
KRONIEK

SURINAME

Om ditmaal eens niet met de politiek te beginnen, Suriname
heeft in Augustus en September ettelijke jubilea gevierd.

De herdenking der reorganisatie van de brandweer te Parama-
ribo, welke in 1912 — dus 25 jaar geleden — aan de zorg van het
garnizoen toevertrouwd werd, is niet alleen gepaard gegaan met
feestelijkheden, maar heeft ook aanleiding gegeven tot interes-
sante historische overzichten en mededeelingen in de pers, aan-
gaande branden en brandbestrijding ter hoofdstad.

Vijftig jaar is het geleden dat — immers in 1887 — onder het
bewind van den gouverneur Mr. H. J. Smidt, te Paramaribo de
„gecombineerde school" voor M.U.L.O. (thans Hendrikschool) ge-
sticht werd. En in 1876 kwam in Suriname de moderne regeling
van het onderwijs, met leerplicht, tot stand, terwijl in 1877 een
departement van onderwijs ingesteld werd. De twee laatstge-
noemde feiten werden in 1926 en 1927 niet herdacht, maar thans
achtte men de tijd gekomen om het departement te huldigen; de
kosten der feestelijkheden wilde het depar temen ts-personeel voor
zijn rekening nemen, gewis een symathiek gebaar.

Aan woorden van waardeering voor wijlen Dr. H. D. Benjamins,
die zich zoowel voor de Hendrikschool als voor het departement
verdienstelijk gemaakt heeft, ontbrak het bij het vijftig en het
zestigjarig jubileum niet.

Dat, óók in dit jaar, een gouvernements-commissie ingesteld is,
om aangaande het huidige Surinaamsche onderwijs van advies te
dienen, moge hier terloops vermeld worden.

De Surinaamsche Kunstkring kon ter laatste algemeene ver-
gadering op een vierjarig bestaan terugzien en zich verheugen in
een zeer bevredigend ledental; het is deze instelling die het optre-
den van Hollandsche tooneelgezelschappen in Suriname organi-
seert.

J. C. Kruisland, de Surinaamsche voordracht-kunstenaar, over-
leed op 9 Augustus te Paramaribo en de plaatselijke pers herdacht
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zijn verdiensten als volksdichter. In het belang der kennis van de
folklore en het volkseigen van Suriname is het te hopen dat zijn
werk, vooral voor zoover het uit liedjes in het negerengelsch be-
staat, bewaard blijven zal.

Ook op het gebied der sport valt iets te vermelden; er schijnt
een goede kans te bestaan dat op den weg naar Domburg een ge-
legenheid tot zwemmen geopend worden zal. Voor beginners was
geen bassin aanwezig in of bij de stad; het zwemmen in de rivier
bij Marinetrap of Penardsteiger leverde bezwaren op voor de open-
bare orde; het rivierwater is niet overal betrouwbaar in hygiënisch
opzicht. Toch verdient de zwemsport beoefend te worden in
Suriname.

Het geschenk dat de Surinaamsche bevolking bestemd heeft
voor het verwachte Prinsje of Prinsesje van Oranje is gereed geko-
men ; het bestaat uit een gouden baby-servies in mahoniehouten
doos, alles versierd met het Surinaamsche wapen, waarmede wel
bedoeld zal zijn het embleem dat tot 1911 als wapen gebruikt is.
Alle onderdeelen van het geschenk zijn producten van Surinaam-
sche kunstnijverheid, de gebruikte materialen alle van eigen
bodem, behalve het ivoor van den ring aan den rammelaar, omdat
er in Suriname nu eenmaal geen olifanten leven.

Het fabriekswezen neemt in Suriname geen groote plaats in het
economisch bestel in; aangezien het land feitelijk steeds meer in-
dan uitvoert, moet iedere uitbreiding dezer soort nijverheid met
vreugde begroet worden, ook al gaat het slechts om de voorziening
in minder belangrijke lokale behoeften en ook al komt verdringing
van geïmporteerde goederen door eigen fabrikaat op derving van
invoerrecht neer. Zoo lang de uitvoerproductie voor inheemsche
rekening niet opgevoerd worden kan, is iedere vermindering van
den invoer voor consumptie als een verbetering der handelsbalans
welkom; bovendien is ook de kleinste verruiming der arbeidsge-
legenheid voor de stadsbevolking winst. Het mag daarom een ver-
heugend feit genoemd worden, dat er te Paramaribo een sigaretten
fabriek opgericht zal worden,zooals in de pers aangekondigd wordt.

