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Een Curacaosche begrooting, welke in Februari aan
den Kolonialen Raad wordt voorgelegd en gelden zal voor
een kalenderjaar, dat ruim tien maanden later pas zal
aanvangen, heeft betrekking op een toekomst, welke —
vooral in de tegenwoordige tijdsomstandigheden — aller-
lei verrassingen kan brengen en allerlei verwachtingen
kan teleurstellen.

De budgetaire bescheiden evenwel bevatten méér dan
begrootingen van uitgaven en ramingen van inkomsten
voor het jaar, volgende op het kort geleden ingetredene;
zij geven ook een verslag van het financieele beheer, ge-
durende het pas afgeslotene.

Laten wij, alvorens ons te verdiepen in de begrooting
voor 1934, inzage nemen van hetgeen er aangaande den
dienst 1932 wordt medegedeeld.

De uitgaven voor 1932 hebben, voor zoover op 18 Fe-
bruari j.l. bekend was, bedragen 6.336.921.— gulden, ter-
wijl het eindcijfer der begrooting voor dat jaar bedroeg
6.526.092.— gulden, derhalve is minder uitgegeven dan
toegestaan was, ruim 189.000 gld. In de Memorie van
Toelichting op de begrooting 1934 wordt, in verband met
dit voordeelige verschil, gesproken van een bezuiniging
van ongeveer twee ton, verkregen door 's Bestuurs ern-
stige inspanning, om elke daartoe maar eenigszins in
aanmerking komende uitgave beneden het daarvoor
toegestane bedrag te houden; maar dan mag toch zeker
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niet uit het oog worden verloren, dat het in Februari 1931
ingediende ontwerp der begrooting een totaalcijfer van
uitgaven had aangegeven van 7.365.395.— gulden,
waarvan, practisch geheel op initiatief van den Raad,
ruim 839.000.— gld. was geschrapt geworden.

De middelen hebben in 1932 opgebracht 6.879.754.—
gulden, d.i. 340.202.— gld. meer dan de tusschentijdsche
raming — van Juli 1932 — had doen verwachten en ruim
522.000.— gld. meer dan de raming bij de definitieve
vaststelling der begrooting in Mei 1931. Ook hierbij echter
valt iets te bedenken en wel dat bij het oorspronkelijke
ontwerp der begrooting — van Februari 1931 — de in-
komsten voor 1932 door het Bestuur waren geraamd op
7.484.360.— gld., bij welke raming de werkelijke op-
brengst dus ruim zes ton is achtergebleven.

Men kan het slechts loven — gezien den uitslag — dat
de Raad zich indertijd niet heeft laten overreden om het
ontwerp van Februari 1931 aan te nemen; in goed ver-
trouwen dat het Bestuur, wanneer het budget niet houd-
baar zou blijken, wel met een suppletoir voorstel voor den
dag zou komen. Dit laatste is toch noodig gebleken —
evenals in vorige jaren — maar het Curacaosche verte-
genwoordigende college zou in zijn plicht zijn tekort ge-
schoten, wanneer het had goedgekeurd, wat reeds op het
eerste gezicht onaanvaardbaar leek.

Thans laat de dienst 1932 een overschot van vijf en een
halve ton en verwacht mag worden dat dit saldo bestemd
zal worden voor een extra aflossing op de schuld aan het
moederland; in de begrooting voor genoemd jaar was
geen post voor aflossing opgenomen.

Met het oog op de harde woorden, welke ettelijke malen
zijn gevallen, wegens eigenmachtige overschrijding, door
het Bestuur, van eenmaal vastgestelde uitgaaf posten, is
het van belang te onderzoeken, of en in hoe verre dat
euvel in 1932 is blijven voortwoekeren. Gelukkig kan ver-
betering worden geconstateerd, maar ideaal was de toe-
stand in 1932 nog niet. Dat de begrooting voor dat jaar
reeds een overschot aangaf der ontvangsten boven de
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uitgaven, dat de uitgaven in totaal beneden de raming
zijn gebleven en dat de inkomsten zijn meegevallen, zegt
natuurlijk niets. Het geheel of gedeeltelijk ongebruikt la-
ten van toegestane credieten, geeft geen vrijbrief voor het
overschrijden van andere, noch heeft het Bestuur de be-
schikking over een voordeelig saldo, al dan niet tevoren
verwacht.

In 1932 zijn inderdaad wederom talrijke posten over-
schreden en of de overschrijdingen belangrijk of niet be-
langrijk waren, doet principieel niet ter zake. Ook de be-
grootingsverordening 1932 bepaalde welke credieten,
wanneer zij ontoereikend mochten blijken, zouden kun-
nen worden aangevuld uit het crediet voor onvoorziene
uitgaven; ongeveer het 7io deel van alle posten kwam
daarvoor in aanmerking. Het is niet gemakkelijk — we-
gens het verschil in de nummering der artikelen — in den
uitgewerkten en toelichtenden staat bij de begrooting
voor 1934 na te gaan welke overschrijdingen van 1932
eigenlijk op den staat der onvoorziene uitgaven van laatst-
genoemd jaar hadden thuisbehoord, maar enkele steek-
proeven geven tot resultaat dat dit met de meesten het
geval is. Dat de post Onvoorziene Uitgaven ditmaal zelf
niet overschreden is geworden — inderdaad is van dit
laatste crediet voor slechts circa 70% gebruik gemaakt —
zegt derhalve ook alweder niets. Was alles wat daarvoor
in aanmerking kwam op „onvoorzien" geaffecteerd, dan
zou deze post lang niet voldoende zijn geweest.

