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De schrijver der jaarlijksche beschouwingen over de
Curacaosche begrootingen aan de hand der mondelinge en
schriftelijke gedachtenwisselingen, ginds en hier, ziet zijn
taak ditmaal geheel van aard veranderd.

Wat toch is er gebeurd ? De Koloniale Raad wist reeds
voor 1928 een sluitende begrooting te maken, maar toen
gelukte dit slechts door van de ontworpen begrooting af
te voeren verschillende posten, waarvan de Koloniale
Raad de doelmatigheid niet bestreed, maar die hij onvol-
doende toegelicht achtte en uitgesteld wilde zien tot na-
der uitgewerkte aanvullende begrootingen. Toen deed
zich voor het zeldzame geval van art. 104, 2e Rr., dat de
begrooting, zooals die door den Kolonialen Raad was
aangenomen, door de Kroon niet werd goedgekeurd en
om die reden, niettegenstaande een rijksbijdrage niet ge-
vraagd werd, door de wet moest worden vastgesteld. Het
is mij niet bekend, dat dit geval reeds eerder zich heeft
voorgedaan. Dat het nu, voor 1929, weer zoo gaan zou,
was niet waarschijnlijk. Het bestuur is ditmaal zelf met
een sluitend ontwerp gekomen, en behoudens enkele
amendementen, door het bestuur overgenomen, heeft de
Raad zich vereenigd met het voorgestelde. Er is dus, al-
thans formeel, overeenstemming tusschen bestuur en
Raad, en reeds uit de verheuging, waarmee de Minister
hiervan mededeeling deed in de Eerste Kamer, mocht
men afleiden, dat de Kroon zich vereenigen zou met de
voorloopig vastgestelde begrooting, die daardoor als de-
finitieve zou komen te gelden, welke verwachting daarna
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door het uitblijven van de indiening van een ontwerp
Cura9aosche begrooting bij de Tweede Kamer werkelijk-
heid is geworden.

De Staten-Generaal zullen dus niet in deze begrooting
gekend worden. En men mag verwachten, dat in het ver-
volg met alle kracht in dezelfde richting zal gewerkt wor-
den. Slaagt men erin, bij voortduring de begrootingen
sluitend te maken zonder bijdrage uit 's Rijks schatkist —,
en de factoren zijn gunstig genoeg om gegronde hoop te
geven, dat dit geschieden zal — dan zijn voor afzien-
baren tijd de Staten-Generaal uitgesloten van de deel-
neming aan de jaarlijksche wapenschouwing, en zullen
zij de gelegenheid missen hun stem, hun beslissende
stem, te doen hooren ten aanzien van de levensbelangen
van Curacao.

Deze omstandigheid lijkt mij gewichtig genoeg om
van een nieuwen politieken toestand van dit gebiedsdeel
te spreken, en dien onder de oogen te zien aan de hand
van de Curacaosche begrooting voor 1929.

Wanneer men die begrooting gaat bestudeeren is het
eerste, waarop de aandacht valt, dat zij slechts sluitend is
gekregen door een leening van niet minder dan ƒ 1.170.000
ten behoeve van straten- en wegenverbetering, de haven-
verbetering, aanleg van wegen en straten op Aruba en
aanleg van havenwerken. De Memorie van toelichting
zegt er niet veel van. Men oordeele: „Teneinde zeer noo-
dige werken uit te kunnen voeren zijn door ondergetee-
kende eenige aangewezen om uit door leening te verkrij-
gen gelden te worden bekostigd. Dit was noodig omdat
niettegenstaande het zeer ruim vloeien der middelen in
1927 en zooveel mogelijk ter hand nemen van alle ur-
gente afdoening eischende werken, niet voldoende kon
worden afgebouwd en afgedaan.

Een dergelijk (e?) werkprogram volgend zal jaar op
jaar veel geld besteed worden zonder dat daaraan ge-
evenredige (evenredige?), vooral blijvende, uitkomsten
worden verkregen.

