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SURINAME

Een bepaling in de Surinaamsche staatsregeling schijnt mede
te brengen dat de stad Paramaribo en haar buitenwijken een
district vormen, in de beteekenis van een bestuursressort, zooals
de overige districten zijn en de gouverneur heeft het noodig ge-
acht wettelijke maatregelen voor te stellen ter verzekering der
richtige uitvoering van genoemde constitutioneele bepaling. De
Staten ontvingen het voorstel welwillend, doch zonder eenig
enthousiasme; volgens hen levert de bestaande toestand in de
practijk geen moeilijkheid op, zij zien slechts het bezwaar van een
nieuw te creëeren ambtelijke functie, met de eventueele daaraan
verbonden financieele gevolgen en hebben zich afgevraagd of er
geen middel bestond om de innovatie in kwestie te vermijden.

Men gaat er wel eens aan twijfelen of in Suriname hetgeen wel
en hetgeen niet noodig is steeds nauwkeurig uit elkaar gehouden
wordt; een strenge onderscheiding ware toch zoo nuttig, gegeven
de vele en groote nooden van het land en de bevolking.

Zoo doet b.v. een Surinaamsch nieuwsblad een boekje open
over de misstanden in het typografische bedrijf te Paramaribo;
het meeste drukwerk wordt uitgevoerd voor het gouvernement,
de drukkers concurreeren a outrance om dit werk machtig te
worden en de bedongen prijzen laten dientengevolge geen ruimte
voor het betalen van een behoorlijk loon. Zou het voor het eerst
zijn dat een overheid, als werkgeefster, in haar bestekken en
voorwaarden eischen stelde met betrekking tot minima van loon
en andere arbeidscondities?

In het onlangs verschenen jaarverslag van den Openbaren Ge-
zondheidsdienst voor 1937 verklaart het hoofd van dien dienst in
zijn inleiding dat een groot deel der bevolking „in buitengewoon
slechte omstandigheden" leeft.

Het heeft de verontwaardiging opgewekt der R.K. missie dat
een Amerikaansche filmonderneming opnamen heeft laten ver-
richten in een boschnegerdorp, zóó dicht bij Paramaribo gelegen
dat men stadsbewoners heeft kunnen huren om als „wilden" mede
te dansen voor de camera; er is over deze aangelegenheid een
vraag gesteld in de Nederlandsche volksvertegenwoordiging en
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ook heeft een deel der Amerikaansche pers er iets over gepubli-
ceerd.

Wat echter niet in het licht gesteld is, dat is dat er aan het Su-
rinaamsche boschnegervraagstuk ook een kwestie vastzit van na-
tionale eer. Wij hebben geen reden om er trotsch op te zijn dat er
in ons Amerikaansche gebied nog boschnegers bestaan, terwijl
overal elders in de voormalige slavenkoloniën de „marrons" als
bevolkingsgroep verdwenen zijn; er bestaat een zeer groot ver-
schil tusschen een reservaat van inheemsche cultuur als Bali en
het stukje Afrika dat in ons Suriname ontstaan is en zich heeft
kunnen handhaven. Het kan aan onze koloniale reputatie geen
goed doen dat in het buitenland afbeeldingen verspreid worden
van potsierlijk uitgedoste boschnegerkapiteins die in de stad op
bezoek zijn en door den vreemdeling voor inlandsche vorsten aan-
gezien worden. Eenige jaren geleden werd getracht in het moe-
derland wat meer belangstelling te wekken voor deze toe-
standen („Oost en West", orgaan der Kon. Ver. O. en W., Ja-
nuari 1935).

Intusschen, er komen uit Suriname gelukkig af en toe ook wel
berichten tot ons welke hoop geven voor de toekomst.

Het reeds genoemde verslag van den O.G.D. is een even dege-
lijke, van openhartigheid, ernst en inzicht getuigende publicatie
als dat van het voorafgaande jaar en wederom bij uitstek geschikt
om in Nederland een juiste voorstelling ingang te doen vinden ter
zake van het probleem der Surinaamsche volkshygiëne; ook de
uitvoering van het verslag (er zijn ditmaal zelfs illustraties in op-
genomen) kan daartoe medewerken.

