakelijk en kwetsend voor den Kolonialen
Baad, dat de toelage voor vyf jaren is gegeven.
Ik zal geen stemming vragen, omdat ik voor een jaar ook geen
bezwaar er tegen heb, maar ik wensch protest aan teteekeuen.
De heer Fock, Minister vau Koloniën: Het protest van den
geachten afgevaardigde komt niy niet zeer gegrond voor; hij
houde my dit ten goede. Men zou de grootste moeite hebben
een anderen goeden chef van het bouwdepartement te vinden.
Men heeft op Ouracao wel ge/.egd, dat er wel iemand voor te
krijgen zou zyn, maar dat was niet zoo. Nu ligt het voor de
hand, dat, als men eenmaal een goeden bouwkundige heeft, men
hem tracht te behouden en, als hy als conditie voor zyn aaublijven een toelage van f 1500 vraagt, men hem die geeft. De
heer Fauel heeft goed voldaan en zyn verdiensten ten aanzien
van den damaanleg zyn door den geachten afgevaardigde erkend.
Wanneer men den heer Fauel had laten gaan, had men niet
alleen een verdienstelijk ambtenaar verloren , doch had men uit
Nederland een nog duurderen ambtenaar moeten uitzenden.
Het is gebleken, toen wy stonden voor de keuze van een
ambtenaar voor het bouwdepartement iu Suriname, hoe moeilijk
het is een geschikt persoon voor een dergelijke betrekking
te vinden.
De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 32 zonder hoofdelyke stemming aangenomen.
De onderartt. 33 tot en met 39 worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen.
Beraadslaging over A r u b a

in het algemeen.

De heer van Kol: Mynheer de Voor/.itter! Terwyl men uitsluitend eerst en vooral aan de hoofdplaats en het eiland Ouracao
dacht, heeft men bijna zonder uitzondering de kleiuere eilanden
verwaarloosd.
Op Aruba is op het gebied van landbouw nog heel wat te
doen en blijkens de Memorie van Toelichting zyn er toch „nog
geen vaste plannen aanwezig" tot verbetering van den toestand
der landbouwers.
De divi-divi, de voornaamste plant voor die streken, wordt
geregeld vernield. De inboorlingen, die het doode hout mogen
kappen, weten de boomen zoo te behandelen, door ze te ringen,
dat zy moeten afsterven en zy kappen alsdan deze waardevolle
boomen.
Zy zyn daartoe wel door nood gedwongen, want zy moeten
De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 2(3 zonder hoofimmers brand- en timmerhout hebben. Zou het nu niet voor de
delijke stemming aangenomen.

401
24ste V E R G A D E R I N G . — 18 NOVEMBER 1907.
76.

Definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Curacao voor Ï'H)H.

hand liggen, dat van regeeringswege, op gronden, daarvoor
geschikt, brandhout werd aangeplant?
In het Voorloopig Verslag ia hieromtrent een drukfout gemaakt:
bedoeld werd als brandhout aan te bevelen een soort, wat rnen
„quigi" noemt, een boom die goed groeit, na driejaren kapbaar
en na zeven jaren volwassen is, /.oodat de inlanders er eerst
brandhout en naderhand hout van kunnen hebbeu , om hutten
te bouwen, dan wel kniestukken te maken voor hun booten.
70 jaren geleden is deze houtsoort aldaar reeds ingevoerd door
den Gouverneur van Kaders, en er zyn dus alle termen aanwezig om er zeker van te zyn, dat deze aanplant zou gelukken,
waardoor tevens het vernielen der divi-divi-boomen kon worden
tegengegaan.
Men heeft ook brandhout uoodig voor de alurrntluui; waarvoor
op Aruba een zeer welige grond is.
Wanneer wij echter nagaan, op welk een primitieve wn'ze de
aloë wordt geperst, hoe gebrekkig rij wordt gezuiverd en moet
verdampen in ketels, wat ongeveer 8 a 9 uren duurt, dan blijkt
ook hier, dat van regeeringswege aanmerkelijke verbeteringen
kunnen worden aangebracht.
Men zou er ook voor kunnen zorgen, dat de landbouwers de
aloë niet tegen al te lageu prijs moesten afstaan aan tusscheupersoneu. Hier is aan te bevelen, wat bnna overal op de Engelsche Antillen
geschiedt, waar men geen markt heeft, maar
op plaatsen, by- kerken bij voorbeeld, waar iedereen voorbijkomt,
wekelijks aanplakt, welke de prezen zyn der aanwezige landbouwproducten. Dau zou het onmogelijk zijn, dat de landbouwer
een onvoldoende betaling krijgt in verband met den juisten prijs
op de wereldmarkt.
Om de aloëcultuur te bevorderen, is het vaak noodig, dat
er een put wordt gegraven en een moleu gebouwd, waarvoor
echter geen geld is. Zou er nu niet een landbouwkrediet kunnen
worden toegepast om den kleinen landbouwer door voorschot
te gemoet te komen V
Op bladz. G in de Memorie van Antwoord wordt gesproken
over de aardnoten. In het Koloniaal Verslag wordt verklaard,
dat de grond geschikt is voor die cultuur, maar de Minister
zegt, dat er weinig van te verwachten is.
Waarom? \\\j vinden hieromtrent geen reden opgegeven en
ik zou deze gaarne alsnog van den Minister vernemen.
Dat er misoogst heeft plaats gehad kwam door de droogte,
door gebrek aan water, maar de aardnoot de Javaansche ketella,
heeft slechts zeer weinig water nocdig, zoodat de Regeering op
de bekende wijze dairin wel kan voorzien.
Deze arachiden , afkomstig van Afrika, vormen het voornaamste
deel van den uitvoer der Fransdie koloniën ; zy- worden gebruikt
voor de fabricage van zeep, chocolade, enz. Daarom hoop i k ,
dat men in de goede richting werkzaam zal zijn en een pers
bestellen . welke de menschen zelf niet kunnen bekostigen.
Uit het Koloniaal. Verslag blijkt ook, dat de zoutpannen op
Aruba ,vuil en verwaarloosd" zijn. Volgens de Memorie van
Antwoord is die verwaarlooziug het gevolg van lage niet loonende
prijzen. De Regeering zou echter ook daarin verbeteriug kuunen
brengen. De wijze van werken is daar nog even zooals hier te
lande tijdens de Romeinen.
Men weet niets af van de kristallisatie, wanneer zich magnesiazouten gaan vormen, hoe de verdamping bespoedigd kan worden ,
waarom in de eene pau het zout een andere kleur heeft dan in
de andere, hoe de bodem moet worden bedekt, enz.
In de primitieve wijze van bewerken ligt dus de reden dat de
zoutpannen van Aruba niet kunnen concurreeren met die van
de andere eilanden. Op de Turles-eilanden byv., waar menschen
van hetzelfde ras wonen, vervaardigt men prachtige kristallen
op goedkoope wijze en kan men zoodoende de concurrentie op
de wereldmarkt glansrijk doorstaan.
De verbetering van de vischvaugst kan ook hier geschieden
door verschaffing van behoorlijke netten, het geven van iulichtingen en het verstrekken van goede booten, waardoor de
inlanders verder in zee kuunen gaan.
r^J
Dr. Boeke heeft op bladz. 75 van zijn rapport er op gewezen,
dat de visschers van Aruba tot de besten behooren ; het zyn
Indianen, die blijkbaar in het algemeen meer aanleg hebben
voor de visschery dan het andere ras.
Ik hoop dus, dat op landbouwgebied, zoowel wat aangaat de

divi-divi en de teelt van brandhout, als wat betreft de aloëcultuur en de aardnoten , krachtig zai opgetreden worden ; dat
men door het stichten van een model-zoutpan, gepaard gaande
met commercieele boekhouding, ieder door de feiten zal kunnen
overtuigen, dat er een betere en goedkoopere wijze van zoutproductie is en dat men de visschers door het verschaffen van
krediet in staat zal stellen zich de noodige gereedschappen voor
hun bedrijf aan te schaffen. Moge dus in het volgende jaar
meer ijver betoond worden ter bevordering der welvaart van dit
eiland dan tot heden nog het geval was.
De heer Fock , Minister van Koloniën : Mijnheer de Voorzitter! Op de opmerking van den geachten afgevaardigde ten
aanzien van de wenschelykheid om het brandhout aan te kweeken
op Aruba kan ik antwoorden, dat ik haar gaarne aan de aandacht van den Gouverneur zal aanbevelen.
De geachte spreker heeft verder gevraagd naar het motief
waarom ik meen dat van de aarduotencultuur niet veel te verwachten is.
Dat motief is zeer eenvoudig: die aardnoten zyn niet gewild,
de oliefabrieken wenscheu dat soort niet. Op de onlangs hier
ter stede gehouden landbouwtentooustelling is nog vernomen,
dat de Delftsche oliefabriek geen andere aardnoten wilde
hebben dan die uit Senegambië.
Wat de zoutpannen aaugaat, vermoedelijk zal, zooals de geachte spreker zeide, de oorzaak van den ongunstigen toestand
ook wel voor een deel gelegen zyn in de primitieve wyze van
werken. De vraag is echter of het tvel aangaat om kosten te
maken van dieu aard , als de geachte spreker weuscht. Aanleg
van een modelpan van Regeeringswege zou leiden tot hooge
uitgaven, terwijl het zeer de vraag is of die kosten goede resultateu zouden opleveren.
Wat de vischvangst aangaat, hoop ik dat de deskundige, waarvan ik straks sprak, ook zyu aandacht zal wyden aan dit punt,
ten einde tot een beteren toestand te komen.
De heer van K o l : Mijnheer de Voorzitter! Ik wil den Minister
alleen vragen waarom men dan die soort van Senegatnbische
aard noten , welke zoo gewild zyn in de Europeesche fabrieken ,
ook niet op Aruba tracht aan te kweeken.
Wat de model zoutpannen betreft, meent de Minister dat
dit tot groote kosten aanleiding zou geven.
Hieruit blijkt dat myn bedoeling niet begrepen is. Ik heb er
op gewezen , dat zoo'n model zoutpan commercieel moet worden
beheerd en de bedoeling moet zijn er winst uit te maken, mits
natuurlyk behoorlijke betaling van de arbeiders. Al behoeft dat
niet het hoogste doel te zijn , de voordeden moeten komen aan
de Regeering. Tevens kan men dan den inboorlingen leeren de
primitieve zoutwinning door een betere en meer winstgevende
te vervangen. Dau zal men proefondervindelijk de voordeden
kunnen aantoonen , zal het vertrouwen van de menschen worden
versterkt en zal men, zonder dat het een cent kost, belangrijke
voordeden aan de bevolking kuunen verschaffen.
De heer Fock, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorzitter!
De geachte afgevaardigde vraagt my waarom nfên op Aruba de
Senegatnbische aardnoten niet kan aankweeken. Het antwoord is
zeer eenvoudig: omdat Curacao Senegambië niet is en Senegambië niet Uuracao. Grond en klimaat, die natuurlyk niet
geheel hetzelfde zijn , oefeneu op de gewassen hun invloed uit.
En wat de zoutpannen betreft, het is een proefneming die
veel geld zal kosten. Het spreekt dan ook vanzelf, dat, wanneer
men voorziet dat zij niet voldoende resultaat opleveren zullen,
het niet aaugaat veel kosten te maken.
De beraadslaging wordt gesloten.
De onderartt. 40 tot Jen met 56 worden achtereenvolgens
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over B o n a i r e in het algemeen.
De beer vau Kol: Mijnheer de Voorzitter! Door de nieuwe
indeeling der begrooting hebben wij het voordeel, dat alles wat
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één eiland betreft, te zaïnen kan besproken worden. Waar ik hebber krygt de eigenaar de geheele strook grond tusschen zyn
vroeger uu eens dit, dan weer dat eiland besprak, wenseh ik land en de u e , Hy krijgt aldus 5 a (5 maal grooter oppervlakte
lieden de aandacht op Jlmiiüie te vestigen, en hoop ik te kunnen dan zijn oorspronkelijke plantage bezat en hy betaalt daarvoor
toonen, dat ook daar niet meer yver ViU1 Regeeriugswege moest — uien herinnere zich wat ik zooeven zeide, dat de kleine landworden gehandeld, dat men verstandiger had moeten optreden bouwer f 1,50 betaalt — als ik mij goed herinner, niet meer
en dat de hulp tot heden onbevredigend is te noemen.
dan een kwartje per bunder, terwijl hy die huur zelfs niet eens
In het geheele jaar li'Ob' heeft men op dat eiland van gou- voldoet. Die gezaghebber had namelyk in een vriendschappelijk
vernementswege geen enkele put gegraven, geen aloë' geplant, praatje meer gedaan dan hy mocht doen, want grondconcessies
geen sisal noch pitah geteeld; het eenige wut men gedaan heeft mogen niet door hem, maar moeten door deu Gouverneur
is het aanleggen vau een schooltuin geweest, en dat lijkt wer- worden verleend Kr wordt aanmerking gemaakt, maar de
kelyk veel op een Kamper geschiedenis. Een groot deel van Gouverneur is niet zeer diligent en neemt geen beslissing,
den tyd stond die schooltuin onder water, en toen hg droog zoodat de zaak nu al drie jaar hangende is gebleven. De
liep, hebben de geiten alles weggevreten, waarvan het gevolg grondbezitter beschikt over de gronden, betaalt geen huur, heeft
was, dat, toen de regenval in dat begunstigde jaar zeer groot de schatkist aldus reeds met een paar honderd gulden benadeeld
was, overal een weelderige plantengroei kon worden waarge- en geniet rustig van het cadeautje, hem indertyd geschouken.
In het Voorloopig Verslag is er op aangedrongen het scltoolnonien, waar de „model-plantage" van het Gouvernement, de
schooltuin, kaal en dor stond, een uitzondering op hetgeen bt'Z'K'k te bevorderen, maar dat niet te doen door toepassing van
dwangmiddelen en den leerplicht, maar door het stellen vau
door de bevolking zelf was gedaan.
Zoo is het ook gegaan met het snoeien van de divi-divi, wat premiën op geregeld schoolbezoek. Toen dat denkbeeld door
men verzuimde, terwijl de door de ijverige Maatschappij van den landraad, deu heer vau Mellmund, werd verdedigd, kwam er
Landbouw en Nyverheid op Curacao gezonden plantjes veel te verzet vau den gezaghebber, die de schuld vau het onvoldoende
schoolbezoek gat aan de armoede der ouders, waardoor de kinderen
duur uitkwamen.
Ook de sisal-plantjes worden tegenwoordig voor den kleinen op jeugdigen leeftijd tot veldarbeid worden gedwongen of op
man op te kostbare wijze geleverd: f 15 wordt gevraagd voor hun zusjes moeteu passen. Ik zou daar liever de conclusie uit
de 100O, en wanneer hij een niet te groote aanplanting van ld trekken, dat men dan voor een behoorlijke schoolvoeding moet
bunders wil aanleggen, moet hy f 240 storten, wat geen geringe zorgen, opdat de kiuderen niet rammelend vau den honger
uitgave is voor de arme landbouwers, ook omdat hij absoluut naar school wordeu gezonden.
geen zekerheid van slagen heeft. Legde men daar uu proefvelden
Dat kwam bij hem niet op. Ik heb zelf eenmaal aanschouwd
aan, dan kon de verbetering dezer cultuur krachtiger worden op de zusterschool te Riucon aldaar, hoe men kleintjes bleek
ter hand genomen
zag worden en ineeuzinken, en dat de zuster zeide: .die heeft
Er is nog op een ander voorbeeld vau Regeeringszorg voor zeker iu eeu paar etmalen geeu eten gehad". Kou meu nu uiet
den landbouw Ie wijzen. Het geldt een veld naby de hoofdplaats eenige honderdeu guldens geven om voedsel te verschaffen aan
gelegen, ui. , Vlijt". Daar heeft de Regeering twee malen aloë die hongerige kinderen op school 1
doen planten en beide keereu is de oogst door de geiten opgeWalerpul'en zijn van gouvernementswege ook niet gegraven.
vreten. Toen den gezaghebber daarover een opmerking werd Ja, in de officieele stukken wordt er gegeurd, dat er putten
gemaakt, zeide hij tegenover den Land raad , het doel is bereikt". aanwezig zyn, maar die zijn door de inenschen zelf soms reeds
Welk doel ? of had hij een proefveld aangelegd om voeder in deu slaventijd gegraven. Maar in datzelfde Rincon is de
aan de losloopeude geiten te verschaffen en deze degelegen- waterschaarschte groot en moeten de menschen nu nog, 7 a 8
heid te geven alles weer kaal te vreten ? Die geiten zijn een jaar na de beloften van de groene tafel, eeu half uur ver loopeu
ware ramp voor dergelijke streken en zal men nu eiudelijk niet om een emmer vuil water te balen. Op een andere plaats, bij
eens door het aanbrengen van een gemeenschappelijke omheining de genoemde plantage was een put; deze is aan den groot
een «gemeen frankeer", hetgeen dan op veel goedkooper wijze grondbezitter afgestaan en nu heeft de bevolking geeu gekan geschieden, gaan zorgen dat al die bouwgronden tegen de legenheid meer om het vee te drenkeu en zelf water te krijgen.
ravages, welke die geiten aanrichten , worden beschermd?
Waaroiu op Bouaire niets gedaan voor de stroohoeden-industrie,
Wat de uitgifte van gronden aan den landbouw betreft, die, zooals de heer van Vuuren te recht heeft aangetoond, op
stuiten wij op ergerlijke misstanden. Vele groote terreinen Curacao een heugelyke vlucht heeft genomen en 80 pet. van den
liggen braak en het euvel van het groot grondbezit doet zich uitvoer uitmaakt. En daar de plaats er voor geschikt is, zou eeu
op Bonaire op de meest ongunstige wijze kennen. Hoe dat model-zoutpau hier nog meer noodig zyn dan op Aruba. Aruba
groot grondbezit ontstond, is bekend. In den slaventijd, toen heeft de beschikking over phosphautmijnen, die tot resultaat
het Gouvernement groote domeinen had, zijn die gronden voor j hadden, dat Aruba het eenige eiland is dier zes, dat een batig
een appel en een ei in groote kaveliugen verkocht eu zoo zyn ' saldo kan aantoonen op de begrooting van iukorasten en uitdie eigenaren in het bezit gebleven vau groote oppervlakten ! gaven. Het heeft ook goudmijnen, waar veel inlanders kunuen
groud. Nu worden echter buveudien onrechtmatige voorrechten gaan werken. Ik hoop daarom, dat de Minister uiet het minst
gegeven aan enkele groote grondbezitters en wordt de ontwik- voor Bonaire zal denken over deu aanleg van een model-zoutpan.
Velerlei hulp is op Bonaire dus noodig en mogelyk, doch tot
keling van den kleinen bezitter daarentegen belemmerd. L)e
groote bezitter* betaalt een huur vau 25 cent, 53 ceut a, f 1 nu toe is men blijven staan met gekruiste armen. Voor waterper bunder, maar den kleine laat men de hand van den fiscus verschaffing ia zoo goed als niets gedaau; de wegen zyn verwaarloosd, de grond is zwaar belast, krediet is niet verschaft,
zoo hard mogelijk voelen.
een enkele dam is aangelegd en daarbij is het gebleven. Meu
De kleine landbouwer moet als hij twee bunder domeingrond deed
van alles een beetje, doch niets goed en flink. Zou dat
heeft gekregen, vaak f 1,25 betalen. Vroeger moest hij, als hy
niet anders kunnen wordeu iu de niaste toekomst, als de
er in geslaagd was na jaren lang hard zwoegen een kleine som alles
Minister zyn beloften uitvoert en zorgt, datdelandraden krachtiger
bijeen te brengen, zoodat hu' een derde bunder weer kon aan- dan
tot nu toe kunnen ingrijpen in het bestuur van hun land
vrageu, niet' alleen f 8 betalen voor deze, docb dan werd datvolk en in overleg met den gezaghebber de belangen der
zelfde tarief ook voor de overige bunders, welke hy in gebruik en
gemeenschap kunnen behartigen ? Wanneer zoo in onderling
had, toegepast. Gelukkig is daarin verbetering gekomen, maar overleg
voorstellen ten bate van de oeconomische ontwikkeling
aan de onrechtvaardige bevoorrechting van het groote grond- j worden gedaau,
zou er wel degelijk een betere toestand kunnen
bezit is nog altyd geen einde gemaakt.
geboren wordeu. Ik heb daarover uitvoerig bij de algeuieene beIk wil hier ter illustratie slechts een enkel feit noemen, schouwiugen gesproken en moet er thans wel over heen glijden.
waaruit blykt, hoe noodzakelijk het is in de eerste plaats, dat Ook de onvoldoende politie en de gebrekkige dismi der recherche
de landraad meer invloed kan uitoefenen en in de tweede plaats, laat ik ter zijde.
dat een 3che'rpe controle op de gezaghebbers worde uitgeoefend.
Ik bedoel het feit van de plantage „Kooi-Lauoenchi", weike een
Dan moet ik nog op een onbillijkheid wyzen. De gezaghebber
eind van zee is gelegen en ongeveer dertig bunder groot was. heeft, naar ik meen, drie maanden het eiland verlaten met verlof, en
Door een mondelinge toezegging van den toenmaligen gezag- er werd een plaatsvervanger aangesteld, die echter daarvoor geen

40.Ï

Vel 123.

24tte VERGADERING.
<(j.

Tweede Kamer.
18 NOVEMBER 1907.

Definitieve witstelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Curacao roor 1908.

cent vergoeding kreeg. Terwijl deze of eeu andere waarnemende
gezaghebber er was, bestond er flinke samenwerking tusschen
de landradeu en den gezaghebber, maar de waarneming houdt
op, de vroegere gezaghebber komt terug, gevoelt zich als de
eenige heer en meester, wil alleen alles doen, maar laat alles
achterwege.
Toch hoop ik het volgende jaar niet meer op zulke toestanden
te Bonaire te moeten .wijzen. Hoe ontzettend treurig de toestanden daar u m i waren, heb ik beschreven in mijn boek, waar
ik gesproken heb van deze „ terre inconsolée". Die treurige
landauwen, waar de hutten leeg stonden, daar de menschen het
bosch in moesten gaan o n voedsel te zoeken, waar de kinderen
honger hadden op de schoolbanken en de meesteu gebrek leden,
staan tuy nog duidelijk voor den geest. In één woord — op
bladz. 248 van mijn boek kan men het uitvoeriger lezen —
honger en dorst werden toen geleden door mensch en dier en
plant. Ten vurigste hoop ik dan ook, dat het volgende.jaar een
dergelijke aanklacht tegen de verkeerde toestauden aldaar niet
meer noodig zal blijken, daar de trooster is gevonden voor deze
nog altijd ouvertrooste aarde.

hij noodzakelijk achtte, door de wijze waarop de zaken tot heden
werden behandeld — dnch waarin nu wel eerlang verbetering
zal komen, — jaar in jaar uit achterwege bleven f
De heer Koek, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorzitter! De geachte afgevaardigde zegt: de putten zyn er wel,
maar ze zijn niet met Gouvernementsgeld aangelegJ. Dat is
toch, dunkt mij, een quaestie die er niets toe doet. Als het
water er maar is, is de vraag of daarvoor gezorgd is met <Jouvernementsgeld of ander geld van hoegenaamd geen belang.
De vraag is, of er voldaan wordt aan de behoefte, die er bestaat, en uit het staatje in het Koloniaal Verslag kan men zien,
dat de hoeveelheid putten, en regen- en vergaarbakken op Bonaire,
zeer belangrijk is; en dat ook onjuist is wat doorden geachten afgevaardigde is gezegd, dat er slechts één dam zou zyn. Immers,
uit het Koloniaal Verslag blijkt, dat er op de domeingronden
zijn twee dammen, op huurgronden drie dammen en op particuliere
gronden elf dammen. Dat is heel wat meer dan één dam, zooals de geachte afgevaardigde gezegd heeft.
De beraadslaging wordt gesloten.

