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SURINAME

Herhaaldelijk zijn door het moederland maatregelen genomen,
meer of minder kostbare, de economische opheffing beoogend van
het achterlijke Suriname, waar blijkbaar de voorwaarden niet
aanwezig zijn — en ook niet verwacht kunnen worden — voor
een bevredigende ontwikkeling uit eigen innerlijke kracht. Waren
de resultaten teleurstellend — en dat waren zij in den regel —
dan kon men zich achteraf afvragen of de maatregel in kwestie
niet beter achterwege had kunnen blijven, hetzij omdat men had
kunnen weten een sprong in het duister te doen, hetzij omdat
het resultaat waarop men gehoopt had van twijfelachtige waarde
geweest zou zijn voor de bevordering der eigen welvaart van Su-
riname.

Het is nog altijd niet zeker of thans het inzicht overwonnen
heeft, dat de taak welke Nederland inderdaad in Suriname te ver-
vullen heeft, niet gelegen is in het van overheidswege financieren
van commercieele projecten, met meer of minder recht voorge-
steld als bevorderlijk voor het welzijn des lands. Dat land bestaat
nog grootendeels uit wildernis en is slechts voor een klein deel
— zeer spaarzaam — bevolkt; het ligt voor de hand dat het voor-
al een uitgebreidere en meer geperfectionneerde toerusting be-
hoeft, in velerlei opzicht, dan naar verhouding van het geringe
aantal inwoners gerechtvaardigd zou lijken. Anders geraakt men
nooit uit den vicieusen cirkel: er kan zoo weinig gedaan worden
omdat de middelen niet aanwezig zijn en de middelen zijn er niet
omdat men zich beperkt tot hetgeen in een weinig ontwikkeld
land direct noodig is.

Er is wel eens op aangedrongen dat het Surinaamsche gouver-
nement de beschikking zou verkrijgen over vliegtuigmaterieel,
ten einde zoodanig geoutilleerd te zijn als in onzen tijd wensche-
lijk geacht moet worden in een grootendeels onontgonnen en
moeilijk toegankelijk tropisch gebied. Ook elders bewijst het
vliegtuig onder dezelfde omstandigheden als waarin Suriname
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verkeert onschatbare diensten, voor kaarteering en exploratie
en voor vervoer van personen en goederen naar en van plaatsen
welke anders niet of niet vlug genoeg bereikt zouden kunnen
worden. Reeds de eerste jaargang van ons tijdschrift, die van
1919 dus, bevatte een artikel waarin de waarde der aviatiek voor
Suriname in het licht gesteld werd; een vliegtuig voor binnen-
landsch gebruik is er echter nimmer gestationneerd geweest.

Hierin zal thans verandering komen, dank zij het zeer prijzens-
waardige initiatief van de K.L.M., welke nationale onderneming
besloten heeft in Suriname een klein watervliegtuig ter beschik-
king te stellen van wie er gebruik van zullen willen maken, over-
heid of particulieren.

Deze innovatie, waarmede intusschen de K.L.M, een niet on-
beteekenend financieel risico aanvaardt, moge op het eerste ge-
zicht geen mijlpaal lijken in de ontwikkelingsgeschiedenis van
Suriname, toch zou zij later kunnen blijken dat inderdaad te zijn
geweest. Wat moderne toerusting betreft staat Suriname thans
niet meer achter bij andere landen (Canada, Centraal Amerika,
Nieuw Guinea), van welke eveneens een groot deel nog onher-
bergzaam en nagenoeg onbevolkt is.

Een ander lichtpunt is de toenemende belangstelling voor den
Surinaamschen bodem als bron van ruwe grondstoffen. De groote
Amerikaansche „Standard" treft reeds de voorbereidende maat-
regelen voor het onderzoek naar de aanwezigheid van aardolie
langs de kust en de Billiton Maatschappij interesseert zich voor
den bauxietrijkdom van Suriname. Het is te hopen dat deze laat-
ste — Nederlandsche — onderneming nog terreinen naar haar
gading zal vinden, daar waar vreemdelingen haar vóór geweest
zijn en zich allicht verzekerd hebben van de meest belovende
vindplaatsen. Niettegenstaande het nadeel der afwezigheid van
goedkoope brandstof of waterkracht in de nabijheid, exploitee-
ren de Amerikanen reeds gedurende een twintigtal jaren de
Surinaamsche bauxietlagen, blijkbaar met voordeel; de ligging
van Suriname is echter ten opzichte van de V.S. aanmerkelijk
gunstiger dan ten opzichte van Nederland.

Mocht het kunnen komen tot een ontginning van delfstoffen
op eenigszins belangrijke schaal, dan zou dit voor Suriname van
het allergrootste gewicht zijn; de opening van het binnenland en
de verspreiding der bevolking zouden er door bevorderd worden,
twee niet geringe voordeden, hoezeer er ook verzwaring der
overheidstaak mede gepaard zou gaan. Het allermoeilijkste Suri-
naamsche probleem is niet een tekort aan arbeidskrachten, doch

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:25PM
via free access



154 KRONIEK

een tekort aan werkgelegenheid voor die categorie der bevolking
(circa 45%), welke niet in den landbouw een bestaan vindt en
voor het overgroote deel ook niet met eenige kans op succes ge-
holpen kan worden om in de landbouwbedrijven, hetzij groote of
kleine, op bevredigende wijze voor zich zelf te zorgen. Deze cate-
gorie is talrijk genoeg om te voorzien in de „main d'ceuvre" waar-
aan zelfs een omvangrijk mijn- en fabriekswezen voorloopig be-
hoefte zou hebben.