De grootste overschrijding — welke niet gevonden is
uit den post voor onvoorziene uitgaven — is die van het
crediet voor de personeelsuitgaven van het bijzonder on-
derwijs, ruim 50 mille. De toelichting zegt, dat de uit-
keeringen hebben plaats gehad overeenkomstig de be-
staande bepalingen op de bezetting der scholen met be-
voegde leerkrachten; alsof iemand er het Bestuur van
zou verdenken, meer personeel te hebben betaald, dan
wettelijk geoorloofd is. Het gaat echter niet om de toe-
passing der onderwijsverordening, doch om hetgeen bud-
getair juist of onjuist is.

Over sommige uitgaven, welke wèl als onvoorziene zijn
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verantwoord, valt ook nog wel iets te zeggen. Men vindt
daaronder b.v. 13.000.— gld. voor een standbeeld der
Koningin en ruim 4800.— gld. voor bestrijding der mijn-
wormziekte op St. Maarten, inderdaad uitgaven welke
haar omschrijving niet vonden in de begrooting voor
1932, zooals die was vastgesteld, maar de behoeften waar-
in zij voorzagen hadden niet onverwacht mogen opkomen.
Tot het oprichten van standbeelden is gewoonlijk het
voornemen geruimen tijd tevoren opgevat; het monu-
ment in kwestie was n.b. bedoeld als een huldeblijk ter ge-
legenheid van H. M.'s 50sten verjaardag — 31 Augustus
1930 — en het is pas in Januari 1933 onthuld. Wat de
ankylostoombestrijding betreft, in het Verslag van Be-
stuur en Staat over 1927 werd medegedeeld dat daarmede
„reeds" was aangevangen en in de verslagen over vol-
gende jaren heeft men er telkens iets over kunnen vinden.

Gaan wij nu over tot het bestudeeren der begrooting
voor 1934, dan treft het ons natuurlijk heelemaal niet als
iets vreemds, dat de Memorie van Toelichting gewaagt
van het streven des Bestuurs naar soberheid. Wel is het
merkwaardig, dat het Bestuur beweert de inkomsten
„niet hooger" te hebben geraamd dan voor 1933, hetgeen
zou moeten zijn bijna negen en een halve ton lager
(6.352.400.— tegenover 7.298.250.— gld.). De begroo-
ting voor 1933, waarvan die hooge raming een deel
uitmaakte, is niet door de Kroon goedgekeurd en de
Nederlandsche wetgever heeft een raming der middelen
van 6.568.400.— gld. vastgesteld, maar dat laatste kon
het Curacaosche Bestuur op 18 Februari nog niet weten;
misschien moeten wij in de Curacaosche M. v. T. lezen:
niet hooger dan voor 1932.

In elk geval, het Bestuur acht de raming voor 1934
voorzichtig genoeg, omdat die voor 1933 al „vrij laag" is
geweest (dus dan zou men toch het thans loopende jaar
tot uitgangspunt hebben genomen en niet 1932) en een
verdere belangrijke „vermindering van den toestand"
niet waarschijnlijk is; van het geven van prognosen kan
het Curacaosche Bestuur zich maar niet onthouden.
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Intusschen kwam in de Curacaosche Courant van 17
Maart een middelenstaat voor over Januari 1933. Het
één twaalfde der raming voor het geheele jaar werd ge-
steld op 608.190.— gld., volkomen terecht, want nog al-
tijd was de raming van de voorloopige begrooting niet
herzien. Bij dit één twaalfde zijn de ontvangsten van Ja-
nuari — 467.421.— gld. — zeer belangrijk achtergeble-
ven, immers met ruim 140.000.— gld. Vergeleken bij het
één twaalfde der raming, zooals deze thans in Nederland
is vastgesteld, moet echter eveneens een achterstand wor-
den geconstateerd — van bijna 80 mille — en vergeleken
bij de opbrengst in Januari 1932 een van 192 mille.

Het Bestuur meende in Februari j.l. dat op een natuur-
lijke stijging der inkomsten in 1934 niet mag worden gere-
kend; inderdaad, een stijging, niet veroorzaakt door be-
lastingverhooging, zou tegenwoordig eerder als een onna-
tuurlijke moeten worden beschouwd. De opbrengst der
middelen liep sedert 1930 geregeld terug — tot en met
Januari 1933 — en er zijn volstrekt geen aanwijzingen,
dat de vooruitzichten voor 1934 beter zijn.

Terloops zij aangeteekend, dat het budget 1934 niet is
geflatteerd geworden — zooals voor de zes voorafgaande
begrootingsjaren het geval is geweest — door geen inkom-
sten te ramen uit, desniettemin toch geheven, invoerrech-
ten en accijnsen op de Bovenwindsche eilanden; de op-
brengst is wel niet groot, maar budgetair waren de 22 mil-
le van 1932 toch „gevonden geld".

Het Bestuur wijdt geen enkel woord aan het herstellen
van den toestand van vóór 1928, maar veilig mag worden
aangenomen — mede in verband met een opmerking in de
Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer — dat de
dwaasheid om, van zes tot één fiscaal geheel behoorende
eilanden, er drie vrij te stellen van invoerrecht en van ac-
cijns — grootendeels op uit het buitenland geïmporteerde
goederen — thans voor goed van de baan is. Wel is het
vreemd dat in een regeeringspublicatie van 1930 de in-
druk werd gewekt dat op St. Maarten, St. Eustatius en
Saba geen invoerrecht zou worden geheven, wat nooit ge-
rectificeerd is geworden.
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Helaas heeft in Curacao niemand tot dusver algeheele
terugkeer bepleit tot het systeem van uniformiteit van
belastingen, integendeel zijn de Bovenwindsche eilanden,
met ingang van 1 Mei 1932, ook vrijgesteld van het beta-
len van inkomstenbelasting; waarop het fameuze plan
van 1927, om de Bovenw. eilanden met betrekking tot de
belastingen, in een uitzonderingspositie te plaatsen, ei-
genlijk berustte, is nooit voldoende opgehelderd.