Ondergeteekende is daarom te rade geworden op de
thans ingediende begrooting voorstellen te doen om gel-
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den door leening te verkrijgen tot het op groote schaal
aanleggen van verharde, aan de eischen des tij ds be-
antwoordende, straten en wegen. De tot nu toe over het
algemeen gevolgde werkwijze blijven toepassen bij dit
werk beteekend(t?) geldverspilling, omdat gruiswegen
niet langer kunnen voldoen.

Een afdoende verbetering is, ook zelfs bij het ruim bin-
nenvloeien der ontvangsten, niet te betalen uit de gewone
regelmatige opbrengsten. De eenige weg, die hem daarom
openstond, was die van het zich aanschaffen van de noo-
dige fondsen uit een leening.

Te eerder meende hij dit jaar voor een leening voor dit
doel bij Uwen Raad te kunnen pleiten, omdat gaandeweg
deze zoude kunnen worden afgelost, door de opbrengst
van de „Motorrijtuig-, -boot- en rijwielbelasting", die op
deze begrooting voor het eerst onder de middelen voor-
komt i), er voor te bestemmen.

Deze toch in hoofdzaak met een wegenbelasting te ver-
gelijken heffing lijkt den ondergeteekende voor het doel
zeer geëigend.

Mede voor het beëindigen van de aanlegwerken voor de
waterleiding zijn de uitgaven aangewezen om te worden
gedekt door gelden uit leening te verkrijgen.

Daar door te kort (tekort?) aan arbeidskrachten thans
niet te zeggen is of alle werken in den loop van het vol-
gende jaar in zooverre zullen zijn voltooid, dat reeds over
eenig deel van het jaar ontvangsten zullen kunnen wor-
den verkregen, meende ondergeteekende dat het beter
was om de ontvangsten uit de exploitatie dezer werker
(werken?) voor memorie te ramen.

De kosten der voorgenomen havenverbetering zijn mede
aangewezen om ui t leening te worden verkregen. Deze uitga-
ven zullen later goedgemaakt kunnen worden uit ontvang-
sten ter zake van haven exploitatie (havenexploitatie?)"

Wanneer men dit gedrukt voor zich ziet, dan komt de
vraag op of de onverzorgde stijl met alle taal- en druk-
fouten en gemis van leesteekens, een beeld is van de
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weinige ernst, bij de voorbereiding van deze zaak aan
den dag gelegd.

Het vraagstuk der uit leeningen te verkrijgen gelden is
wel reeds eerder aan de orde geweest, maar eerst nu
scheen het bij een voorstel niet te zullen blijven. De
Koloniale Raad heeft evenals vroeger ook nu bezwaren
geopperd, maar diep ging het niet. De hooge cijfers
maakten den Raad niet bang, want hij sprak het ver-
trouwen uit, dat het ruime vloeien der middelen eener-
zij ds en de minder snelle gang der voorgenomen werken
anderzijds een leening overbodig zou maken, terwijl ook
uitgesproken werd, dat men slechts voor ditmaal, zonder
verbintenis voor de toekomst, het bestuur ook op dit
punt wilde volgen.

Het zoo even genoemde vertrouwen is allerminst on-
gegrond, maar toch misschien wel al te optimistisch.
Zonder de cijfers te herhalen, die de periodieke pers tel-
kens geeft van de opbrengst der middelen boven de ra-
ming en boven de uitkomsten van het voorafgaande jaar,
kan ik met deze op die feiten gebouwde opmerking vol-
staan.

Er schuilt echter een gevaar in die feiten. Bij de Kolo-
niale Raad minder dan bij het Bestuur bestaat het ge-
vaar, dat de onverwachte rijkdom uit milde hand doet
leven, gelijk van 1921 tot 1928 meermalen de zuinigheid
de wijsheid bedrogen heeft. Parera, destijds voor/60.000
te koop, betaalt men nu grif met meer dan het viervou-
dige. En er is nog zoo heel veel te doen op Curacao, dat,al
te lang uitgesteld, jarenlang het budget zal bezwaren.
Wat de onderwijsgelijkstelling betreft, zullen ook zij, die
gemeend hebben, de uitvoering van het Regeeringsregle-
ment rechtens te kunnen binden aan den geldelij ken
toestand ter plaatse, nu niet wel langer kunnen achter-
blijven. De onvoorziene uitgaven kunnen al lang niet
meer bestreden worden uit de toegestane gelden. In
1927 werd niet minder dan ƒ877.000.— suppletoir aan-
gevraagd; in het eerste halfjaar van 1928, behalve de
bovengenoemde gelden voor Parera, ƒ 2.000.— voor den
vliegtocht Nederland-West-Indië en ƒ60.000.— voor
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loods- en sleepbooten, en daarna nog eens / 767.000.—.
Aanwijzing van nieuwe middelen tot dekking dezer uit-
gaven werd niet noodig geacht. Ten slotte vestig ik er de
aandacht op, dat wat jaren lang gegolden heeft van de
raming der middelen, nl. dat zij naar niets leek, nog steeds
schijnt te gelden van de raming der uitgaven.