De heer Koek, Minister van Koloniën: Mijnheer de Voorzitter*
De geachte afgevaardigde heeft de klachten over den toestand
van Bonaire, die ook in het Voorloopig Verslag zijn opgenomen,
thans nader uiteengezet en eenige nieuwe feiten genoemd, waaruit zou blijken, dat die klachten niet ongegrond zy'n. Op dit
oogenblik valt het moeilijk over die feiten te discussieeren. De
Regeering is vao den toestand en de feiten die de geachte
afgevaardigde genoemd heeft, niet voldoende op de hoogte,
maar zooals reeds in de Memorie van Antwoord is medegedeeld,
is de Regeering bereid te dien aanzien de aandacht van den
Gouverneur te vragen, en ik hoop, dat het volgend jaar, zoo
noodig, voorstellen zullen kunnen worden gedaan, om den toestand te verbeteren
Toch wil ik den geachten afgevaardigde er op wijzen, dat ten
aanzien vau het water zijn grieven wel eenigszins overdreven
schijnen : immers, blijkens het Koloniaal Verslag zy'n er op het
eiland Bonaire tal van putten, vergaarbakken en regenbakken
aanwezig, die ten deele door de Regeering zijn aangelegd.
Bovendien zijn er hier en daar dammen aangelegd, wat toch
ook met Regeeringsgeld is geschied.
Zooals ik reeds bij de algemeene beschouwingen heb gezegd,
gevoel ik ook veel voor den wensch van den heer van Kol, dat
de landradeu optreden als wethouders en meer invloed krijgen
op den gang van zaken, maar ik herhaal nog eens wat ik by
de algemeene beschouwingen heb gezegd, dat dan ook belangstelling bn' hen moet te vinden zyn, want als belangstelling
ontbreekt, dau kan de zaak weinig resultaat opleveren.
De heer van Kol : Ook mij was bekend de voorzichtige uitdrukkiug in het Koloniaal Verslag, dat er putten „zyu" op Bonaire,
maar ze zijn er in onvoldoende hoeveelheid, zooals ik daareven
door enkele voorbeelden heb trachten aan te toonen. Mijn grief
was, dat er van gouvernementswege geen putten zijn aangelegd,
terwijl daaraan nog heel wat behoefte bsstaat.
Wat de dammen betreft, indien ik me niet vergis, is er een
aangelegd door de Regeering reeds eenigen tijd geleden en heeft
men verdere waterverschatfiug achterwege gelaten.
Ik zeg den Minister nogmaals dank voor zijn duidelijke toezeggiug, dat aan de landraden voortaan meer medezeggenschap
zal worden gegeven bjj de behartiging vau de algemeene belaugen van hun eiland. Echter vreest de Minister, dat de belangstelling niet voldoende zal zyn. Ik zou het op mij durven
nemen den Minister in dat opzicht gerust te stellen. Het is volkomen te verklaren, dat, zoolang de raden van politie feitelijk
als stroomannen werden gebruikt, als poppen die geen invloed
konden uitoefenen, noch maatregelen waarvan zij het nut iuzagen.
ten uitvoer brengen ; dat, zoolang hun adviezen nauwelijks werden
aangehoord en niet opgevolgd, alle belaugstelling wel achterwege
moest blijven. Is het niet een treurig feit, dat een man als de
heer Hellinund, die met liefde en toewijding voor zijn eiland is
opgetreden, eenvoudig door de tegenwerking van den gezaghebber in arren moede zijn betrekking van raad van politie heeft
neergelegd, daar hy steeds moest ervaren, dat maatregelen die
Handelingen der Staten-Generaal. — 1907—1908.

II.

De onderartt. 57 tot en met 120 worden achtereenvolgens zonder
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Beraadslaging over onderart. 120üs, luidende:
«Toelagen aan met den politiedienst belaste militairen, Memorie."
De heer Verhey: Mijuheer de Voorzitter! Nadat het onderzoek
in de afdeelingen was afgeloopen is bij Nota van Wijzigingen
voorgesteld een reorganisatie van de politie op Curacao. Nu zou
ik over deze zaak, als rakende een inwendige regeling van de
kolonie, niet spreken, indien daaraan niet vastzat een reorganisatie
vau de landmacht op Curacao en tegelijk een beslissing over de
bestemming daarvan.
Het is een aangelegenheid, waarin ik belangstel, ook omdat
ik als lid van de Staatscommissie, die in 1903 benoemd werd
om te onderzoeken of er verandering moest gebracht worden
in de bestaande militaire toestanden in West-Indië, gelegenheid
had iny in het bijzonder daarmede bezig te houden.
Nu zou, Mynheer de Voorzitter, eigenlijk de bespreking over
de bezetting moeten plaats hebben bij hoofdstuk XI van de
Staatsbegrootiug, maar door de sameukoppeling van de politie
aan het garnizoen , zoowel in het Voorloopig Verslag als in de
Memorie van Antwoord, is dit onderwerp geheel bij de begrooting
van Curat;ao behandeld, zoodat ik meen, Mijnheer de Voorzitter,
ook in uw geest te handelen, wanneer ik nu te gelijk bij deze
gelegenheid de samenstelling en bestemming van de bezetting
bespreek.
Den 2deu September 1907 werd door den Kolonialen Raad
van Curacao een ontwerp-verordening aangenomen, waarbij
werd voorgesteld 031 het garnizoen te Curacao te belasten met
den politiedienst en tevens om de bestaande verordening
regelende de organisatie van de gewapende politie. De
aanleiding hiertoe was, dat de gewapende politiemacht, bestaaude uit een brigade marechaussee en veldwachters noodig
verbeterd moest worden, terwijl aan den anderen kant
de verhooging van uitgaven, die daarvan het gevolg zouden
zyn , niet te bezwarend zou moeten zyu voor de kolonie. Het
scheen voor de kolonie buitengewoon moeilijk te zyn geschikte
personen te vinden tot aanvulling van de brigade marechaussees
en veldwachters, zoodat reeds eenigen tyd lang de brigade
marechaussees moest worden aangevuld uit de militairen van
het garnizoen. Het plan bestaat nu om den gecoinbineerden
dienst by het garnizoen en de politie zoodanig te regelen , dat
een honderdtal onderofficieren en soldaten, dus ongeveer de
helft van de tegenwoordige militaire bezetting, onder toekenning vau een tc-lage boven hun traktement of soldij, onder
leiding van een officier en een onderluitenant of adjuant-onderofficier voor het garnizoen politioueelen dienst zal verrichten, zoowel
op het eiland Curacao als op de andere eilanden, terwijl gaandeweg
de gewapende politie, bestaande uit marechaussees en veldwachters, te zatnen plm. 100 man, worden afgeschaft, hetgeen
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Met een enkel woord wensch ik des Ministers aandacht te
naar de berekening van den Gouverneur, zooali die ie neergelegd
in de Memorie van Toelichting op liet ontwerp-verordening op ! vestigen op een punt dat, mijus inziens, bij de voorgestelde
de koloni.de begrooting van Curacao, een bezuiniging zou brengen reorganisatie op den achtergrond is getredeu.
van plm. t' 50 000. Nu is de geheele sterkte van het garnizoen
Er is in het Voorloopig Verslag gevraagd, welke 's Ministers
op liet oogenblik 198 man, welke door de reorganiutie eenigtzini : meening was omtrent de taak der bezetting van Curacao en
! verzocht of de Minister het rapport zou willen overleggen vau
de Staatscommissie die ik in het begin mijner rede heb genoeuid. De Minister heeft dit rapport overgelegd en daarbij ook
nog «en nota, maar beide, èn het rapport èn de nota, zijn
uitsluitend ter kennisneming van de leden op de griffie nedergelegd.
Ik kan dus over den inhoud van die beide stukken niet veel
zeggen, maar de leden die kennis genomen hebben van de
bescheiden , zullen hebben ontwaard, dat het standpunt waarop
de Staatscommissie zich heeft gesteld en dat waarop de Itegeering
zich nu stelt, zeer verschillendis. De Staatscommissie heeft voor
het eiland Curacao, en dat in tegenstelling met Suriname, als
het ware op den voorgrond gesteld, dat de bezetting zou moeten
dieueu tot het doen eerbiedigen der neutraliteit. Curacao is een
uitstekende haven, die in het Schottegat ligplaats kan geven aan
tal van oorlogsschepen. Het eiland is in telegraphische gemeenschap , en is, vooral als het kanaal van Panama gereed zal zijn,
een belangrijk punt in de West-Indische wateren. En nu geloof ik
niet dat het goed ia om zooals de Minister wil. ons daar geheel van de
middelen te land te ontdoen om de neutraliteit ten opzichte van de
havens van Curacao, met het Schottegat er bij, te doen eerbiedigen.
Er is wel een oorlogsschip in de wateren vau West-Indië aanwezig, maar dit beteekent niet veel. Het kan ook zeer goed
zijn , dat op een oogenblik dat men de neutraliteit moet doen
eerbiedigen, het oorlogsschip niet ter plaatse aanwezig is, maar
ergens anders verblijf houdt, bijv. in Suriname. Het is mijns
inziens zeer wenschelijk om altijd de beschikking te hebben over
enkele goede vuurmouden op het fort Nassau, ten einde de haven
te kunnen bestrijken en vuur te kunnen brengen in het Si;hottegat. De kosten van aanschaffing dier vuurmouden zullen niet
groot zijn. In de bezetting zal dan eenige vermeerdering moeten
worden gebracht, ten einde de vuurmonden naar behooren te
kunnen bedieuen , terwijl ook een luitenant en een conducteur
der artillerie, evenals nu het geval is, moeten aanwezig zijn
voor oefening van het personeel en richtige bediening en onderhoud van het materieel. En wauneer men let op de totale vermindering van de gewapende macht door de afschaffing van
de gewapende politie met '/., dan zal die vermeerdering op zich
zelf ook niet ongewenscht zijn.

verminderd wordt en gebracht op 192 man , zoodat door het
wegvallen later van de gewapende politie, de geheele gewapende
macht in de kolonie, die nu is pjm. 300 man, tot ongeveer 200
uian zal worden teruggebracht of met'... zal worden verminderd.
Door deze regeling blijft op Curacao voor deu militairen
dienst pi. in. 100 man over, waarbij is inbegrepen het kader en
waarvan moet worden afgetrokken het gewone incompleet en de
zieken, die verpleegd worden in het hospitaal, welk getal kan
gesteld worden op pi. ni. 40, zoodat ten slotte voor den militairen
dienst op het eiland Curacao een aantal van pi. m. 00 man
dadelijk beschikbaar zal zijn.
Ten gevolge van de dubbele bestemming, verkrijgt de bezetting
ook een ander samenstelling en wordt het aantal militairen die
een rang bekleeden, aanmerkelijk vermeerderd, inzonderheid
in de zoogenaamde titulaire rangen, zooals dat te vinden is
in de Nota van Wijziging stuk n". 10 van hoofdstuk XI der
Staatsbegrooting. Het scheppen van die titulaire rangen wordt
in het voorstel toegelicht en ik weet dus niet welk doel men
daarmede heeft. Ik meen echter, dat, wanneer inderdaad de
vermeerdering van het aantal sergeanten en korporaals noodig
is, die rangen effectief moeten z(in en ik vermoed dat men die
titulaire rangeu alleen heeft willen invoeren om de kosten te
verminderen, omdat een sergeant-titulair minder soldij zal ontvangen dan een gewoon sergeant en een korporaal-titulair minder
dan een gewoon korporaal, terwijl ook de politie-toelagen minder
zullen zjjn dan die voor de effectieve rangen. Wanneer dit zoo
is, geloof ik, dat de basis van deze organisatie geen goede is;
evenwel waar toelichting geheel ontbreekt, moet ik mij vaneen
beslist oordeel onthouden. Ik moet aannemen, dat de reorganisatie is overwogen, maar toch kan ik de gedachte niet onderdrukken, dat zij wat los in elkander zit.
Ik zal over de organisatie thans niet verder spreken, maar
m\j bepalen tot de beginselen, die aan het voorstel ten grondslag liggen. In de eerste plaats wensch ik te bespreken het
gebruiken van de bezetting voor politiediensten en in de tweede
plaats het afzien van het gebruik maken van artillerie, zoodat
de bezetting eventueel uitsluitend als infanterie zal optreden.
Wat het eerste punt betreft, het benutten van de bezetting
tot het uitoefenen van den politiedienst, hiermede zou ik mij
wel kunnen vereenigen, indien de onderlinge verhoudingen
althans behoorlijk konden worden geregeld, die toch altijd
eenigszins tweeslachtig zullen zijn. Ik lees toch in de uotulen
van den Kolonialen Raad, dat bijv. de procureur-generaal dein
politiedienst zijnde militairen disciplinair zal kunnen straffen,
terwijl zij toch onder militair verband blijven en zelfs onder
leiding blijven van een officier van het garnizoen. Ik geloof
niet dat hierdoor een zuivere toestand zal geboren worden, terwijl dat toch op Curacao wel dubbel noodzakelijk zou zijn.
Financieel zal er een misstand ontstaan tusschen de manschappen die deelnemen aan de politie en hen die blijven behooren tot het garnizoen. De helft der bezetting zal een betrekkelijk flinke polilietoelage ontvangen , maar de andere helft
zal daarvan geheel uitgesloten zijn ; alleen als aanvulling van
het gedeelte dat voor politie bestemd is, zal een klein gedeelte
van de bezetting mettertijd voor lotsverbetering in aanmerking
komen. Het is dus zeer de vraag of het plan , dat men zich
thans voorstelt, op den duur goed op den goeden geest der
bezetting werken zal. In den gedachtengang van den Gouverneur
zoude het rationeeler zijn geweest, indien een voorstel ware
gedaan tot omvorming van de geheele bezetting in een militair
korps marechaussee, op den voet ingericht al9 in Nederlaud ,
dat, onder eenhoofdige leiding, direct kwam te staan onder den
commandant van het korps.
Toch wil ik met het gedaan voorstel medegaan, omdat ik
het voordeelig acht als een groot deel van de bezetting een
actieven werkkring zal kunnen krijgen. Ik zou het voorstel echter
niet anders willen beschouwen dan als een proefneming en
ik hoop dat de Minister dat ook zal willen doen, omdat de
ondervinding de uitvoerbaarheid eerst zal kunnen aantoonen.

Door den Gouverneur is becijferd, dat de regeling zooals hy
die voorstelt op de koloniale begrooting een bezuiniging van
f 50 000 ten gevolge zal hebben. Ik wil op die cijfers niet
afdingen , maar zeker is het dat een deel van die gelden zal
worden teruggevonden als uitgaven op hoofdstuk XI der Staatsbegrooting. De pensioenen bijv., die nu ten laste der koloniale
begrooting worden verleend aan de marechaussees en veldwachters
ten bedrage van pi. m. f 18 000, zullen natuurlijk moeten komen
ten laste van hoofdstuk XI, wauneer het weduwen-en weezenpensioenfonds tot stand komt, dan zullen de daarvoor noodige
uitgaven ook moeten worden gevonden op hoofdstuk XI;
die uitgaven te zamen worden door den Gouverneur in de
memorie van toelichting geraamd op f 26 000.
Een groot deel van de bezuiniging zal dus zeker verloren
gaan door de vermeerdering van de uitgaven in Nederland,
waarschijnlijk ook ten gevolge van meerdere kosten van werving,
omdat het voltallig houden van de koloniale politie op Curacao
zoo nauw met het voltallig zijn der bezetting gaat samenhangen
en wellicht ook naar betere elementen moet worden omgezien.
De vermeerdering van uitgaven ten gevolge van de door mij
aanbevolen vermeerdering van garnizoen ten behoeve van de
bediening der vuurmonden, zal echter niet zooveel kunnen bedragen, dat daardoor de veronderstelde bezuiniging geheel zou
worden te nipt gedaan.
Het is moeilijk, Mijnheer de Voorzitter, om met den Minister
in deze vergadering te discussieeren over de vraag of er al dan
niet artillerie te land noodig is ; het is nog moeilijker dat in
deze vergadering te doen uitmaken ; ik zal dan ook het een
noch het ander doen. Aangezien ik echter overtuigd ben, ook
door de studie die ik tijdens mijn lidmaatschap van de meeri
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genoemde Staatscommissie van de Baak maken kon, dat die
artillerie zeer uoodig kan zijn , geef ik den Minister in overweging niet zoo grif tot de opheffing van de artillerie te besl uiten , en verzoek ik Zyn Excellentie nog ernstig te willen
nagaan of onze koloniale positie wel toelaat Ouraoao geheel te
ontdoen van middelen te land, om ten aanzien van de haven
en het Schottegut aan onze neutraliteitsplickten te voldoen.
In de meergenoemde memorie van toelichting van den
Gouverneur van Carapao wordt ook nog gezegd , dat hij in tijd
van nood meent te kunnen beschikken over de schutterij. Hy
zegt dit, omdat liy ook gevoelt, dat door zyn voorstel de .sterkte
van de gewapende macht op Curacao aanmerkelijk vermindert.
Ik kan hierin met den Gouverneur medegaan ; ook in het
plan der Staatscommissie was het gebruik van de schutterij opgenomen. Maar dau moet die schutterij niet, zooals kort geïeden bpsloten is, rustend zyn, maar dienstdoend en geregeld
geoefend «vorden.
Toen daarop in de vergadering van 2 September door een der
leden vun den Kolonialen Raad werd aangedrongen, werd door
den vertegenwoordiger van den Gouverneur gezegd, dat inderdaad
het plan bestond , althans de mogelijkheid niet werd uitgesloten ,
dat na de reorganisatie der politie, de schutterij weer dienstdoend zou worden en een anlere organisatie zou krygeu dan
te voren.
Ik hoop, dat de Minister deze aangelegenheid mede niet uit
oog zal verliezen, opdat by een onverhoedschen aanval op
Curacao de bezetting in de schutterij een flinken steun zou
kunnen hebben.
De heer van K o l : Mijnheer de Voorzitten! De rede van den
geachten afgevaardiede uit Rotterdam was van een militaristisch
tintje niet geheel vry te pleiten. Wat moet echter in deze het
doel zijn waarnaar moet worden gestreefd? Üe gevaren die ons
op Cura9ao bedreigen, zijn tweeërlei: schending van de neutraliteit en een aanval tot verovering van een of meer dezer eilanden.
In beide gevallen zullen de maatregelen door den geachten
afgevaardigde aangeraden, toch niet baten. Bij schending der
neutraliteit zal bij een grooten oorlog een vloot van een of
andere oorlogvoerende Mogendheid een steunpunt begeeren, dan
wel zich daar willen versterken tegen een aanval van tegenstanders.
Zal men voor zulk een levensquaestie dan een luttele macht
zenden? Neen, Mijnheer de Voorzitter, men zal daartoe een zoo
groote maritieme macht sturen, dat wij er toch niet tegen
kunnen optornen.
Geldt het een ernstigeu aanval tot verovering, dan is waarschijnlijk het gevaar minder groot, want dan zullen wij in
de eerste plaats hebben te denken aan een coup de main van
een of andere Zuid-Amerikaansche Republiek. Deze is echter
niet zoo zeer te duchten en zou toch geen blijvende gevolgen
bebben; maar bn' een ernstige poging tot verovering zal men
de toegangen zeer gemakkelijk blokkeeren en komen wü in
denzelfden toestand als de Stelling van Amsterdam , namelijk ,
dat na korter of langer tijd Curacao , dat zijn levensmiddelen
van buiten moet krijgen , zijn bevolking niet meer zal kunnen
voeden en deze zal verhongeren of zich moeten overgeven, onverschillig welke strijdmacht er aanwezig is.
Mijns inziens heeft de Regeering dus verstandig gedaan door
zich te bepalen tot handhaving der orde en rust en de bezetting
meer te beschouwen als een soort van marechaussee. Ik hoop
ook, dat het daarbij zal blijven en men niet aan dien roekeloozen
wedstrijd van militaire uitgaven op dit kleine eiland met onze j
geringe macht zal mededoen. Laat ons wat meer vertrouwen '
op ons goed gesternte en maar hopen, dat wy niet in botsing
zullen komen. Wij moeten intusscheu tegenover de bevolking
doen wat te doen is; maar daarbij meer letten op de oeconoïnische dan op de militaire belangen van die eilanden.

De autoriteiten in Curacao , de Gouverneur zoowel als de leden
van den Kolonialen Kaad, waren van meening dat het niet
wenschelyk was ilen door de Staatscommissie aangegeven weg te
volgen , doch dat het thans aan de Kamer voorgelegde reorganisntieplan verreweg de voorkeur verdiende. Waar wij slechts over
een betrekkelijk kleine landmacht in die kolonie kunnen beschikkeu , moeten wij er voor zorgen dat deze zooveel mogelijk
voor haar taak geschikt worde gemaakt, en den man eigenschappen
worden bijgebracht, die zy'n bruikbaarheid als militair vermeerderen. Dit is het doel van deze reorganisatie. Door aan een
deel van de landmacht politiediensten op te dragen , zul volgens
de deskundigen de troep aan bruikbaarheid winnen.
Ik heb met genoegen van den heer Verhey gehoord, dat li\j
volkomen kon instemmen met het denkbeeld om een deel van
de landmacht te bestemmen voor den politiedienst. Wat nu betreft
het eventueel gebruik dat in tyd van oorlog vau de schutterij
zal zijn te maken, meen ik te kunnen volstaaD met de mededeeling dat van dat korps slechts secundaire diensten zullen
worden gevorderd, zooals het bewaren van binueulaudsche rust
en orde, de begeleiding van transporten en het vervoer van
gewonden.
De geachte afgevaardigde zegt: laat de voorgestelde reorgunisatie slechts een proef zyn en wanneer mocht blijken dat
deze niet voldoet, kom er dan op terug. Mijnheer de Voorzitter,
dat spreekt vanzelf. Wanneer blijken mocht dat de reorganisatie
in de practyk niet voldoet, dan zal de Regeering de eerste zijn
om te erkennen dat men den ingeslagen weg zoo spoedig mogelijk
moet verlaten.
De geachte afgevaardigde en ook de beer van Kol hebbeu
over de verdediging van het eiland het woord gevoerd. Ik heb
te dien aanzien een memorie ter griffie gedeponeerd, daar deze
zaak naar myu oordeel niet in openbare zitting kan worden
besproken. Indien de nu voorgestelde reorganisatie haar beslag
krijgt, zullen wy hebben een goed degelijk korps, dat in staat
wordt geacht de hem opgelegde taak, gesteund door de zeemacht,
uit te voeren.
De beraadslaging wordt gesloten en onderart. 120 bis zonder
hoofdelyke stemming aangenomen.
De onderartt. 121 tot en met 125 worden achtereenvolgens
zonder beraadslagingen zonder hoofdelyke stemming aangenomen
Art. 1 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De ARTT. 2 , 3 eu 4 , alsmede de BBWEEGKEDEN worden achter-

eenvolgens zonder beraadslaging eu zonder hoofdelyke stemming
aangenomen.
Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelyke stemming aangenomen.
II.

