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tieke strijd in Suriname niet gewenscht werd geacht, en bestreed
hij in den breede het door den heer Leys aangevoerde.

De heer Simons verkondigde hier met de stelling, dat politieke
partijen niet gewenscht waren, geen communis opinio. De Wes£
van 6 Februari 1917 schreef naar aanleiding van de vraag of er
partijen in Suriname moesten komen:

„Wij beantwoorden met den heer Leys deze vraag bevesti-
gend. En dit verklaart onze belangstelling in zijn streven.

De politieke partijen, die wij wenschen, zullen zeker geen
copie moeten zijn van de Nederlandsche partijen. Ieder land heeft
zijn eigen politiek. En de rol, die godsdienst en onderwijs in de
Nederlandsche politiek spelen, zullen zij gelukkig hier niet be-
hoeven te spelen, evenmin als wij gaarne zien dat rasgeschillen
onze politiek beheerschen.

Wij wenschen partijen, die ieder voor zich trachten de begin-
selen van koloniaal bestuursbeleid, die hun best voorkomen, uit te
drukken in programma's die het uitgangspunt kunnen vormen voor
den politieken strijd, „welke tot dusverre loopt over personen."

Van een oprichting van een anti-revolutionaire kiesvereeni-
ging kwam niets en voorloopig moest de landbouw-leeraar Leys
zich houden aan de geestige raadgeving van den heer Simons
om in het waarachtig belang van het Surinaamsche volk liever
kwekers te kiezen dan kiezers te kweken.

In 1918 herleefde de politieke strijd in Suriname; als candi-
daat voor de Staten was door E. M. M. een Kantonrechter
gesteld, terwijl de „planterspartij" een planter in het College
wenschte.

Een hevige persoonlijke strijd werd gevoerd in de plaatselijke
bladen Sim'wawe en Z)e Wes<.

Pamfletten werden uitgegeven, van weerskanten grove hate-
lijkheden gedebiteerd; voor de eerste maal in de geschiedenis
van Suriname werd door E. M. M. een verkiezingspropaganda-
bijeenkomst uitgeschreven, waarop evenwel — vreemd genoeg —
de gestelde candidaat niet het woord voerde.

Interessant zijn de in de kranten van die dagen verschenen
verkiezingsadvertenties, vol van scherpe persoonlijke aanvallen.

Intusschen bleek meer en meer, dat men de wijze, waarop het
bij de verkiezingen toeging, niet algemeen goedgekeurde. De reeds
in 1908 geuite grief, dat de candidaten door een bepaalde groep
werden gesteld, werd wederom gehoord en in De Wes< van 26 Juli
1918 verscheen een hoofdartikel, waarin o.m. werd geschreven:

,,De toenemende belangstelling voor de publieke zaak doet
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als van zelve de vraag rijzen, of de verkiezingen thans plaats
vinden zooals het behoort.

Door de onverschilligheid van de meerderheid hebben enkele
personen als het ware het monopolie gekregen in het afvaardigen
van de Statenleden; zij stellen candidaten en brengen die als
regel ook in de Staten.

De sterke reactie bij de jongste verkiezingen bewijst dat vele
kiezers met dien gang van zaken niet tevreden zijn.

Men wenscht, dat het stellen van candidaten niet afhangt van
het goedvinden van enkele z.g. Statenfabrikanten, doch dit ge-
schiedt door overleg van een groot aantal kiezers."

Het gevolg van de geuite critiek was, dat op 11 September
1918 de SwmaamscAé /?tesi;«ree»tgt«g werd opgericht i).

Deze kiesvereeniging, waarvan de statuten werden goedge-
keurd in de algemeene vergadering van 10 September 1918, stel-
de zich ten doel bekwame mannen af te vaardigen naar de Kolo-
niale Staten, mannen, van wie verwacht mocht worden, dat zij
de belangen van de kolonie en het moederland zouden behar-
tigen door mede te werken o.m. tot:

a. het in het leven roepen of bevorderen eener goede verstand-
houding tusschen de verschillende rassen in de kolonie met ter-
zijdestelling van elk verschil in godsdienst en afkomst,

i. het nemen van maatregelen en het maken van wetten, die
het algemeen belang beoogen en alles wat belemmerend werkt
op de organische ontwikkeling der kolonie tegengaan.

