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Het kan vreemd gaan. Nog maar twee begrootingen terug heeft
in de Eerste kamer mr. Fock aangedrongen op wijziging van het
regeeringsreglement in dien zin, dat de Curacaosche begrooting
steeds in de Staten-generaal aan de orde zal moeten komen, en
ook in de Tweede kamer is meer dan eens en van meer dan een
zijde erop gewezen, dat bij hoofdstuk XI der staatsbegrooting de
Curacaosche zaken toch eigenlijk niet tot haar recht konden ko-
men, en nu het dan na vier jaren weer eens zoo is, dat de Cura-
caosche begrooting vaststelling bij de wet noodig heeft — evenals
in 1928 omdat de Kroon de sluitende begrooting niet heeft goed-
gekeurd — nu komen van alle kanten daartegen bezwaren. In de
Tweede kamer verklaarden vele leden den gang van zaken zeer
te betreuren, en de Eerste Kamer vroeg zelfs in haar Voorloopig
verslag, of de gouverneur ten deze wel met voldoende takt was
opgetreden, en van de gelegenheid tot mondelinge gedachten-
wisseling werd daar geen gebruik gemaakt.

Hoe is de gang van zaken geweest ?
Bij het door den gouverneur in het voorjaar van 1932 inge-

diende ontwerp der begrooting werden de uitgaven geraamd op
/ 7.275.824.—, de inkomsten op / 7.306.211.—. Vóór alles stelde
de Memorie van toelichting op den voorgrond als uitgangspunt en
doel: terugbetaling van / 1.000.000.— op de kasvoorschotten der
laatste jaren; daarom soberheid betracht! De raad daarentegen
wilde nog meer soberheid, gelet op de „financieele depressie" met
de verwachting van dalende inkomsten en de vrees voor altijd
weer overschrijdingen van de toegestane posten. Een aantal ver-
soberingen werd in het Voorloopig verslag in overweging gegeven.
Dat daarbij ook de politie aan de orde kwam, spreekt vanzelf.
Weer werd gepleit voor een burgerpolitie met een Europeesche
kern en opgeleid door Europeesche instructeurs. Daarvan had
men in de afdeelingen nogal goede verwachtingen, „een uitste-
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kend burgerpolitiekorps" werd zoo zelfs bereikbaar geacht. Overi-
gens waren het geen groote zaken, die aan de orde gesteld werden.
Slechts twee punten vermeld ik nog: de instemming, in den Ko-
lonialen raad uitgesproken, met het in den raad van politie op-
Aruba verdedigde standpunt, dat de inkomsten van een eiland
ten nutte van dat eiland dienden besteed te worden, behoudens de
algemeene onkosten van het gebiedsdeel, en het complot op Aru-
ba, dat bedoeld zou hebben een overval als op Curacao in 1929, en
geleid heeft tot aanhouding van een twintigtal buitenlandsche
samenzweerders. Raad en gouverneur waren eenstemmig in hun
gevoelen, dat de gezaghebber in zijn proclamatie bij die gelegen-
heid zich minder gelukkig zou hebben uitgedrukt.

Bij de beoordeeling van den economischen toestand bleek de
gouverneur optimistischer gestemd dan de Koloniale raad. Stel-
lig sprak hij het uit in de Memorie van antwoord: „vooralsnog
geen reden tot ongerustheid" gaven hem de inmiddels openbaar
gemaakte middelen-cijfers van het eerste kwartaal 1932. Mocht
het anders uit komen en . . . . zou er gevaar dreigen voor de voor-
genomen terugbetaling op de kasvoorschotten, dan zouden ter-
wille daarvan nieuwe heffingen moeten worden gedaan. Vooruit-
loopend op den gang van zaken zij hier gezegd, dat het inderdaad
zoo ver gekomen is, toen nog op het einde van 1932 in een ver-
hooging der loodsgelden en van de gedistilleerd-accijns heil ge-
zocht werd.

Intusschen kwam de gouverneur bij Nota van wijzigingen op de
begrooting voor 1933 met een verlaging der uitgaven tot een be-
drag van / 75.000.—. Den raad was dit geenzins voldoende. Het
moest eenvoudiger worden met de gouvernements-huishouding,
meende men daar, en tot afbetaling van schulden zou het eerst
kunnen komen, als de inkomsten mochten meevallen. Verlaging
der uitgaven, geen verhooging der inkomsten, ook niet voor terug
betaling van kasvoorschotten, bleef voorloopig het standpunt.