Suriname kan thans aan talrijke geschoolde en ongeschoolde
inheemsche werkkrachten geen voldoend bestaan aanbieden; de
eerstgenoemde zoeken een goed heenkomen op Curacao en Aruba,
de laatsten blijven noodgedrongen waar zij zijn en leven in ar-
moede. Elke verbetering dezer ongelukkige situatie zou als een
uitkomst begroet moeten worden.

Natuurlijk geen verbetering welke de overheid in de hand
heeft, of in belangrijke mate wezenlijk bevorderen kan. Maar,
wat zij wel kan — en blijkbaar ook wil — bevorderen, belooft
niet, als iets van zelf sprekends, eenig Surinaamsch probleem
nader tot de oplossing te zullen brengen, zou zelfs als een nieu-
wen sprong in het duister kunnen worden gekwalificeerd. Te
weten: de hernieuwde immigratie van Javaansche landverhui-
zers.

Tot dusver heeft die immigratie den grooten landbouw niet
op de been kunnen helpen en evenmin een kolonistenstand in het
leven vermogen te roepen van zoodanig welvaartspeil dat het
economische aspect van het land er werkelijk op vooruit gegaan
is. De Nederlandschindische regeering schijnt nog altijd bezwaar
te hebben tegen de emigratie onder arbeidscontract, maar men
moge zich afvragen of vrije Javaansche landverhuizers van in
zeker opzicht beter gehalte dan de vroegere contractanten, doch
even goed menschen die reden hebben hun geboorteland vaarwel
te zeggen, zich in Suriname een zoodanig bestaan zullen kunnen
veroveren dat zij, meer dan bloot kwantitatief, voor het land
een aanwinst zullen zijn.

De overheid aanvaardt hier een risico, dat van kapitaal te
beleggen in Suriname, waar tot dusver particulieren niet ten
onrechte tegenop zagen. En daarenboven een verantwoordelijk-
heid, grooter dan die van vroeger; de contractarbeiders hadden
niets te verliezen en stonden dus in Suriname aan weinig teleur-
stelling bloot. Met betrekking tot de emigranten van de categorie
welke men thans op het oog heeft, lijkt de zaak eenigszins anders
te liggen.
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Het andere emigratieplan, dat der vervolgde Europeesche
Joden, schijnt in het stadium der ernstige overweging te zijn ge-
treden, gegeven de reis eener studiecommissie naar Suriname.
Hier staan wij voor een aangelegenheid met zoozeer overheer-
schende internationale aspecten, dat het belang hetwelk Suriname
er bij zou kunnen hebben, vooralsnog geen groote rol kan spelen.
De vraag of Nederland in Suriname aan Joodsche uitgewekenen
een tehuis kan aanbieden, zal nog wel niet aan de orde zijn; mocht
zij gesteld worden, dan zal onze regeering vermoedelijk bij het
nemen eener beslissing met nog andere factoren rekening moeten
houden dan die welke tot dusver het richtsnoer gevormd hebben
voor het Surinaamsche beleid.

15 April 1939. M.

CURASAO

C u r a c a o s c h e p e r s

Zoo af en toe zijn er van die kleine berichten in de Curacaosche
pers, die even de aandacht trekken. Ik noem er een paar.

D e C u r a c a o s c h e c o u r a n t van 17 Maart 11. geeft
vergelijkende èevo/^mgsciy/ers op 31 December 1936, 1937 en
1938. Daaruit blijkt een belangrijke toeneming der bevolking op
Curacao en vooral op Aruba, waardoor op laatstgenoemden da-
tum de 100.000 overschreden was. In 1938 zijn ook ± 2000 Por-
tugeezen op Curacao neergestreken. Zij zijn niet onder de bevol-
kingscijfers begrepen, wordt — zonder opgaaf van redenen — ge-
zegd.

Blijkbaar heeft men hier nog niet de moederlandsche gewoonte
aangenomen, die zeker den joo.ooosten inwoner een spaarbank-
boekje zou hebben doen schenken. Het zou ook moeilijk hebben
kunnen zijn den rechthebbende uit te maken bij zooveel „secre-
tarieën". Ongeacht nog de kans om een minder begeerde te moe-
ten begiftigen.

Immers een zeer groot kwaad, dat het moederland reeds kende,
heeft zijn intree op Curacao gemaakt, nl. dat der scAtyn/mw/t/fon,
waardoor ongewenschte vrouwen aan het gevaar van uitzetting
kunnen ontkomen. De A m i g o e had er een klein bericht over.
L a U n i o n begon er uitvoerig aandacht aan te schenken,
noemde in dit verband den naam van een gewezen Amsterdam-
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schen advocaat en drong ook in andere opzichten op streng op-
treden aan, maar plotseling leest men er niets meer van. Dat is
jammer, want Curacao's goede naam, die zijner justitie en politie
is hiermee gemoeid.