Intusschen geven de reeds eerder verleende vrijstellin-
gen ons de gelegenheid eenig inzicht te verkrijgen in het
euvel der achterstanden in het Curacaosche gebiedsdeel.
Gebruiksbelasting en grondbelasting werden voor de Bo-
venw. eilanden reeds afgeschaft met ingang van 1 Janu-
ari 1929; in 1932 evenwel werd op St. Maarten en St.
Eustatius nog gebruiksbelasting geincasseerd en op St.
Eustatius nog grondbelasting. Saba had blijkbaar reeds
in 1930 geen achterstand meer; of de beide andere eilan-
den thans ook zoo ver zijn, zal nog moeten blijken.

Merkwaardig is het verloop der inkomsten van de Cu-
racaosche Bank, de gouvernementsinstelling, houdster
van het monopolie der biljettenuitgifte; die inkomsten
bedroegen in 1930 ruim 66 mille, in 1931 ruim 136 mille,
in 1932 echter slechts 17.560.— gld. Voor 1933 werd op
Curasao nog geraamd 52.500.— gld., wat echter in Ne-
derland werd teruggebracht tot 16.000.— gld., voorzich-
tigheidshalve. Curacao raamde voor 1934 — eveneens
voorzichtigheidshalve — 15 mille, zijnde teruggave van
door 's Lands kas bestreden uitgaven.

Wederom treft ons de grootte van het bedrag der niet
gespecificeerde inkomsten — „alle andere ontvangsten";
— dit „middel" bracht in de periode 1930—'32 gemiddeld
232.144.— gld. op en voor 1934 wordt 113.000.— gld. ge-
raamd. In Suriname worden nimmer dermate hooge in-
komsten uit „verschillende ontvangsten" geraamd.

Van de vier belangrijkste middelen — invoerrecht, in-
komstenbelasting, loodsgeld en accijns op gedistilleerd —
wordt voor 1934 een gezamenlijke opbrengst verwacht,
slechts 86.5 mille beneden de in Nederland vastgestelde
raming voor 1933; men kan slechts de hoop koesteren dat
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ook 1934 geen, of geen al te groote teleurstelling zal bren-
gen. Tegen de exorbitant hooge loodsgelden hebben blijk-
baar scheepvaart en handel geen bezwaar, evenmin als
tegen de bevoorrechting, welke het oliebedrij f op dit punt
geniet, welks aandeel in het scheepvaartverkeer niet min-
der dan 70% van het totaal bedraagt.

Voor de derde maal is thans een begrooting ingediend,
verdeeld in zeven afdeelingen, in plaats van in elf, zooals
vroeger. Wederom zijn onderwijs en eeredienst ingedeeld
bij binnenlandsch bestuur en allerlei gouvernementsbe-
drijven bij financiën. Wat met deze eigenaardige „opma-
king" wordt beoogd, is nooit duidelijk gemaakt; zij heeft
echter geen practisch effect en sedert 1931 is er niet meer
over gediscussieerd.

Het spreekt van zelf dat een specificatie, welke aan-
geeft dat van het totaal der uitgaven — ruim 6.300.000.—
gld. — voor rekening van financiën ruim drie miljoen ko-
men, voor rekening van justitie bijna één miljoen gulden
en voor rekening van binnenlandsch bestuur — uitgeoe-
fend door drie gezaghebbers en eenige districtsmeesters
— even zooveel, niet veel zegt en dat een andere groe-
peering der cijfers meer licht geeft in de vraag waar het
geld blijft. Eenige optelsommetjes geven tot resultaat dat
975.000.— gld. noodig zullen zijn voor den dienst der lee-
ningen (kasvoorschotten van het moederland), ruim
760.000.— gld. voor politie en brandweer, bijna 740.000.
gld. voor onderwijs, ruim 585.000.— gld, voor openbare
werken (met inbegrip echter van straatverlichting en rei-
nigingsdienst, doch zonder de bedrijven), ruim 500.000.—
gld. voor pensioenen, wachtgelden, ondersteuningen, toe-
lagen en kosten van uitzending en terugzending van per-
soneel, bijna 420.000.— gld. voor den openbaren ge-
zondheidsdienst, met inbegrip van de quarantaine-, keu-
rings- en veterinaire diensten.

De M. v. T. zegt dat gedurende 1932 in totaal
1.383.426.— gld. in Nederland werd afbetaald op de „ge-
noten" kasvoorschotten en dat het totaal der door Ne-
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derland „verleende" voorschotten, in het begin van ge-
noemd jaar 8.042.000.— gld. bedragende, op het einde
daarvan tot 6.915.000.— was verminderd. Heelemaal
duidelijk wordt de situatie daardoor niet, immers volgens
den uitgewerkten en toelichtenden staat bedragen de uit-
gaven gedaan in of nog te doen voor 1932, wegens rente
(en aflossing) van opgenomen gelden, 225.000.— gld.; er
was voor 1932 alleen gerekend op rentebetaling, niet op
aflossing.

