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DE CURACAOSCHE BEGROOTING VOOR 1930

betreffende. Tot tolk van het eerste bezwaar maakte zich
laatstelijk de heer Fock in de Eerste kamer, toen hij aandrong op een behandeling der Curacaosche begrooting als
die van Nederlandsch-Indië, waardoor de vaststelling bij
de wet niet afhankelijk zou zijn van een bijdrage van het
moederland in de koloniale middelen. In de Tweede kamer heeft de minister gewezen op de moeilijkheid, dat
Curasao dan zou worden beknot in zijn autonomie, maar
met meer recht kan men vragen, wat Curacao in dit opzicht onderscheidt van Nederlandsch-Indië, om het zoo
ver daarboven te stellen. Nochtans was het verlangen van
mr. Fock naar een zoo spoedig mogelijke wijziging van
het regeeringsreglement op dit stuk wel wat vreemd met
de algemeene herziening voor oogen. De minister vond
dit ook, en lichtte een tipje van den geheimzinnigen
sluier op, die over het gesol met dit staatsstuk ligt. Herzien door den voorzitter der commissie-Staal, is het ontwerp regis ter perse en
zal binnenkort naar Suriname
en Curasao gaan. Niettemin was de minister zoo vriendelijk te meenen, dat men s^oeüg voor deze uitgebreide herziening zou komen te staan, waarop de incidenteele wijziging, door den heer Fock bepleit, wel kon wachten.
Tegen deztf begrooting, gelijk tegen de vorige, werd aangevoerd, o.a. met klem van argumenten door het Tweede
kamerlid mr. Joekes, die de bespreking in de groep WestIndië van het Indisch genootschap had bijgewoond, dat
zij alleen formeel sluitend is, maar feitelijk een belangrijk tekort oplevert. In den Kolonialen raad waren soortgelijke opmerkingen gemaakt. En inderdaad. Het formeele overschot beloopt niet minder dan ƒ 800.000.—; tegenover een raming der uitgaven tot een bedrag van
ƒ6.555.853.— staan ƒ7.385.325.— aan ontvangsten.
Maar gerekend is op een ontvangst van ƒ 1.405.000.— als
leening. En deze cijfers zijn nog heel wat gunstiger dan
die der door den gouverneur oorspronkelijk ingediende
begrooting. Daarin toch was het overschot ƒ 600.000.—
bij een leening van ƒ 2.000.000.—. De Koloniale raad had
de uitgaven met ƒ600.000.— verminderd, hoofdzakelijk
met posten voor werken, waarvoor het bestuur gemeend