Zoo voorbereid, kwam de openbare behandeling der begrooting.
Het eerste woord van bestuurszijde was: „Een ongerustheid, zoo
als bij den Raad bestaat ten aanzien van het vloeien der midde-
len, bestaat bij het Bestuur niet".

Vier raadsleden namen deel aan de algemeene beschouwingen.
De eerste spreker was de heer Winkel, met een rede, waarin de
economische toestand van Curacao zeer zwart geteekend werd.
Belastingen verhoogen of nieuwe heffen achtte hij uitgesloten;
besparing op de uitgaven was het alleen mogelijke. Zoo mogelijk
nog zwartgalliger sprak de heer Henriquez, de tegenwoordige
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voorzitter van het college. Hij zelf achtte het nog niet pessimis-
tisch, als hij met zijn raming van inkomsten / 600.000.— onder
die van het bestuur bleef. Had dit laatste de uitgaven terugge-
bracht tot / 6.200.000.—, de heer Henriquez wilde verder gaan,
en daartoe ook aangrijpen een vermindering der ambtenaars-
salarissen, gegrond op de vermindering der kosten van de eerste
levensbehoeften, die zeker niet hooger waren dan 50% boven
1914, terwijl de salarissen nog wel 200% boven de toenmalige
waren.

Van den heer mr. Eskes was de gedachte, om de aflossing der
kasvoorschotten pro memorie uit te trekken. Intusschen bepaalde
deze spreker zich niet tot economische en financieele vraagstuk-
ken. Hij besprak ook de rechtsbedeeling en scheen de rechtspraak
in eersten aanleg niet geheel veilig te achten. De kantonrechters
hadden z.i. te weinig ervaring, en daarom beval hij detacheering
van Nederlandsche of Nederlandsch-Indische rechters aan.

De laatste jaren is het drankvraagstuk in Curacao er een van
beteekenis. In de Tweede kamer is daarover verleden jaar ge-
sproken. Mr. Eskes betoogde, dat er — anders dan bepleit was —
geen aanleiding was, om van gouvernementswege de drankbe-
strijding geldelijk te steunen.

Na een korte opmerking nam daarop de voorzitter van den raad
zelf het woord na de leiding der vergadering aan den ondervoor-
zitter te hebben overgedragen. Het was de laatste begrootings-
behandeling, die de heer Lansberg meemaakte. Op een vijfen-
twintigjarig raadslidmaatschap kon hij terugzien. En met eere.
Het is te verstaan, dat hij behoefte had aan een laatste woord, dat
geen gelegenheidswoord zou zijn. Twintigjarige strijd voor gel-
delijke onafhankelijkheid als sleutel voor autonomie, ook in een
tijd, waarin daarop geen uitzicht bestond, bekroond met een ein-
delij ke overwinning, zij het dan ook in zekeren zin, ondanks den
raad, met behulp van kasvoorschotten, — dat is de politieke le-
vensweg van den heer Lansberg geweest. En nu dreigde die auto-
nomie weer te ontglippen. Nog eenmaal klonk des heeren Lans-
bergs woord, als zoovele jaren lang: bezuinigen! niet op zien komen
spelen! Zóó moet het spaak loopen, en dan is het einde toch weer
belastingverhooging! — Dat was altijd een andere zijde van den
strijd van dit raadslid, reeds vóór zijn voorzitterschap: zoo lang
mogelijk tegen belastingverhooging!

Wat dit laatste betreft — ik geloof niet, dat ten slotte niet al-
tijd ook de heer Lansberg is meegegaan, wanneer het tot bepaalde
voorstellen van verzwaring der lasten op de bevolking kwam. Dik-
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wijls kon het dat ook wel lijden. Maar nu was het geval wel bij-
zonder. Het standpunt van het bestuur was, dat de aflossing der
kasvoorschotten er in ieder geval diende te komen, desnoods met
nieuwe heffingen, terwijl de raad al jarenlang gezegd had, dat de
stijging der bestaande middelen, de opbrengsten boven de ra-
mingen, voor die aflossing moesten worden aangewend. En dan
was die hoogere opbrengst telkens weer weggegaan aan overschrij-
ding der toegestane uitgaven, en zoo was er van aflossing niet ge-
komen. De raad was daarin niet gekend en mocht deze nu mede-
werken tot een verzwaring van lasten, door die politiek nood-
zakelijk geworden?