DEFINITIEVE

VASTSTELLING VAN DE KOLONIALE HUISHOUDELIJKE

BEGKO0TING VAN SuEINAME VOOE HET DIENSTJAAR 1 9 0 8 ( 7 7 ) .

De Voorzitter: Mijne Heeren! Met de definitieve begrooting
van Suriname voor het dienstjaar 1908 staan in een meer of
minder nauw verbaud de wetsontwerpen 131 en 54 betreffende
geldleeningen ten behoeve vau de kolonie Suriname te sluiten
Nu wenschte ik voor te stellen om de algemeene beschouwingen
omtrent het wetsontwerp Ml betreffende de geldleeuing op korten
termyn, te gelijk te behandelen met die voor de definitieve
begrooting, omdat die algemeene beschouwingen van beide
wetsontwerpen sameuloopen.
Vervolgens stel ik voor nog vóór het in behandeling nemen
der artikelen van de definitieve begrooting van Suriname, een
De heer Eock, Minister van Koloniën : Mijnheer de Voor- beslissing te nemen omtrent bet aangehaald wetsontwerp 191 .
zitter! De Staatscommissie waarvan de beer Verhey gesproken l omdat van het al of niet aannemen dier geldleening eeuigermate
heeft, heeft inderdaad een zeer belangrijk werk verricht eu de • afhankelijk zijn artikelen van de begrooting zelf, on-Ier andere
Kamer zai ongetwijfeld met zeer veel belangstelling van het art. 114 en vooral art. IV B sub gg.
rapport dier commissie, dat ik ter griffie deed depoueeren,
Voor wetsontwerp 54 behoeft dit een eu ander niet te gehebben kennis genomen. Dit neemt niet weg, dat het niet mogelijk selüeden , omdat by Nota van Wyziging de gelden tot de dooris geweest bet vojrstel van de Staatscommissie te aanvaarden. trekking van den spoorweg naar Dam vau de begrooting zyn
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afgevoerd en bij afzonderlijk wetsontwerp aan de beslissing der
Kamer zullen worden onderworpen.
Daartoe wordt besloten.
De algemeene beraadslaging over beide wetsontwerpen wordt
geopend.
De heer van Doorn: Mijnheer de Voorzitter! Ik zal op dit
ver gevorderd uur geen lange redevoering houden. (Jok niet omdat het mij voorkomt, dat zich niet dergelijke wijzigingen iu den
toestand der kolonie voordoen, noch by deze begrooting ter
sprake kunnen worden gebracht, om daarover thans vele nieuwe
opmerkingen te maken. Deze begrooting staat echter in het
teekeu van het financieel program, dat door den Gouverneur is
ontwikkeld en juist daarom wensen ik een enkel woord te zeggen.
Want ik zal den Minister wel niet behoeven te zeggen, dat ik
met de beginselen, die de Gouverneur in dit program heeft neergelegd, volkomen instem. Ik vind daarin een beaming van de
opmerkingen, welke ik voor eenige jaren ten opzichte van Suriname gemaakt heb.
Ik zou daarbij wel willen voegen een woord van voldoening
over de houding der Koloniale Staten, die getoond hebben, dat
het hun ernst was, om met de plannen van den Gouverneur
mede te gaan en omdat zij getoond hebben niet te aarzelen,
om, waar van hun zyde medewerking wordt geëischt, deze te
verleenen.
Ik meen dus, dat er niet veel aanleiding is over de kolonie
Suriname uitgebreide beschouwingen, vooral geen nieuwe bcschouwingen, te houden, maar ik zou toch wellicht eenige optimistische beschouwingen kunnen geven
Zoo kan ik er op wijzen, dat de Staten en de Gouverneur het
aandurven om de middelen voor dit jaar wat hooger te ramen.
Dit bewyst, dat zij vertrouwen hebben in de toekomst, maar
overigens hangt alles aan den goeden uitslag der pogingen die
men in het werk heeft gesteld om de kolonie te hulp te komen.
Daartoe behoort in de eerste plaats de bacoven-cultuur. Hoe die
zal afloopen, weten wy niet. Voorloopig zijn echter deze pogingen geslaagd, en al is dan de einduitslag niet bekend, wy' willen
toch hopen, dat die pogingen ten slotte met goeden uitslag
zullen bekroond worden.
Mag ik op een ander gunstig verschijnsel wijzen, dan zou het
dit zyn, dat, naar uijj uit couranten is gebleken, de opbrengst
der cacao werkelijk in 1907 lang niet ongunstig is en dat reeds
iu de eerste 7 maanden van dit jaar de cacao meer heeft opgebracht dan in het geheele voorafgaande jaar. Het is een kleine
aanwijzing, dat wellicht betere tijden voor de kolonie aanbreken,
laat ons hopen, dat lij geheel vervuld wordt.
Waar ik straks hulde aan de Staten bracht voor hun medewerking, veroorloof' ik mij thans op een ander punt met hen in
meening te verschillen.
Een enkele opmerking wil ik maken naar aanleiding vaneen
passus "in het voorloopig verslag door de Staten uitgebracht
omtrent deze begrooting. Zij hebben daar hun bezwaar er over
te kennen gegeven, dat van uit Nederland werden uitgezonden
tijdelijke ambtenaren. Het komt mij voor, dat de Gouverneur
in zijn antwoord voldoende de redeneering der Staten heeft
weerlegd. Ik zou er echter aan willen toevoegen, of de Staten
van Suriname wel zich genoegzaam rekenschap hebben gegeven
hiervan, dat in het uitzenden van tijdelijke ambtenaren een
groot voordeel gelegen is. Zy brengen hun kennis en ervaring
en hun frissche opvattingen naar de kolonie mede, zooals ook
de Gouverneur opmerkte, maar ik voeg er bij, dat z;j terugkeerende vanzelf in hun kringen in Nederland belangstelling
voor de kolonie opwekken, welke niet anders dan aan de kolonie
kan ten goede komen.
Ik wil zelfs wel eerlijk bekennen — het is nog niet een
genoegzaam gerijpt denkbeeld en daarom durf ik nog niet de
geijkte uitdrukking te gebruiken, dat ik het onderwerp aan het
oordeel vau den Minister —, dat bij mij dikwerf de gedachte gerezen is, dat ik het wel jammer vind, dat ook niet naar Oost-lndië
tijdelijke ambtenaren kunnen uitgezonden worden. Ik geeftoe,
dat tegen dat denkbeeld groote bezwaren zyn in te brengen;
wij hebben natuurlijk te rekenen met de gewichtige gegronde

