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DE CURAgAOSCHE BEGROOTING VOOR 1930

nu, waarvandaan die gelden zullen komen, nl. uit de kasmiddelen in Nederland. Dat heeft anderen weer aanleiding gegeven om te spreken van voorschotten van Nederland aan CuraQao, voorschotten, waarvan de heer Fock
meende, dat van terugbetaling en rentebetaling wel nooit,
althans voorloopig niet, sprake zou zijn. Is er werkelijk
reden, om zoo zwartgallig te zijn? Tot nu toe zijn die leeningen, waarop bij de begrooting gerekend was, niet noodig geweest, omdat de middelen ruimer vloeiden dan geraamd was, en misschien ook omdat men niet alles kon
afdoen, waarop gerekend was. Ook voor 1930 zijn zeer optimistische verwachtingen uitgesproken. Maar dit alles
toont te duidelijker, dat de Curacaosche begrootingspolitiek niet deugt. Men schijnt daar de deskundigen niet te
hebben, die aan practische ervaring de noodige wetenschappelijk-technische kennis paren, vereischt om een
deugdelijk financieel beleid te voeren. Dat wordt misschien beter. Bij de benoeming van den nieuwen gouverneur schijnen toezeggingen te zijn gedaan omtrent voorziening in de behoefte aan deskundige ambtenaren. Het
departement van financiën is wel een der eerste, om het
van de allerbeste krachten te voorzien in dezen tijd, waarin de economische toestand van het gebiedsdeel zoo weinig overzichtelijk is. Misschien is ook een gelukkige omstandigheid, dat minister De Graaff is teruggekomen, die
nog wel heugenis zal hebben van zijn briefwisseling in
1925, waarbij de Koloniale raad toen een zoo weinig bevredigende houding heeft aangenomen.
In dit verband verdient nog vermelding, dat voor rente
wegens uit 's rijks schatkist ontvangen voorschotten
ƒ 160.000.— was uitgetrokken. Een amendement-Henriquez heeft dezen post tot ƒ 30.000.— teruggebracht.
Het Voorloopig verslag van den Kolonialen raad beliep
niet minder dan 20 bladzijden, waarvan er 10 aan de algemeene beschouwingen waren gewijd, hoofdzakelijk financieele beschouwingen, waarbij de leden onderling een
beetje aan het polemiseeren waren in zoodanigen vorm,
dat men er slechts met moeite wijs uit worden kan. Men
oordeele: Eén lid, met wien de raad zich bijna algemeen