Dat de onderwijsuitgaven grootendeels betrekking heb-
ben op het bijzonder onderwijs, spreekt van zelf; de per-
soneelsuitgaven van het b. o. worden voor 1934 begroot
op 463.000.— gld., het aantal leerkrachten gesteld op 224,
derhalve gemiddeld 2067.—gld. per hoofd. Ter bestrijding
der kosten, verbonden aan het verleenen van verlof aan
personeel van het bijzonder lager onderwijs, wordt 15 mil-
le uitgetrokken, de post der pensioenen voor het perso-
neel van het b. o. is wederom een memoriepost, de kosten
van het uit- en terugzenden van dat personeel worden
niet afzonderlijk genoemd. Het b. o. geniet „tegemoetko-
ming" in de kosten voor het stichten of aanbrengen van
schoollokalen en voor het aanschaffen van leermiddelen
en schoolbehoeften, maar nog geen vergoeding van rente
van kapitaal, belegd in terreinen en gebouwen, welke ei-
gendom der schoolbesturen zijn. Van de ontvangen school-
gelden echter behoeft niets in de openbare kas te worden
gestort.

Of algeheele doorvoering der „gelijkstelling" — zooals
in Curacao opgevat — voor de schoolbesturen, dan wel
voor de openbare kas voordeelig zou zijn, is nooit becij-
ferd en voor een vermindering der personeelsuitkeeringen
— voor zoover die uitkeeringen betrekking hebben op tot
geestelijke orden behoorende leerkrachten — zijn in Cu-
racao nog geen stemmen opgegaan.

Van de kosten der politie — en van de brandweer —
komt ruim 640.000.— gld. op rekening der bezoldigingen
enz. van het militair en burgerlijk politiepersoneel. Voor

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:49PM
via free access



BEGROOTING VOOR 1934 57

vergoeding door de op Aruba werkende petroleumonder-
neming, wegens voor haar verrichte politiediensten,
wordt in de raming der middelen en inkomsten — niet
echter in die van Aruba, maar in die van alle eilanden te-
zamen — een bedrag van 62.500.— gld. uitgetrokken;
volgens de toelichting is in 1932 het bedrag dezer terug-
betaling 108.322.— gld. geweest. In vroegere jaren, toen
dezelfde — niet zeer fraaie — regeling gold — ook wel
met betrekking tot het petroleumbedrijf op Curacao —
is nimmer iets geincasseerd, omdat men niet over vol-
doend personeel beschikte, om de diensten in kwestie te
verrichten.

Er wordt slechts tractement uitgetrokken voor één
officier der militaire politie, den luitenant-commandant;
voor 1933 voorzag de formatie nog in een kapitein-com-
mandant en één luitenant; de dit jaar repatrieerende ka-
pitein der politietroepen zal dus niet door een ranggenoot
worden vervangen.

De door Nederland betaalde militaire bezetting — één
compagnie mariniers — staat echter wèl onder een kapi-
tein.

Plaatselijk hoofd van politie in het stadsdistrict op Cu-
rasao zal dus een luitenant der militaire politie zijn; de
plaatselijke hoofden elders — ook in de buitendistricten
op het hoofdeiland — zijn burgerlijke ambtenaren. De
elders dienstdoende politiemilitairen evenwel ressorteeren
disciplinair natuurlijk onder den luitenant-commandant.

De sterktestaat der politie geeft voor 1934 een totaal
aantal personen aan van 232 — politiemilitairen, burger
politiebeambten en veldwachters — en het militaire ele-
ment in deze heterogene politiemacht is nog steeds in de
meerderheid; globaal kan men dit element stellen op 135
man, onder bevel van een eersten luitenant.

Meer in het bijzonder als weermacht zijn dan nog voor
moederlandsche rekening aanwezig een garnizoen van
100 man — waarbij drie officieren zijn ingedeeld —- en
een marinevaartuig met een bemanning van circa 130
man, waaronder natuurlijk een aantal officieren.

De positie der militaire politie is inderdaad niet gewor-
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den wat men er eenige jaren geleden van had mogen ver-
wachten en dit spreekt zich ook uit in de bezoldigingen.
Het tractement, uitgetrokken voor een sergeant-majoor
der m. p. is lager dan dat voor een onderinspecteur der
burgerpolitie, dat voor een sergeant lager dan dat voor
een hoofdagent, dat voor den fourier lager dan dat voor
een agent 1 e klasse, dat voor een brigadier lager dan dat
voor een agent. Het gevoel van slechts aangehouden te
worden van wege de goedkoopte kan niet bevorderlijk
zijn aan den goeden geest der m. p., welke reglementair
belast is met straat- en verkeersdienst — en met de
brandweer — en dus in geheel andere positie verkeert dan
in het moederland.

Erg goedkoop intusschen is de Curacaosche politie in
het algemeen niet; een burgeragent van den laagsten
rang verdient ruim 3000 gulden, voor 5 corveëers — die
wel politiemilitairen zullen zijn — wordt 1923.— gld. per
man uitgetrokken, voor chauffeur, autohersteller, kleer-
maker en schoenmaker echter evenveel. De veldwach-
ters — plaatselijk gerecruteerden, vermoedelijk zonder
speciale opleiding — genieten nog iets meer, n.l. 1944.—
gld.

Aan één wanverhouding zal thans een einde komen en
wel aan deze dat de commandant der m. p. iets meer trac-
tement genoot dan de voorzitter dan het hof van justitie,
slechts weinig minder dan de procureur-generaal en be-
langrijk meer dan de advocaat-generaal.