bedenkingen van het bestaande korps ambtenaren; men kan ook
zeggen, dat, als zulk een ambtenaar niet op de hoogte is, hy wordt
teruggezonden. Dat alles is waar, maar ik zou er toch één groot
voordeel in zien; op die wyze zouden meerdere jonge nienschen
kennis maken met de koloniën en met de daar opgedane ervaring
en kennis zouden zy in Nederland hun voordeel kunnen doen
en tevens ten nutte onzer overzeesche bezittingen kunnen werken.
Er is misschien een zwarte zy, welke zich in Suriname vertoont, n.1. de quaestie van het opiumschuiven. Ben ik wel
ingelicht, dan neemt dat euvel daar vrij sterk toe.
Ik erken — en ik geef daarvan de eer aan de Staten —, dat
zö reeds getracht hebben door een verordening daartegen te
keer te gaan. Ik geloof, dat het niet te onpas is, hoewel natuurlijk
overbodig, om de aandacht der Uijksregeering voor dit euvel
te vragen.
Er is herhaaldelijk voor de opbeuring van de kolonie gesproken over hef vestigen van een centrale suikerfabriek. De
oprichting daarvan is weerhouden op grond van een uitlegging
van de suikerconventie.
Verleden jaar is bij de Indische begrootiug diezelfde quaestie
ter sprake gebracht. Aan den heer van Kol, die dit punt ter
sprake bracht, is door den Miuister te gemoet gevoerd, dat het
J niet ging en daarbij beriep de Minister zich op hetgeen onze
j afgevaardigde ter permanente commissie te Brussel heeft ge' schreven. Ik lees dan:
„De heer d'Aulnis de Bourouill schrijft: „Al werd zulk een
fabriek op dezelfde wijze geadministreerd als eene private onderneming, m. a. w., al werd de onkostenrekening met dezelfde
uitgaven belast als een privaat persoon zich zou moeten ge; troosten, dan blijft toch nog als principieel onderscheid over,
dat eventueele verliezen bij een particulier diens ondergang meesleepen, doch by het Gouvernement worden bestreden door ver!
hooging van belastingen. De oprichting van fabrieken door
een Gouvernement blyft jegens particulieren een ongelyke con| currentie, uit den aard der zaak zelve. De suikerconventie heeft
' echter beoogd, blijkens haar aanhef, de voorwaarden der con: currentie te egaliseeren.''"
Men ziet dus dat onze gevolmachtigde bij de suikerconferentie
van meening is, dat de concurrentie, die op die wijze zou ontstaan, zou zijn in stryd met de conventie. Het komt my, na
aandachtige lezing vau de conventie, voor, dat die opvatting niet
geheel juist is. Ik laat daar, of de oprichting van zulke fabriek
gewenscht is, daarover spreek ik thans niet; wat ik wenseh te
betoogen is slechts dit, dat de conventie haar niet verbiedt.
Het is volkomen waar, wat de gevolmachtigde schreef, dat de
i conventie ten doel heeft de concurrentie te fnuiken, maar even
waar is — en daarop vestig ik de aandacht —, dat het middel,
daartoe in de conventie aangegeven, alleen daarin bestaat, dat
men niet fiscale rechten zou heffen en daardoor de suikerproductie van eenig land bevoordeelen.
Het is u bekend, Mijnheer de Voorzitter, dat ook wat onze
koloniën aangaat, dit vraagstuk eigenlyk behandeld wordt niet
in de conventie zelf, maar in het slotprotocol, dat uitdrukkelijk
doet uitkomen, dat door de regeeriug der Nederlaudsche koloniën
gedurende den duur der conventie geen enkele directe of indirecte premie zal worden verleend aan de suikers der Nederlandsche koloniën, en dat deze suikers niet worden toegelaten in
Nederland tegen een ander tarief dan dat hetwelk wordt toegekend aan de suiker der concurreerende Staten.
Men ziet ook daar, dat de klemtoon wordt gelegd op de
primes diiectes et indireetes op de suiker. Ik ga verder en ik
beweer — ik grond my daarby op het, werkje van onzen gevolmachtiude, mr. d'Aulnis de Bourouill, de annotatie op de
suikerconventie—, dat de geheele bedoeling der conventie geen
andere geweest is dan om de beperking der concurrentie geheel
alleen te zoeken in het afschaffen der premiën, alleen daartegen
te waken, dat de fiscale wetgeving van eeuigen Staat die concurrentie zou in de hand werken. Daarmede hebben wy bij de
oprichting van een centrale suikerfabriek, zooals die in Suriname
zou tot stand komen, niet te doen.
De heer d'Aulnis de Bourouill schrijft, dat de verliezen die
daardoor zouden worden geleden zouden worden betaald door
de belastingbetalers in Nederland, maar dat heeft met de fiscale
wetgeving niets te maken. Op die wyze doorgaande zou men
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aan een maatschappij of een vereeuiging van lamlhouwers, die zich
gevormd had met het doel, om op hun land de cultuur van
suikerbieten te vermeerdereu en een suikerfabriek ging oprichten,
in de hoop daardoor aan hun land een grootere opbrengst te verzekeren, dit moeten verbieden, wanneer die lieeren het verlies van
zoon fabriek wilden dragen. Niemand zal hun dit kunnen verbieden. Eerst wanneer zulk een fabriek van Rijkswege gedreven
beneden de markt ging werken, zou er wellicht sprake van
bevoordeeling kunnen zijn, doch dit zou men moeten afwachten.
Maar er is meer. Toen de conventie gemaakt werd, is er bij
de beraadslaging uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat dit
niet aanging. De Oo^tenryksehc afgevaardigde ter conferentie
heeft toen uitdrukkelijk gezegd, dat het onmogelijk was bij de
conventie te voorzien tegen eiken maatregel, waardoor eenig
Kijk wellicht de suikerproductie zou kunnen en willen bovorderen,
en dat daarom de bedoeling der conventie slechts kon zijn de
fiscale wetgeving te verbieden om de concurrentie te bevorderen.
Onder de voordeelen die de/.e afgevaardigde noemde om zijn
betoog te adstrueeren vind ik juist wat thans wordt aangevoerd
om deze suikerfabriek te belemmeren. Hij zeide blijkens dat
aangehaalde werkje: «Si 1'Etat en taisantcreuser uu canal relie
1'intérieur du pays a un port maritime; si 1'Etat en courage par
des écoles les arts de 1'agriculture et de 1'industrie; si, par l'absence du service militaire obligatoire, la population ouvrière peut
se vouer a 1'industrie sans de facheuses interruptions; dans tous
ces cas 1'activité nationale pourra prendre une plus large part
a la concurrence internationale."
Hy zegt dus daar, dat de Staat op allerlei manier natuurlijk
die concurrentie kan bevorderen; hy- noemt zelfs, hetgeen hier
ook ter sprake komt, het graven van een kanaal. Dat is niet
het bevorderen van de concurrentie, zooals de conventie dat verbiedt. Men k»n al die dingen onmogelijk in eenige conventie
samenvatten en dat is ook niet de bedoeling van deze conventie.
Die bedoeling is alleen, dat door de fiscale wetgeving niet op
de bevordering van de concurrentie mag worden ingewerkt. Dat
is zóó sterk, dat de heer d'Aulnis de Bourouill het zelf toegeeft.
Hij doet in een ander werk: „Les primes a 1'exportation du sucre"
deze vraag: „Quel horizon illiuaité s'ouvrirait aux chercheurs de
difficultés si toute mesure de 1'Etat. amenant Ie développement
de quelque industrie, était qualifiée de prime indirecteV" Hij
zegt zelf, dat het niet aangaat om sommige maatregelen, die
strekken ten voordeele van een suikeronderneming, te rekenen
tot de primes directes et indireetes, welke de conventie verbiedt.
Hg schrijft zelfs, dat men er toe gekomen is, zich te bepalen
tot het beperkte maar bereikbare doel, dat aan de conventie
werd gesteld, te weten: ,1a suppression des faveurs fiscales, en
vue de rendre a 1'industrie sucrière, pour sou exportation, l'indépendance quelle a Ie droit de revendiquer en même temps
qu'elle a Ie devoir de 1'accepter et qui la soumettra au même
régime que les autres grandes industries du monde".
Ik meen ruy dus tegenover de meeuing van onzen ge vol machtigde te mogen beroepen op hetgeen hij zelf heeft geschreven
en mij dunkt, dat de voorbeelden, welke hy in dat werkje heeft
aangevoerd aantoonen, dat de op dit oogenblik iu Suriname gedachte maatregel niet strijdt niet de conventie eu ik meen, dat
hierop wel de aandacht mag worden gevestigd.
Nu weet ik te goed, dat bij al dergelijke quaesties als uitleggiug van overeenkomsten, tractatea en wetten, de zaak altijd
van twee kanten kan worden bezien en ik durf dan ook geen
oogenblik hopen, dat de uitlegging, welke ik aan de conventie
trachtte te geven, aanstonds als onomstootelijk, als eenig juiate
uitlegging zal worden toegegeven. Maar toch houd ik mijn uitlegging voor de juiste en daarom wil ik aan de Regeering
viagen: waar de Staten van Suriname zoozeer doordrongen zyn
van het belang eu de wenschelijkheid van de oprichting van
dergelijke suikerfabriek, waar zoovele stemmen telkens in deze
Kamer zijn opgegaan om tot die oprichting te besluiten, zou ik
gaarne zien, dat men het gevoelen van onzen afgevaardigde eens
nader ter toetsing wilde nemen. En dan hoop ik, dat men in het
weinige, dat ik daaromtrent in het midden heb gebracht, eenig
argument zal vinden om het oordeel van onzen gevolmachtigde
aan een herziening te onderwerpen.
De heer P a t i j u : Het zy my vergund met een enkel woord
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het wetsontwerp ter goedkeuring van de koloniale verordening
tot het aangaan van een geldleening op korten termijn te bespreken.
De Gouverneur vau Suriname heeft ditmaal in de memorie
van toelichting tot de begrooting een vry uitvoerige financieele
uiteeuzetting gegeven. Gaarne spreek ik era woord van waardeering voor dien arbeid uit. Toch zou die uiteenzetting my wel
stof leveren tot het maken van eenige kantteekeningen, in het
bijzonder dat gedeelte, waarin de Gouverneur een algemeen
budget-theorie voor de kolonie ontwikkelt. Maar tijd en otnstaiidigheden schijnen my daarvoor te weinig geschikt. Reeds heb ik mij
de twee vorige jaren by de algemeeue beschouwingen over de
Staatsbegrooting veroorloofd een en ander omtrent budgettheorie in het midden te brengen, en. waar dit onderwerp voor
de meeste leden al niet aantrekkelijk is, vrees ik, dat, als ik
nu daarover een breed betoog in verband met Suriname ging
opzetten, het ook den weinigen leden, die tot op dit abnormale
uur op deze banken volhard hebben, te machtig ion worden.
Niettemin kan ik één punt niet onbesproken laten.
In de laatste jaren is in deze Kamer herhaaldelijk gehandeld
over het. onderscheid tusschen gewone en buitengewone uitgaven,
dat ik nu niet zal bespreken. Thans evenwel wordt een derde
categorie van uitgaveu geïntroduceerd, uitgaven, te dekken door
leening op korten termy'n. Ook wy hebben hier te lande wel
eens onze toevlucht genomen tot dit middel, maar dan was
het als maatregel van hooge uitzondering en als het ware noodgedrongen ; terwijl bij deze koloniale begrooting, en dat is het
novum ten deze, de Gouverneur vau Suriname die tydelyke
leeningen voordraagt ah een vast stelsel, zelfs daarvan maakt
de sluitsteen van zyn finaucieele politiek. Dat is een innovatie,
die in mijn oog allerminst een verbetering is.
Gaan wij na, welke uitgaven tot deze nieuwe categorie worden
gebracht, dau vind ik op bladz 2 van de memorie van toelichting tot de koloniale begrootiug van Suriname deze omschryving: «belangrijke uitgaven, die slechts voor eens behoeven
te worden gedaan of althans in betrekkelijk langen tyd niet
terugkeeren".
Ik stip aan, dat deze definitie zeer vaag is. Wat zyn belangrijke
uitgaven? Wat zyn uitgaven die in betrekkelijk langen tyd
niet terugkeerenV De Minister zal mij waarschijnlijk te gemoet
voeren, dat in de materie die ik hier bespreek, steeds veel
vaags en zwevends is eu ik geef htm dat aanstonds gewonnen.
Maar dan ligt daarin een vingerwijzing om niet buiten volstrekte noodzaak het aantal categorieën van uitgaven te vermeerderen. Wie eenmaal met onvaste criteria moet werken, doet
wys, zoo min mogelijk te rubriceeren.
Doch ook afgezien van de vaagheid der definitie schijnt het
criterium my bovendien onjuist. ledere Staat of kolonie heeft
jaarlijks uitgaven die niet of in langen tyd niet terugkeeren ,
maar daarom valt het volgende jaar het voor dergelijke uitgaven
uitgetrokken geld nog niet vry. Ken volgend jaar zullen audere
behoeften van gelyken aard noodig zyn; dezelfde uitgaven keeren
niet terug, maar de categorie van niet of in langen tijd niet
terugkeerende uitgaven keert met groote regelmatigheid wel terug.
Tot dusver werden dergelijke uitgaven gedekt uit de middelen
vau het dienstjaar waarin zy zich voordeden, en dan bleef het
aan goed financieel beleid voorbehouden om er voor te waken,
dat de schommelingen der uitgaveu binnen zekere grenzen beperkt bleven, te waken voor het „norinaliseeren" van de uitgaven,
waaraan de Minister blykens de stukken zooveel waarde hecht.
Nu zal men voor die uitgaven gaan leenen en het geld daarvoor binnen korten termijn met de rente in annuiteifen aflossen.
Zoo oppervlakkig zou men zeggen: ten slotte maakt dit niet
zoo heel veel verschil, want als dat stelsel eenige jaren gewerkt
heeft, dan is de druk op het budget toch weer dezelfde als thans.
Maar ik geloof' niet, dat het stelsel zoo onschuldig is. Ik heb
daartegen inderdaad ernstige bedenkingen.
Wat doet men eigenlijk door tot het stelsel van tydelyke
leeningen over te gaan? Meu ver-chuift kunstmatig en tijdelijk
— en op dat tijdelyk druk ik — het dekken van de uitgaven
voor de bedoelde niet terugkeerende voorzieningen naar de toekomst en verschaft zich op die wyze, ook weer kunstmatig en
tydelyk, eenige ruimte van beweging op financieel gebied
Uit den aard «Ier zaak zal dit slechts tydelyk het geval zyn.
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Want wanneer <le overgangstermijn voorby' is, wanneer eenmaal neur in zyn memorie van toelichting schreef, ui. dat .combinatie
het stekel in volle werking is, dan moet hetcomplex der annuïteiten van de ontworpen versterking der middelen met de invoering
ter zake van die verschillende niet terugkeerende uitgaven van vau „tijdelyke" leeuingeu en niet het voortzetten van een voorvroegere jaren weer precies even zwaar op het budget drukken zichtig financieel beleid, moet op den duur leiden tot het verals onder het vroegere stelsel, bet eeue jaar door het andere dwyneu van het sub-idie en het verzekeren van de financieele
genomen, de kosten zelf van die niet weerkeerende uitgaven. zelfstandigheid der kolonie".
Di Minister scby'nt dit in de stukken in twyfel te willen trekken ;
Neen, Mijnheer de Voorzitter, versterking der middelen kan
maar het is inderdaad voor bestrijding niet vatbaar. Dit is een- tot vermindering van het subsidie leiden — ik breng er den
voudig een evidentie, een wiskundige zekerheid. En wat bereikt Gouverneur hulde voor, dat hij dat middel in toepassing heeft
uien dus? Dat men gedurende de aauvangsperiode, gedurende weten te brengen, — een voorzichtig financieel beheer kan daartoe
den overgangstijd, de handen op financieel gebied eenigermate eveneens leiden, maar het stelsel der tydelijke leeningeu niet,
vryer krygt, maar daarna de vroegere druk allengs weer terug althans juist niet op den duur. Dit kan in het gunstigste geval
ziet keereu. Daar ligt nu voor iny htt groote gevaar van deze het gevolg hebben, dat het op den duur op het subsidie in het
zaak. Immers wy' weten allen, dat de Staat en de koloniën altyd geheel geen invloed uitoefent; en in het waarschy'uly'kste geval
meer behoeften hebben dan met het beschikbare geld kunnen zal er juist een omgekeerde invloed van uitgaan als de Gouverneur
worden bevredigd en dat als er geld vry komt, daarop onmiddellijk meent, en zal om de door my genoemde redenen, het subsidie
voor het een of andere doel de baud wordt gelegd. Men kan er door sty'gen. Ziehier myn eerste bezwaar tegen het nieuwe
zicb bet beste voornemen, dit gebeurt toch.
stelsel.
Nu is het gevaar zeer groot, dat, wanneer men de uitgaven
Myn tweede bezwaar is, dat door de aanvaarding daarvan het
voor niet tuiugkeerende voorzieningen tydelyk naar de toekomst minder gemakkelijk zal worden, de uitgaven aan te passen aan
verlegt, haast automatisch, ik zou by'na zeggen als water dat de beschikbare middelen voor het oogenblik. In het oude stelsel
een ledigkomende ruimte binnenstroomt en vult, de vaste en heeft men gelegeuheid om. wanneer de middelen tydelyk minder
wel terugkeerende uitgaven de tydelyk ledig komende plaats ruim vloeien, de uitgaven een of enkele jaren te verdagen;
onmiddellijk innemen. Wanneer dan de overgangsperiode voorby maar in het stelsel, dat nu wordt aanvaard, mist men die geis, dan zal men ten slotte staan voor een gestegen budtret.
legenheid. De anuuïteiteu moeten betaald worden of er geld is
Dat dit gevaar reëel is, bleek my ook dezer dagen , toen ik of niet. Terwyl dus in het oude stelsel gelegenheid bestaat, de
zat te luisteren naar de boeiende rede van den geachten af- j tering naar de nering te zetten, in de schrale jaren zuinig te
gevaardigde uit Sliedrecht, dien ik tot niyn leedwezen hier op zyn en in de meer voorspoedige jaren den achterstand in te
het oogenblik niet zie, maar uit wiens rede bij de algemeene halen, gaat de geheele elasticiteit van het budget door het thans
beschouwingen ik even iets wil releveeren. üe Minister van j voorgedragen systeem verloren. Want natuurlijk over de vaste
Financiën had bij de Memorie van Antwoord betreffende hoofd- uitgaven valt niet te praten en wy kunnen niet, zooals in Turkye
stuk I medegedeeld, dat ia bewerking waren wetsontwerpen wel geschiedt, byv. een deel van de traktementen niet uitbetot scheiding van de Staatsfiuanciën vau de financiën der Staats- \ taleu. Eu nu wordt ook aan de niet terugkeerende uitgaven alle
bedryven, en daaraan toegevoegd, dat daaruit juist als hier, j elasticiteit ontnomen, want de annuïteiten zyn niet naar omstandigheden te verlagen.
tijdelijk eenige ruimte vau middelen zon geboren worden.
Die laatste mededeeling gaf den geachten afgevaardigde uit I
Dat normaliseeren, dat de Minister als eeu groot voordeel van
Sliedrecht aanleiding om tot de Itegeering te zeggen: haast u > het nieuwe stelsel aanvoert, is in myn oog een beslist nadeel.
toch met de indiening van die wetsontwerpen , zorg toch dat Met eb en vloed in de opbrengst der middelen moet min of
ze in bet Staatsblad staan voordat de blanco hagelbui neerkomt, i meer het terugloopeu en het uitzetten van de uitgaven gepaard
— gelyk hy' zich uitdrukte —; deze maatregel is urgent, omdat , kunuen gaan.
wy aan die tydelijke ruimte van middelen zoozeer behoefte ; Een derde bezwaar is, dat door het nieuwe stelsel het inzicht
hebben. Ik kan mij voorstellen, dat de heer Heemskerk het een ! in den financieelen toestand vau de kolonie zal worden bemoeiaangename gedachte vond dat de Regeering, die hier zitten zal lijkt. Om zicb in het vervolg, wanneer eenmaal een aantal van
als de blanco hagelbui ia neergekomen, de handen tijdelyk wat die serieën zal uitgegeven zyn, een juist beeld van den geblelyken
vrijer •*! hebben dau aan haar voorgangsters was beschoren en j toestand der kolonie te vormen, zal men moeten nagaan, wanvoor haar opvolgster zal zyu weggelegd.
neer al die verschillende serieën zyn uitgegeven. Immers alleen
Maar wyst het niet op een gevaar, dat zelfs een man als de heer zoo weet men, hoe lang zy nog op het budget zullen drukken.
Heemskerk, die waarlijk op financieel gebied de eerste de beste Dit zal voor de ambtenaren, die met dien arbeid belast zyn
ïiiet is, alléén op grond van het uitzicht op eenige tydelijke geen bezwaar opleveren : die zyn er in te huis ; maar voor de,
ruimte, met kracht aandringt op bespoediging van een tot stand Vertegenwoordiging, en ik denk hierby zoowel aan de Koloniale
te brengen maatregel 'i De vreugde over dien tydelyken over- Staten als aan de Stateu-Generaal, zal dit niet altyd even gevloed, zal toch wel niet gepaari zyn gegaan met de gedachte, makkelyk vallen. In myn oog zyu eenvoud en klaarheid van
de inrichting van de begrootingsstukken en van al de stukkeu
dezen ongebruikt te laten.
Datzelfde gevaar ducht ik ook hier. Ook hier schept men zich die op het financiewezen betrekking hebben, een eerste vooreen tydelyken overvloed en ofschoon het niet zoo bedoeld is, waarde van degelijke controle van de zyde der Vertegenwoordaarvan beu ik overtuigd, zal dit stelsel werken als een finan- diging. Alles wat daaraan bevorderlijk kau zijn verdient uit
cieel lapmiddel, dat ten slotte op verhcoging van de regelmatig dien boofde aanbeveling, alles wat daaraan afbreuk doet, schy'nt
my op zich zelf te veroordeelen.
terugkeerende uitgaven moet uitloopen.
Hoe meer technisch ingewikkeld een begrooting in elkander
En niet vau deze alléén. Ook de niet terugkeerende uitgaven zelf
zullen stijgen. Immers, als men op het oogenblik, waarop men zit, hoe moeilijker het wordt deugdelijke controle uit te oefenen.
uitgaven op de begrootiug moet brengen, weet, dat men er voor In dit opzicht mede acht ik de nieuwe maatregelen een stap
staat, de middelen, waaruit deze bestreden moeten worden, aan in de verkeerde richting.
te wijzen, dan zal men minder gemakkelijk tot het doen van
Dit zyn de redenen waarom ik het nieuwe stelsel, waar
die uitgaven besluiten, zal men zich veel ernstiger rekenschap dit wordt voorgedragen als het vaste, normale begrootiugstelsel
geven vau de vraag, of ze niet één of enkele jaren kunnen voor Suriname, beslist ongewenscht oordeel.
worden uitgesteld, dan wanneer men daartegenover niets te doen
Ik ontken volstrekt niet, dat er zich gevallen kunnen voorheeft dan het uitgeven van een serie der nieuwe leening. Het doen, waarby men wel verplicht is, een tydelyke leening te
jaar daarop zal de druk op het budget slechts bedragen '/| 0 van sluiten. Wy hebben dit in Nederland ook wel gedaan,
het bedrag der uitgaven. Op die wyze ly'kt de vermeerdering
Onlangs moest voor de aanschaffing van snelmurgeschut in
van druk zoo gemakkelijk te dragen, dat allicht ook deze categorie enkele jaren een zevental millioenen betaald worden Toen die
van uitgaven meer zal stijgen dan by bestendiging van de tegen- uitgaaf gevoteerd werd, kon men niet verwachten, dat zy uit de
woordige wyze van handelen. Langs twee verschillende wegen gewone middelen zou kunnen gedekt worden. Het had geen zin,
dus, vrees ik, van dit stelsel uitzetting vau het budget. Ik be- tydelyke belastingen op te leggen, en men besloot, om, voor
twist dan ook niet beslistheid de juistheid van wat de Gouver- zoover de kosten niet uit de gewone middelen konden voldaan
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worden, een tijdelijke leening aan te gaan. Dat was rationeel.
Maar liet is heel iets anders, of men by wyze van uitzondering
van den nood een deugd maakt, of'dat men hiervan gaat maken
een vast stelsel, dat men zich voorstelt, ook in de toekomst, in
toepassing te brengen..
Eu gaat men nu na, voor welke uitgaven dat stelsel zal toegepaft worden in het jaar 1Ü08, dan vinden wij op blad/. 2 van
de memorie van toelichting in de eerste plaats een post van
f 67 200 voor de afwatering van Paramaribo; verder een bedrag
van heelemaal t 12 000 voor het zoutwaterkanaal in Coronie en
ten slotte voor de aanschaffing van nieuwe koloniale vaartuigen
een btdrag van f 21)4 000.
Deze laatste post maakt den indruk alsof hu' eenigerniate die
min of meer abnormale gevallen nadert, waarin, ook naar mijn
oordeel, een dergelijke leening geoorloofd kan /.yu. Maar die
indruk wordt er niet beter op, wanneer men den toelichtenden
staat nagaat; dan ziet uien dat aangeschaft zullen worden o. a.
een ijzeren motorboot voor f 7000 en twee houten motorbooteu
voor f 5000. Voor twee houten schuiten, die per stuk f 2500
kosten, gaat de kolonie nu het geld leenen ! Over de af betaling
van die twee schuitjes zal de kolonie 13 jaren doen ! Doet dit
niet denken aan den armen man, die by den uitdrager een jas
koopt tegen afbetaling van een kwartje per week ?
Is het dan zoover met onze koloniale financiën gekomen, dat
wjj tot dergelijke armzalige hulpmiddelen onze toevlucht moeten
nemen? Ik wil geen overdreven gunstige voorstelling geven van
onze koloniale geldmiddelen, maar zoo erg is het toch nog niet.
Ik ben dan ook overtuigd, dat wy met die tijdelijke geldleeningen
op een glad verkeerden weg zijn.
Wat nu te doen? Het liefst zou ik tegen het wetsoutwerp
mijn stem uitbrengen, maar daar zie ik wel wat tegen op. De
koloniale leeuingsverordening hangt nauw samen met de koloniale
begrooting. Deze is opgemaakt door den Gouverneur in overleg
met de Staten, en ik acht het niet wenschelyk. in dien arbeid
buiten strikte noodzakelijkheid in te grijpen. Ik ben dan ook
bereid om, zy, het met een zucht, aau het wetsoutwerp myn
stem te geven, indien de Minister my by zyn antwoord ter halver
wege wil te gemoet komen, indien de Minister my' nl. wil toezeggen, dat van dit nieuwe stelsel, dus ook van de leeningsbevoegdheid, in de volgende jaren een veel minder ruim gebruik
zal worden gemaakt dan dit jaar het geval is. Dan kan de
leeniugsbe'voegdheid achter de hand worden gehouden voor de
eventualiteit, dat zich dergelijke zeer abnormale omstandigheden
voordoen ais waarop ik doelde, wanneer er werkelyk belaugryke
uitgaven zyn te doen, die niet zonder groot bezwaar uit de
middelen van het dienstjaar kunnen worden gedekt.
Indien ik een verklaring in dien geest van den Minister mocht
ontvangen, ben ik bereid om voor het ontwerp te stemmen.
Ten slotte nog twee woorden over het leeningspercentage.
Ik schaar mij geheel aan de zy'de van den Minister, waar h\j een
percentage van 3'/ 3 pet. verdedigt. Ik heb aan hetgeen daaromtrent door hem is gezegd, niets toe te voegen noch daarop
iets af te dingen. Het komt nih' echter voor, dat de verordening
anders had kunnen zijn ingericht. Het percentage is uu vastgekoppeld aan de leening in haar geheel; het ware evenwel m. i.
beter geweest, dit vast te koppelen aan elke serie afzouderlyk.
Dan had men dit voordeel verkregen, dat slechts het maximum
in de verordening had behoeven te zyn opgenomen, en dat de
Gouverneur, zoo noodig na overleg met den Minister, vry zou
zijn geweest om telkens by de uitgifte van elke serie, die wellicbt jaren na elkander zullen worden uitgegeven, et percentage
te bepalen, met inachtneming van den oogeublikkelyken toestand
der geldmarkt.
Intusschen, wy moeten deze koloniale verordening in haar
geheel goedkeurau of afstemmen. Amendeeren kennen wy haar
niet. Ik geef derhalve deze laatste opmerking den Minister
slechts in overweging. Wellicht dat zy' bij een latere gelegenheid, wanneer nogmaals voor Suriname een leening moet worden
gesloten, haar nut kan hebben. Ik voeg er echter by', dat ik
hoop, dat dit uut eerst in een zeer verre toekomst zal behoeven
te blijken, want inderdaad er is in de laatste jaren voor Suriname
op zyn minst genomen, al voldoeude geleend.
De vergadering wordt geschorst.
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De beraadslaging wordt hervat.
De heer 1'ierüon : Mijnheer de Voorzitter! Het is hoofdzakelijk
uit een gevolg van hoffelijkheid, dat ik het woord heb gevraagd,
van hoffelijkheid jegens den bewindsman den Gouverneur van
Suriname, dien wy allen zooveel hoogachting toedragen, ook
wegens hetgeen hy doet ter bevordering van de welvaart der
kolonie. Deze geachte staatsman heeft in de stukken die voor
ons liggeu, myn naam genoemd in verband met het stelsel, dat
hij op Suriname wil toepassen, van tijdelyke leeningen; en nu
mag ik niet zwygen.
Inderdand zyn tydelyke leeningen door my aangeprezen, en
dit wordt door den heer Idenburg in de memorie van toelichting
in herinnering gebracht. Hy beroept zich op my, verdedigt lietgeen hy doet door te verwyzen naar hetgeen door my is gegeschreven. Tk wensch echter op te merken, dat deze geachte
bewindsman zich ten aanzien van mijn bedoeling heeft vergist.
Ik heb no.it beoogd aan te prijzen tydelyke leeningen op de
wyze gelyk deze thans worden voorgesteld. Ik heb onderscheiden
tusschen twee soorten van tydelyke leeningen, de een langer
de ander.
Ik sprak in de eerste plaats van het geval, dat zich wel eeus
voordoet, wanneer men nauwlyks weet, hoe men de uitgaven
het beste zal bestryden of dit moet geschieden door belastingen,
dan wel af leeningen gerechtvaardigd zyn. En nu merkte ik
op, dat, wanneer men in zulk een twyfel verkeert, het zeer
wenschelyk is, indien men leent, de leeningeu kort maken. Dit
was de eerste soort van tydelyke leeningen , die in dit speciale
geval gerechtvaardigd zouden zyn.
Maar ik sprak nog van andere tydelyke leeningen. Er zijn
oecomen geweest, die op het punt van leenen of belasten zeer
streng waren, die van geen leening wilden hooren , tenzij voor
beslist of financieel productieve uitgaven, die zelfs zoover zouden
willen gaan, dat, als een land in oorlog verkeerde en
de uitgaven daardoor stegen tot drie-, viermaal het normale, zy dit
alles zouden willen dekken door belastingen. Tot die consequentie
is gekomen, ik zou willen zeggeu is vervallen, een man. die in de
oeconomieeen grooten en welverdienden naam heeft, David Iticordo.
Daarin sta ik echter tegenover hem. In zulk een geval, waarin
de belastingen op een gegeven oogeublik zeer hoog zouden worden
opgevoerd, moet men de groote uitgaven verdeelen over een
zeker aantal, hoewel zeer beperkt aantal jaren, teu einde te
voorkomen, dat in een bepaald jaar de belastingen ondragelijk
worden. Maar dit sluit niet in, dat men het stelsel van tijdelijke
leeningen kan maken tot een geregeld voortgezet stelsel; dit
sluit niet in, dat het verstandig zou ?yn tot regel aan te nemen
alle jaren zich af te vragen: zyn er ook ouder de uitgaven
enkele, die men over een zeker aantal jaren bestryden moet;
want deed men dit, dan zou men datgene, wat volgens mij
hooge exceptie blyven moet, en alleen als zoodanig gereehtvaardigd is, maken tot een regel. Men zou derhalve datgeen
wat men beoogt niet bereiken.
Het is echter niet noodig voor my, na de voortreffelijke rede
die wy hedenmiddag van den heer Patyn hebben gehoord,
uitvoerig over deze zaak te spreken. Ik wensch mij aan te sluiten
by hetgeen door den geachten afgevaardigden uit Zierikzeezoo
goed is gezegd. Met alle waardeering voor den Gouverneur van
Suriname en voor het door hem beoogde deel kan ik my niet
vereeuigen met de toepassing die hy aan myn theoiie heeft
willen geven.
Nu ik toch aan het woord ben zou ik nog iets willen zeggen
over een niet minder gewichtig punt, door den heer van Doorn
aangeroerd. Hij heeft gesproken over de suikerconveutie en
twyfel geuit of het wel strookte met de bepalingen daarvan,
dat niet geoorloofd wordt verklaard het oprichten van centrale
gouvernementssuikerfabrieken in West-Indië en niet-centrale
of gewone in Oost-Iudië.
Ik begryp zeer wel dat by den geachten afgevaardigde die
twyfel is gerezen. Inderdaad, wanneer men de woorden der
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suikercouventie nagaat vindt men alleen gesproken van premiën,
van fiscale maat regelen.
Intusschen, men moet ook weten te verklaren, waarom die
bewoordingen gekozen zyn. De premiën ten behoeve van de
suikerindustrie waren nu eenmaal langs fiscalen weg tot stand
gekomen. Men is niet zoo maar tot premiën en subsidiën gekomen ; uit de tiscale wetgeving heeft zich een stelsel van subsidiëu en premiën ontwikkeld. De speciab. vormen, waarin de
subsidiën zich openbaarden, droegen daarvan den stempel. Wat
werd nu door de conventie beoogd? Het tegengaat] van kunstmatige verlaging van den suikerprys ; het tegengaan hiervan,
dat de schatkist bijdragen zon geven ten gevolge waarvan het
in sommige landen mogelijk zou zijn suiker te leveren beneden
den kostprijs. Dat kon alleen worden tegengaan door een iuternationale conventie, die dit zou mogelijk maken. Dan zou voor
niemand eenig bezwaar ontstaan ; do te nemen maatregelen
zouden werken voor allen gelijk.
Wanneer zich nu een middel voordoet dat aangegrepen zou
kunnen worden om datgene wat bij de conventie is bepaald te
ontduiken, ligt het voor de hand dat degenen die zich met haar
strenge uitvoering belasten zich tegen dat middel keeren. Ik
verbeeld mij dat bij de leden van do permanente commissie te
Hrussel gezeten, deze gedachte heeft voorgezeten. Zij hebben
zich afgevraagd: wanneer vanwege een Gouvernement Ruiker
wordt geproduceerd, is er dan geen groot gevaar dat in een
anderen vorm bet subsidiestelsel herleeft? Bestaat dan zelfs de
mogelijkheid om altijd precies te controleeren of niet in den
een of anderen vorm een subsidie gegeven wordt? Laten wij
ons derhalve principieel daartegen verzetten ten einde te bandhaven de bedoeling waarmede de conventie gesloten is.
Nog eens, het is te begrijpen dat men, lettende op de termen
van de conventie, de gegeven interpretatie te streng noemt en
die dus niet wil accepteeren. Maar ik begrijp toch ook zeer wel,
hoe de permanente commissie tot die interpretatie gekomen is.
Zy heeft zeer zorgvuldig willen waken voor naleving van de
conventie, en dat is pryzenswaard.
Ik heb bieraan niets toe te voegen. Natuurlijk zal dit een
onderwerp moeten zyn, waarover tusseben de Regeering en
haren gedelegeerde in de commissie van gedachten zal worden gewisseld. Ik heb alleen willen opmerken, dat tegenover de bescbouwingen van den geachten afgevaardigde, nog andere
beschouwingen zyn te plaatsen, welke de beslissing van de
permanente commissie te Brussel in een meer aannemelijk daglicht stellen.
De beer van V uuren: Mijnheer de Voorzitter! Met alle besoheivienheid , welke mij past tegenover oeeouomisten als de
heeren Pat ij n en Pierson, zy het mij vergund kortelings uiteen
te zetten, waarom ik de vrijheid zal vinden myn steun te
schenken aan de financieele plannen van den heer idenburg, en
ook aan het onderdeel daarvan: de tijdelijke lceningen.
Indien ik met dit plan medega, dan stel ik op den voorgrond,
dat ik het, zooals het daar ligt, zeker niet zou accepteeren, indien
het kwam van den Nederlandschen Minister van Financiën.
Het is echter, Mynheer de Voorzitter, met Regeeringen ais
met particulieren ; wat den een verboden is, kan den ander in
sommige omstandigheden geboden zyn. Wanneer een particulier behoorlyk kan leven van zyn inkomen, dan verbiedt de
eerste de beste financieele overweging hem, om aan zyn kapitaal
te raken, maar wanneer diezelfde man, door welke omstandigheden dan ook, geheel hulpeloos komt te stam en in de eerste
behoeften van zich en zyn gezin niet kan voorzien, zal ieder
hem adviseeren om wel aan zyn kapitaal te komen.
Wie plotseling komt te staan, als eigenaar van zyn huis voor
een groote reparatie, welke hij by lange niet kan voldoen uit
het geld daarvoor op zijn begrooting uitgetrokken, zonder dat
daarom de reparatie de waarde van zyn pand vermeerdert, zal
natuurlijk op het einde van het jaar de reparatie, als hy het
kan, betalen uit zijn gewone inkomsten en niet mogen brengen
op zijn kapitaalrekening, maar, wanneer hy geeu inkomsten
heeft om de reparatie te betalen , zal hy gedwongen zyn haar
te voldoen uit zijn kapitaal en rechtstreeks of zijdelings het
Surinaainsch systeem te volgen van tijdelijke leening, trachtende

