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uiteenzetting van de werkwijze die de gouverneur zich,
voorstelde. Als historische herinnering vinde zij hier een
plaats: „de tegenwoordige toestand van welvaart moet
het Bestuur niet verleiden verder te gaan dan de tegenwoordige omstandigheden het noodig maken, en moet er
voor gewaakt worden dat een financieel beleid wordt gevoerd, dat voor de toekomst geen lasten schept waarvan
men niet weet of ze zullen kunnen worden gedragen. Een
vast werkprogram met te overziene kostenberekeningen,
dat voorziet in de behoefte van den tegenwoordigen tijd,
maar toch ook zijn waarde houdt voor de toekomst en als
kapitaalvorming is te beschouwen moet uitgangspunt
zijn, daarnaast een zuinige huishouding, waarbij rekening
moet worden gehouden met de eischen die de tegenwoordige toestand stelt, terwijl daartegenover moet worden geplaatst de bronnen van inkomsten die deze uitgaven zullen dekken." Men mag aannemen, dat althans voor dit
abominabele Nederlandsch — de heer Menkman maakte
de opmerking, dat het met de taalkundige verzorging der
van het gouvernement uitgegane stukken ditmaal erger
was dan ooit — de toenmalige gouverneur niet rechtstreeks aansprakelijk is.
Nu ik wat uitvoerig geweest ben, over wat — buiten 8
Juni — ongetwijfeld de hoofdschotels dezer begrootingsbehandeling waren, mag ik wel verder volstaan met de opsomming van eenige bijzonderheden zonder veel commentaar.
De memorie van toelichting van het gouvernement had
nog in uitzicht gesteld een vermeerdering van inkomsten
voor Curacao op billijke wijze, onder welk laatste blijkens
het daaraan voorafgaande waarschijnlijk verstaan werd
het halen der gelden „van die zijden, die het meeste belang hebben of gehad hebben van hetgeen is tot stand gebracht." Heel duidelijk is het niet. Ook de inkomstenbelasting kwam ter sprake. Niet alle ingezetenen dragen hun
evenredig deel bij in de huishouding van het gewest, had
de memorie van toelichting gezegd. Maar aan den anderen kant stelde de memorie van antwoord weer gerust.
Het aantal aanslagen in deze belasting bedraagt 11.000