De procureur-generaal — regeeringsreglementair hoofd
der gerechtelijke en administratieve politie — heeft se-
dert enkele jaren, evenals in Nederland, te maken met
een uit verschillende elementen — deels militaire, deels
burgerlijke — bestaande politiemacht; er bestaat even-
wel geen zekerheid dat een Curacaosche procureur-gene-
raal tevoren veel practische ervaring heeft opgedaan in
politieaangelegenheden.

Bijna zes ton voor openbare werken lijkt veel, in aan-
merking genomen dat het niet de bedoeling is, werken
van eenigen omvang uit te voeren; de kosten der straat-
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reiniging en die der straatverlichting echter — voor welke
laatste een particuliere onderneming zorgt — zijn in het
genoemde bedrag begrepen. Verder dient er rekening me-
de te worden gehouden, dat tegenover de posten voor on-
derhoud en verbetering van straten en wegen de op-
brengst staat der motorrijtuigen —, rijwielen en motor-
bootbelasting; de betreffende verordening wijst geen be-
paalde bestemming aan voor de uit deze heffing verkre-
gen inkomsten, maar volgens de begrooting wordt er de
verbetering der verkeerswegen uit bestreden. Opmerke-
lijk is, dat uit de opbrengst voor 1934, ten bedrage van
122.000.— gld., te heffen op Curacao, Aruba en Bonaire,
verbeteringskosten zullen worden bestreden, alleen ech-
ter van straten en wegen op Curacao en Aruba, ten bedra-
ge van 95.000.— gld. De vraag rijst of ook deze heffing,
evenals die der loodsgelden, bestemd is om een voordeelig
saldo te laten; afgezien dan van de anomalie, dat gebrui-
kers van motorbooten, als zoodanig, moeten bijdragen in
de kosten der verbetering van de landwegen. Gemiddeld
bracht de belasting in kwestie in de drie jaren 1930—'32
ruim 154.000.— gld. per jaar op, tegenover een uitgave
voor verbetering van straten en wegen van gemiddeld
127.989.— gld.; dat gewoon onderhoud en verbetering
nauwkeurig uit elkaar zouden zijn gehouden, lijkt boven-
dien dubieus en dat zal ook wel niet mogelijk zijn.

Zonderen wij de reinigings- en verlichtingsdiensten uit,
dan zal er „verwerkt" worden — hoofdzakelijk aan loo-
nen en materialen — bijna 340.000.— gld., terwijl de kos-
ten van het departement — personeel in vasten en in tijde-
rij ken dienst en een onbeduidend bedrag aan kantoorbe-
hoeften — ruim 80.000.— gld. vragen; een percentage al-
gemeene onkosten van 23.5% lijkt hoog, maar of het
overdreven hoog is, valt zoo maar niet uit te maken.

Ten slotte valt nog op te merken, dat de exploitatie-
kosten van alle onder den havendienst ressorteerende
gouvernementsvaartuigen — ook de herstellings- en on-
derhoudskosten dier vaartuigen — onder de afdeeling
financiën zijn ondergebracht, alsook de kosten van onder-
houd en verbetering van dammen en putten op alle eilan-
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den; of het departement der openbare werken met her-
stelling, onderhoud en verbetering als bedoeld eenige be-
moeienis heeft, blijkt niet uit de begrooting. Zelfs de be-
drij f s- en de onderhoudskosten van den brugdienst res-
sorteeren onder financiën; de eigenaardige toestand doet
zich voor dat herstellingen aan de Koningin Emmabrug,
noodig geworden wegens stormschade is 1932, uit het
crediet der afdeeling financiën zijn betaald geworden,
herstellingen echter aan het gewapend betonwerk der
Koningin Wilhelminabrug, in hetzelfde jaar, uit dat der
afdeeling openbare werken.

Waarschijnlijk beschouwt men den eenen brugdienst
als een bedrijf, den anderen niet; op den weg naar een be-
drij fsboekhouding schijnen nog niet zoodanige stappen te
zijn gezet, dat met een resultaat voor den dag kan worden
gekomen.

Van het halve miljoen, dat noodig zal zijn voor de per-
soneelsuitgaven, welke niet naar afdeelingen kunnen wor-
den gesplitst, is de zwaarste post die der pensioenen, ten
bedrage van 367.284.— gld. Bovendien is uitgetrokken
20 mille voor de reserve tot het vormen van een pensioen-
fonds.

Tot dit laatste doel was ook in de begrooting voor 1933
en in die voor 1932 een gelijk bedrag — dus telkens 20.000
gld. — opgenomen; in 1932 evenwel is er niet 20, maar
30 mille gereserveerd, zijnde het bedrag der kortingen op
de inkomsten van dat jaar der ambtenaren en gepension-
neerde ambtenaren, wegens pensioen. Deze korting wordt
voor 1934 geraamd, niet op 30.000.— gld., zijnde de ge-
middelde opbrengst der laatste jaren, maar op 130.000.—
gld.; naar eenige nieuwe regeling wordt niet verwezen. *)

Hoe dit zij evenwel, in 1914 werd vastgesteld, dat op 31
December 1909 de contante waarde van alle toen in aan-
merking komende pensioenverplichtingen van Curacao
reeds bijna 3.5 miljoen bedroeg en in 1925 werd aangeno-
men, dat toen die verplichtingen op een aanzienlijk hoo-

') In de definitieve begrooting voor 1933 vinden wij: pensioen-
reserve 20 mille, kortingen voor pensioen 130 mille.
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gere contante waarde zouden moeten worden getaxeerd;
thans zijn wij weder bijna 8 jaar verder en inmiddels is er,
beginnende met 1931, de onbeduidende som van 20 mille
per jaar gereserveerd geworden.