het geld dat hij van zijn kapitaal heeft genomen, zoo spoedig
mogelyk wederom er by te voegen.
Wanneer iemand een bescheiden zaak drijft, waarvan hy'
nauwelijks kan leven en voor zich overtuigd is, dat, als hij nu
maar duurder ging wonen en zijn zaak uitbreidde, zyn iukomsten sterk zouden vermeerderen, dan heeft hy daarom nog
geen recht om dat te doen, wanneer hem de middelen daartoe
ontbreken en hy geen weg weet ze te vinden, maar wanneer
zijn ouders of schoonouders, dit wetende, hein het geld zouden
willen verschaften, is hy er volkomen toe bevoegd.
Welnu, mutatis mutandis past dit op Suriname. De kolonie
is niet rijk genoeg om aan baar financieele politiek een grond*
slag te geven, zooals die in normale omstandigheden geëischt is,
maar zy is niet zoo arm dat zy aan betere tijden behoeft te
wanhopen, omdat zy Nederland heeft, dat aan haar oeeonomisehe
verheffing wil medewerken.
Wanneer de kolonie zich financieel behoorlijk kan bewegen,
dan zou er zeker gegronde aanmerking zijn te maken op de
indeeling van sommige uitgaven in deze of gene rubriek en zou
er alle reden zijn te betoogen, dat onder de buitengewone uitgaven zyn opgenomen, die tot de gewone zijn te rekenen, en
onder die uit leening te betalen, welke daaronder niet vallen.
Ik begryp dan ook niet, hoe de Minister ongerechtvaardigd
kan noemen den twijfel van sommige leden, ,of de indeeling van
sommige uitgaven over de tlrie rublieken wel op dezelfde wyze
zou hebben plaatsgevonden, indien daarbij in mindere mate
de wenscb bad voorgezeten, dat de gewone inkomsten zouden
mogen blijken slechts weinig te verschillen van de gewone
uitgaven."
De opmerking is niet van mij. Integendeel, ik vind den twyfel
ook niet gerechtvaardigd, maar om een reden, tegenovergesteld
waarschijnlijk aan die van den Minister.
Datgene waaraan hier twijfel is uitgesproken, is voor my
zekerheid. Ik durf dit zonder schroom te zeggen, omdat het in
confesso is. In de memorie van toelichting van den Gouverneur
vindt men schier op elke bladzyde gezegd: deze of gene,uitgave breng ik onder deze rubriek, omdat het niet anders kan,
maar kon ik anders, dan zou ik het niet doen
Zeer sterk drukt hy dat uit op bladz. 3 : „Om het hiervoren medegedeelde resultaat ten opzichte van de streng huishoudelijke
uitgaven te verkrijgen, moest de omschrijving van de rubriek b
(van de buitengewone uitgaven) zeer ruim worden1 opgevat."'
En ik maak hem daarvan geen verwyt. Hoe groot voorstander ook
van een voorzichtig financieel beleid, meen ik, dat hij te recht
zoo deed.
De Gouverneur moest een plan maken waarvan de uitvoering
mogelyk bleek. Alleen onder die voorwaarde kan gerekend
worden op althans een begin van uitvoering. Alleen door zich
by de rangschikking der uitgaven ouder gewoon zooveel mogelyk
te beperken, kan by ten slotte tot de Koloniale Staten zeggen:
aan u thans iu het tekort te voorzien door nieuwe belastingen.
Indien hy een berekening had opgemaakt zooals ik die in algemeenen zin ook zou wenschen, en die berekening was gesloten
met een tekort van 4 a 5 ton, dan zou er natuurlijk niets anders
op overgeschoten zyn dan om de zaken te laten zooals zij zijn.
Hy heeft dus het bereikbare nagestreefd en daarbij heeft hij
ook iets bereikt. Hy betoonde zich practiscb staatsman.
In de regeling lacht my ten tweede toe, dat zij eindelyk eenig
stelsel brengt in onze stelsellooze subsidieering. Het is tot nog
toe geweest: zoo groot is het tekort, zoo groot zal dus het
subsidie zijn. Naar de oorzaken van het tekort werd niet gevraagd.
Het hinr? behalve van oeconoiniscbe redenen, zooals de cacao-crisis,
af van de al dan niet grootere vragen van de Koloniale Staten
en de grootere edelmoedigheid en invloed van den Gouverneur,
en ook wel van de vraag, uit welken hoek de wind op het
Plein waait, uit den hoek van bezuiniging of van oeeonomisehe
opheffing.
Ik zeg dat niet als verwyt. Ik erken, dat in het algemeen
genomen geen misbruik in deze is gemaakt. Nederland is royaal
geweest tegenover zyn kolonies en de Koloniale Staten , eenigszins
angstig, dat zy ten slotte de gevolgen zouden moeten dragen,
zyn eer huiverig geweest om de gunst van het moederland aan
te nemen dan dat zij er misbruik van maken.
Maar zou dientengevolge het stelsellooze nu niet zoo nadeelige
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gevolgen hebben gehad, stelselloos is het gebleven. Welnu, de
neer Idenburg brengt stelsel in het subsidieeren, weer niet ecu
stelsel op theorieën gebouwd, maar een stelsel op practisebe
grondslagen, een stelsel, dat, daargelaten of het op zich zelf aan
de eischen voldoet, op dit oogenblik bereikbaar is. Wy zulleu
voortaan weten welke uitgaven uit subsidie worden bestreden en
welke niet, en met ons zullen het weten de Koloniale Staten.
Wanneer de gewone uitgaven — buitengewone omstandigheden
daargelaten — zullen stygeu, of wanneer uitgaven worden gevoteerd, te betalen uit leeningen op korten termijn, dan weten
de Staten , dat zy het daarvoor noodige geld zuilen moeten vinden
öf uit een besparing of uit een nieuwe belasting. Zy zullen daardoor er vanzelf toe worden gebracht hun huishouden op dien
bescheiden voet in te richten die voor deze kolonie als alleen
passend is te beschonwen.
Een noodzakelijk en door my gaarne aanvaarde consequentie
is het zeer zeker, dat wij in de regeling de/.er huishoudelyke
uitgaven niet dan bij absolute noodzakelijkheid mogen treden
en het ons zeker niet past op dit gebied ons tot nieuwe uitgaven te verbinden. .Maar het stelsel van subsidieering zal ook
uit den aard der zaak opvoedend werken; men zal op huishoudelijk
gebied de tering naar de nering moeten zetten en leeren de
beide einden van het jaar aan elkander te knoopen. Dit zal ook
voor ons gelden, ook Nederland zal weten welke uitgaven uit
het subsidie worden betaald en welke niet. liet zal zich zeker
van zyn plieht bewust zyn, dat het moet arbeiden aan de oeconomische verheffing der kolonie, omdat het alleen onder die
voorwaarde van dat subsidie kan worden verlost, en het zal by
het nemen van maatregelen voor oeconomische verheffing voorzichtig zyn, omdat het weet, dat het tekort op de exploitatie
zal moeten komen uit de Nederlandsche schatkist. Daarom zal
dat stelsel ook voor ons opvoedeud werken.
Eindelyk, in de derde plaats, juich ik het voorstel van den
Gouverneur Idenburg toe, omdat ik het beschouw als een moreel
contract, als ik het zoo noemen mag.
Wy hebben tonnen gouds ten offer gebracht aan de kolonie
voor haar oeconomische ontwikkeling. Wij hebben metterdaad
getoond, dat wij recht hebben op het vertrouwen der kolonie,
en nu heeft de Gouverneur op zijn beurt gezegd tot de Staten:
weluu, wy wenschen nu ook van u te zien dat gij op uw beurt
met ons wilt medewerken. Wy vragen niet veel, wij vragen
zelfs zeer weinig, maar geeft dat weinige dan ook royaal.
Dat hebben de Staten — het zy tot hun eer gezegd— gedaan.
Zij zijn bereid bevonden dadelijk de belasting te verhoogen met
f 128 000, een som die voor de kolonie niet zonder beteekenis
is. Zuo hebben beiden vertrouwen betoond, èu de Koloniale
Staten èn Nederland, en waar beider vertrouwen niet is beschaamd,
kan daaruit niet anders volgen dan een voor kolonie en moederland gelukkige samenwerking.
Het zou my daarom zeer leed doen, indien deze Kamer in
verzet kwam tegen een onderdeel van dit nieuwe moreele streven,
de tijdelijke geldleening. Het kan niet anders of de geh«ele
regeling van den Gouverneur staat of valt met die geldleening
op korten termyn. Indien dit voorstel wordt verworpen, dan
zullen de uitgaven welke men uit dat geld van de leening wil
betalen , öf moeten worden uitgesteld öf uit subsidiëu moeten
worden betaald. Doet men het laatste, dan va'.t daarmede het
geheele stelsel, omdat er, zooals de heer Patyn te recht zeide ,
veel uitgaven onder zyn, die niet tot de gewone zyn te rekenen.
Indien die uitgaven worden uitgesteld, dan is het voor de
Staten onmogelyk het stelsel toe te passen en dan houden wy
juist een maatregel tegen als dien voor de koloniale vaartuigen,
welke in de toekomst ten doel heeft bezuiniging te brengen.
Het resultaat zal ten slotte toch wezen , dat die uitgaven , zy
het dan ook over één of twee jareu , moeten gebeuren en dan
is het Nederland , dat ze betaalt.
De heer Patijn zegt: maar het gaat toch niet aan voor deze
uitgaven, die voor een groot deel gewone zyn, een leening aan
te gaan en de eene leening, zonder voorafgaande aflossing der
vorige, op de andere te stapelen. Ik ben de eerste om toe te
geven, dat hy' in theorie volkomen gelyk heeft. By het lezen
der verwyzing naar het werk van den heer Pierson, heb ook
ik gedacht: als de heer Pierson dit leest, zal hy —en zyn rede
heeft getoond dat ik my niet bedroog — zich wel met angst
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afvragen, waar wy zouden blyven, indien de Nederlandsche
gemeenten die toepassing aan zyn stelsel gaven.
Er is dan ook zeker eenige omzichtigheid dringend geraden,
vooral by het later aangaan van nieuwe leeningen, en in ieder
geval zal moeten vaststaan, dat daartoe nooit wordt overgegaan —• hetgeen ook de bedoeling is — zonder een gelijktijdige
' bezuiniging of een gelyktydige nieuwe belasting. Ik zou dan
ook niet graag zich geregeld zien herhalen wat uu gebeurt.
Ik acht het begin in dit opzicht, met den heer Patyn, niet
zeer gelukkig. Wy beginnen met op deze begrooting uitgaven
te breugeu, o. a. die voor de koloniale vaartuigen, terwyl de
middelen tot dekking eerst een volgend jaar zullen komen. De
annuïteit moet betaald worden! Waaruit? Ja, uit de vermoedelijke besparing op de exploitatie van de koloniale vaartuigen.
Ik moet dan ook erkennen, dat, indien men by de leeuingen
dezen weg opging, wy wel eens zouden kunnen komen waar
wj] niet wezen willen, üergelyke besparing kan wel eens tegenvallen en uit ervaring gesproken zou ik zeggen : als er geregeld
1
op gerekend wordt, zal zij zeker tegenvallen.
Maar als de Minister uu zegt, dat hy in dit opzicht de kolonie
nog wel eens haur plicht wil voorhouden; indien vaststaat, dat
j er nooit zal worden geleend zonder dat te gelijkertijd de gelden
er zyn uit besparing of uit leeuingen voor annuïteit, dan ben
ik niet voor de toepassing van dit stelsel bevreesd en dan neem
ik deze proeve niet zeer veel genoegen aan.
Indien ik dat beroep doe op den Minister , dan kan ik dat
, niet te meer vertrouwen doen, omdat wy daarover in de eerste
jaren een woordje moge medespreken. Ik ben dan ook zeker van
;
plan, met den heer Patyn by een volgende begrooting, strenger
1
nog Jan by deze, na te gaan of de uitgaven werkelyk gebracht
kunnen worden onder die waarvoor deze leeuingen worden
gesloten, en in de tweede plaats of er werkelyk te rekenen is
op de besparing of op de belasting, welke in de annuïteit moet
voorzien.
Maar nu stuit ik op de optimisten, die zeggen : als Nederland
, geen tekort meer heeft by te passen, wat moet er dan gebeuren ?
' Ik zou willen vragen: zyn zy wel allen optimisten, of zyn er
onder, die eigenlijk dien tyd met zekere vrees te gemoet zien ,
omdat onze voogdij dan over de kolonie verloren gaat.
Ik voor my behoor niet tot hen. Ik zal, al moeten wij tlan
, deze aangename gedachtenwisseliug missen, met vreugde den dag
begroeten waarop (Juraeao en Suriname onze hulp niet noodig
hebben. Maar al wensch ik dat, gelooven dat die tyd spoedig zal
aanbreken, kan ik niet. Ik ben overtuigd, dat de 2 millioen lang
uitgeput zal zyn eer wij zoover zullen zyn. Maar gesteld van niet,
wat zal dan eerst moeten gebeuren? Kan de kolonie eerst de gevolgen van de crisis te boven komen en de oeconomische kracht hebben
verkregen om in haar oeconomische behoeften te voorzien en liet
tekort op de exploitatie van productieve werken moeten dekken
of haar productieve werken zonder tekort exploiteeren, wat —
ik denk hier aan het voorstel betreffende den spoorweg, dat wy
straks zulleu behandelen — zeker nog lang een pium votum blijft.
Welnu, wanneer de kolonie eenmaal zooveel oeconomische kracht
heeft ontwikkeld, zal zij ook zeker begrypen, dat by leeningen
als deze als regel een grootei'e voorzichtigheid past. Zij zal ten
slotte, buiten ons, dan alleen nog maar hebben te beschikken
over het restant van de twee millioen.
En nu ten slotte de opmerking van den heer Patyn, dat
het stelsel van die tydelyke leeningen voor zoodanige gewone uitgaven zoo gemakkelyk leidt tot het doen van
uitgaven met te groote royalitait Ik zal dit niet betwisten,
maar wat daartoe nog meer opwekt, is het stelsellooze, en
dat hebben wij nu op dit oogenblik. Er is geen enkele grens.
De eenige grens is dit, dat men niet gaarne wil gaan boven
het subsidie van het vorig jaar, maar daaraan houdt men zich
ook niet. De kolonie is dus niet gebonden aan inkomsten, omdat
het tekort wordt bygepast en het bypasseu aan het tekort, al
is het groot, is voor Nederland niet een overwegend bezwaar.
Het voordeel van het voorstel is, dat het een grens aangeeft.
Ik accepteer het dus als het goede, omdat het beter is dan dat
wat wy hebben , ia zelfs als het beste, wy] het het eenig bereikbare is.
Ik had over de begrooting van Suriname nog heel wat op
myn hart, maar ik heb van het geduld der Kamer by de be-
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ouder de Javanen in omvang zal toenemen. Daarom vertrouw
ik, dat hij zal trachten ook dat euvel met kracht terug te dringen.
Overigens kunnen wij, zooals ik zeide, met trots wijzen op
hetgeen Nederland voor deze kolonie gedaan heeft. Zonder
aarzelen — ik geloof, dat er in de laatste jaren in de Kamer
nooit oppositie tegen is geweest — heeft uien met ruime hand
De heer vtl 11 Kol: Mijnheer de Voorzitter! Het vertrouwen geld Beschonken, in de jaren 1891 tot 1908 niet minder dan
in het koloniaal beheer van Suriname, waarvan de vorige spreker f O 500 000 subsidie. Op de begrooting die voor ons ligt, is zelfs
getuigt, bezielde ook mij, onder het beheer van de beide laatste gerekend op een subsidie — uien moet het aantal inwoners in
aanmerking nemen om een maatstaf te hebben — vau niet
Gourerneura van Suriname.
Ik wenseh heden dan ook minder oppositie te voeren dan wel minder dan f 11 per inwoner; dat zou bijv. gelijkstaan meteen
eenige bescheiden wenken te geven, de bemoedigende licht- subsidie voor Nederland vau 50 i *50 millioen per jaar. Ik juich
punten in de duisternis aan te stippen en trachten MD tê wijzen dat toe, ook omdat van al onze koloniën Suriname wel de
waarin nog verbetering kan worden verwacht. Vooral ga ik vol meest Hollandsche kan worden genoemd. Niet alleen door de
vertrouwen en hoop de naaste toekomst der kolonie te gemoet, taal, die er gesproken wordt, maar ook door de aanraking met
omdat er blyk gegeven wordt van hartelijke samenwerking, niet het moederland wat lnualel en xrlweprmirl betreft.
alleen tusachen Nederland en Suriname, maar ook in de kolonie
Van allen invoer in Suriname komt 00 pet. uit Nederland;
zelf, tusschen den Gouverneur en de Koloniale Staten. Zeer op Java slechts even meer dan 3/m- namelijk Hl pet.; van
zeker, het vorige jaar moest er aan herinnerd worden, dat er allen uitvoer uit Suriname gaat 44 pet. naar Nederland, uit
in die Koloniale Staten door gedelegeerden van den Gouverneur Ooat-Ind'fi slechts '/, of 25 pet.
wel eens een hard woordje is gevallen, maar blijkbaar is er toch
De cacao en suil»er gaat, wegens onze Nederlaudsche rafligeen rancune gebleven.
uaderijen, voor het grootste gedeelte naar Noord-Amerika: van
De Koloniale Staten werken loyaal samen met bestuur en de balata die uitgevoerd wordt, gaat echter 75 pet. en van het
Uegeeriug en zooals ook in bet Voorloopig Verslag te recht is goud 95 pet. naar Nederland.
gezegd, z\j verdienen waardeering wegens de wijze waarop ze
Van alle ingevoerde manufacturen komt ruim */| of 70 p^t.
otters willen brengen om te trachten de toestanden in Ie kolonie uit Nederland. Van de schepen, wat den inhoud betreft, die op
te verbeteren en zich los te maken van het Nederlaudsche Suriname varen, en de havens uit- en ingaan, vaart 29 pet. onder
subsidie. Zij waren immers bereid telkenmale wanneer het noodig Nederlandscbe vlag, op Java tegenwoordig slechts 15 pet. Nederbleek, hoogere belasting in te voeren. Heelt men echter wel lauil zij dus royaal tegenover deze kolonie; doch ik zou wel
altijd den goeden weg ingeslagen? Ik vrees, al wil ik geen per- eens even den wensch willen uiten, dat tegenover Java ook
tinent oordeel uitspreken, dat men de versterking der middelen eena met een soortgelijke royaliteit, al is het in mindere mate,
te veel gezocht heeft in verhooging der invoerrechten, en zyn worde opgetreden. Dan zouden wij, indien men een gelijken
mijn berichten juist, dan heerscht bij den kleinen man, onder maatstaf als tegenover Suriname per inwoner, wilde aanleggen,
de massa van de bevolking, de Creolen, eenige wrevel over de jaarlijks aan Java een 2 a 300 millioen gulden moeten uitkeeren.
hoogere invoerrechten, die zijn ingevoerd of zullen ingevoerd
Mijnheer de Voorzitter! Het teren op een subsidie, terwyl
worden. Zij klagen er over, dat hun hoofdvoedsel, het zoute feitelijk de Nederlaudsche schatkist was de kurk waarop vroeger
vleescb, reeds gestegen is van 4 op 5 cent, een stukje waschzeep het budget in die kolonie dreef, moet zooveel mogelijk worden
van 5 tot 6 cent, dat ook rijst, uien en aardappelen, de aller- tegengegaan. Het ernstig streven daartoe blijkt ook uit de
no id/.akelijkste levensbehoeften dus, eveneens duurder worden. finaucieele voorstellen van den Gouverneur en de uitlatingen
Nu kan men wel zeggen , dat in de naburige Fransche en der Koloniale Staten. Een middel daartoe is natuurlijk — het
Engelsehe koloniën de invoerrechten dikwijls nog hooger zijn , ligt voor de hand — de uitgaven verminderen en de inkomsten
maar men moet ook rekening houden met de draagkracht van vermeerderen. Hoe kan dit beide geschieden P De Gouverneur
de bevolking, en ik vrees — maar nog eens, ik laat het over heeft een bezuinigiugscommissie in het leven geroepen — maar,
aan personen meer bevoegd om te oordeelen — dat men door naar het tot heden toe verluidt, zyn de resultaten niet bete hooge invoerrechten de prijzen der levensmiddelen opdrijft, moedigend, en zal op groote geldelijke bezuiniging niet te rekenen
doordat men te veel vervalt in indirecte belastingen in plaats vallen. Ik hoop echter, dat na de studie van de rapporten toch
nog gelegenheid zal worden gevonden de formatie in te krimpen
van door directe belastingen de gegoede klassen te treffen.
Wat ik vooral niet vreugde heb begroet, is de houding vau en sommige diensten samen te smelten. Met genoegen heb ik
de Koloniale Staten tegenover de strenge opiumwet, die de gezien , dat reeds het voornemen bestaat na de voltooiing van
Gouverneur heeft ingediend. Dy wil niet minder dan binnen den Lawa-spoorweg den spoorwegdienst samen te smelten met
10 jaar het bezit en gebruik van opium in de kolonie Suriname het bouwdepartement.
absoluut verbieden. Hoe draconisch dat schijnen moge, ik juich
Echter, wanneer men werkelijk bezuinigt — het is hedendie moedige daad van den itouverneur ten volle toe. Het opium ochtend by de bespreking der begrooting van Curacao reeds te
is er nog weinig bekend, wie er van gebruik maken, zijn berde gebracht — heeft men noodig de hulp vau personen,
Chineezen en immigranten. Nu heeft men nog de gelegenheid niet de locale toestanden bekend , in de eerste plaats vau de
dien kanker, die, wanneer hij eenmaal is doorgedrongen, zoo Koloniale Staten. Daarom betreur ik het nog altijd, dat dit
uiterst moeilijk ia uit te snijden, uit de kolonie te weren. lichaam , dat zich verdienstelijk getoond heeft en waaraan ook
Het wordt echter hoog tijd, dat wordt ingegrepen, want door den Minister hulde gebracht wordt in zijn memorie
te recht werd in Onze \Yesl kort geleden gezegd, dat het vau antwoord , toch feitelijk gekortwiekt wordt in zu'n streven,
opium voor Suriname een „sociaal gevaar' is te achten. Daarin doordat hun rcrltt van amendement wordt beknot. De Minister
wordt gesehreven, dat in de Ladesmasstraat krotten aanwezig erkent wel het recht van amendement der Koloniale Staten,
zh'n, waar dat heulsap door talrijke inwoners wordt gebruikt. maar zegt hij, door art. 46 van bet Reji;eeriugsreglement is de
Er wordt een beschrijving van gegeven hoe Chineezen , Britseh- Gouverneur niet verplicht de maatregelen,^ bij amendement
Indiërs, Javanen, en ook Creolen, ja Creolen! die vroeger liet in de be^rooting gebracht, door te voeren. Zeer zeker, maar
opium niet keuden , ook vrouwen met kinderen, soms zuigelingen, ook de Nederlaudsche Grondwet in art. 71 bepaalt precies hétdie ze meenemen naar die krotten in plaats van ze thuis te zelfde. De Koningin kan de wetten, hier door de Staten-Generaal
verzorgen, op britsen in verdierlijkten toestand dooreen liggen. in hun beide takken aangenomen, al of niet goedkeuren, maar
Ik heb met genoegen gezien, dat wat de financiën betreft de wat komt van die bepaliag in «Ie practyk terecht? Behoudens
Koloniale Staten geen bezwaar hebben tegen die strenge wet, een hooge, hooge uitzondering werden en worden de besluiteu
en ik hoop, dat ze zal worden doorgevoerd, zóó dat binnen der Staten-Generaal ook van hoogerhand goedgekeurd. Daarom
10 jaar het opium voor, goed uit de kolonie zal wordfn geweerd. hoop ik, dat de tegenwoordige Gouverneur wel zoo menschkundig
De Gouverneur moet zijn aandacht echter niet uitsluitend op zal zijn om, nu de verhouding goed is, wanneer werkelijk
het opium gevestigd houden, maar ook op het alcoholgebruik een amendemeut wordt aangenomen, dan wel een voorstel door
onder de Creolen en anderen, want ik vrees dut dit eerlang ook de Koloniale Staten gedaan, dit niet naast zich neer te leggen.
grootiug van Curacao al meer gebruik gemaakt dan rechtmatig
was en wil de beleefdheid der Kamer, om my dat niet euvel
te duiden , beantwoorden niet de coutra-beleefdheid door alle
verdere punten voor ditmaal te laten rusten.
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Verder wy's ik er op, dat de taak van die Koloniale Staten
moeilijk wordt en dat zy zich zelf moeten voorbereiden om in
de toekomst — nog meer of minder ver verwijderd — eenmaal
buiten de controle van de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging om, geheel en al een eigen vertegenwoordigend lichaam
te vormen en het geheele bestuur in handen te nemen. Doch
daarom is het ook billijk, dat aan de leden een schadeloosstelling
wordt toegekend zooals wy die krygen, in ruil voor hun moeite