Het blijkt dat er hard gewerkt wordt aan de overland-verbin-
ding van Coronie met Paramaribo. Hoewel vooralsnog slechts
sprake zal kunnen zijn van een verbetering der transport-moge-
lijkheid voor militaire detachementen en ploegen te werk gestelde
veroordeelden, terwijl de nieuwe verbinding, wanneer gereed,
alleen in den drogen tijd diensten zal kunnen bewijzen, zoo moet
toch voor het zoo geïsoleerde Coronie-district de nieuwe commu-
nicatie van belang voor de toekomst geacht worden.
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En thans de politiek.
Op 31 Augustus werd de lijst gesloten der gegadigden voor het

capaciteits-kiesrecht; die lijst bevatte negen en twintig namen.
Dat het nieuwe instituut der capaciteits-kiezers het kiezerscorps
in eenigszins belangrijke mate zou vermogen uit te breiden, viel
ook inderdaad niet te verwachten. Voor vrouwenkiesrecht ver-
klaarde indertijd onze Regeering de toestanden in de West niet
rijp en niemand heeft haar gevraagd dit oordeel nader te motivee-
ren. Moeten wij het misschien als een antwoord op de uitspraak
der Regeering beschouwen, dat thans te Paramaribo een sociaal-
democratische vrouwenclub opgericht is ?

De Staten hebben zich tot de Kroon gewend, naar aanleiding
van de afkondiging door den gouverneur, op eigen gezag en ver-
antwoordelijkheid, der verordening op de dorpsgemeenten. Door
die afkondiging zou art. 101 der nieuwe staatsregeling ten onrech-
te en op onjuiste wijze toegepast zijn, reden waarom de Staten aan
H.M. de Koningin verzoeken in de aangelegenheid in kwestie bij
algemeenen maatregel van bestuur te willen voorzien en dan con-
form het amendement der Staten, beoogende dat dorpsgemeenten
slechts bij verordening zullen kunnen worden ingesteld. Instelling
bij besluit van den gouverneur acht het vertegenwoordigend
lichaam in strijd met art. 118 der staatsregeling (aangaande plaat-
selijke gemeenschappen) en niet in het belang des lands.

De verkeerde toepassing van art. 101 zou hierin gelegen zijn,
dat geen der daarin opgesomde gevallen aanwezig was, met name
niet het geval van lid 1 sub 2, waarop de gouverneur zich beroepen
heeft, t.w. dat de goedkeuring der Staten niet verkregen zou zijn.
Deze laatsten immers hadden het ontwerp, zij het dan geamen-
deerd, aangenomen. Verder meent de vertegenwoordiging dat de
gouverneur, gebruik makende van de bevoegdheid, hem in ge-
noemd artikel gegeven, dan ook de verordening volgens zijn oor-
spronkelijk ontwerp had behooren af te kondigen en niet een ver-
ordening waarin een deel der door de Staten aangebrachte wijzi-
gingen opgenomen was. Begrijpen wij de zaak goed, dan had de
gouverneur, volgens de Staten, eerst een nieuw ontwerp moeten
indienen, waarin opgenomen de amendeering waarmede het be-
stuur zich vereenigen kon, om dan, wanneer dit nieuwe ontwerp
verworpen werd, de conflictenregeling toe te passen. Een stand-
punt waarvoor wel iets te zeggen lijkt.

Zooals te begrijpen is, vormt in het thans ontstane conflict de
kwestie: instelling van dorpsgemeenten bij besluit, dus door het
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uitvoerende gezag, of bij verordening, dus met medewerking der
vertegenwoordiging, het voornaamste element.

Verder gaat het dan om de interpretatie der conflictenregeling,
om de vraag wat in art. 101 onder „het ontwerp" en wat onder
„goedkeuring" verstaan moet worden. Wel vreemd, dat de redac-
tie der nieuwe staatsregeling, welke zoo lang op zich had laten
wachten, op dit punt nog tot twijfel aanleiding kan geven.

Op het, over het algemeen afwijzende, voorloopig verslag, no-
pens de ontwerp-verordening betreffende de huwelijken van Azia-
ten, is een memorie van antwoord verschenen. Wat in dit laatste
staatsstuk vooral opvalt is het volgende.

Het bestuur stelt op den voorgrond, dat in Suriname (in het al-
gemeen dus) niet voldoende waarde gehecht wordt aan het sluiten
van een wettig huwelijk en dat hieruit vele misstanden (mistoe-
standen zegt de memorie) ontstaan; stellingen welke niet voor be-
strijding vatbaar lijken.