Toelagen aan gehuwde ambtenaren en kinderbijslagen
zullen in 1933 nog worden verleend; in 1934 zullen de toe-
lagen vervallen, doch de bijslagen worden gehandhaafd.

Twee mededeelingen omtrent ambtenaren worden in de
begrootingsbescheiden gedaan, welke bespreking ver-
dienen. De eerste betreft den gouvernementsaccountant,
een nieuwe functie, in verband met het instellen waarvan
in de begrooting voor 1933 gelden werden opgenomen.
Deze begrooting voorloopig vastgesteld zijnde, werd be-
gin Juni 1932 bij den Raad een suppletoire begrooting
voor het toen loopende jaar ingediend, waarin ook voor
dat jaar gelden voor hetzelfde doel werden aangevraagd,
overeenkomende met het salaris van den accountant over
zeven maanden; men kreeg dus den indruk dat het ging
om een ambtenaar, die niet alleen reeds aangesteld, maar
die zelfs reeds in functie was. Thans deelt het Bestuur aan
den Raad mede, dat in 1932 geen aanstelling geeft plaats-
gehad, wat wel een beetje vreemd is.

Het tweede geval betreft den gewezen adjunct-direc-
teur van openbare werken, welke functie — voor 1932
nog noodig geacht — is opgeheven, wegens vermindering
van werkzaamheden en inkrimping van personeel aan
dat departement. Bedoelde ambtenaar is thans belast
met de tijdelijke waarneming der betrekking van post-
directeur, welke waarneming tot medio 1934 zal duren;
voor 1934 wordt nu een crediet aangevraagd, voor de be-
taling van dezen functionnaris, als ambtenaar ter be-
schikking en wel een crediet ten laste der afdeeling bin-
nenlandsch bestuur. Men kan zich afvragen waarvoor dan
eigenlijk de wachtgeldregeling dient.

Onbekend met Curacaosche toestanden, zou de lezer
deze combinatie van openbare werken, posterijen en bin-
nenlandsch bestuur misschien vreemd kunnen vinden.
De functionnaris in kwestie echter is een Curacaosch ad-
ministratief ambtenaar — geen technicus —, die in
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1929 — toen de uitgaven voor openbare werken
een kleine vier miljoen bedroegen en de administratieve
verwarring haar toppunt bereikte — als directeur aan dit
departement fungeerde en later als adjunct-directeur ge-
handhaafd werd. Hij is dus thans tijdelijk postdirecteur
en blijkbaar bestemd om na afloop dezer waarneming bij
het binnenlandsch bestuur te worden geplaatst, of eigen-
lijk herplaatst.

In Curasao heeft lang deze toestand bestaan, dat de
zonen des lands, die den ambtelij ken loopbaan hadden
gekozen, achtereenvolgens met functies in de meest ver-
schillende dienstvakken werden belast; specialiseering
was bij een zóó klein corps niet mogelijk en de postdienst
was een administratieve dienst als elke andere. De vraag
mag echter worden gesteld, of deze laatste dienst thans
niet in zoodanige mate in belangrijkheid is toegenomen,
dat althans voor den directeur eene zekere elders opgeda-
ne ervaring — om van een speciale opleiding nu maar niet
te spreken — wel wenschelijk zou zijn.

Wat de tegenwoordige, overal zoo brandende bezoldi-
gingskwestie betreft, zegt de M. v. T. op de begrooting
voor 1934 dat het Bestuur er toe overgegaan is, de sala-
rissen der ambtenaren „iets" naar beneden te brengen,
waarvan ook uit de cijfers blijkt; dan volgen eenige bij-
zonderheden, welke voor den lezer hier te lande niet erg
duidelijk zijn.

Het Bestuur wenscht den staf van den openbaren ge-
zondheidsdienst uit te breiden met een psychiater; vol-
gens de toelichting wordt het „niet langer" mogelijk ge-
acht een „redelijke" behandeling der krankzinnigen te
verkrijgen, zonder de leiding van een volkomen deskun-
dige. Óf het aantal patiënten belangrijk is toegenomen, of
welke andere moeilijkheden zich hebben voorgedaan,
blijkt niet. Intusschen wordt gehandhaafd de post voor
bezoldiging — 1800.— gulden — van een directeur van
het krankzinnigengesticht, tevens directeur van het me-
laatschengesticht; hiervoor zal wel gelezen moeten wor-
den een huismeester.
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Is de psychiater — salaris 9600.— gld. — er eenmaal,
dan zal deze, zegt de toelichting, na eenigen tijd voorstel-
len moeten doen voor verbetering der tegenwoordige in-
richting tot verpleging van krankzinnigen, welke in-
richting, volgens het Bestuur, „niet aan minimum-ei-
schen voldoet en toch vrij kostbaar is".

Op het gebied der verpleging van krankzinnigen wor-
den dus thans openbaringen gedaan, welke zeker inter-
essant zijn. In het laatste verslag van den openbaren ge-
zondheidsdienst, vervat in het Verslag van Bestuur en
Staat Curacao, heeft men kunnen lezen dat in 1930 de be-
handeling dezer patiënten was opgedragen aan een „spe-
ciaal daartoe opgeleiden geneesheer"; over den staat der
inrichting werd toen niet gesproken.

Een vroeger verslag, dat over 1927 .bevatte enkele ge-
gevens betreffende drankgebruik en drankmisbruik —
ook natuurlijk zeer nuttig — maar deze soort bericht-
geving is niet voortgezet geworden, wat jammer is; de
kwestie van het gebruik van bayrum als drank b.v. ver-
dient wel aandacht, ook nog uit ander dan hygiënisch
oogpunt.