Eershalve meende ik bij den heer Lansberg, bij zijn politiek,
die een stuk politiek van den raad, althans van zijn meerderheid,
is geweest, ditmaal wat lang te mogen stilstaan. Ik moet mij voor
het overige wat bekorten. De heer Lansberg noemde als middelen
tot versobering en beperking der uitgaven: salarisverlaging, de
politie, en dan geen nieuwe diensten, die geld kosten, als de voor-
stellen van den veterinairen dienst met zijn laboratorium en
abattoir. Ten slotte sprak hij een woord over het optreden tegen-
over vreemdelingen. Het was de heer Lansberg van voorheen, op
en top!

Na het antwoord der bestuursgemachtigden, re- en dupliek,
kwamen de artikelen aan de orde. Wèl geteld zijn 25 amendemen-
ten aangenomen, beloopende een vermindering van / 491.090.—
behoudens twee memorieposten, terwijl het bestuur nog
/ 19.450.— bezuinigd heeft. Bijna alle amendementen waren zon-
der hoofdelijke stemming erdoor gegaan. Met de kasvoorschotten
ging het zoo, dat de post van / 1.200.000.— voor rente en aflos-
sing veranderd werd in / 200.000.— rente en voor aflossing een
memoriepost. De stemmen verhouding bij het desbetreffend amen-
dement was 9 tegen 3.

De op zichzelf reeds sluitende begrooting was dus nog sluiten-
der gemaakt. Het voordeelig verschil tusschen ontvangsten en uit-
gaven was geklommen van / 22.426.— tot / 1.570.548.—. Maar
de autonomie zou, mede juist hierdoor, erop achteruit gaan. De
gouverneur ging in beroep bij de Kroon en kreeg gelijk. Tot dit
laatste heeft zeker ook bijgedragen, dat gebeurde wat de raad
voorzien had. Een achteruitgang in de opbrengst der middelen in
1932 maakte een herziening der raming voor 1933 noodig. Dit had
echter niet tot wijziging der begrooting behoeven te leiden, en ook
de raad had deze raming onveranderd gelaten. De Kroon deelde
echter ook het standpunt van den gouverneur, die afwijzend ge-
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staan had tegenover de door den raad aanvaarde amendementen.
Met inachtneming van eenige verlagingen bestond het saldo der
verhoogingen, die het aan de Staten-generaal ingediende wetsont-
werp op de voorloopig vastgestelde begrooting legde, / 802.257.—,
de ontvangsten werden verlaagd met / 729.850.—. Bij dit laatste
kon rekening worden gehouden met de inmiddels tot stand geko-
men verhooging der loodsgelden en nieuwe benzinebelasting.

De Staten-generaal hebben zich weinig met de afzonderlijke
posten beziggehouden. Het verschil tusschen gouverneur en raad
was de hoofdzaak. Hierin stonden reeds tijdens het Voorloopig
verslag der Tweede kamer de meeste leden, en ten slotte alle leden,
aan de zijde van de regeering, dus van den gouverneur. Enkelen
mogen het eerst nog opgenomen hebben voor een paar der amen-
dementen, de meerderheid stond van het begin af op het stand-
punt, dat het ingediende ontwerp zonder kritiek moest worden
aanvaard. Om den Kolonialen raad een lesje te geven? Het blijkt
niet. Er waren er ook, die vreesden voor een pijnlijken indruk, die
de beslissing ten gunste van des gouverneurs standpunt over bijna
de geheele lijn op — bedoeld zal zijn: in — Curacao zou maken. Of
de opmerking van een der leden, dat de Staten-generaal in het ver
leden plachten voor den Kolonialen raad op te komen, ginds in-
stemming verworven heeft, zal misschien uit de thans juist afge-
loopen behandeling der begrooting voor 1934 blijken.

Welke waren de „diepere oorzaken" van het meeningsverschil
tusschen raad en gouverneur ? is in het Voorloopig verslag der Twe-
de kamer gevraagd. De vragers hadden het niet kunnen opdiepen
uit de gewisselde stukken noch uit het verslag der vergaderingen
(sic!). De minister wist het ook niet met zekerheid, maar veronde
stelde vrees voor een noodzakelijke versterking der middelen bij
handhaving der voorgestelde uitgaven. Ik zou willen zeggen:
vrees voor versterking der middelen bij handhaving ook van on-
noodig geachte uitgaven.