eD arbeidt

die absoluut geen geneeskundige kracht uitoefenen. Het eenige
bewya van belangstelling der Begeering in hun gezondheid
schynt het leveren van doodkisten te zyn, waarin zy hun doodeu
kunnen begraven.
Zou hier geen schoone taak zyn weggelegd voor de zending?
Het is waar, de afstanden zyn groot, het verkeer is moeilyk,
maar in de vorige eeuw hebben toch Jezuïten in Fransch-Guyana
de groote massa van de Indianen bekeerd. De Indianen die aan
de Oostelyke en Westelijke grenzen van Guyana wonen, zyn tot
Christenen gemaakt. Waarom zouden zendelingen, die liefde
voelen voor hun levenstaak, het goede werk ook daar niet willen
verrichten ?
Ten slotte wensch ik nog enkele woorden te spreken over
den toestand van den landbouw in Suriname.
Gedurende de laatste jaren zijn groote stukken land in orde
gemaakt en men was ijverig werkzaam om de krulloten/.iekte
van de cacao te bestrijden; moge men daarin slagen.
Itc productie van de balata is toenemend en men mag onderstellen dat die productie een groote vlucht zal nemen, maar
volgt men bier wel den goeden weg? Het schynt dat er geen
concessiën gegeven worden beneden de 5000 hectaren. Kapitaal
voor het bedrijf zelf is niet veel noodig, doch moeten zy die
met de balata-productie willen beginnen, nu dadelyk f500 storten
in de schatkist en gelden hebben voor uitrusting. Zou het niet beter
zijn, dat de fiscus zyu hand uiet zoo snel uitstrekte, nog vóór dat die
menschen ook maar een cent hebben verdiend? De balata moet uitgevoerd worden ; in het eigen laud wordt zy immers niet gebruikt;
het zou dus zeer gemakkelijk zijn om een uitvoerrecht te hetfeu,
op welke wijze dan ook, opdat de schatkist bet deel bekome dat
haar rechtens toekomt. Daardoor zon ook de kleine man aan deze
industrie deel kunnen nemen.
Wat de bananen betreft, luiden de berichten vol hoop; 1100
hectaren zijn beplant en weldra zal men 3000 hectaren hebben.
Voor zoover ik een berekeuiug heb kunnen maken uit de stukken
die op de griffie zyn uederlegd, zal men later van die 3000
hectaren op een jaarlijksche opbrengst vau 10 a 12 uiillioen
kunnen rekenen. In 1908 hoopt men met de levering te beginnen, en zullen er ook 1500 immigranten voor het naaste jaar
noodig zyn. Volgens de stukkeu op de griffie, rekent de Gouverneur er op, dat al de uitgaven in het jaar 1911 aau de Regeering zullen zyn gerestitueerd. En dat dergelyke massa productie
van den landbouw in velerlei opzicht een gunstigen invloed op
de oeeonomische welvaart vau de geheele landstreek kan uitoefeuen, blijkt wel uit de scheepvaart. Men zal nu in Suriname krygen een wekelijkschen dienst met flinke booten naar
New-Vork, en dat terwyl het veel grootere en zooveel meer
bevolkte Java slechts met subsidie vanwege het Gouvernement
een stoomvaartlijn tot stand kon brengen naar Japan, en in
Nederland om een lijntje naar Zuid-Amerika te handhaven,
eveneens subsidie der Kegeering noodig bleek. Hier daarentegen
wordt de lijn naar New-York geheel zonder steun van het
Gouvernement langs natuurlijken weg, door de productie te
vermeerderen, tot stand gebracht. En in de toekomst zal wellicht
nog eeu spoorweglijn naar de Beueden-Saramacca, de bananenstreek by uitnemendheid, noodig blijken. Ik begryp volkomen,
dat de Minister daaromtrent nu nog geen beslissing wil nemen;
ik juich het evenwel toe, dat tijdig de daarvoor noodige inaatregeleu, als opnemingen, enz. zullen worden getroffen. Daardoor kan toch de cultuur der bananen zeer worden bevorderd,
omdat men niet meer zoo afhankelijk zij van de getijen en het
langzame vervoer, overlading wordt vermeden, de transportkosten
verminderen, zoodat men veel beter de concurrentie kan volhouden.

IQ In de Memorie van Antwoord, bladz. 5, zegt de Minister, dat
hun werkzaamheden „van geringen omvang" zijn. Dat waren
ze een tiental jaren geleden, maar heden is dat niet meer zoo.
In de vergadering van 2 Mei jl. heeft het lid de heer Libertador
Ellis uitgerekend, dat zij hadden gehouden in het geheel — opeuhare en andere bijeen komsten tezamen — 43 vergaderingen per
jaar, dat 35 wetsontwerpen waren behandeld, dat zij ongeveer
104 werkdagen aan de gemeenschap hadden moeten ten offer
brengen. Zou het onder die omstandigheden niet billyk zijn om
hun voor al dat werk een billijke schadeloosstelling uit te keeivu?
In hoever zal uu, ondanks den goeden wil van de Koloniale
Staten, ondanks de toewijding van den Gouverneur, ondanks
den steun van de Nederlandsche Kegeering, oeeonomische vooruitgang van de kolonie mogelijk blijken? Dat zal voornamelijk
afhangen — daar men dien vooruitgang voornamelijk in den
landbouw zal moeten zoeken — van de geschiktheid van den
bodem voor de cultuur. Nu is echter in den laatsten tijd gebleken, dat de bodem van Suriuame alleen vruchtbaar is vlak
langs de oevers van de rivieren, waar de klei van de Amazonerivier in vroegere eeuwen zich heeft afgezet eu waar men in
deu slaventijd de gronden ingepolderd heeft, die nog gebruikt
worden voor de plantages, meestal dienende voor den grooten
landbouw. Zoodra meu echter de oevers verlaat, komt men in
laag gelegen landen, vaak beneden vloedpeil, die in den regen,
omdat zy geen voldoende loozing hebben, veranderen in moerassen. Aau inpolderen daarvan valt wegens de kosten niet te
denken. Gaat men hooger op, waar de terreinen wel loozeu. dan
vangt het boschklimaat aan met de malariaplaag, waarvau de
Zuidgrens nog niet gevonden is. Daar kunnen het alleen volhouden de inboorlingen en de lieden van hetzelfde ras uit
Demerara, maar andere menschen kunnen in die warme en
ongezonde streken niet leven.
In vrees om die reden, dat, al moge meu uog zooveel belangstelliDg toonen in Suriname, het land nog lang dun bevolkt
zal blyveu. Een reden te meei om — ik deed dit reeds verleden
jaar — nog eens de aandacht te vestigen op het geheim, dat
alleen verbetering kan brengen om alles in te spannen om de
bevolking te vermeerderen. Straks zal ik met enkele cijfers aautooneu, dat de Creoolsche bevolking langzamerhand wegkwijnt,
althans stationuair blyft. Maar zou men niet andere inwoners,
wel degelijk bestand gebleken tegen het klimaat, wat beter
kunueu beschermen? Ik bedoel de Boschuegers, die in vroeger
eeuwen zijn weggeloopen en die thans in ongunstige omstandigheden in volslagen afzondering leven, en zich zelf moeten redden.
In het begin der XIXde eeuw werd hun aantal geschat op
26 000. Hoeveel er nu zijn, weet men niet eens, doch zou het
uiet de plicht der liegeering zyn om te trachten dit getal globaal
te weten te komen en na te gaan of die bevolking toe- of'
afneemt ? En verder om maatregelen tot verbetering van hun
gezondheidstoestand te nemen, teu einde hun getalsterkte te
vermeerderen ? Kon men hun een tegengif voor slangeubeet
verschaffen, dan ware hun reeds een groote dienst bewezen.
Ook had men wat beter kunnen letten op de oorspronkelijke
bewoners van het land, op de Indianen. Eeirige jaren geleden
Wat de rijst betreft, het doet mij genoegen te bemerken, dat
heeft een bekend schryver, pater van Coll „Land en Volk van ook in die richting de Regeering iu de laatste jaren krachtig
Suriname" beschreven. Het blijkt daaruit, dat de Indianen afkom- werkzaam was. De productie van ryst is in de jaren 1901 tot
stig zyu van de Ivoodhuideu uit Florida, die in vroeger eeuwen 1900 gestegou met li pet. en bedraagt nu 1 5'X) 0Ó0 kil. jaarlijks.
naar Suriname zyn overgestoken; zy zyn dus voor ontwikkeling De invoer dadde daarentegen in de laatste 15 jaren vau f 8,40
vatbaar. Onlangs heeft men immers nog in een der illustraties tot f 5,00 (in l*.i06) per inwoner.
de afbeelding kunnen zien van een Indianenschoo! in Amerika,
Het is aldus te hopen, dat. wanneer men nog meer gronden
die blijkbaar uitstekende resultaten gaf. Thans worden die men- kan beschikbaar stellen, de kolonie eerlang in haar eigen beschen eenvoudig aan hun lot overgelaten; aanraking met hen hoeften aan dit hoofdvoedingsmiddel zal kunnen voorzien.
bestaat nagenoeg niet. Zou de Regeering byv. niets kunnen
Wat nu de ontwikkeling var den landbouw betreft, zoowel de
doen om de gezondheid der Indianen te bevorderen? Zij levereu groote als de kleine, mag niet worden vergeten, dat deze voor
zich over aan geestenbezweerders en toovenaars, hun „piaaimans", een niet gering deel is te danken aan de vreemdelingen. Men mag
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wel niet als eeu axioma aauueuien, dat alle negers lui zyn; hun
schijnbare luiheid is vaak een historisch gevolghunner vroegere
slavernij, maar toch zijn zn in sommige opzichten de minderen
van den Britsch-Indiè'r. Wat de bananen betreft, produceeren
de Britsch-Indiërs 48 pet., van de maïs 49 pet., van de bacoven
67 pet en van de rijst 81 pet. der totale opbrengst. En, wil men
een zuiverder maatstaf, door te rekenen met het aantal personen,
die aan het landbouwbedrijf deelnemen, dan komt men tot het
resultaat, dat de Britsch-Indiè'r per arbeider minder cacao, aardnoten en vruchten voortbrengt, docli 1,1 maal meer maïs, 1,9 bacoven
en 2' 3 maal meer ryst dan de Creool. Op het oogenblik vormen
de Britsch-Indiërs reeds een vijfde deel der betolkiug, ongeveer
150UO personen, die meerendeels in kleine perceelen den landbouw uitoefenen. Ik heb dan ook met genoegen uit de wijziging
in deze begrooting door den Minister aangebracht gezien, dat
de Minister, daarbij steunende op den Gouverneur, er voor zorgen
zal dat het nooit ontbreken zal aan kleine perceelen voor deze
en andere kleine landbouwers. In de omstreken van Lelydorp
wil men bijna 1200 hectaren geschikt maken voor den kleinen
landbouw, eu mocht uit het rapport der commissie voor den
Saramaccapolder de grond ook daar niet ongunstig blijken voor
den landbouw, dan kon ook deze worden uitgebreid. Nu is het
echter niet alleen noodig om het aantal perceelen te vermeerderen, maar ook de oppervlakte van elk perceel. Wil men de
menschen in de gelegenheid stellen om verschillende ook overjarige gewassen te planten, dan zullen daarvoor minstens 5
hectaren noodig zijn. Over die productieve werken sprekende,
nog een enkel woord ten bate van de eenige Nederlandsche
kolonisten, die wij in onze koloniën hebben, de Hollandsche
boeren aldaar.
Op 10 Mei jl. heeft een der hunnen, het lid van de Koloniale
Staten, de heer Tamniinga, er op gewezen, dat om eeu behoorlijke loozing van de terreinen der kolonisten te krijgen, de
Drambnindersgracht over 2000 nieter moet worden verbreed en
uitgediept. Hij herinnerde e' aan, dat in 1854, toen hun voorzaten zich daar vestigden, gevraagd werd en toezegging werd
gedaan van verbetering, doch dat er sedert nog niets van was
gekomen. In 1898 hebben zij hun rechtmatige grieven herhaald,
maar de toezegging is nog steeds niet vervuld.
Ik hoop, dat alsnog aan dit verzoek, een niet omvangrijk
werk, zal worden voldaan door de uitdieping der genoemde
gracht, omdat deze Hollandsche boeren er met meer voordeel
hun landbouw en veeteelt kunnen uitoefenen.
Wat de nijverheid betreft, schijnt weinig uitzicht te bestaan,
dat in Suriname veel nieuwe industrieën zullen geboren worden.
Een hoogst enkele industrie, die levensvatbaar bleek, de lucifersfabricage, wordt tegengewerkt door de belastingwetten, waardoor concurrentie van vreemde lucifers is toegenomen, welke
den afzet van het inheemsche fabrikaat in de kolonie
bemoeilijkt.
Ook heb ik met genoegen gezien in bijlage B 1 . een verdeeling
van de beroepen, waaruit blijkt, dat de landbouw eigenlijk het
hoofdberoep in de kolonie is. */f van allen die een beroep uitoefenen doen dit by den kleinen landbouw; neemt men daarbij
de veldarbeiders op de plantages , dan kan men gerust zeggen,
dat ongeveer 2/3 van allen die werkzaam zyn, bij den landbouw hun kost moeten verdienen.
In de statistiek heeft mij getroffen het groot aantal , 1031 ,
waschvrouwen , en neemt men daarbij de 1278 huisbedienden ,
dan mag men zeggen , dat ' ,, der werkzame inwoners van de
kolonie dient voor de reinheid of het gemak van anderen.
Een industrie, waarvan men vroeger hooger verwachtingen
had , die evenwel zijn teleurgesteld , maar die nu weer begint
te herleven , is de goudindustrie. Het maximum werd in het
afgeloopen jaar bereikt; men heeft kunnen uitvoeren 1188 K.G.
goud, voor een waarde van f 1600 000, of ruim '/3 van den geheelen uitvoer. Dit is te danken aan het klein-bedrijf en het
zoogenaamde in onderhuur geven van de concessies.
Nu schijnen echter misstanden te ontstaan, door dat tusschenpersonen anderen onder bepaalde voorwaarden de grondontginning laten uitoefenen. Het bezwaar voor den kleinen werkgever
is, dat zij vaak moeite hebben om hun voorschotten terug te
krijgen van de Creolen, doch als nog grooter bezwaar staat er
tegenover, dat die kleine werkgevers, die over geen kapitaal
beschikken, in de meeste gevallen door te ver gedreven uitbui-

