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DE CURACAOSCHE BEGROOTING VOOR 1930

raad den heer Henriquez gevolgd in diens streven, om,
voor zooveel van den raad kon afhangen, dit stelsel door
te voeren. Althans ten deele. Voor ƒ569.000.— aan niet
spoedeischende werken is geschrapt, maar aan de middelen, heeft men niet getornd. Waarom niet, is niet gebleken.
Deze amendementen werden met 5 tegen 4 stemmen
aangenomen, de oude tegenstelling, die onder gouverneur
Brantjes verdwenen was, openbaarde zich weer: de drie
Roomsch Katholieke leden, bij wie zich mr. Eskes voegde,
schaarden zich aan de zijde van het gouvernement.
In één opzicht scheen de heer Henriquez met zijn amendementen sterk te staan: voor 1929 was een aanvullende
begrooting van niet minder dan ƒ 4.000.000.— ingediend.
Los van het stelsel-Henriquez lijken zijn amendementen
ook nog zoo slecht niet, en, waar die amendementen feitelijk uit het stelsel werden gelicht, is het de vraag, of, als
toen bekend was geweest, wat eenige maanden later tot de
debacle van „Openbare werken" leidde, die niet met algemeene stemmen zou zijn aangenomen geworden behalve
misschien de stem van den heer van der Veen Zeppenfeldt, voor zoover het op Aruba betrekking hebbende
amendement betreft.
Bij deze besprekingen is nog al wat aandacht gewijd
aan de vraag, of de opbloei van Curacao blijvend of ook
maar van langen duur zou zijn. De memorie van toelichting klonk vrij optimistisch, maar de raad deelde dat optimisme in ieder geval niet. Zijn pessimisme in dit opzicht
was het, dat het zooeven genoemd lid „principieel" tegen
leeningen deed zijn. Het bestuur stelde daartegenover,
dat, hoewel niet kon gezegd worden, hoe lang de nieuwe,
op Curacao en Aruba gevestigde petroleumindustrieën
nog zouden stand houden, erop gerekend kon worden,
dat, „als zij over hun culminatiepunt zijn, het nog een
aantal jaren vragen zal voor liquidatie." Denk aan de geschiedenis van het oliebedrij f in Rusland en Mexico, repliceerde de heer Henriquez, die wees op den politieken
toestand in Venezuela.
Aan de memorie van antwoord is ook te danken een