In de Staten-generaal zijn ook nog eenige punten van regee-
ringsbeleid in de West aan de orde geweest. Ik noem alleen de
herziening van het regeeringsreglement, de politie, de drankbe-
strijding en de verhouding tusschen R. Katholieken en Protes-
tanten op St. Martin (Op St. Maarten zegt de Tweede kamer en
zegt de minister haar na; ook een vooruitgang, maar een die wet-
telijke grondslag moge krijgen in het regeeringsreglement). Tot
belangrijke mondelinge gedachtenwisseling heeft het niet geleid.

En de Eerste kamer? Nu, die heeft er dit keer eigenlijk heele-
maal niets van gemaakt.
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Nog tweemaal is de Koloniale raad tot begrootingsarbeid ge-
roepen in het na de begrootingsbehandeling geopende zittings-
jaar. De begrooting voor 1932 is door den gouverneur aan een
herziening onderworpen. Uitgangspunt daarbij was verhooging
der uitgaven. Geld voor bouwwerken (/ 533.900.—), verhooging
van het crediet voor onderstand van behoeftigen en verhooging
der verpleeggelden, voor onvermogenden te vergoeden aan het
St. Elisabeths gasthuis, voor het bevolkingsbureau, verhooging
van de bezoldiging van de Protestantsche geestelijken op de bo-
venwindsche eilanden, verhooging van de onderwijsuitgaven, be-
zoldiging van den commandant der militaire politie (een geschil
uit het vorig jaar tusschen raad en bestuur), verhooging der ver-
plaatsingskosten voor het terugzenden van personeel, dat zijn
tijd heeft uitgediend, brandspuit, accountant, postdienst, water-
voorzieningsdienst op Aruba, dammen op Bonaire, Kamer van
koophandel en nijverheid op Aruba, stoomvaartverbinding met
de bovenwindsche eilanden, onderhoud en herstelling van gebou-
wen en eigendommen, loodsboot, vroedvrouwen, abattoir en
markthal, die, na aftrek van eenige verlagingen van posten, op
/ 519.180.— zouden komen. Daarnaast stond een verhooging der
ontvangsten, op / 604.100.— geraamd. Vier maanden heeft de be-
handeling van dit ontwerp geduurd. De strijd tusschen gouver-
neur en raad, bij de begrooting voor 1933 ingezet, over den econo-
mischen en geldelij ken toestand van het gebiedsdeel, over de
vooruitzichten vooral, werd voortgezet, en bij de Memorie van
antwoord was de gouverneur door het ongunstig cijfer van de op-
brengst der middelen in het eerste halfjaar overtuigd, dat op de
loopende begrooting, ingrijpend zou moeten worden bezuinigd.
De verhooging der uitgaven werd tot / 245.612 teruggebracht.
De raad deed er nog wat af en bracht de uitgaven op / 6.526.092.—.

Thans zijn de uitgaven over 1932, de voorloopige althans, be-
kend, waaruit blijkt, dat deze met / 6.336.921.— nog een
/ 200.000.— onder de laatste raming zijn gebleven. Daar de ont-
vangsten / 6.879.754.— hebben bedragen, is er een overschot van
/ 542.833.— voorloopig. En daarbij zijn de kasvoorschotten met
/ 1.100.000.— verminderd. Voorzeker een ongedacht resultaat.

De tweede maal, dat de gouverneur een beroep op den raad
deed, was voor de slotfaze van een mislukte begrootingsbehande-
ling. In September 1931 verwierp de raad een ontwerp tot wijzi-
ging van de begrooting voor 1929, dat, zooals de heer Henriquez
het uitdrukte „zijn ontstaan te danken (had) aan de roekelooze
wijze, waarop met 's Lands middelen is omgesprongen". Met al-
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gemeene stemmen geschiedde deze verwerping. Hierop is nu in
Juli 1932 een ontwerp-verordening, houdende vaststelling van het
slot der rekening van de uitgaven en ontvangsten over het dienst-
jaar 1929 ingediend. 7 December 1932 verscheen het Voorloopig
verslag, waarin „de meeste leden" verklaarden bezwaar te hebben
mede te werken tot de totstandkoming dezer verordening; „een
lid" slechts verklaarde, dat hij met het oog op de autonomie het
beter achtte, dat het ontwerp werd aangenomen, omdat het an-
ders waarschijnlijk in Nederland zou worden vastgesteld.

Dit Voorloopig verslag is nog niet beantwoord.

Amsterdam, 16 Mei 1933.
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