Nu meent echter de gouvreneur dat, wat één groep der bevol-
king betreft, die der Aziatische immigranten en hunne afstamme-
lingen, sociaal gezondere verhoudingen te verkrijgen zouden zijn,
aangezien deze groep niet, zooals die der z.g. „inheemschen", al-
leen maar negatief tegenover het burgerlijk huwelijk zou staan,
maar daarnaast een positieve houding aan zou nemen, door vast
te houden aan eigen normen van huwelijkssluiting, haar nog uit de
landen van herkomst bekend. Wanneer de Staten, die toch ook
wel eenige kennis hebben van de materie in kwestie, van meening
mochten zijn, dat de houding dier Aziatische groep vrijwel even
negatief is als die van een groot deel der overige bevolking, m.a.w.
dat de immigranten (en hunne in Suriname geboren afstammelin-
gen) ook de in de Aziatische landen geldende normen niet in acht
plegen te nemen, dan zou het utiliteits-argument des gouverneurs
veel van zijn waarde verliezen, althans voor het vertegenwoordi-
gend college.

Men zou dan, door de voorgenomen hervorming, de tegemoet-
koming aan de eigen rechtsbehoeften van een deel der bevolking
zóó ver doorvoeren, van aan in Suriname gevestigde (of in Suri-
name geboren) Aziaten te gaan leeren hoe het, volgens de in hun
geboorteland (resp. het geboorteland van ouders of grootouders)
geldende regels behoort; en dat natuurlijk zonder die regels ten
volle over te nemen. Er is in de Hindoesche en Mahomedaansche
huwelij ksgebruiken wel het een en ander dat, uit den aard der
zaak, bij de hervorming niet gesanctionneerd, dan wel uitdrukke-
lijk uitgesloten zou worden.
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In de avondvergadering der Staten van 9 September werd de
behandeling der voorgestelde bepalingen tot wering van „gezags-
ondermijnende" drukwerken van de agenda afgevoerd, waartegen
de gedelegeerde van den gouverneur opkwam, die op afdoening
aandrong, dan wel op een toezegging van spoedige behandeling.
De vergadering scheen in dit verzoek (meer dan een simpel ver-
zoek bleek later de gedelegeerde niet bedoeld te hebben) een toe-
speling te zien op het artikel der staatsregeling dat den gouverneur
de bevoegdheid geeft „te allen tijde" een termijn vast te stellen,
binnen welken het college hem zijn besluit moet mededeelen. De
verslaggever van een der Surinaamsche bladen meende een zekere,
overigens na de wrijvingen van den laatsten tijd niet onverklaar-
bare prikkelbaarheid bij de vergadering te hebben waargenomen;
de gedelegeerde echter wist duidelijk te maken dat van eenige
bedekte bedreiging met art. 92 sub 4 geen sprake geweest was.

In de Troonrede van 21 September werd met betrekking tot
Suriname een lichte verbetering geconstateerd, zoowel bij de han-
delsbeweging als bij de voornaamste cultures, doch de economi-
sche en f inancieele toestand van het land werd aangemerkt als nog
steeds onbevredigend te zijn. Geen nieuwe gezichtspunten werden
gegeven, geen enkel uitzicht voor de toekomst werd geopend. Zou
inderdaad de vraag, waar het eigenlijk met Suriname heen moet,
ook voor de Regeering nog altijd een geheel open vraag zijn?

15 October 1937.

E r r a t a

. . . .wat geheel wezensvreewi is aan het Surinaamsch huwelijks-
recht (M. v. A. Verord. Hindoesche en Mohamedaansche huwe-
lijken) ;

het aangeWaagrfe drukwerk (K.B. 26 Oct. 1933 No. 17, G.B. No.
96); op voorstel der Staten in het ontwerp tot wijziging van 30
Juni 1937 vervangen door „het betrokken drukwerk".