tiug van de kleine mijnwerkers een behoorlijk inkomen trachten
te verkrijgen. Ik zou over het klein-bedry'f voor de goudwinning
de aandacht van den Minister willen vestigen op de rede van
den heer Bueno, 2 Mei 1907 gehouden in de Koloniale Staten.
Hu' wees op de wenschelykheid van vrijheid van exploitatie;
geen retributie naar de oppervlakte, maar belasting van den
uitvoer; een niet te groot maximum van de concessiën en
invoering van bed rü f ad wang. Hy' stelde ook voor, dat het
Gouvernement de terreinen die waarschijnlijk goudhoudend zyn,
zou uitgeven aan kleine mijnwerkers, als thans de particulieren
doen, tegen bijv. 15 pet. van de opbrengst. Alsdan zullen zy
zelf de vruchten van hun arbeid genieten.
Verleden jaar is gewezen op gerechtvaardigde klachten onder de
arbeiders in de goudmijnen en by' de balata-industrie, eu ik hoop
nu vurig, dat het arbritlscontract, dat reeds onder den vorigen
Gouverneur is opgemaakt, eindelijk zal worden afgedaan. Negentien maanden is het al in staat van wijzen en nog wordt er
mede gedraald. Ik hoop, dat de Koloniale Staten de urgentie hiervan zullen inzien, want alleen door voorzorgen te nemen by de
werving en aanvoer der immigranten en behoorlijke behandeling
in Suriname, zal men op den duur de werkkrachten, die zoo
dringend noodig zyn in deze kolonie, verkrijgen en behouden.
Worden wel steeds alle mogelijke voorzorgen genomen ? In
het Koloniaal Verslag van het vorig jaar wordt medegedeeld,
dat in 1990 aangevoerd zijn -J85 Javanen, groot eu klein en dat
105 daarvan onmiddellijk in het hospitaal moesten worden
opgenomen , waarvan 38 lijdende aan geslachtsziekten. Het wyst
er op, dat men er tot heden niet in geslaagd is den gewonen
landbouwer uit Java te krijgen , doch in hoofdzaak het schuim
van de bevolking , zoowel mannen eu vrouwen, waarbij men in
elk geval verslaafde opiumschnivers moest weren. Uit BritschIudië zyn in dat jaar 032 koelies gekomen, waarvan er 150 by
aankomst in het hospitaal kwamen. Geslachtszieken zyn hier
weinig of geen, maar 58 waren door wormziekten aangetast of
werden in observatie gehouden Eén cijfer in het Koloniaal Verslag
maakt een vreemden indruk. Die 600 Britsch-Indiërs zyn in
twee be/.endingen aangekomen. Aan boord hadden 11 geboorten
plaats, waarvan 7, dus 63 pet., ontijdig. Wat is de reden hiervan ?
Het Koloniaal Verslag zegt het niet. Zou het kunnen zyn dat
slechte slaapplaatsen aan boord, overvulling of weinig hygiënische
toestanden de redenen hiervan waren V Ik hoop, dat, indien dit
zoo is, de Minister hiertegen maatregelen zal trachten te beramen.
Vooral dient de behandeling goed te zyn op de plantages zelf
Er zijn geruchten, dat op de bekende plantage Mariënberg
de koelies ontevreden zijn over beknibbeling en onrechtmatige
inhouding op hun loon. Mocht het waar zyn, dan hoop ik, dat
het niet zal leiden tot opstootjes als die voor een paar jaar,
waarby de gewapende macht moest optreden en waarbij dooden
vielen. Door een rechtvaardige behandeling volgens de bepalingen
van het arbeidscontract kunnen dergelijke opstootjes wel vermeden worden.
Een cultuur waarvoor van het particulier initiatief bitter weinig
is te verwachten, doch die bij steun van de Regeering misschieii
goede resultaten kan opleveren, is het boschwezen. Ik heb er
geen oordeel over, doch het schijnt dat er in Suriname veel
minwaardig hout groeit, dat moeilijk afzet in Europa zal kunnen
vinden. Ik hoop echter, dat men in elk geval, zy het op voorzichtige schaal, proeven zal nemen, om over die al of niet
denkbeeldige bezwaren te kunnen oordeelen. Want mocht men
deze boschexploitatie staken, dan zullen uog jarenlang die ry'kdommen van het binnenland gesloten blijven voor de gemeenschap.
Een cultuur die weinig kans op mislukking biedt, is de heveacultuur. Geschikt voor aanbouw in dit klimaat en op alluvialen
grond is er alle redeu die cultuur rendabel te achten. Een
bezwaar voor het particulier initiatief is echter, dat men zeer
lang, 19 a 20 jaar, moet wachten vóór men rente van zyn geld
trekt.
Hier ligt de taak der Regeering, welke niet op onmiddellijke
winst behoeft te letten, maar slechts op de toekomst, desnoods
op het volgend geslacht.
Ik hoop, dat de Koloniale Staten en de Regeering de plannen
van den tegenwoordigeu Gouverneur, tot aankoop van een
plantage voor de gouveruements hevea-onderneming, ten spoedigste zullen doorvoeren. Dit zal dienen ten bate van de schat-
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kist; men zal er kapitaal door trekken en de welvaart der bevolking doen toenemen.
Ten slotte nog iets over den tegenwoordigen oecouomischen
toestand van de bevolking, wat haar getal en gezondheid
betreft. Beide zijn bedroevend.
Wh' hebben in het Koloniaal Verslag voor het eerst een overzicht gekregen van de bevolking in de achtereenvolgende tijdperken.
Daaruit blykt, dat in 45 jaren, van 1850 tot 1895, het getal
Creolen stationair is gebleven, althans niet noemenswaard is
toegenomen.
Ecu kleine stijging had plaats in de laatste 9 jaren.
Zy- zyn toen van 50 300 tot 54 800 gemiddeld met 1 pet. per
jaar — wat zeer gering is te noemen — toegenomen. Daartegenover staan de immigranten , de I3ritseh- en NederlandschIndiërs. Deze zyn in hetzelfde tijdsverloop van 1G 700 tot 25 300
gestegen , dus jaarlijks 5:/:) pet. toegenomen. Op dit oogenblik
vormen
zy , ofschoon slechts sedert enkele jaren ingevoerd, reeds
1
3 der geheele bevolking.
Wat uu is de reden van deze geringe toename der inheemsche
bevolking? De groote sterfte. In ronde getallen sterven er van
de Creolen 2,88 pet., van de Javanen 1,90' pet. en van de BritschIndiërs 1,08 pet., zoodat de sterfte der IJritsch-Indiërs slechts
*/l is van die der Creolen, die men toch denken zou dat gehard
waren tegen het klimaat en heter bestand tegen alle mogelijke
invloeden. Het gevolg daarvan is, dat —wanneer men doorgaat,
en dit juicht ieder toe, met den invoer vau al deze vreemdelingen — wis en zeker binnen een afzienbaren ty\l het Aziatisch
ras in Suriname zal overheerschen.
Wat zyn nu wel de oorzaken van die groote sterfte en daardoor
geringe toename der bevolking?
In hoofdzaak de hygiënische toestand der stad Paramaribo,
de slechte afwatering, waaraan de Minister gezegd heeft, dat
spoedig alle zorg zal wordeii besteed ; het ongezonde drinkwater,
waarin ik hoop, dat verbetering zal worden gebracht, en ten
slotte slechte woningtoestanden, welke ik vertrouw, dat onderzocht en eveneens verbeterd zullen worden. Vervolgens de sterfte
aan verschillende ziekten, wat ik vroeger reeds meermalen heb
toegelicht.
Vooral wat de kinderen betreft blijkt uit de Memorie van
Antwoord, waarop ik vroeger jaren ook reeds heb gewezen, dat
de cyfers van kindersterfte wel niet zoo hoog zyn, maar wel
dat der ziekten ook onder de schoolkinderen.
Jaar in jaar uit kunnen wy in het Koloniaal Verslag lezen,
dat ongeveer '/« van al de leerlingen door oogziekten, trachoom
en ophtalmia catarrhalis wordt aangetast. Dit jaar ziju er van
de 926 aangetasten slechts 179 genezen.
In Paramaribo sterft er op de 9 overledenen één aan tuberculose en 1 op de 12 aan malaria, ziekten die voorkomen konden
worden met den tegenwoordigen stand der wetenschap. Een op
de 8 dooden is te wijten aan ziekten der spijsverteringsorganen,
waarschijnlijk ten gevolge van slechte voeding en ongezond
drinkwater. Het blijkt dus wel, dat de sterfte door doeltreffende
maatregelen van Regeeringswege kon worden ingekrompen en
verminderd.
Behalve de nvnschen gaat de veestapel in de kolonie ook
achteruit. Wanneer men de diverse soorten ouder het vee nagaat,
bln'kt uit het Koloniaal Verslag, dat sedert het toppunt van bloei
werd bereikt, de runderen na 1903 zijn achteruitgegaan met
12 pet , de paarden niet 23 pet. sedert 1901; geiten met 11 pet.
sedert 1900; varkens met 18 pet. sedert 1901, enz.
Wat daarvan de oorzaak is weten wn' niet. Is het gebrek aan
weidegrond ? Dat is mij onbekend en voor zoover ik weet is dat
nog niet voldoende onderzocht.
Men zal — ik juich het toe — pogingen doen om het ras te
verbeteren en met genoegen heb ik gezien dat op deze begrooting ook de aankoop van enkele fokstieren is opgenomen.
Minder slecht dan de veeteelt gaat betrekkelijk de handel, die
voor de kolonie in haar tegenwoordige omstandigheden niet zoo
heel ongunstig is te noemen. Het totaal vau de iu- en uitvoer
per inwoner bedraagt in Suriname f 13,90, dat is bijna l i maal
meer dan op Java.
Ik wil het hierbh' laten, en heb getracht in korte bewoordingen te schetsen op welk terrein vooruitgang en op welk
terrein nog altijd achteruitgang moet worden geconstateerd. Ik
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wil ten slotte alleen zeggen tot hen die het lot van de bevolking
der kolonie in handen hebben: gaat voort op den weg, die
in de laatste jaren door den vorigeu Gouverneur en den tegenwoordigen is ingeslagen. Het slagen ligt niet aan u, maar ernstig
pogen is plicht. Er is vooruitgang in Suriname, al zagen
velen de toekomst vry donker in. Zoowel wat den kleinen
als wat den grooten landbouw betreft, gaat het langzaam
vooruit. Onze verwachtingen mogen wij niet te hoog spannen,
maar wy blijven nog altyd de hoop koesteren, dat, nu Nederland zyn plicht heeft gedaan en ook in de kolonie de bevoegde machten met alle krachten hun plicht vervullen, daarvan in de naaste toekomst vruchten worden geplukt.
De beur Fock, Minister vau Koloniën: Mynheer de Voorzitter! Ik wensch te beginnen met mij aan te sluiten bij de
hulde welke de heer vau Kol gebracht beeft aan den vorigen
en aan den tegenwoordigen Gouverneur voor hetgeen zij in bet
belang der kolonie hebbeu gedaan. Met genoegen hoorde ik dien
geachten afgevaardigde constateeren , dat er in vele opzichten
vooruitgang is eu hoorde ik hem in vele opzichten prijzen de
maatregelen welke in deu laatsten tijd zijn genomen.
De opmerkingen van deu heer van Kol betreffende verschillende onderdeelen wensch ik thans allereerst te beantwoorden.
Hy wijst er op , dat de inkomsten niet moeten gezocht worden
in een sterke opdryving der indirecte belastingen , maar dat
veeleer moet getracht worden de directe belastingen te verhoogen.
Ik doe den geachten spreker opmerken, dateenige jaren geleden
onder den vorigen Gouverneur de inkomstenbelasting reeds is
herzien en verhoogd, en het is zeer do vraag of nog verdere
verhooging mogelijk zou zyn. De verhooging van het tarief van
invoerrechten is niet gelegd op artikelen van eerste levensbehoefte, maar op vele andere artikelen, zoodat die verhooging in
dit opzicht geen ernstig bezwaar kan opleveren.
Te recht heeft de heer van Kol gewezen op het gevaar van
uitbreiding van het opiumverbruik en ik geef hem toe, dat het
wenschelyk is dat de strenge maatregel, welke te dien aanzien
door den Gouverneur is voorbereid, tot stand komt, opdat aldus
bet opiumverbruik, hetwelk in Suriname nog niet zoo inheemsen
is als iu Oost-Indië, kan worden tegeugegaan.
Het alcoholgebruik is zeker een ander gevaar, ook daaraan
wijdt de Gouverneur ziju aandacht en ik twyfel niet of hy zal,
zoo noodig, daartegen maatregelen nemen.
De instelling van de bezuinigingscommissie, waarvan de
geachte afgevaardigde heeft gesproken, heeft tot nog toe geen
bepaalde resultaten opgeleverd, de commissie is niet haar arbeid
nog niet gereed. Wij zullen dus de resultaten moeten afwachten
om te kunnen beoordeeleu of inderdaad van dergelijke commissiën
nut te verwachten is.
Te recht heeft de geachte spieker den Kolonialen Staten lof toegezwaaid voor hun werk en voor de toewijding aan de goede
zaak. Op grond daarvan meende hy te mogea herinneren aan
hetgeen hy verleden jaar heeft betoogd, ui. dat het wenschelyk
zou zyn aan de leden der Staten een schadeloosstelling te
geven evenals hier is toegekend aan de leden der Tweede Kamer.
Het blykt niet dat aan dergelijke schadeloosstelling behoefte
bestaat. Daarom i s , naar ik meen, zoolang de fiuanciëu der
kolonie zoo betrekkelijk ongunstig zyn als nu nog het geval is,
toekenning van een schadeloosstelling aan de Staten geen uitgaaf, die in de allereerste plaats iu aanmerking mag komen.
Het blykt toch, dat de leden van de Staten zich ook zonder
schadeloosstelling beschikbaar stellen.
Ik betwijfel of een schadeloosstelling er toe zou leiden, dat
wy een betere samenstelling van de Staten zouden krijgen.
Gaarne wil ik overwegen en er met den Gouverneur over in
overleg treden, gelijk ik in de Memorie van Antwoord heb
toegezegd, in hoever het wenschelyk is aan de Staten toe te
kennen het recht van vryen overtocht op gouvernements-vaartuigen.
Ook het recht van amendement heeft de geachte afgevaardigde
nu, evenals verleden jaar, ter sprake gebracht. Ik ontken niet,
dat de leden der Staten het recht van amendement hebben;
alleen was het de vraag of de Gouverneur verplicht is gebruik te maken van een krediet, dat by amendement op de
begrootiug werd gebracht. Die vraag meen ik ontkenuend te
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moeten beantwoorden. Wanneer de Stateu een extra krediet
toestaan, en de Gouverneur meent dat het niet noodig is
In-t geld uit te geven, dan behoeft liy dat natuurlijk niet te doen.
De geachte afgevaardigde heeft verschillende cultures de revue
laten passeeren en aangetoond. dat het met de meeste op dit
oogenblik »rjj bevredigend staat. Zelfs ten aanzien van de cacao
zyn er meer gunstige berichten. Laat ons hopen, dat die zich
bevestigen, en dat inderdaad de eacao een beter tyd tegemoet
gaat dan dat product in de laatste jaren heeft beleefd.
Ten aanzien van de bacoven zijn wy- vol moed , en ik hoop
dat, wanneer in 1908 de eerste verscheping zal plaats hebben,
blijken zal dat wij niet verkeerd hebben gezien toen wy met
die cultuur zijn aangevangen en dat inderdaad die groote inkomsten er uit zullen worden verkregen , die w\j ons er van
hebben voorgesteld. Met den geac'nteu afgevaardigde juich ik
het toe dat wy ten gevolge van die cultuur een uitbreiding
krijgen van onze scheepvaart door een nieuwe wekelijksche
verbinding van Suriname met Xew-York.
De geachte afgevaardigde heeft ook gewezen op het plan dat
bestaat om een spoorweg te leggen naar de Beneden-Saramacca .
maar gelukkig heeft hy er aan toegevoegd, dat wij vooreerst
nog geen voorstel ter zake moeten doen. Ik ben het daarmede
eens. Eerst zal de behoefte moeten blyken. Voorloopig kan het
vervoer zeer zeker nog met bouten of ponten geschieden.
Ten aanzien van de nijverheid beeft de geachte afgevaardigde
er op gewezen , dat er in dat opzicht in de kolonie nog niet
vepl te pi'ijzeu valt. Inderdaad, veel nijverheid is er nog niet:
evenwel valt op een enkele fabriek , zooals de lucifersfabriek
te wijzen. Ongetwijfeld zullen nieuwe industrieën door het Gouvernement gesteund worden, wanneer dat wenschelijk is.
Ook het klein bedrijf in de goudindustrie is door den geachten
afgevaardigde ter sprake gebracht. Ook daaraan wijdt de Gouverneur zijn aandacht.
Het bosch wezen is in onderzoek: te dien opzichte wordt een
proef genomen.
De geachte afgevaardigde heeft gesproken van de gebreken
•van het hout, waarvan, naar hij meende, zou gebleken zyn. Ik
geloof' echter, dat die opvatting niet geheel juist is. Ik meen
dat het hout. dat reeds hierheen is gezonden, het manbarklakhout
en het bruin hart, gebleken is zeer goed te zyn. De vraag is
alleen of' liet voordeel oplevert het te gebruiken.
Ik hoop met den geachten afgevaardigde, dat de Stateu zich
zullen vereeuigen met de verordening die thans bij hen aanhangig is en er dus gelegenheid zal zyn om op Slootwijk de
hevea-cultuur van bestuurswege te gaan beoefenen.
De gezondheidstoestand is ook door den geachten afgevaardigde
besproken. Ik kan er hierbij op wyzen, dat dr. Koch. de chef
•van het hospitaal, op dit oogenblik met verlof in Europa is
en dat wij hem de gelegenheid zullen geven van zyn verblijf in
Europa gebruik te maken om die studiën te maken en die
ondervinding op te doen, welke hem in de kolonie zullen ten
goede komen.
De andere sprekers zyn allen hun rede begonnen met een
woord van waardeering uit te spreken over de finaucieele uiteeuzetting van den Gouverneur. Oaarne stem ik met dat woord
van waardeering i n : inderdaad geloof'ik, dat uit die uiteenzetting blgkt, dat de Gouverneur ten aanzien van de financiën op
den goeden weg is.
Tegeu het stelsel van leeningen op korten termijn zyn echter
door de heeren Patiju en Pierson be/.waren ingebracht, welke
hen wel niet doen besluiten om tegen het betrekkelijke wetsontwerp te stemmen , maar hun toch aanleidiug geven er by de
Regeering op aan te dringen met dit stelsel voorzichtig te zyn.
Den heer van Vuuren zeg ik dank voor den door hem verleenden
steun.
- <
De heer Patyn had drie bezwaren. In het kort was het eerste
dit, dat men op die wyze de uitgaven stelselmatig verschuift
naar lateren tijd en het doet voorkomen , alsof de financieele
toestand uuustiger is dan inderdaad het geval is. Zijn tweede
bezwaar i-. dat men op die manier geen rekening houdt met
de beschikbare middelen en zyn derde, dat door dit stelsel geen
goed oveizii-bt van den fiuancieelen toestand wordt verkregen.
Wat het derde bezwaar betreft, geloof ik niet, dat dit een
ernstig bezwaar kan zyn. De geachte afgevaardigde zeide zelf,

iat de ambtenaren te dien aanzien zeer goed het overzicht
kannen geven, maar hy voegde er aan toe, dat het moeilyker
zou worden voor de leden van de Koloniale Staten en voor de
leden van de Staten-Generaal.
Indien de ambtenaren in staat zyn een goed overzicht te
geven , zal dat ook aan de leden van de beide genoemde colleges
worden overgelegd en zullen deze ook op de hoogte zyn van
de leeningen, die loopende zijn en van de annuïteiten, die
moeten worden afgelost.
Wat de andere bezwaren betreft, geef ik den geachte afgevaardigde in theorie toe, dat er veel voor te zeggen is, maar
hij houde het my ten goede als ik zeg, dat men rekening moet
houden met de bijzondere toestanden op financieel gebied, welke
in Suriname bestaan : men moet er mede rekenen , dat men zich
zelf daar niet bedruipt, doch steeds teert op een subsidie, dat
vati het moederland wordt verkregen. Nu is het streven van den
• mverueur bij de aanneming van dit stelsel van korte leeningen
geweest om te zorgen, dat de kolonie begrijpt welke verantwoordelykheid op haar drukt en wete, dat zy voor haar gewone
uitgaven heeft te zorgen en daarvoor niet mag rekenen op
subsidie van het moederland.
De geachte afgevaardigde kan toch ook hierom zyn bezwaren
'•'^en de toepassing van dit stelsel, zooals deze door den Gou veiA Mir plaats heeft, niet goed volhouden, omdat door dezen in zyn
memorie uitdrukkelijk is gezegd — hetgeen in de Memorie van
Antwoord is herhaald — dat er van geen korte leeuingen sprake
kan zyn eu dat daaronder geen uitgaven mogen worden gebracht,
xonder dat vaststaat op welke wyze die zullen worden gedekt,
hetzy' door een bezuiniging , hetzij door het opleggen van een
nieuwen last. Wanneer dat de bedoeling is, is het gevolg daarvan, dat in elke nieuwe uitgaaf, die onder zulk een leeuing valt,
vaorzien is en daarvoor geen nieuwe lasten op de begrooting
worden gelegd. Ik wil den geachten afgevaardigde gaarne
toezeggen wat hy gevraagd heeft, namelijk dat met dit
stelsel van leeningeu de meest mogelijke voorzichtigheid zal
worden betracht. Uit hetgeen in de verschillende schriftelijke
stukken is gezegd, blijkt ook, dat het steeds de bedoeling is
geweest niet anders dan in uiterste noodzaak tot het brengen
v in uitgaven ouder een dergelijke leening over te gaan. De
geachte afgevaardigde heeft zelf erkend, dat het stelsel van
korte leeningeu in exceptioneele gevallen gerechtvaardigd is.
Wanneer het dus tot exceptioneele gevallen beperkt wordt,
waarom zou het dan voor Suriname, dat in een bijzonderen
toestand verkeert, niet kunnen worden toegelatenV De geachte
afgevaardigde heeft gewezen op uitgaven, die daaronder nu
begrepen zijn, maar nu komt het my voor, dat uitgaven voor
de koloniale vaartuigen toch zeker uitgaven zyn , die alsexceptioaeele kunnen worden beschouwd. De geachte afgevaardigde
heeft de aandacht gevestigd op het feit, dat onder die koloniale
vaartuigen ook begrepen zyn een paar kleinere booten van f 2500.
Op zich zelf zou het vreemd zyn deze twee booten onder de
byzondere uitgaven te rangschikken, maar die zyn een onderdeel
van de geheele reorganisatie van de koloniale vaartuigen en als
zoodanig is er alle aanleiding de uitgaven voor die booten onder
deze rubriek te brengen. Men vergete toch niet, dat het hier
geldt uitgaven die absoluut noodzakelijk moeten worden gedaan ,
die steeds zijn uitgesteld omdat men het subsidie van het moederland niet heeft willen verhoogen , maar die thans niet meer
kunnen worden uitgesteld. De afwatering van Paramaribo is
absoluut noodzakelijk en met de reorganisatie van de koloniale
vaartuigen wordt een belangrijke bezuiniging beoogd. Wanneer
nu deze uitgaven , die zoo absoluut noodzakelijk zijn, worden
gebracht over verschillende jaren, wanneer tevens daarbij nu
wordt vastgesteld op welke wijze de annuïteit en de rente voor
die leening zullen worden vergoed, dan geloof ik toch, dat tegen
toepassing van het stelsel in Suriname niet die bezwaren bestaan, die in het algemeen tegen toepassing van het stelsel zouden
kunnen worden aangevoerd.
De geachte afgevaardigde heeft nog opgemerkt, dat het wenjcheljjl was geweest het percentage van de leening niet vastte
stellen zooals in deze verordening is geschied, maar dat het
beter was geweest indien men een maximum percentage had
genomen, zoodat de Gouverneur of het bestuur bij de uitgifte
van iedere leening vry was beneden dat maximum een rente-
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eyfer aan te nemen. By een volgende leening zal gaarne worden
overwogen in hoeverre het mogelyk is aan dien wensch te
gemoet te komen. Maar daartegen is toch eenig bezwaar, n.1.
dat het geweuscht is dat de leeningen zooveel mogelijk hetzelfde
rente-type hebben.
De heer Pierson heeft zich aangesloten by den heer Paton
en heeft er bovendien op gewezen, dat de Gouverneur het recht
niet had zyn naam. te noemen en zyn werk aan te halen, want
dat hij hetgeen de Gouverneur thans aanbeveelt, in zijn boek
niet heeft aanbevolen. Het doet mjj leed , dat de Gouverneur
blijkbaar het werk van den geachten afgevaardigde niet juist
heeft gelezen en daarom ten onrechte daarop een onjuist beroep heeft gedaan.
De heer van Doorn heeft de suikerconventie ter .sprake gebracht
en het plan om een groote centrale suikerfabriek in Suriname
op te richten. Reeds vroeger by de Indische begrooting en ik
meen ook verleden jaar by de begrooting van Suriname is van
de Regeeringstafel er op gewezen , dat de gedelegeerde in de
permanente commissie te Brussel meent, dat met het oog op de
conventie een dergelyke steun van gouvernementswege niet verdedigbaar is. Daardoor is het uit den aard der zaak voor de
liegeering zeer moeilijk wel tot het verleenen van een dergelyken
steun over te gaan. Dat neemt niet weg, dat ik volkomen bereid ben
de zeer belangryke beschouwingen, die de geachte afgevaardigde
geleverd heeft, nogmaals aan den gedelegeerde over te leggen en te
vragen deze te overwegen en nogmaals na te gaan of op de
meening der commissie niet kan worden teruggekomen.
Ik wil in dit verband aan den geachten afgevaardigde mededeelen, dat het misschien wel mogelijk zal zyn dat toch een
groote suikerfabriek tot stuud komt zouder gouvernementssteun.
Het is een feit, dat op dit oogenblik verschillende kapitaalkrachtige personen zich hebben vereeuigd, ten einde een plan
tot oprichting van een suikerfabriek in Suriname te bestudeeren
en dat een deskundige onlangs is vertrokken ten einde de noodige
plaatselijke opnamen daarvoor te doen.
Die geachte afgevaardigde heeft bovendien nog gewezen op
de wenschelijkheid om in het algemeen ambtenaren tijdelijk van
hieruit uit te zenden.
Ik geloof met hem, dat het groote aanbeveling verdient om
waar het kan door uitzending van tydelyke ambtenaren, van
hieruit frisch bloed daar te brengen en zoodoende den dienst
zooveel beter te doen marcheeren. Hy heeft in dat verband er
op gewezen, dat het ook wenschelijk zou zyn in Oost-Indiè' tot het
uitzenden van tijdelijke ambtenaren zooveel het kan over te gaan.
Het komt ook in Oost-Indiè' voor, maarzooals hy' zelf te recht
heeft opgemerkt, heeft men daar het groote bezwaar, dat men
daar de vaste ambtenarenkorpsen heeft en er groote nadeelen
aan verbonden zijn voor hen, die tot die ambtenarenkorpsen
behooren.
Ik meen hiermede de verschillende sprekers te hebben beantwoord.

Beraadslaging over de Ilde Afdeeliug (justitie en politie) in
het algemeen.