Het is er den samensteller blijkbaar ook om te doen geweest
stelling te nemen tegen onjuiste, te optimistische opvattingen in
het moederland; aan den anderen kant echter toont hij toch ook
aan dat er met de beschikbare middelen en gegeven de bestaande
toestanden, veel gedaan is en veel gedaan wordt. De voorzienin-
gen in het binnenland vormen nog steeds het zwakke punt, maar
er is vooruitgang en verbetering, vooral ook als gevolg van den
aanleg van landwegen, welke een zooveel beteren dienst mogelijk
maken dan de vroegere, die op communicatie te water aange-
wezen was. Dat er thans, de z.g. plantagehospitalen niet mede-
gerekend, buiten de stad Paramaribo zes ziekenhuizen en vijf en
dertig poliklinieken bestaan en dat de overgroote meerderheid
dezer inrichtingen gouvernements-inrichtingen zijn, bewijst dat
er, althans op het gebied der volksgezondheid, niet te klagen valt
over gebrek aan overheidszorg en dat op ditzelfde gebied Neder-
land, in vergelijking met andere koloniale mogendheden, ook in
Suriname geen slecht figuur maakt.

Wat betreft de geneeskundige verzorging van het z.g. bosch-
land moet het den vrienden van Suriname goed gedaan hebben
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dat onlangs SIMAVI propaganda gemaakt heeft voor de hygiëni-
sche nooden der boschnegers en gecollecteerd heeft voor de kosten
eener behoorlijke behuizing voor de vrouw die in de vestiging te
Ganzé aan die nooden althans eenigermate tracht tegemoet te
komen.

Op het gebied der sociale zorg van overheidswege valt te ver-
melden dat een ontwerp-verordening ingediend is betreffende de
beveiliging der arbeiders in zekere bedrijven; ongetwijfeld een
stap in de goede richting.

Een artikel in een Nederlandsch persorgaan (Alg. Handelsbl.
31 Oct. avondblad) vestigde nog eens de aandacht op de Suri-
naamsche bacovencultuur van dertig jaar geleden, haar mis-
lukking en de kansen dat zij hervat zal worden; dat het door den
schrijver gegeven historisch overzicht niet in alle deelen volkomen
juist en volledig is, doet hier thans weinig ter zake. Van belang is
voor het oogenblik alleen de vraag of er inderdaad nog altijd aan
hervatting gedacht wordt en hoe men zich die voorstelt. Er is ook
in dit tijdschrift herhaaldelijk over deze aangelegenheid geschre-
ven.

Een bacovencultuur welke iets beteekenen zou, hetzij als mid-
del om den plantagelandbouw te doen herleven, hetzij om den
kleinen man aan een exportproduct te helpen,hetzij om beide belan-
gen te bevorderen, zou op groote schaal moeten worden ingericht.
De ervaring van destijds echter heeft het zeker niet buiten kwes-
tie gesteld dat de onderneming, gesteld dat de aanplant niet door
de Panamaziekte verwoest was, op den duur rendabel geweest
zou zijn. Wie zou er thans bereid gevonden worden het kapitaal te
verstrekken en de risico's te aanvaarden, nu men zoo ongeveer alle
voordeden zou missen welke in 1906 aanwezig waren, of aanwezig
schenen te zijn, op het gebied van verkoop en vervoer? Zoolang
het tegendeel niet aangetoond is, kan veilig worden volgehouden
dat onder de tegenwoordige omstandigheden veel eerder zou
kunnen worden gesproken van een bij voorbaat vaststaande de-
bacle, dan van gewone bedrijfsrisico's, waar goede kansen tegen-
over zouden staan.

15 November 1938.

CURASAO

R u m o r i n c a s a !

Het is van Juni tot September stil geweest rondom des gouver-
neurs kiesrechtvoorstellen. La [/«ton kwam 6 October met een vet
gedrukte waarschuwing aan de Roomsch Katholieken van Cura-
cao, Aruba en Bonaire om op de bres te staan voor hun belangen,
die belaagd zouden worden door de heeren C. N. Winkel, Jossy
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Cohen Henriquez, J. G. Statius Muller, J. Rustige en mr. L. Ch.
Kwartz. Nader blijkt, dat deze heeren een rondschrijven hebben
uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat bij aanneming van het nieu-
we ontwerp-kiesreglement de behartiging van de belangen van
Curasao in het algemeen en van de Protestantsche en Israelieti-
sche gedeelten der bevolking in het bijzonder in de toekomst zal
liggen in handen van een bepaalde groep der bevolking, welker in-
zichten niet zijn die van hen, tot wie het rondschrijven gericht is.
Men wil een beroep doen op het bestuur in Curacao, de „overheid"
in het moederland en de bevolking hier en ginds, dat tot intrek-
king van het ontwerp moet leiden.