Wanneer men de begrootingspolitiek zoo eens be-
schouwt, dan krijgt men den indruk van weinig begroo-
tingsbeleid. De Koloniale Raad gaat hierbij geenzins vrij
uit. Alle zoo juist opgenoemde suppletoire aanvragen
werden door het Bestuur per brief gedaan, en de Raad
heeft eerst wel wat tegen gesputterd, maar schijnt zelfs
haar formeel verzet tegen deze informaliteit te hebben
opgegeven. Ik acht dit niet zonder bedenking. Het zelfs
niet altijd gemotiveerde beroep op vereischten spoed
neemt reeds niet weg het bezwaar van het informeele
der handeling, maar ernstiger is nog, dat een behoorlijke
gedachtenwisseling er door uitgesloten wordt. Een open-
bare mondelinge re- en dupliek na schriftelijke gedachten-
wisseling in Voorloopig verslag en Memorie van antwoord
wordt, indien noodig, vervangen door een onderonsje
tusschen bestuursgemachtigde en „afdeelingen" in ge-
heime raadkamer.

Juist met het oog op de naderende geldelijke onaf-
hankelijkheid heeft reeds drie jaren geleden de toen-
malige minister van Koloniën een brief gericht tot den
gouverneur, waarin de wenschelijkheid werd betoogd, om
de vraag in beschouwing te nemen, naar welke algemeene
beginselen het begrootingsbeleid in het vervolg zou moe-
ten gevoerd worden „om de Landsfinanciën blijvend een
krachtigen grondslag te verschaffen, het Curacaosche
budget zuiver te houden en daaraan een gezond en stabiel
karakter te verzekeren." In dien brief werd erop gewezen,
dat eenerzij ds de in de laatste jaren ruimer vloeiende
bronnen van inkomsten omvatten heffingen van afloo-
penden aard, en anderzijds op het behoud van het bereik-
te welvaartspeil van de bevolking van bijzonderen invloed
is de gang van zaken bij eenige groote ondernemingen,
die buiten de landsgrenzen haar grondstoffen vinden;
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ten slotte werd gewezen op de mogelijkheid van ernstige
storingen in den ontwikkelingsgang op economisch gebied.
Aanbevolen werd soberheid in bestuurs- en administra-
tiekosten. Voor bekostiging uit geleende gelden zou alleen
in aanmerking komen wat het „rechtstreeks of middellijk
rendabel kapitaalbezit van het gewest vergroot," wan-
neer dit, ook wat betreft zijn geldelijke beteekenis, in-
derdaad van buitengewonen aard is. In overweging werd
gegeven de stichting van een landspensioenfonds, van een
Reservefonds voor tijden van economische depressie of
na catastrophen, en de wenschelijkheid betoogd, om voor
de gewone, jaarlijks terugkeerende uitgaven niet te
steunen op bronnen van inkomsten, die uit het kapitaal-
bezit der gemeenschap komen, als de uitvoerrechten op
fosfaat en de successierechten.

Hier was nu een program, een leiddraad voor begroo-
tingsbeleid, dat in ieder geval het overwegen ernstig
waard was. En wat doet de Koloniale Raad, naar zijn
gevoelen gevraagd ? Hij houdt een lang betoog om te be-
tuigen, dat het tijdstip voor principieele wijziging in de
begrootingspolitiek aan te brengen niet gekomen is, uit
zijn vrees voor fondsen, die wel eens voor een ander doel,
dan waarvoor zij bestemd zijn, zouden kunnen worden
opgeofferd, alsof dit niet zonder veel moeite kan voor-
komen worden, en houdt een pleidooi voor een zoodanige
politiek, „waarbij, rekening houdende met de eischen des
tijds, eene met verstand doorgevoerde bezuiniging de
hoofdrol vervult."