In laatstgenoemd blad is ook meegedeeld, dat de procureur-
generaal Mr. Jas bij zijn afscheid over cassa/ie van Curacaosche
vonnissen gesproken heeft; hij zou die liever bij een instantie in
Oost-Indië dan bij den Nederlandschen Hoogen raad willen
mogelijk maken. Met L a U n i o n lijkt dat ook mij een vreemde
gedachte. Misschien mogen wij wel eens hooren de redenen, hier-
voor opgegeven. De heer Jas zal toch ook wel iets gehoord hebben
van de bezwaren tegen een Oost-Indisch regiment in onze West.

Van ^rocwrewrs-gewgraa/ en van de Oost gesproken — Mr. Th.
van der Laan, Nederlandsch-Indisch rechterlijk ambtenaar, is
belast met de waarneming van het ambt van procureur-generaal
bij het Hof van Justitie in Curacao. Waarom zou hij niet tot
procureur-generaal benoemd zijn?

Het gaat weer goed met de «Moeten. Januari en Februari 1939
brachten te zamen anderhalve ton meer dan die maanden in 1938
op, juist twee twaalfden der raming. Intusschen is nog verster-
king verkregen door verhooging der loodsgelden.

Curacao gaat zich op zijn /«cA/foscAmrnng toeleggen. Er is een
hoofd van dienst benoemd en voordrachten worden gehouden.

H e t w e e k b 1 a d C u r a 9 a o

Niet om dit buiten de Curacaosche pers te plaatsen maar om
er afzonderlijk de aandacht op te vestigen, vermeld ik hier het
bovengenoemde blad, uitgaande van de Kereemging fo£ ie/wrtó-
gï'wg van de staa/&ttw<&ge economise/^ e« CM^wree/e èe/angen wan Ae2
gefaedsiee/ Cttrafao. In den laatsten tijd verschijnen de nummers
geregeld en de inhoud komt mij ook veel meer verzorgd voor dan
eerst het geval was. Het is nu ook bekend wie de leidende figuren
der vereeniging zijn. Drie leden der Koloniale Staten bevinden
zich onder hen, de heeren Maal, Rustige en Capriles.

Een aardig artikel is dat over de vraag I s C u r a c a o t e
k l e i n ? in het nummer van 17 Maart 11. Het gaat over de eigen
„Curacaosche atmosfeer"; „sfeer" drukt waarschijnlijk beter de
bedoeling uit. In dit stuk richt zich o.a. tegen het overbrengen
van Nederlandsche maatregelen, vreemd aan de Curacaosche
geestesgesteldheid, en tegen het gezegde „Bij ons doen wij 't zoo"
van Nederlandsche zijde. Het is goed, dat deze dingen eens niet
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alleen gezegd, maar ook op zakelijke wijze geschreven worden.
Een goede waarschuwing ligt in den aandrang, aan het slot van
het artikel uitgeoefend, naar meer geschiedkundig sociologisch
onderzoek, naast het door Dr. Ir. Cohen Henriquez aangedrongen
technisch wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het
moederland. In dien geest zijn reeds enkele artikelen over „Het
economisch leven van Curacao in vroegere jaren" in hetzelfde
blad verschenen.

TABAGO

Het hoort in deze rubriek eigenlijk niet thuis, maar waar zou
anders buiten onze fo'è/iogra^Ate nog eens met een enkel woord de
aandacht zijn te vestigen op een opstel van den heer Menkman
over „Stukken betrekkelijk het eiland Tabago 1664-1684-1698"
in het R o t t e r d a m s c h j a a r b o e k j e 1939?

De stukken, die de heer M. bespreekt, handelen over pogingen
van den hertog Jacobus van Koerland, die in 1664 van Engeland
Tabago had gekregen, om het eiland te koloniseeren. Daarvoor is
sprake geweest van een Rotterdamsche compagnie, waartoe
een staatsregeling voor het eiland was ontworpen. Ook zijn er
stukken over een uitspraak van den Hoogen Raad in Holland
betreffende de aanhouding van een Koerlandsch schip in 1660,
en over de rechten van den hertog van Koerland op het eiland.
Men leze ook wat Hamelberg in het vierde jaarlij ksch verslag
van het Curacaosch genootschap over de lotgevallen van het
eiland geschreven heeft.

E r r a t a

D e S t u w d a m , een mooie Nederlandsche weekillustratie,
had in haar nummer van 7 April 1939 een verhaal van een rijk
geworden petroleumman, die werkzaam geweest was bij de be-
werking van Venezolaansche petroleum op Sflèa.

De G r o o t-N e d e r l a n d s c h e b e r i c h t e n van 13
Maart 1939 zeggen uit Paraman'óo het bericht te ontvan-
gen, dat op Aruba en Curacao 10% der wereldproductie van
petroleum wordt geraffineerd. F.
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