Wie meenen mocht — na de discussies van November
1931 in de Tweede Kamer — dat voor 1934 gelden zou-
den zijn aangevraagd tot steun der drankbestrijding, zal
zich teleurgesteld zien; trouwens, of van subsidieering
van de eene of andere particuliere instelling iets te ver-
wachten zou zijn, lijkt uiterst dubieus. Wanneer men
eenige waarde toekent aan hetgeen af en toe in de plaat-
selijke pers wordt onthuld over de toestanden in de olie-
stad op Aruba en in de Punda op Curacao — mede in
verband met de aanwezigheid van een betrekkelijk groot
aantal militairen, met veel vrijen tijd en veel gelegenheid
om de bloemetjes buiten te zetten — dan kan men zich
niet onttrekken aan den indruk, dat in de allereerste
plaats maatregelen noodig zijn op wetgevend gebied. Bij
den dienst der volksgezondheid in het moederland is een
inspecteur ingedeeld, speciaal voor de drankbestrijding
en er is dus alle gelegenheid om zelfs van hier uit het
vraagstuk grondig te bestudeeren.
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Over het probleem der Bovenwindsche eilanden wor-
den bij deze begrooting geen hoopgevende opmerkingen
gemaakt. Niet lang geleden schijnt bij de bewoners dier
eilanden heel even de verwachting te zijn opgewekt, dat
er ten slotte toch een landbouwkundige zou worden aan-
gesteld ; er worden echter voor 1934 geen gelden voor dit
doel gevraagd. De landbouwuitgaven — voorkomende
onder binnenlandsch bestuur — zijn beperkt tot 30 mille
voor voorschotten tot bevordering van landbouw, tuin-
bouw en veeteelt, alsmede andere uitgaven — een en an-
der echter ten behoeve van alle eilanden tezamen, niet
speciaal voor de Bovenwindsche —, plus één duizend
gulden voor onderhoud van gouvernementsproeftuinen
op St. Maarten en St. Eustatius. Aan voorschotten en
andere uitgaven werd in 1932 uitgegeven bijna 42 mille,
terwijl toegestaan was 35 mille; voor 1933 is 24 mille uit-
getrokken. In de drie jaren 1930—'32 werd op den post
voorschotten tot bevordering van landbouw, tuinbouw en
veeteelt, alsmede andere (landbouw)uitgaven (alle eilan-
den tesamen) in totaal geaffecteerd 93.087 gulden; hoe-
veel hiervan ten goede is gekomen aan de Bovenwind-
sche eilanden, is niet na te gaan. Aan aflossing en rente
van landbouwvoorschotten werd in deze zelfde periode
terugontvangen 13.459.— gld. op Curacao, 100.— gld. op
St. Eustatius en niets op eenig ander eiland.

Blijkens een mededeeling van den Minister van Kolo-
niën aan de Tweede Kamer (M. v. A. Cur. begr. 1933)
wordt nog steeds tusschen den Gouverneur en den betrok-
ken gezaghebber van gedachten gewisseld aangaande den
economischen toestand en de toekomstmogelijkheden der
Bovenwindsche eilanden en is het niet onmogelijk dat, bij
de uitvoering van maatregelen tot verhooging der wel-
vaart op die eilanden, beschikt zal kunnen worden over
een deel der twee ton, opgespaard door het Ondersteu-
ningsfonds Nederlandsche Antillen.

De laatste vijf jaar heeft ook de Volksvertegenwoordi-
ging in Nederland zich vrij geregeld beziggehouden met
het vraagstuk der Bovenwindsche eilanden en in 1931
maakte zelfs de troonrede er melding van. Twee jaar ge-
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leden deelde het Curacaosche Bestuur aan den Kolonia-
len Raad mede bijna gereed te zijn met plannen ten aan-
zien van de bevordering der welvaart op die eilanden.
Ondanks dit alles is men nog steeds niet verder gekomen.
Niet dat die welvaart nog steeds op zich laat wachten is
het teleurstellende — men stampt die niet zoomaar uit
den grond — maar dat een goed overzicht van den toe-
stand nog steeds niet is gepubliceerd en dat nog altijd de
vraag niet is beantwoord of er iets kan worden gedaan—en,
zoo ja, wat — in het belang van hethandjevolmenschen
dat nog op die eilanden, onder de Nederlandsche vlag,
leeft.

Thans heeft, volgens de mededeeling van den M. v. K.,
de Gouverneur zich gewend tot het landbouwdeparte-
ment op Trinidad, met de vraag of niet een deskundige
van daar „voor korten tijd" zou kunnen overkomen, om
de middelen tot verbetering van den landbouw op de Bo-
ven windsche eilanden „te bespreken"; van deveeteelt-
plannen van den Curacaoschen gouvernementsveearts
wordt niet meer gerept. Vele jaren geleden zetelde te Pa-
ramaribo een directeur van den landbouw, die af en toe
ook de eilanden bezocht; belangrijke resultaten zijn daar-
mede toen niet verkregen. Later is wel eens voorlichting
gezocht bij het Agricultural Department op St. Kitts.

Men zou haast vergeten, dat onze Bovenwindsche
eilanden drie eeuwen Nederlandsch zijn en dat aldaar
steeds de tropische landbouw is beoefend.