Het antwoord van den gouverneur is mij niet bekend,
maar zeker is, dat noch de Regeering aan haar eigen
program, noch het Bestuur aan de gegeven wenken ge-
volg heeft gegeven, en van met verstand doorgevoerde
bezuiniging is evenmin van de zijde van den Kolonialen
Raad gebleken.

Maar de financieele politiek is slechts een der factoren,
die invloed hebben op den politieken toestand van Cura-
cao. Dezen nader beschouwende, moeten wij nog even blij-
ven verwijlen bij de geschiedenis der begrooting voor 1929.
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Hoe is het zoo ineens gekomen tot die roerende over-
eenstemming tusschen Raad en Bestuur, die den Minis-
ter in de Eerste Kamer juichen deed, „dat men in de
kwestie van de politie en in andere kwesties, die te Cura-
cao de geesten bezig hielden, heeft berust?" Was er reden
tot die juichtoon? In het Voorloopig verslag leest men:
„Vervolgens achten de afdeelingen het gewenscht, dat de
Minister van Koloniën ook kennis drage van het feit, dat
naar het overheerschend gevoelen in den Raad, het recht
van wijziging voor wat de begrooting aangaat, vrijwel
illusoir geworden is . . . . Is dit zoo, dan zou dezerzijds
wel kunnen worden volstaan met een voorloopig verslag
bevattende de beschouwingen, waartoe de ingediende
begrooting aanleiding geeft om het even gevolgd door
een gewijzigde of ongewijzigde aanneming door den Raad.
Uitteraard valt dan uit een ongewijzigde aanneming niet
af te leiden, dat er voor eiken begrootingspost een meer-
derheid in den Raad te vinden is, doch de Minister is,
evenals in het geval van amendeering door den Raad, in
staat gesteld om naar bevind van zaken te handelen."
Ook buitendien worden er in dit Voorloopig Verslag
harde noten gekraakt, die echter in de Memorie van ant-
woord, waarschijnlijk als meer voor den Minister bestemd,
niet beantwoord zijn.

Wie verder de begrootingsbehandeling volgt, kan in het
bovenstaande niet zien een uiting van moedeloosheid,
die het verdere debat beheerscht heeft, maar evenmin is
er reden om aan te nemen, dat de Raad, van ongelijk
overtuigd, zich met des Bestuurs beleid vereenigd heeft.
Ik zoek een psychologische oplossing. Wie de „parlemen-
taire" geschiedenis van Curacao sedert, zeg twee, decen-
niën gevolgd heeft, kent den voortdurenden strijd van
den Kolonialen Raad voor een sluitende begrooting, die
de geldelijke onafhankelijkheid van het moederland zou
meebrengen, ook reeds toen de kans op overwinning in
dien strijd meer in de uiterste beperking van uitgaven
dan in ruimere vloeiing der middelen scheen te vinden.
De verwezenlijking van dit lang gedroomde toekomst-
beeld zag de Raad nu ineens niet alleen nabij maar ook
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a. h. w. in zijn hand gelegd, en toen heeft hij toegeslagen.
Ik acht dit niet alleen zoo verklaarbaar, maar ook tactisch
geenzins onjuist gehandeld. Het risico was niet heel groot.
Het afgeloopen jaar had getoond, dat er wellicht genoeg
aanleiding zou zijn tot nader budgetair overleg tusschen
Raad en Bestuur, en anders zou de Raad zelf de gelegen-
heid daartoe kunnen maken. Daarnaast scheen enkel winst
te staan.