De heer van Deventer: Mijnheer de Voorzitter! By het doorlezen van het Koloniaal Verslag voor de Kolonie Suriname van
het jaar 190G werd myn aandacht getrokken door het 'feit, dat
in 1905 7 personen in die kolonie gestraft werdeu wegens het
plegen van afgoderij; op grond van art. 172 van de herzictii'
strafverordeuing van het jaar 1874. Ik kon mijn oogeu nauwelyks
gelooven, en toch bleek het volkomen waar te zyn, want toen
ik art. 172 van die strafverordeuing opslag, las ik daarin:
„Die zich schuldig maken aan het plegen van afgodery'of het
in het openbaar houden van onzedelijke vertooningen op plaatsen
voor anderen toegankelyk of zichtbaar, worden gestraft met gevangenisstraf, met of zonder gedwongen tewerkstelling, van acht
dagen tot zes maanden en geldboete van vyf en twintig tot
duizend gulden, te zamen of afzonderlijk."
Ik behoef uiet te zeggen, dat ik nu wel eens het naadje van
de kous wilde weten, en zoo is het ook te verklaren in het
Voorloopig Verslag dienaaugaande eenige vragen werden gericht
tot den Minister van Koloniën, nl. in de eerste plaats of in het
jaar 1906 misschieu ook personen wegens afgoderij waren gestraft,
en in de
tweede plaats waarin dan toch dat verschrikkelijke
misdryf v a n afgoderij wel bestond. Op de eerste vraag bleef de
Minister het antwoord schuldig. In het Koloniaal Verslag voor
190(5 komt de gerechtelijke statistiek, die in vroeger jaren in
die Verslagen voorkwam, niet meer voor, en aan het Departement
van Koloniën was men te dezer zake blijkbaar niet op de hoogte.
De andere vraag werd daarentegen opgelost. Wy lezen in de
Memorie van Antwoord: „Het bij art. 172 der herziene strafverordening van 1874 strafbaar gestelde „plegen van afgodery"
bestaat, voor zoover den ondergeteekende bekend, gewoonlyk in
het verrichten van zoogenaamde „wintiedausen" waardoor men
den invloed van booze geesten tracht te bezweren."
In Suriname, Mijnheer de Voorzitter, is dus iemand straf baar
die den invloed van booze geesten, van demonen tracht te bezweren. Nu zou ik willen vragen, is' dit een opvattiug, die tehuis
behoort in het strafrecht van een Nederlandsche kolonie? Ook
hier te lande tracht men wel eens booze geesten, demonen, te
bezweren, al doet men dat dan niet met behulp van dansen.
Het is zeer wel mogelijk, dat er in Nederland ook menscheu
zijn, die een dergelijk bezweren van de demonen beschouwen
als afgoderij, maar ik geloof uiet, Myn heer de Voorzitter, dat
er iemand in Nederland gevonden zal worden, die zoo iets zou
willen makeu tot een strafbaar feit. Ook in Suriname mag dit
niet het geval zyn. De herziene strafverordening vereiseht in
dit opzicht beslist wederom herziening. Dit klemt temeer, waar
art. 141 "van het Regeeriugsreglement van Suriname de godsdieustvry'heid in de kolonie waarborgt met volkomen gely'kluideude woorden als zyn opgenomen in art. 167 van onze Gondwet_
Nu wil ik volstrekt niet ontkennen, dat die „wintiedausen",'
De algemeene beraadslaging wordt gesloten.
die naar het schyut vooral door boschnegers worden uitgevoerd
en dus in den regel wel in de bo3schen zullen worden gedanst,
maar toch ook op of in de nabyheid van bewoonde plaatsen kunnen
voorkomen, een allesbehalve onschuldig karakter dragen. Inde
III.
GOEDKEURING VAN EENK DOOR DEN GOUVEKNECR VAN SURINAME
verdienstelijke „Gegevens over land en volk van Suriname"
VASTGESTELDE KOLONIALE VERORDENING TOT HET AANliAAN VAN EENE van de hand van den reeds door den geachten afgevaardigde uit
GELDLKENING OP KORTEN TERMIJN (131).
Enschedé geciteerden pater van Coll, opgenomen in de „Bydragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië"
Het u n a ARTIKEL en de BEWEEGREDEN worden achtereenvolgens van 1903. worden dienaaugaande mededeelingeu gedaan, die
zouder beraadslaging en zouder hoofdelijke stemming aangenomen. geen twyfel laten dat wij hier te doen hebben met excessen
van allerbedenkelijksten aard. Ik behoef er slechts dit van te
Het wetsontwerp wordt zouder hoofdelijke stemming aangenomen. vertellen, dat de geestvervoering, waarin de perionen, die die
dansen uitvoeren, geraken, hun naar hun meening het vermogen geeft, om ]>ersonen aan te wyzen, die een ziekte of een
De behandeling van het wetsontwerp tot definitieve vaststelt int) ander onheil hebben veroorzaakt en dat daarvan uitbarstingen
van de koloniale huishoudelijke begroeting van Suriname voor het van wraakzucht, die tot verschillende misdrijven kunnen leiden,
het gevolg zijn.
dienstjaar 1908 (77) wordt hervat.
Pater van Coll keurt dan ook natuurlijk die excessen ten
ART. I komt in behandeling.
strengste af en vindt, dat de Overheid die met kracht behoort
tegen te gaan. Hiermede ben ik het volkomen eens, maar ik
De onderartt. 1 tot en met 15 worden achtereenvolgens zonder ben het niet eens met hetgeen door dien pater gezegd wordt
over het middel dat men in de kolonie Suriname ter bestryding
beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aaugenomen.
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van die excessen heeft te baat genomen. IIy schrijft nl. het Ik hoop, dat de Minister deze handelwijze niet zal trachten te
verdedigen. Het geldt hier een ernstig geval. Wanneer de procuvolgende:
„ Tot eer van den Surinaamschen wetgever moet hier gezegd reur-generaal het weder in zyn hoofd mocht krijgen om brieven
worden, dat liy de afgoderij op zich zelt, afgezien ook van haren vau de post te halen en te openen, zelfs zouder dat de geadresaankleef van ongeoorloofde uitoefening der geneeskunde , van seerden tegenwoordig zyn, dan is het met de vrijheid van de
onzedelijke handelingen, van laster, vergiftiging of manslag, inwoners van Suriname iu dit opzicht geheel gedaan. Er is door
strafbaar gesteld heeft. Hy heeft de afgoderij niet omschreven, de leden van de Koloniale Staten, vooral door den heer Ellis,
en verstaat ilua onder afgoderij alles wat zulks uil zijn natuur is, een beroep gedaan op de vryheid die de inwoners vau Suriname
en in Suriname daarvoor algemeen bekend staat. Het hof heeft ook deelachtig zyn krachtens de Grondwet van Nederland, en
ik hoop, dat de Minister er toe zal by'drageu iu zyn antwoord,
daarop zy'n vonnissen gegrond en dus antecedenten geleverd."
Uit deze eenvoudige woorden vau een geachten schrijver, die dat die vryheid gewaarborgd zal blijven, opdat niet op de wyze
blijkbaar beter missionaris en ethnograaf is dan jurist of crimi- zooals hier gebeurd is, de inwoners totaal worden overgeleverd
nalist, blijkt voldoende op welk een gevaarlijken weg wij hier zijn. aan de willekeur van den procureur-generaal, wanneer hy een
Afgodery, zegt by, is wat afgoderij •«< haar natuur is, maar volgenden keer weder mocht goedvinden ter opsporing van miswie moeten dat beoordeelen V Feilbare menschen, die misschien dryven particuliere brieven te openen.
afgoderij zullen noemen wat voor een ander in hooge mate
Ik zal het hierbij laten en verzoek den Minister met aandrang
heilig is.
hierover zyn meening te zeggen.
Het merkwaardige is, dat dezelfde pater van Coll eenige bladDe heer van Kol: Mijuheer de Voorzitter! Ik kan my wel
zyden vroeger over een andere uiting vau „afgodery " schrijvende,
die niet alleen vergoelijkt, maar zelfs aanprijst als een navolgens- voorstellen, dat het juridisch gemoed van den heer van Deventer
tegen dit straffen vau „afgodery" is opgekomen.
waardig voorbeeld. Hy schrijft namelijk:
„Nooit, ook in gewone omstandigheden , als er van offermaalIk ben het echter eens met de betrokken autoriteiten, dat
tijden niet de minste sprake is, zal de Boschneger spijs of drank deze afgodery moet worden tegengegaan.
nuttigen, zonder daarvan iets ter eere van zyu god op den grond
Ik was op een avond gezeten bij een zendeling van de Hernte werpen of te plengen. Wel beschamend voor menigeen, die hutters, toen er uit Paramaribo bootjes voorby voeren met
zich ontwikkeld noemt, en zonder zegen of dankgebed de gaven menschen die in den nacht in de bosschen allerlei verkeerde
nuttigt van den waren God, dien hij zegt te aanbidden!"
dingen gingen doen. Er worden geesten opgeroepen om onheilen
Hoe licht kunnen er, zy het niet thans dan toch later, in de over de hoofden van andere menschen uit te storten, dit heet
kolonie Suriname rechters gevonden worden , die ook die „obia" en geeft aanleiding tot allerlei misbruiken. Vroeger is
afgodery strafbaar achten en derhalve menschen, die eeuvou- daar ook mijnerzijds wel op gewezen geworden, maar door de
dig volgens hun primitief geloof een plengoffer brachten aan Regeering is daarop niet genoeg aandacht gevestigd.
hun god, deswege in aanraking doen komen met de SuriGenoemde pater van Coll vraagt ook of daartegen niets te doen is,
naamsche strafwet. Ja, bet zou zelfs kunnen gebeuren, dat ook en wanneer ik spreek over de obia-mannen in Paramaribo, dan
Europeanen werden beticht van het plegen van „vervloekte weet ieder wel wat en wie ik bedoel. Deze deinzen soms niet
afgodery". De Heidelbergsche catechismus zal in Suriname ook eens terug voor gif en sluipmoord, om hun invloed te vergrooten.
wel bekend zyu en vindt daar zelfs wellicht instemmiug bh' Dat ligt alles iu die zoogenaamde afgodery opgesloten, dus er
sommige rechters!
is hier geen sprake van belemmering der vryheid van godsdienst,
Ik kom derhalve tot deze conclusie: de afgodery als delirium doch het is alleen te doen om misdaden den kop in te drukken en
sui generis moet uit de Surinaamsche strafwet verdwijnen. Ik excessen tegen te gaan. En al kunnen wy nu die uitdrukking
dring er by' den Alinisier met klem op aan, dat hij het noodige in het strafwetboek verbeteren, de feiten moeten worden bedoen zal om aan die strafrechtelijke curiositeit, tevens rnoustru- srreden. De beer van Deventer vergete ook niet, dat dergelijke
schaudelijkheden wordeu onderworpen aan het oordeel van den
ositeit, ten spoedigste een eerlyke begrafenis te bezorgen.
rechter, die steeds zal letten op de omstandigheden. En ik hoop
De heer Schaper: Ik wensch ter sprake te brengen een ernstig ten slotte, dat dergelijke heidensche offers iu onze koloniën niet
feit, gepleegd in de kolonie Suriname, door den procureur- van dien aard zullen worden als zy in sommige Engelsche
Antillen bestaan, waarvan de Gouverneur my verklaarde, dat hy
generaal.
Ik acht my verplicht om hier een enkel woord over te zeggen, er niet voor durfde instaan, dat er niet soms bij die nachtelijke
maar zal die zaak niet iu haar vollen omvang gaan uitpluizen, orgiën ook kindereu ten offer werden gebracht.
VVy staan dus hier niet voor zulk een onschuldige zaak, als
omdat dit voorshands niet noodig is en daar de geheele avond
en meer daarmede zou verloren gaan. Het blijkt, in het kort, de heer van Deventer meende, en ik hoop dat men dergelijk
dat de procureur-generaal een keer bij het opsporen van een misbruik van den godsdienst met alle kracht zal tegengaan.
misdryf het brievengeheim op krasse wijze heeft geschonden
door van de post een drietal brieven te halen, die naar het
De heer Fock, Minister van Koloniën: De heer van Deventer
parket te doen overbrengen en daar die brieven te laten openen is opgekomen tegen de bepaling van het strafrecht in de kolonie
eu lezen. In de Koloniale Staten is daarover een zeer uitvoerig Suriname, waarbij de afgodery is strafbaar gesteld. Met den heer
debat gevoerd. De heer Ellis in het bijzonder is begonnen met van Kol geloof ik, dat heer van Deventer hier meer zyn juridisch
een aanval op de wettigheid van deze handeling. Andere heeren geweten, dan wel zyu koloniaal geweten heeft doen spreken.
hebben hem daarin gesteund eu het gevolg daarvan is geweest, Want werkelijk zooals uit het boek van pater van Coll bly'kt,
dat met algemeene stemmen, op een na, een motie is aange- leidt die afgoderij tot excessen die zouder twijfel moeten worden
nomen, waarbij het gedrag van den procureur-generaal werd tegengegaan.
gewraakt. Die afloop van die Statenvergadering is gelukkig
Het geldt hier ook niet een bepaling die eerst in 1874 tot stand
in zoover. Daar werd aan het slot van de discussie gezegd, dat is gekomen, want reeds iu 1803 werd aan de districtscommen van den procureur-generaal gewoon was, dat hij de grond- missarisseu opgedragen om ten strengste te waken tegen al
wettige rechten hooghield en men verwachtte dus, dat hij zich dergely'ke afgoderyen. Nu kan het zyn, dat de uitdrukking
zou houden aan het besluit van de vergadering. Maar in een in het Wetboek van Strafrecht wellicht minder juist is, eu
zaak als deze kan men niet te voorzichtig zyn en het komt mij daarop wil ik wel de aandacht van den Gouverneur eens vestivoor, dat de Minister wèl zal doen, ook als zyn meening mede gen, maar men vergete ook niet. dat de rechter de bepaling
te deelen, dat de handelwijze van den heer procureur-generaal heeft toe te passen, en dat is een rechter die de toestanden iu.
niet te verdedigen is. De procureur-generaal heeft natuurlijk de kolonie kent en de bepaliug dus wel zoo zal opvatten als zij
getracht neb te verdedigen, door een zekere gewrongen rede- behoort te worden opgevat.
neering, door een uitleg van een artikel van de Grondwet en
De heer Schaper heeft ter sprake gebracht hetgeen is voorvan een artikel van het Regeeringsreglement, dien ik niet on- gevallen in de kolonie Suriname en wat aanleiding heeft gegeven
middellijk zal aanhalen, maar waar ik op zal terugkomen, indien tot een debat in de Koloniale Staten en tot het aannemen van
het antwoord van den .Minister daartoe aanleiding mocht geven. een motie waarbij het gedrag van den procureur-generaal werd

Vel 127.

479
24ste VERGADERING.

77.

Tweede Kamer.
is NOVEMBER 1907.

Dofinitwv* vaststelling vwi d© koloniale huilhoudelijke begrooting van Suriname vuur 1!)0S.

gelaakt. Ifet gold het in beslag nemeu door dien procureurgeneraal van brieven op het postkantoor en het openen ren die
brieven in het behing vun het onderzoek vun een strafzaak.
Die /.ank heett tot de aanneming van een motie geleid, waarbij
werd verklaard dat die handelwijze van den procureur-generaal
in strijd zou zyn met de w e t , waarbij de bestuurders werden
gevraagd om aan die zaak hun aandacht te wijden. De geachte
afgevaardigde vraagt my nu of ik dat oordeel van de Koloniale
Staten wil onderschrijven , en of ik hier wil verklaren, dat de
procureur-generaal heeft gehandeld in strijd met de wet. Die
verklaring kan ik niet geven, omdat ik dan een onjuiste verklaring zou geven. Wanneer de geachte afgevaardigde de bepaling van het liegeeringsregleaient van Suriname , de grondwet van S u r i n a m e , legt naast de bepaling van onze Grondwet,
dan zal hy zien dat tusschen die twee een groot verschil is.
De bepaling van on?.e Grondwet l u i d t , art, 159: Het geheim
der aan de post of andere openbare instellingen van vervoer
toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve op last des
regters, in de gevallen in de wet omschreven.''
Volgens onze Grondwet moet er dus altijd zyn een last van
den rechter in de gevallen in de wet omschreven
Maar de bepaling in het Reglement van Suriname, art. 127,
luidt: „Het geheim der aan de post of andere openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar, behalve
op last van den rechter en in de gevallen by algemeene verordening voorzien." Dus waar de Grondwet van Nederland
alleen de bevoegdheid geeft op last van den rechter wordt hier
de bevoegdheid gegeven èn op last van den rechter èn in de
gevallen bij algemeene verordening voorzien.
Nu heeft de procureur-generaal aangenomen, dat die voorziening by algemeene verordening te vinden i3 in het wetboek
van strafverordening in Suriname, waarin bepaald is, dat de
procureur-generaal of het openbaar ministerie bevoegd is alles
wat noodig is in beslag te nemen. In hoeverre nu juist is dat
de bepaling van het wekboek vau strafvordering kan worden
beschouwd als een regeling, bedoeld bij art. 127, is een quaestie
waarover verschil van meening mogelijk is ; maar nu gaat het
toch niet aan, als men een andere meeuing heeft, om maar
aanstonds te decreteeren, dat de procureur-generaal zou hebben
gehandeld in stryd met de wet. Bestaat hier een dubium, dan
moet dit zoo spoedig mogelijk worden weggenomen ; maar als
men in een juridische quaestie als deze vau meeuing verschilt
van den procureur-generaal, ma« men toch niet dadelijk zeggen,
dat deze heeft gehandeld in strijd met de wet. Ik meen dus de
verklaring, die de geachte afgevaardigde mij gevraagd heeft, niet
te kunnen geven.
De heer van D e v e n t e r : Mijnheer de Voorzitter! Ik meen te
mogen constateeren, dat de geachte afgevaardigde uit Enschedé
en de Minister, die dan blijkbaar vooral hun „koloniaal'" geweten
hebben laten spreken, per slot van rekening het volkomen eens
zijn met de .juridische" bezwaren die ik geopperd beb tegen
het voorkomen van het woord .afgoderij'" in de strafverordening
van de kolonie Suriname. De heer van Kol heeft gezegd: er
moet niet vergeten worden, dat die bepaling uitsluitend wordt
toegepast door rechters, die de toestanden daar te lande kennen.
Het is wel eens voorgekomen, dat de heer van Kol minder
vertrouwen had in de uitleggingskuust van onze rechters dan
thans door hem aan den dag wordt gelegd. Ik voor my zon
meenen, dat om te kunnen vertrouwen op de rechters, men in
de eerste plaats moet kunnen vertrouwen op de strafwet, en dat
wy alleen dan zeker kunnen zyn van goede vonnisssu, als de
strafwet behoorlijk is ingericht.
Waar ik nu van den Minister met genoegen heb vernomen,
dat h\j het denkbeeld van herziening der strafverordening wil
overwegen, zou ik hem den raad willen geven om daarbij de
voorlichting in te roepen van die personen die met de toestanden
in de kolonie Suriname zoo goed bekend zijn. Langs dien weg
zou men dan kunnen komen tot een behoorlijke omschrijving
van de feiten, die strafbaar moeten worden gesteld , opdat de
rechter daaraan een stevige houvast hebbe en wy er niet aan
bloot behoeven te staan, dat misschien in de toekomst, wanneer
er eens minder goede rechters zyn, een veroordeeling zal worden
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uitgesproken over personen die in de oogen dier rechters „afgodcri)" hebben gepleegd, maar, naar het oordeel vau vrye N e derlanders, op onverdedigbare wijze worden gestraft wegens hun
godsdienstige overtuiging.
De heer S c h a v e r : Mijnheer de Voorzitter! De Minister heeft
den heer van Deventer verweten, dat zijn juridisch geweten
overheersehte zijn koloniaal geweten. Ik zou haast zeggen, d a t
in dit geval het gouvernementeel geweten van den heer Fock
zyn juridisch geweten heeft overheerscht; want ik kan my niet
voorstellen, d a t , als hy n a g a a t , op een rustigen achtermiddag
in een verloren uurtje, de discussie in de Koloniale Staten, hij
nog aan de zijde zal staan van Jen procureur-generaal. W a t is
de zaak 'i
Zooall de Minister zegt, beroept de procureur-generaal zich
eerst op de Nederlandsche Grondwet en vervolgens op het
Kegeeriugsreglement. Het verschil tussehen het Regeeringsreglement en de Grondwet zoekt de procureur-generaal nu hierin,
dat in art. 152 der Grondwet s t a a t : . H e t geheim der aan de
post of andere openbare instelling vau vervoer toevertrouwde
brieven is onschendbaar, behalve op last van den r e g t e r , in
de gevallen in de wet omschreven" ; terwijl in art. 127 van het
Itegeeringsreglenient s t a a t : „Het geheim der aan de post of'
ander openbare instelling van vervoer toevertrouwde brieven is
onschendbaar, behalve op last vau den regter »n — hierop legt
de procureur-generaal den nadruk — in de gevallen bij algemeene verordening voorzien."
Het komt hier zoogenaamd aan op het woordje „en".
Nu beroept zich echter de procureur-generaal herhaaldelijk
op de toelichting van het artikel in het Regeeringsreglemeut,
die aldus l u i d t : , De hierbedoelde algemeene verordeningen
zullen dus het iu beslag nemen van brieven op de post k u n n e n
regelen voor zoodanige gevallen, waar het geschieden moet
zonder eigenlyk rechterlijk bevel, byv. bij betrapping op heeterdaad of soortgelijke omstandigheden op requisitoir van het
openbaar ministerie".
Nu vraag ik den heer Fock, als j u r i s t : is het hier duidelijk
of niet, dat hier het openbaar ministerie niet zelf mag optreden,
maar slechts na riipusiloir, waarbij anderen moeten optreden en
waarbij al of niet aan zal worden voldaan ? Niet mag de procureur-generaal zelf optreden. In de Koloniale Staten werden tal
ren andere gronden aangevoerd tegen de wettigheid, doch die
laat ik nu daar. Nu betwijfelt de Minister zelf reeds of het
Wetboek vau Strafvordering bedoelt te zijn die „algemeene
verordening". Dit is aan twijfel onderhevig. Bovendien mag dan
nog alleen opgetreden worden in een geval van betrappen op
heeterdaad, en dit was hier niet het geval, gelyk uitvoerig is
aangetoond, daar de verdachten al een paar dagen voortvluchtig
waren. In alle opzichten is de procureur-generaal dus buiten
zijn boekje gegaan. Hier is deze zaak moeilijk uit te vechten.
Daar zou een voorloopige gedachtenwisseling voor noodig zijn.
W a t mij echter getroffen heeft, is de kalme en laconieke manier,
waarop de Minister over de zaak spreekt. Wanneer er een geschilpuut is, moet de verordening herzien worden, zegt de
Minister; maar dan vraag ik den Minister of hy dan zoo spoedig
ni'igelyk die verordening wil herzien, opdat een dergelyke willekeur, als hier plaats had, onmogelijk wordt? Twijfel is denkbaar,
al komt het mij voor, dat men, als men twijfelt, de schaal moet
doen overslaan naar de beveiliging van de vrijheid, maar ik
kan billijken dat men twyfelt. In de Koloniale Staten is er lang
en breed over gesproken, Buys, de P i n t o , Thorbecke, de Bosch
Kemper en andere juristen van naam beeft men er by gehaald. Maar de Minister dient overtuigd te zijn, dat het zoo
niet g a a t , en dat die twyfel moet worden weggenomen, door
het nemen van maatregelen. By de opsporing van een misdrijf,
waarvan de bedrijvers voortvluchtig w a r e n , gaat de procureurgeneraal naar hef postkantoor en haalt er willekeurige brieven
vandaan en gaat die lezen. Dit is voor de inwoners van de
kolonie natuurlijk om razend te worden. Ik hoop d u s , dat de
Minister alles zal doen om dit te veranderen — ik geef hem
dan zijn opinie over het bijzondere geval present — opdat de
inwoners van Suriname niet langer zijn overgeleverd aan dergelijke justitieele willekeur.
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De lieer Fock, Minister van Koloniën: De lieer van Deventer
De ARTT. I I , III, IV en de U f f l N H M worden achtereeuis nader teruggekomen op zijn aandrang tot herziening van volgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelyke stemming
bepalingen van het wetboek van strafrecht Ik geloof' dat het aangenomen.
niet gemakkelijk is die bepalingen te herzien, liet spreekt vanzelf' dat het niet eenvoudig is de gevallen waarop het aankomt,
Het wetsontwerp wordt zouder hoofdelyke stemming aangenomen.
in wetsbepalingen te omschrijven, maar de geachte afgevaardigde
houde in het oog, dat niemand over die wetsbepalingen geklaagd
heeft, dat het algemeen nut er van wordt erkend en zy door
IV.
GoEDKEIïKING VAN EENE DOOR DEN GOUVERNEUR VAN SüRINAMK
den rechter op verstandige wyze worden toegepast
VASTOKSTH.HK KnLONIALK VKRORDl'NING TOT HET AANGAAN VAN KKNB
De heer Schaper zegt. dat wat door den procureur-generaal e U D u n i m voou M DOORTREKKING VAN DEN IN AANI.KU ZIJNDKN
is gedaan, niet had mogen gebeuren, omdat zoo iets nooit kan IPOOKWM TOT DAM, BOVEN M VALLEN DER SARAKREKK (54);
worden toegelaten. Dit is de quaestie niet. De vraag is of de
procureur-generaal heeft gehandeld in stryd met de wet, ja dan
V.
VASTSTELLING VAN IIKT SLOT DER RBKKNING VAN DE KOLONIALE
neen. De geachte afgevaardigde heeft mij gevraagd te verklaren, UITGAVEN KN ONTVANGSTEN VOOR CURACAO OVER IIKT DIENSTJAAR 1903 (Mi).
in overeenstemming niet de motie der Staten, dat de procureurgeneraal in stryd met de wet zou hebben gehandeld.
Deze wetsontwerpen worden achtereenvolgens zonder beraadWelnu, ik ben dit niet met de Staten eens. De wet laat deze slaging en zonder hoofdelyke stemming aangenomen.
handelwyze toe. De geachte afgevaardigde heeft zelf erkend, dat
het regeeringsreglement hierover een andere bepaling inhield
De vergadering wordt gesloten.
dan onze Grondwet, en dat door het woordje „en" de regeling
van het Regeeringsreglement een andere is dan die der Grondwet.
Of nu het wetboek van strafvordering kan worden beschouwd
VERBETERINGEN.
als een verordening in den zin van die in art. 127 van het
Regeeringsreglement bedoeld, is een quaestie waaromtrent verIn de redevoering van den heer Drurker:
scbil van gevoelen kan ontstaan, maar daarom heeft de procureurbladz. 393, kol. 1, reg. 6 v. b . , staat: de grondwet; lees:
generaal nog niet gehandeld in strijd met de wet.
de grond niet;
Waar nu dubium gebleken is, zal moeten worden overwogen
en nader onderzocht in hoeverre eenige verandering in het
bladz. 436, kol. 2 , reg. 9 v. o., staat: zekerlyk ; lees:
wetboek van strafvordering of een andere algemeene verorde- innerlgk.
ning zal moeten worden gemaakt.
In de redevoering van den heer NoliUi:
De beraadslaging wordt gesloten.
bladz. 408, kol. 1, reg. 25 en 24 v. o., staat: Thomas van
De onderartt. 16 tot eu niet 144 worden achtereenvolgens Aquinou oder Kant, Ein Streit zweier Weltanschauungen;
zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stenimingaangenomen. lees : Thomas vou Aquino und Kant, ein Streit zweier Wel ten ;
bladz. 409, kol. 1, reg. 15 v. o., staat: objectieve vorm ;
Art. I wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
leea: subjectieve norm.