Van den candidaat werd verlangd mede te werken tot:
a. het vormen van een corps ambtenaren, volkomen berekend

voor zijn taak;
è. het maken van wetten, waardoor de ontwikkeling van land-

bouw, handel en nijverheid wordt bevorderd en de belangen van
werkgevers, kleine en groote, zoowel als die van arbeiders en
ondergeschikten, op rechtvaardige wijze worden behartigd;

c. het verkrijgen van financieele onafhankelijkheid van het
moederland door zuinig beheer en het opvoeren der koloniale
inkomsten: het laatste met inachtneming van de draagkracht
der bevolking en der bedrijven;

rf. het voeren van een krachtige onderwijspolitiek, die zich
uitstrekt ook over de jeugd, die de school reeds verlaten heeft,
een politiek, die het onderwijs zooveel mogelijk aanpast aan
de eischen van het praktische leven der bevolking;

') Bestuursleden van de vereeniging waren de heeren: W. P.
Hering, Voorzitter, J. J. Leys, E. A. Brunings, J. A. van Emden en
J. W. Gonggrijp.
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e. het bevorderen van immigratie en kolonisatie;
/. het krachtig propageeren van hygiënische maatregelen;
g. het verbeteren van de verkeersmiddelen in de districten

en het binnenland;
A. kiesrecht uitbreiding;
i. het nemen van maatregelen ter bescherming van het ver-

waarloosde kind;
ƒ. geleidelijke decentralisatie van het Bestuur.
Bij vergelijking van de programma-punten van E.M.M, en

S.K.V. valt dadelijk het verschil op.
Eerstgenoemde partij was de z.g. volkspartij, de partij, waar

van de leden in de nieuwsbladen en, voor zoover zij lid der volks-
vertegenwoordiging waren, in de Koloniale Staten, verklaarden
op te komen voor de economisch zwakkeren, en van welke velen
op scherpe wijze stelling namen tegen de wijze, waarop de zg.
Groote landbouw werd uitgeoefend.

Het was bekend, dat twee der leidende figuren van de kiesver-
eeniging bij de S.D.A.P. in Nederland waren aangesloten.

S.K.V. daarentegen was de planterspartij die vooral de ont-
wikkeling van den landbouw voorstond.

De strijd bij de stembus ging dus tusschen de candidaten van
E.M.M, en S.K.V.

In 1920 beleefde Suriname een politieke crisis.
Naar aanleiding van de z.g. „Rorac-kwestie" traden eenige

leden, die zich niet met de politiek van het gouvernement in zake
de uitgifte van terreinen voor onderzoek naar bauxiet konden
vereenigen, uit de Staten, en de kiesvereeniging £enrfrac/j/ MaaAtf
MacAi besloot zich te onthouden van het stellen van candidaten.

De Swn'waamscAe ÜLÏeszwtfem'g'mg' hield een algemeene verga-
dering en zond aan de pers bericht, dat zij afkeurde de wijze,
waarop in de 'pers en elders stemming tegen het gezag werd ge-
maakt naar aanleiding der Rorac-kwestie en gepoogd werd strem-
ming te brengen in de werkzaamheden der Staten. Gesproken
werd over „een politieke staking."

Uit de locale pers bleek, dat het de bedoeling was om een Sta-
tenloostijdvak in te luiden en daardoor Nederland te dwingen
aandacht te schenken aan de herhaald maar vergeefs geuite
grief, dat Bestuur en Opperbestuur de rechten van het College
vaak onvoldoende eerbiedigden. Bij de verkiezingen werden al-
leen door de S.K.V. candidaten gesteld; de tegenpartij gaf aan
het college den bijnaam van „groepjes Staten."

In 1922 herleefde de strijd tusschen E.M.M, en S.K.V. E.M.M.
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stelde weer candidaten. In totaal kwam 70% van het aantal kie-
zers op; van de kiezers te Paramaribo 80% ,een ongekend hoog
percentage. S.K.V. leed een gevoelige nederlaag. In 1924 namen
beide kiesvereenigingen deel aan den stembusstrijd; daarna werd
van S.K.V. niets meer vernomen.