Brengt de nieuwe toestand — de uitschakeling van de
Staten-Generaal uit het begrootingswerk — enkel winst ?
Wel niemand, die belang stelt in de Curacaosche aange-
legenheden zal niet met dankbaarheid hebben waarge-
nomen de ongekende aandacht in het begin van dit jaar
in de Tweede Kamer aan de Curacaosche begrooting ge-
wijd. De leden van den Kolonialen Raad hebben in hun
Voorloopig verslag voor de begrooting van 1929 daarvoor
zelfs hun dank betuigd. De begrooting bood een jaarlijks
terugkeerende, ongezochte gelegenheid om het geheele
regeerings- en bestuursbeleid onder de oogen te zien,
ginds, maar ook hier. In geval van verschil en geschil
tusschen Raad en Bestuur was in de behandeling der
begrooting door de Staten-Generaal een veiligheidsklep
gelegen. Die wordt nu weggenomen. Ik schaar mij niet
aan de zijde van hen, die meenen, dat men, als de nieuwe
grondwettelijke bepalingen ook voor Curacao tot uitvoe-
ring zullen komen, daar moet krijgen een aan het verte-
genwoordigend lichaam verantwoordelijken gouverneur
in den zin als van een verantwoordelijken minister ge-
sproken wordt. Maar voorshands kan in ieder geval een
gouverneur, die zich, naar een onlangs in de Tweede Ka-
mer gesproken woord, minder dan dat, administrateur,
van de wenschen van het Plein toont, zich op grond van
art. 48 van het Rr. bij geschil met den Kolonialen Raad,
zeker van de overwinning achten, als de Staten-Generaal
hun woord niet mee spreken.

Voorzeker, de Staten-Generaal hebben hun inter-
pellatierecht, en de verantwoordelijke minister zal zich
m. i. daaraan niet kunnen onttrekken wat betreft het
bestuursbeleid van den onder zijn contraseign benoemden
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gouverneur, maar de geest der nieuwe grondwet brengt
zeker geen uitbreiding mee van dit tot nu toe reeds zoo
uiterst spaarzaam voor dit doel gebruikte recht.

Slechts ter loops wil ik erop wijzen, dat nu meer nog
dan reeds gewenscht werd, een verschuiving van de
begrootingsbehandelmg in Curacao tot later tijdstip om
zooveel mogelijk aan suppletoire aanvragen, vooral per
brief, te ontkomen, noodig is.