De 4̂?m'goe, die vindt, dat een lid van den Raad van bestuur
zich buiten dit openbare optreden moet houden, betreurt ook,
dat tot een adres aan de Koningin besloten is. Maar ziet — er
komt een R.K. commissie van tegenactie, en die zendt ook een
adres aan de Koningin. Er wordt een protestvergadering gehou-
den en — net als in een echte oorlog — de een beweert, dat er on-
geveer 100 menschen geweest zijn, maar de tegenpartij, die er
blijkbaar ook was, telt er niet meer dan 49.

Een bijzonderheid omtrent het tegenwoordige kiezerscorps, die
men verneemt, is, dat dit voor 49% uit „Hollanders" bestaat,
voor 11 % uit Surinamers en slechts voor 40% uit „Curacaoe-
naars".

Er wordt gesproken van „rechten der minderheden", juist zoo
als in het Europeesch concert.

Zelfs heeft een dichter in Papiamentsche verzen zijn gedachten
vertolkt in La C/mo«.

Ook hebben leden van het weerbaarheidscorps bedankt, omdat
de commandant in het bovengenoemde comité van actie zit.

Intusschen is thans ook verschenen het op 3 October 1938 ge-
dagteekende Voorloopig verslag der Staten. Er waren twee mee-
ningen. De eene vond geen aanleiding om uit het geringe aantal
kiezers tot de noodzakelijkheid van kiesrechtuitbreiding te be-
sluiten, omdat daarvan voor een deel schuld is de achterstand
in belastingbetaling en de tegenzin in de examenproef. Strijd met
het standpunt, bij de totstandkoming van het regeeringsreglement
ingenomen, wordt in het nieuwe ontwerp gezien. Degenen, die dit
laatste verdedigen, meenen, dat dit het rechtsgevoel der bevolking
in breede lagen bevredigen zal. Criterium voor toekenning van
kiesrecht achten zij: dat de burger zich in de maatschappij kan
handhaven, voldoende belangstelling voor de zaken heeft en in
staat is zich aan te sluiten bij de rechts- en politieke overtuiging
van zijn groep.

Over de vraag, of men op de voorgestelde wijze practisch alge-
meen mannenkiesrecht krijgt, waren beide groepen in de Staten
het niet eens. Het is eenigszins vreemd, dat zij, die deze vraag be-
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vestigend beantwoorden, niet als argument tegen het voorstel
naar voren brengen, dat het niet past in een stelsel, dat nog 1/3
benoemde leden kent, ter vertegenwoordiging van de niet-kiezers.

MR.

Er is een tijd geweest, dat het aantal meesters in de rechten in
Curacao tot vier beperkt was: drie leden en de procureur-generaal
van het Hof van Justitie. Dit is al geruimen tijd anders; het amb-
tenarencorps telt eenige meesters in de rechten en in de rijen der
praktizijns zijn zij niet meer zeldzaam. Men mag dus ook verwach-
ten, dat welhaast ook de griffiersplaatsen en die der leden van het
Openbaar ministerie door „gegradueerden" zullen worden bezet.

Maar dat deze categorie zóó talrijk zou zijn, als de lijsten der
K.M.L.-passagiers aangeven, zal voor velen een verrassing zijn.
Zoo kan men lezen van een mr. Nederhorst, mr. Moreau, mr.
Pinedo, mr. Hailing, mr. Haverkamp, mr. Denerhouwer, mr.
Muze, en er is zelfs een familie Stewart, die heelemaal uit meesters
in de rechten bestaat (groot, middensoort en heel klein): mrs.
W. G. Stewart, Boy W. Stewart en Baby D. Stewart.

Eigenaardig is, dat deze meesters in de rechten alleen binnen
het gebiedsdeel, tusschen Curacao en Aruba heen en weer, vlie-
gen. Naar het buitenland, La Guaira, Maracaibo en terug naar
Curacao worden alleen ongestudeerde menschen vervoerd als:
Martin Ulner, Anus van Tienhoven, Angel Brice, José Armiento,
Roberto Criollo.

Men kan dit fraais vinden in de .dmigoe van 8 October 1938, die
het zoo wel van de K.L.M, thuis gestuurd zal krijgen.
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