Wat bij de lezing der Curacaosche M. v. T. op de be-
grooting voor 1934 sterk de aandacht trekt, dat zijn de
opmerkingen betreffende het verschepen van producten
der Bovenwindsche eilanden naar de Benedenwindsche,
per stoomschip. Uit die opmerkingen laat zich gereedelijk
afleiden, dat het met die verscheping niet zoo druk loopt
en dat de producenten de zooveel dichterbijgelegen vreem-
de markten niet willen verwaarloozen. Dit punt is van
belang, in verband met het zoo herhaaldelijk vernomen
betoog, dat men nu, door een interinsulaire stoomvaart-
verbinding tot stand te brengen, iets van beteekenis in
het belang der -Bovenwindsche eilanden had verricht,
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terwijl het voor de hand lag dat de productiemogelijk-
heid en niet de afzetmogelijkheid primair was.

De bond voor lichamelijke opvoeding op Curasao
krijgt ook weder in 1934 subsidie; de waarde der sport
voor de volksopvoeding in Curacao, is den laatsten tijd in
alle toonaarden naar voren gebracht en bij de opening
der vergaderingen van den K. R. voor het zittingsjaar
1932—'33 nog eens als in het oog springend gereleveerd.

Bij de laatstbedoelde gelegenheid heeft men ook kun-
nen vernemen, dat door verbetering van het gevangenis-
wezen de criminaliteit der jeugd beter kan worden be-
streden, wat een eenigszins duistere uitspraak lijkt, waar-
aan echter geen consequenties werden verbonden. Tegen-
over de Eerste Kamer stelde de M. v. K. zich op het
standpunt, dat er van een sterke vermeerdering der cri-
minaliteit in Curasao geen sprake is; zoodanige vermeer-
dering zou ook weinig in overeenstemming zijn met de
vermindering der laatste jaren van het aantal ingezete-
nen, wegens het vertrek van vele vreemdelingen, maar
daarom gaat het niet uitsluitend.

Zeer recente gegevens betreffende de misdadigheid zijn
niet bereikbaar; het Verslag van Bestuur en Staat over
1930 echter gaf een gevangenisbevolking van 81 perso-
nen, op een totaal aantal inwoners van 76.332, wat heele-
maal geen gunstige verhouding is, vergeleken bij de Ne-
derlandsche van hetzelfde jaar. Door het hof van justitie
en de kantongerechten werden in 1930 niet minder dan
2226 strafzaken behandeld, buiten en behalve 1343 ge-
vallen (overtredingen) waarin vervolging werd voorko-
men, door het betalen van door het openbaar ministerie
bepaalde boeten, tezamen zoowat 5% der gemiddelde be-
volking. Een tijd lang zijn vrij geregeld in de Curacaosche
Courant politieberichten opgenomen, bevattende ge-
dane aangiften van strafbare feiten en opgemaakte pro-
cessen -verbaal, vermoedelijk alleen betrekking hebbende
op het stadsdistrict op het eiland Curacao. Volgens deze
opgaven zouden gedurende de laatste vijf en een halve
maand van 1932 o.a. zijn geconstateerd: 2 gevallen van
moord (c.q. doodslag), 2 van poging tot doodslag, 138 van
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mishandeling en zware mishandeling (waaronder één
geval van zware mishandeling in vereeniging), 13 van be-
dreiging, 10 van beleediging, 109 van diefstal (waaron-
der 13 met braak, 1 met inklimming, 1 met bedreiging en
1 met geweldpleging, op den openbaren weg), 3 van in-
braak, 2 van poging tot inbraak, 25 van verduistering,
8 van oplichting, 4 van heling, 21 van verduistering, 5
van huisvredebreuk, 12 zedendelicten en 1 geval van
schaking. Voor een kleine samenleving als de onderhavige
nu niet een zou heel goedaardig uitziende chronique scan-
daleuse.

Gesproken van verbetering van het gevangeniswezen,
in het Verslag van Bestuur en Staat over 1930 werd me-
degedeeld, dat het bouwen eener nieuwe gevangenis op
Curacao noodzakelijk was gebleken, wat toen reeds geen
nieuws meer was; ook voor 1934 echter zijn voor zooda-
nigen bouw geen gelden uitgetrokken. In 1927 ontvlucht-
ten op Curacao 5 gevangenen, in 1929 aldaar 2 en op
Aruba 2; in 1930 kwam alleen op St. Maarten een ont-
vluchtingsgeval voor. Latere gegevens ontbreken.

In de laatste twee Verslagen van B. & S. werd over de
voeding der gevangenen niets meer gezegd, maar uit
vroegere verslagen was gebleken, dat de voedingsmid-
delen van gouvernementswege werden aangekocht, of
dat voor de levering inschrijvingen werden gehouden;
aangenomen mag worden dat de toestand dezelfde is ge-
bleven en dat uit de omschrijving van den begrootings-
post — ook voor 1934—„kostgeld" enz. voor de gevange-
nen niet iets anders moet worden afgeleid.

Met vertrouwen mag de hoop worden gekoesterd, dat
de Curacaosche Raad zich niet zal hebben laten ontmoe-
digen door hetgeen er met de begrooting voor 1933 is ge-
schied en dat dit college bij de behandeling van het be-
grootingsontwerp 1934 evenveel belangstelling en ver-
antwoordelijkheidsbesef aan den dag zal leggen, als het
vorige jaar betoond.

Amsterdam, Mei 1933. z.o.z.
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Intusschen is het ontwerp bij Nota van Wijzigingen
herzien en daarna door den Raad aangenomen. Van den
post voor aflossing van kasvoorschotten heeft het Gouver-
nement 100.000.— gld. teruggenomen, om met gelijk be-
drag den post voor onderhoud en herstelling van straten
en wegen op Curacao te verhoogen; de overige wij zigingen
waren niet belangrijk en die welke nog bij de mondelinge
behandeling moeten zijn aangebracht kunnen evenmin
van beteekenis zijn.
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