Ik voorzie de noodzakelijkheid van een uitbreiding
van de taak van den Kolonialen Raad buiten zijn bud-
getrecht en „wetgevenden" arbeid, zooals deze tot nu toe
werd opgevat. Alleen in afwachten en critiek op wat het
Bestuur voorstelt, heeft vooral tot nu toe te veel die
laatste taak bestaan. Er is geen reden om art. 94 Rr. lan-
ger een ongebruikte bevoegdheid te laten. Art. 95 worde
meer uitzondering dan het in de laatste jaren was.
Van art. 97 worde meer gebruik gemaakt. Voor zoover ik
weet, werd van het recht van initiatief door de leden van
den Kolonialen Raad nimmer gebruik gemaakt. Dit is
ook niet gemakkelijk, maar als het Bestuur achter de fei-
ten aan en daardoor te laat komt, is er ook recht van ver-
wijt jegens hen, die naast het Bestuur bevoegd zijn. Ik
kan het niet laken, dat de Raad zich tot de Koningin
heeft gewend, tot den Minister van Koloniën en tot de
Staten-Generaal in zake het politievraagstuk; dat hij de
belangen van Curacao heeft voorgestaan bij den minis-
ter, toen er sprake was van een buiten den Raad op te
maken urgentieprogram, en dat hij heeft aangedrongen
op uitvoering der grondwetsartikelen ten aanzien van
Curacao, maar als de herziening van het regeeringsregle-
ment eenmaal een feit is, dan zij men, zoo mogelijk, ook
zonder hulp van anderen baas in eigen huis. En nu
het recht om inlichtingen van den gouverneur te vragen.
In de laatste jaren is een en ander maal van dit recht ge-
bruik gemaakt. Inlichtingen zijn verzocht over de over-
schrijding van de voor openbare werken toegestane cre-
dieten, over de late uitschrijving der aanslagbiljetten
voor de inkomstenbelasting, over de landstelefoon; een
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briefwisseling is met den gouverneur gevoerd over het
verleenen van een gasconcessie aan de Ned. Indische
Gasmaatschappij. Onder welke regeeringsreglementaire
bepaling van des Kolonialen Raads macht deze laatste
te brengen is, heb ik nog niet kunnen uitmaken. Opmer-
kelijk is, dat de Raad den gouverneur nooit „geïnterpel-
leerd" heeft over de stakingsrelletjes van Juli 1922, waar-
over in de Staten-Generaal wel vragen gesteld werden.
Nog opmerkelijker is wat gebeurd is ten aanzien van de
erfpachtsuitgifte van domein aan de Caracasbaai, een
zaak, die toch werkelijk wel de moeite waard is gebleken.
Bij de behandeling der begrooting voor 1927 in de afdee-
lingen vroeg de Koloniale Raad overlegging van de des-
betreffende overeenkomst en van die betreffende de
Piscaderabaai en de St. Nicolaasbaai. De gouverneur ver-
langde een gemotiveerd schriftelijk verzoek, alvorens hij
de overlegging kon overwegen. De Raad, blijkbaar ont-
stemd, verklaarde zich genoodzaakt, gebruik te maken
van art. 97 Rr. en vroeg inlichtingen omtrent de geheele
inhoud der bedoelde overeenkomsten, aanvoerende, dat
art. 97 niet de eisch stelt, dat de daar bedoelde uitnoodi-
ging aan den gouverneur gemotiveerd zou moeten worden
gedaan. Daarna werden de noodige afschriften ter griffie
nedergelegd, en verzocht de voorzitter den leden, dieerom
gevraagd hadden, ter gelegener tijd mee te deelen „of
dienaangaande eenige aanwijzing of eenig voorstel moet
worden verwacht." Verder hoort men dan heelemaal
niets meer van deze zaak, tot zij voor zoover de Caracas-
baai betreft een jaar later in de Staten-Generaal en in de
pers, eerst hier te lande, later ook in Curacao, ter sprake
wordt gebracht op een wijze, die den gouverneur aan-
leiding geeft, ongevraagd den Raad een uitvoerig ver-
weerschrift in te dienen. Als men zonder een oordeel te
vellen al deze stukken leest, dan kan het niet anders of
men moet tot de slotsom komen, dat de Raad destijds in
gebreke is gebleven het zijne te doen om over deze zaak
het juiste licht te laten opgaan.

Alle deze bevoegdheden, maar vooral de laatst bespro-
kene met de verplichtingen, die zij meebrengen, moet
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de Koloniale Raad zich onder de nieuwe bedeeling meer
bewust worden.

Onder de vragen, die in den nieuwen politieleen toe-
stand aan de orde komen, behoort deze, reeds elders
door mij gesteld, hoe 't gaan moet als door suppletoire
begrootingen het oorspronkelijk geraamde overschot,
verbruikt wordt ? Men heeft het vraagstuk der memorie-
posten, die een formeel sluitende begrooting tot een ge-
raamde onwaarschijnlijkheid kunnen maken. Nog altijd
is niet uitdrukkelijk afgeschaft het staatsrechtelijk mon-
strum, dat men „voorwaardelijk crediet" genoemd heeft.
Maar om al deze vragen te behandelen ontbreekt thans de
gelegenheid, en het wordt tijd om tot een slotsom te ko-
men.

Ik heb mij op een enkele uitzondering na met voor-
dacht gehouden buiten hetgeen de nieuwe wet op de
staatsinrichting van Curacao brengen zal, omdat ik
vrees, dat dit nog niet zeer nabij is. Maar dit geldt ook
voor alsdan: De geldelijke onafhankelijkheid van Cu-
racao, zooals die zich openbaart in de sluitende begroo-
ting, kan slechts dan voor dit gewest voordeelig geacht
worden, wanneer de uitschakeling van de Staten-Gene-
raal van den begrootingsarbeid gepaard gaat met toe-
nemende werkzaamheid van den Kolonialen Raad, zoo-
dat inderdaad openbaar wordt behandeld, wat openbaar-
heid vereischt, met voortdurend toezicht van de Staten-
Generaal op het regeerings- en bestuursbeleid, voor zoo-
ver dit valt buiten de bevoegdheid van den Raad of door
dezen nagelaten wordt.

Amsterdam 28 September 1928.
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