CURAQAO

H e t a c t i e v e k i e s r e c h t

Zooals men weet, kent de wet op de staatsinrichting van Curacao
belastingkiezers en bekwaamheidskiezers. Voor beide groepen
stelt zij deze eischen: de kiezers moeten mannelijke Nederlandsche
onderdanen zijn, sedert 1 Januari 1937 in Curacao gevestigd zijn,
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vóór 1 Maart 1937 25 jaar oud geworden, en in het volle genot van
hun burgerlijke rechten zijn. De bijzondere vereischten voor elk
der groepen zijn in het kiesreglement geregeld. Voor de belasting-
kiezers is als eisch gesteld een aanslag voor 1936/7 naar een inko-
men van ten minste / 1200.— of — doch alleen op de bovenwind-
sche eilanden — eigendom van onroerend goed met een onbelaste
waarde of overwaarde van ten minste / 500.— op St. Maarten en
/ 300.— op St. Eustatius en Saba. De bekwaamheidskiezers moe-
ten ten minste het zevende leerjaar van een u.l.o. school hebben
doorloopen of op andere wijze een dienovereenkomstige graad van
ontwikkeling hebben bereikt. Gerekend is met de mogelijkheid,
dat er personen zijn, die niet kunnen aantoonen, dat zij aan dezen
eisch van bekwaamheid voldoen; voor hen bestaat de gelegenheid
tot het afleggen van een examenproef. Deze exameneischen zijn
de volgende: a. het bezit van voldoende kennis van een der talen,
die als voertaal dienen bij de onderwijsinrichtingen, waarvan het
diploma vrijstelling van de proef zou geven, blijkende uit het ver-
staan en mondeling terugvertellen van een eenvoudig couranten-
bericht of andere mededeeling; ö. het zonder grove taalfouten
kunnen schrijven van een eenvoudig stukje in de gekozen taal;
c. blijken geven van eenvoudige bewerkingen te kunnen uitvoeren
met geheele en gebroken getallen en met de maten en gewich-
ten van het metriek of een ander stelsel; d. voldoende kennis
van de topografische aardrijkskunde van Curacao en omgeving en
zeer in het algemeen van de landen der aarde; e. eenig begrip van
de taak der Staten, van het bestuur van Curacao en van de voor-
naamste gouvernementsdiensten.

Nu zijn de kiezerslijsten vastgesteld en sommige cijfers zijn hier
reeds definitief bekend. Volgens de hier bekende gegevens zouden

• er op Curacao 1986 kiezers zijn, op Aruba 553, op Bonaire 31 en
140 op de drie bovenwindsche eilanden tezamen.

Het is jammer, dat nog niet is meegedeeld, hoevelen hiervan
belastingkiezers zijn en hoevelen bekwaamheidskiezers en ook niet
hoevelen zich voor de examenproef hebben opgegeven en hoe-
velen geslaagd zijn. Wellicht maakt het gouvernement deze cijfers
nog bekend. Zij zijn voor de waardeering van het kiesrecht onmis-
baar.

Het is belangwekkend deze cijfers met andere te vergelijken, al
zal men de vergelijkingscijfers ten deele moeten zoeken in het
Cwnrfaosc/f Fers/ag 1936, dat op 1935 betrekking heeft.

De bevolkingscijfers op 31 December 1936 behalve (om onbe-
grijpelijke redenen) die van Saba, waarvoor ik die op 31 December
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1935 neem, geeft het „Gedetailleerd economisch overzicht van het
jaar 1936", bijlage van de begrootingsstukken voor 1938. Men
krijgt dan voor

Curacao op 28064 mannelijke inwoners 1986 kiezers, d.i. 7%,
Aruba op 11097 mannelijke inwoners 583 kiezers, d.i. 5%,
Bonaire op 2619 mannelijke inwoners 31 kiezers, d.i. 1.2%,
de bovenwindsche eilanden op 2003 mannelijke inwoners 140

kiezers, hetgeen weer 7% is.
Misschien wordt ook nog wel eens meegedeeld, hoevelen van

deze mannelijke inwoners niet voldeden aan de algemeene eischen
voor het kiesrecht: Nederlandsch onderdaanschap, gevestigd zijn
en 25jarigen leeftijd.

Over het belastingjaar 1934/5 waren er van personen, op Cura-
cao, Aruba en Bonaire wonende, achtereenvolgens 4338, 2642 en
54 aangeslagen voor inkomens van ten minste / 1200.—. Bij ver-
gelijking met de hieruit verkregen aantallen kiezers, moet ook
bedacht worden, dat wanbetalers geen kiesrecht hebben. Maar het
verschil is voor Curacao en Aruba wel heel groot.

Het eiland Curacao heeft volgens de lijst van 1937 1653 kiezers
voor de Kamer van koophandel en nijverheid.

De kiezers op de bovenwindsche eilanden zijn te vergelijken met
die voor de raden van Politie aldaar. De welstandsgrenzen zijn in
beide gevallen gelijk getrokken, doch voor de landraadverkiezin-
gen zijn ook bevoegd ambtenaren en oudgedienden en bezitters
van een wetenschappelijke graad of titel, terwijl slechts meerder-
jarigheid maar tevens ingezetenschap gedurende twee jaar ver-
eischt is.

Volgens de laatstbekende cijfers over 1935 waren er op de ge-
zamenlijke bovenwindsche eilanden 244 kiezers voor de raden van
Politie, dus 100 meer dan er nu zijn voor de Staten.

Aan deze cijfers wil ik thans geen andere opmerking verbinden
dan deze, dat er wel niemand zal zijn, die de regeling van het Cu-
racaosche kiesrecht, gerekend naar de uitkomsten, bevredigend
acht.
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