Doch ook E.M.M, was geen lang leven beschoren. In de S«mta-
wc van 11 Januari 1926 plaatste de heer P.A. May de volgende
bekendmaking:

„Ondergeteekende, gezien de houding der leden bij de verkie-
zingen, meer speciaal de laatste, en lettende op de gedragingen in
het College der Koloniale Staten van de meeste personen, die hun
zetel en misschien meer nog aan £en r̂ac/»< maa& wac/t< te danken
hebben, geeft bij deze kennis, dat hij ophoudt secretaris der ver-
eeniging te zijn en zich ntó zal inlaten met de a.s. verkiezing."

Aan de verkiezingen in 1926 nam E.M.M, geen deel.
Redacteuren van bladen en kleine groepen ambtenaren stel-

den candidaten. De belangstelling voor de verkiezingen verslap-
te merkbaar. Als een bewijs van het persoonlijke van den strijd
aan de stembus moge dienen de foto, die in Juli 1926 in het
weekblad 7/e£ Leww verscheen, voorstellende een versierde auto-
truck met studenten, die propaganda maakten voor de verkie-
zing van hun leeraar, dokter F. P. Schuitemaker.

Een in Februari 1930 bij enkele candidaatstelling gekozen
candidaat vernam op den morgen van de verkiezing, dat hij
candidaat zou worden gesteld.

Terecht kon dan ook in het Surinaamsch Verslag 1932 onder
het hoofd „Koloniale Staten" worden geschreven: ,,In Suriname
ontbreekt vrijwel elk politiek leven onder de kiezers, met het
gevolg dat de leden der Koloniale Staten in het algemeen niet
verkozen worden op grond van een politiek-programma, het-
welk zij zich als richtsnoer hebben gesteld."

Van die weinige politieke belangstelling blijkt ook uit de als
bijlage van dit artikel opgenomen staat betreffende aantal kie-
zers en uitgebrachte stemmen bij verkiezingen gedurende de
laatste 25 jaren.

Op 1 April 1937 trad de Surinaamsche Staatsregeling in wer-
king. Ingevolge de overgangsbepalingen zouden binnen een jaar
na de inwerkingtreding dier regeling alle leden van de Koloniale
Staten aftreden, en de eerste verkiezingen geschieden overeen-
komstig de bepalingen van het gewijzigde Kiesreglement. De
candidaatstelling voor 10 leden van het nieuwe college werd be-
paald op 7 Januari 1938. Tot eind November 1937 was er van
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eenige politieke activiteit in Suriname niets te bespeuren. De
oude kiesvereenigingen waren ingeslapen en geen der vroegere
leden dacht er blijkbaar aan om de slapenden te wekken. Toch
moest er iets gebeuren, wilde men voor het nieuwe college can-
didaten stellen. Het initiatief om te handelen kwam ditmaal
van een geestelijke Ds. D. Mulder, Predikant bij de Hervormde
Gemeente, die eenige heeren in comité bij elkaar riep om hen te
raadplegen over candidaten, die voor de nieuwe Staten zouden
moeten worden gesteld. Op uitdrukkelijk verzoek van Ds. Mulder >)
werd zijn naam niet genoemd en nam hij geen zitting in het
voorlopige comité dat werd gevormd 2). Dit comité richtte zich
per strooibiljet tot de kiezers, en riep hen op tot een op 8 Decem-
ber 1936 te houden vergadering teneinde te bespreken: 1. de

1) Het is misschien de moeite waard te vermelden, dat er in Surina-
me steeds verzet is geweest tegen het feit, dat een geestelijke tot lid van
de Staten wordt gekozen. Bij de samenstelling van het Regeeringsre-
glement was oorspronkelijk voorgesteld de geestelijken of bedienaren
van den godsdienst van het lidmaatschap der Staten uit te sluiten,
doch bij nadere overweging vond de Regeering geen afdoende reden
voor die uitsluiting (Bordewijk pag. 534).

Voor zoover wij hebben kunnen nagaan, zijn in den loop der jaren
slechts drie geestelijken candidaat gesteld. In 1913 de heeren P. A.
Hilfman, leeraar der Nederl. Port. Israelietische Gemeente, en L. C.
Schutz, zendeling der Evangelische Broeder Gemeente, die echter niet
werden gekozen.

