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9 october 1924, no.77
Onderwerp: ‘Poenale sanctie nakoming van arbeidsovereenkomsten door werknemers.

De minister van Koloniën ontving van de gouverneur uit Curaçao in september 1924 de 
volgende brief dd 21 augustus 1924 van M.C. Bastet van de Curacaosche Petroleum 
Maatschappij:

‘Aan Zyne Excellentie den Gouverneur van Curaçao.

Excellentie:
By dezen hebben wy de eer, het volgende beleefd Uwer Excellentie’s welwillende 

aandacht te brengen.
Tengevolge van de groote uitbreiding van de fabrieksinstallatie der Curacaosche 

Petroleum My. , is het in hooge mate moeilyk gebleken een voldoend aantal zogenaamde 
“Unskilled labourers” te engageeren. Het aantal arbeiders van deze klasse, dat zich by de 
Maatschappy voor het werk aanmeldt, is nog beduidend kleiner dan het aantal dat wy 
inderdaad voor onze werkzaamheden noodig hebben, teneinde een ongestoorde ontwikkeling 
van onze bedryf te verzekeren.

Om deze redenen is by ons het plan in voorbereiding, om arbeiders op groote schaal te 
gaan importeeren.

Wy stellen ons voor, arbeiders te engageeren, hetzy uit Suriname hetzy uit een der 
West-Indische eilanden, en dezen in loodsen op ons terrein te huisvesten, eventueel ook te 
voeden. Tengevolge echter van het groote risico dat daarby door onze Maatschappy geloopen 
wordt, met name, dat wy thans niet de zekerheid hebben, dat de door ons op contract van 
elders aangenomen arbeiders ook inderdaad desnoods gedwongen zouden kunnen worden hun 
contract na te komen en het opgegeven werk te verrichten, zouden beschermende maatregelen 
vanwege het Bestuur dezer kolonie noodzakelyk zijn.

Wanneer wy goed zyn ingelicht, kan een niet-nakomen van een overeenkomst als 
bovenbedoeld thans niet gestraft worden en zou onze Maatschappy aan de willekeur en aan 
den al of niet goeden luim van den werkman zyn overgeleverd. In verband hiermede zouden 
wy ons ten zeerste verplicht gevoelen, indien Uwe Excellentie het daarheen zou willen leiden, 
dat er bepalingen of regels in het leven geroepen worden, waarby het niet-nakomen van 
arbeidsovereenkomsten, als boven bedoeld, als een strafbaar feit zou kunnen worden 
aangemerkt.

Wy zien Uwe geëerde berichten met groote belangstelling tegemoet en teekenen 
inmiddels,

Met de meeste hoogachting,
Curacaosche Petroleum Maatschappy,
(get) M. C. Bastet

Voor afschrift,
De Gouvernements-secretaris,

Boomgaard 