De eenige geestelijke, die lid der Staten werd, was J. Vogt, zendeling
bij de Evangelische Broedergemeente, die, in Maart 1920 gekozen,
slechts enkele vergaderingen der Staten bijwoonde en niet meer dan
eenmaal het woord voerde. De heer Vogt vertrok in Juli 1920 naar
Nederland en bedankte in Mei 1921 als lid der Staten in verband met
zijn benoeming tot vertegenwoordiger der Evangelische Broeder-
gemeente in Wurtemberg.

Bij de candidaatstelling van de heeren Hilfman en Schutz schreef de
..spotdichter" Emanuels:

De kansel en de groene tafel
Is eender hier in onze tijd.
Men spreekt van God en dient de wereld
Verloren is het onderscheid.

Een „leriman" wil in de Staten.
Straks pater, dominee, rabbijn.
In het parlement van 13 leden
Zal dat een heel vroom troepje zijn.

») Het comité bestond uit de heeren: Dr. J. W. del Prado, C. R.
Biswamitre, J. Chin Ten Fung, J. F. D. Haenen, C. H. H. Jong Baw,
F. H. R. Lim Apo, W. K. A. Moll, A. J. Morpurgo, Ph. A. Samson,
H. J. de Vries en A. L. Waaldijk.
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richtlijnen voor de a.s. candidaatstelling; 2. de werkzaamheden
voor de eerstvolgende verkiezing.

Het voorloopig comité drukte in dit strooibiljet eenige ont-
worpen richtlijnen af, bevattende desiderata, betreffende sociale
verzorging, landbouw, arbeidswetgeving, hygiëne, onderwijs, nij-
verheid en handel, belastingen en rechtswezen.

Niet minder dan twee en twintig candidaten dongen naar de
10 zetels.

In Z)c Wes2 voerden twee praktizijns een debat over de vraag:
Mogen alleen personen, die op de kiezerslijst staan, candidaat
worden gesteld?

Sonja dichtte in Z)e Westf:
De stembusstrijd is daar, wij krijgen nieuwe Staten.
En 't lidmaatschap scheen nooit zoo fel begeerd als thans.
Het vroede vaderschap had nooit zooveel bekoring.
't Is compleet gedrang, een ware stoelendans.
Het comité stelde candidaten, van welke bij de eerste stemming

er 6 en bij herstemming 2 gekozen werden.
Wie gedacht had, dat dit groote succes tot verdere actie zou

leiden, heeft het mis. Bij de inleidende besprekingen was voor-
opgesteld, dat onmiddellijk na de verkiezing er een kiesvereeni-
ging op breeden grondslag zou worden gesticht, en een orgaan
uitgegeven. Na de verkiezingen werd verder van het comité niets
meer gehoord.

Bij de algemeene verkiezingen in 1942 werden door verschil-
lende groepen candidaten gesteld; 18 candidaten dongen thans
naar de 10 vacatures in de Staten.

Een comité voor democratische belangen inderhaast opge-
richt, richtte zich onder de leuze Fri/Ttèü en Democrat tot de
kiezers.

Voornamelijk werd gestreefd naar de verkrijging van een reëele
volksvertegenwoordiging (een critiek op het instituut van be-
noemde leden); arbeidsvereenigingen bevalen in advertenties en
pamfletten „volksvrienden" aan, openbare vergaderingen wer-
den gehouden, prijsvragen uitgeschreven.

Plotseling ontwaakte een in Suriname ongekende politieke
activiteit. Van politieke beginselen blijkt evenwel niets uit de
talrijke aankondigingen.

Uit een verzameling van krantenuitknipsels en uitgegeven ge-
schriften, die schrijver dezer bewaard heeft, blijkt, dat „vele
kiezers", „ernstige kiezers" „vele landbouwers en pellers", „de
groep van het gezond verstand", „de democratische groep",
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„partij algemeen belang", „kiezersgroep Nationale Opbloei",
„Volkspartij Algemeen Belang", „weldenkende kiezers", „waar-
schuwende kiezers," „vele bewuste kiezers" zich per advertentie
of strooibiljet tot de kiezers richtten om een of meer candidaten
aan te bevelen.

De kiesvereeniging £e«<frac/̂  maa&2 mflc/̂  (waarvan niet blijkt,
dat zij een voortzetting van de oude kiesvereeniging van dien
naam is) publiceert een verkiezingslied, waarin speciaal een der
candidaten wordt aanbevolen.

De strijd om de 10 zetels bij de periodieke verkiezingen in
1946 werd niet zoo heftig gevoerd als vier jaar tevoren, ondanks
het feit dat er niet minder dan 22 candidaten waren gesteld,
waarvan 7 bij stemming werden gekozen.

De Surinaamsche Arbeids Centrale trad op als propagandist
voor 10 candidaten en noodigde de „weldenkende kiezers" uit
om de keuze te doen op de door hem gestelde personen.

De ambtenaren kwamen met een candidaat; een verkiezings-
vergadering, die door meer dan 1000 personen bezocht werd,
werd door een comité voor Nationale Opbloei gehouden, waarin
de door haar gestelde candidaten hun „programma" konden ont-
wikkelen. Uit geen der aankondigingen blijkt welke en hoeveel
kiezers tot de groep behoort.

Een aardig intermezzo was een publicatie van een der candida-
ten, dat een zaakwaarnemer zich tot hem gericht had met het
verzoek om binnen twee dagen / 50.— te storten, bij gebreke
waarvan hij door middel van de Pers een anti-propaganda zou
maken wegens woordbreuk en geleden schade in zijn werk.

Het bleek dat de candidaat voor propaganda doeleinden / 50.—
bij den zaakwaarnemer had gestort, doch de belofte om een saldo
te betalen werd pertinent ontkend.

Hevig werd gedebatteerd over de vraag of de candidaat, ge-
kozen zijnde, den eed zou kunnen afleggen aan niemand iets gege-
ven of beloofd te hebben om tot lid der Staten te worden geko-
zen. Hij leed echter de nederlaag.

Suriname heeft nu politieke partijen; verwacht kan dus wor-
den dat in de toekomst candidaten zullen gesteld worden door
de besturen der partijen, die bepaalde beginselen belijden en met
een bepaald programma te voorschijn komen.

Afgewacht zal moeten worden hoe zich een en ander zal ont-
wikkelen.
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Bijlage:
Aantal kiezers en uitgebrachte stemmen bij
verkiezingen gedurende de laatste 25 jaren.

J aar

1921

1922

1923
1924

1925
1926

1927
1928
1929

1930
1931
1932

1933
1934
1935
1936
1937
1938

1939

1940
1941
1942

1943
1944
1945

•
1945 (Nov.)
1946

Kiezers in
alle stem-
Ulo 11 ivLCll

Aantal

966

1499

1598
1598

562
849

1345
1391
1223

1210
1406
1338

1006
972
941
998
844

1706

1972

2120
2214
2314

2490
2578
2524

2945
2995

Datum der
verkiezing

3-8-1921
26-8-1921
27-3-1922

4-5-1922
12-12-1923
27-3-1924

1-5-1924
13-7-1925
29-3-1926

4-6-1926
29-9-1926
4-2-1927

27-3-1928
15-4-1929
16-5-1929

1-7-1929
9-8-1929

25-2-1930
geen verkiezing

19-2-1932
13-6-1932
13-6-1932
9-9-1932

geen verkiezing
3-4-1934

11-2-1935
20-2-1936

geen verkiezing
15-2-1938
24-3-1938
17-7-1939
21-8-1939

geen verkiezing
Idem

13-2-1942
21-3-1942
28-9-1943

geen verkiezing
8-5-1945

18-6-1945
geen verkiezing

14-2-1946
21-3-1946

Aantal geldige• stemmen
in alle districten

Aantal

geen stemming
Idem
1051
988

geen stemming
1023
971

geen stemming
578

geen stemming
Idem

geen stemming
838
361

geen stemming
389
503

geen stemming

556
619
614

geen stemming

418
geen stemming

Idem

1237
979
953
820

1066
959

1329

1220
922

1454
1318

Percentage

70.6%
65.8%

64 %
60.6%

66.8%

60 %
29.6%

31.8%
41.2%

41.5%
46.2%
45.8%

43.1%

72.3%
57.2%
48.3%
41.6%

46.1%
41.6%
53.1%

48 %
36.5%

48.4%
43.9%
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