
BOEKBESPREKING

by LILLA VAN SAHER. E. P. Dutton &
Company, New York, 1949, 264 bladz.

„The tjutjuki i) bird spoke twice. Both times his sharp, almost human
voice rose high. To Maria it meant approval of her plans to leave. She
planned to leave the home she loved; the home to which she belonged as
a turtle belongs to its shell."

Zo begint de schrijfster haar laatste werk. — „Dedicated to the silent
people of Curacao" —. Een roman, geschreven met een enorme hoeveel-
heid gloeiende inspiratie maar met bitter weinig vaste grond, of zuivere
aanvoeling voor de plaats, waar het verhaal zich zou moeten afspelen.

Men vindt er voor ons vreemde gedachten in, een verwarring van
plaatsnamen en een dwaze, half hysterische herhaling van „dushi, dushi"
met als climax ,,dushinka"(?), dat als kennis van het papiament moet
gelden. De schrijfster verwerkt op een nonchalante manier filosofische
en psychologische kennis met een fantastisch air van schijnzekerheid,
zonder aantoonbare inspanning — ofschoon men onbewust voelt dat het
schrijven van een werk als dit meesterschap en nauwgezetheid vraagt.
Het is voor mij, landskind — zoals LILLA VAN SAHER een Curacaoenaar
beslist wil noemen — de vraag, in hoeverre de schrijfster ons eiland
in zijn naaktheid bekeken heeft. Het zijn soms kleinigheden en het
kan klinken naar gezochtheid, maar wie die kleine fouten overslaat
of zelfs niet als afstotend aanvoelt, kan zich onmogelijk een degelijke
ondergrond scheppen waar Curacao op kan staan.

Twee voorbeelden: Paul, onecht kind van de rijke, joodse bankier
Willem Hondura en Maria, een volkskind uit Boca San Michiel, vlucht
het huis uit. Hij moest in Santa Rosa wonen en als Maria inlichtingen
vraagt bij de luie politieagent bij de driesprong: „Did he turn toward
Boca San Michiels or Willemstad ?" "Neither,, and he pointed with his
pipestem, „your son went toward Montagne — but that was yesterday."
— „Marie Pompon! 2) No one knew why the quiet spot near the dunes
bore that name. On that deserted part of the beach where small trees and
bushes formed a low arch, lovers could hide. According to local gossip,
it was the favorit spot of the youth of Willemstad." — Maar Mevrouw,
wie heeft U voorgelicht ?

Er bestaat in dit werk ook een wanverhouding tussen de wat te
uitvoerige schildering en de werkelijkheid van Curacao als plaats van

') Bedoeld wordt „tjutjuBi" (red.)
2) Bedoeld wordt „Marie Pompoen" of „Marie Pampoen", oorspron-

kelijk de naam van een klimplant. (red.).
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leveranties van haat tegen de macamba. De schrijster slaat bij de be-
handeling van dit psychologische conflict een toon aan, die men eerder
zou kunnen verwachten bij bepaalde Amerikaanse schrijvers over de Zuid
en Noord affaire.

Ik illustreer weer: „Before he answered, Paul reached the inevitable
conclusion the Isla was not for him. Never could he join the parasitic
landskinderen who sold out to the Macambas." — „To hell with the
Macambas. Curacao for the landskinderen!"

Toch heeft het boek ook wel goede, soms zelfs bijna poëtische, momen-
ten, zoals bijvoorbeeld bij de „bale'e ') tambu". Maar als men het ge-
heel objectief bekijkt, is het toch een teleurstelling. Het is alsof de op
sensatie beluste persoonlijkheid van de schrijfster een uitweg zoekt, een
uitweg, die zij niet kan vinden, omdat zij zich zelve gebonden heeft. Zij
nam Curacao als „setting" — maar nam ons rotseneiland haar ook tot
zich?

Haar andere werk „The Echo" lijkt mij op een veel hoger peil te staan,
maar daar beweegt zij zich ook in een kring, welke ze door en door aan-
voelt.

Ik kan mij voorstellen dat dit boek graag door niet-Cura£aoenaars
gelezen wordt. „With God, and in Curacao, everything is possible."
Zelfs het schrijven van een sensatie-roman erover.

C.

GABRIEL GORRIS, Mayofca, De Goede
Haarlem 1948. 258 bladzijden.

Dit boek van de begaafde schrijver Gabriël Gorris (Is er nog iemand
die niet weet, dat dit een schuilnaam is?) heeft ons weer evenzeer ge-
boeid en geërgerd als zijn vroegere novelle De iró/e MJ7 uaw Ha/o. Ge-
boeid om de luisterrijke stijl, de taktvolle behandeling van een terrein
vol distels en doornen, de juiste aanvoeling van de eeuwige moeilijk-
heid van de blanke missionaris bij een gekleurd ras, dat van christelijke
levenswijze zo weinig bemerkt bij hen, die zich christenen noemen.
Geërgerd om de zeer vreemde wijze, waarmee ook hier weer omgespron-
gen wordt met vreemde woorden. Schrijver legt de Indianen van Santo
Domingo (Hispaniola) woorden in de mond, die ze zeker niet gekend heb-
hebben, als warawara, totolica, awacati, macacu, datoe, karawara,
tropiaal, tobaco, enz. Warawara kan misschien van Indiaanse oor-
sprong zijn, maar dat is lang niet zeker; de andere woorden zijn papia-
ments. Tabago (later Tobago) is de naam van een eiland en is pas veel
later overgegaan op tabak of sigaar. De Indianen noemden een sigaar
destijds cigal; het Nederlandse sigaar is een verbastering daarvan.
Datoe heette bij sommige Indianenstammen yatu.

Bij het lezen van dit overigens zeer interessante boek kan ik niet
ontkomen aan de indruk, dat de schrijver er op rekent, dat niemand
van zijn lezers iets van West-Indische talen afweet.

M. D. LATOUR O.P.

') „balia" (red.).
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SiicAiiw? Wes/-/«a!të-AtedeWaMrf. Be-
richt No. 8, Juni 1949.

De BericAfew der E.S.W.I.N. zijn uitgegroeid tot zeer nuttige over-
zichten van den economischen toestand van Suriname en de Nederlandse
Antillen, overzichten samengesteld uit allerlei gegevens welke niet
algemeen, of niet tijdig, in het moederland ter beschikking staan van
alle belanghebbenden en belangstellenden, ook niet altijd van ons
tijdschrift. Het is daarom gewenst er hier het een en ander uit over
te nemen, resp. er het een en ander van te bespreken.

Zo wordt in flencAï No. 5 een verslag opgenomen der derde Wes<-
twrftscAe CoM/erew^e van de Caraibische Commissie, gehouden in Decem-
ber 1948 op Guadeloupe; het Maandelijks Bulletin van Januari 1949
der Commissie, waarin dit verslag in extenso verschenen is, komt hier
te lande slechts in handen van enkelen.

Uit het verslag der Willemstadse .Kamer i/a>8 /ïoo^Aawrfe/ over 1948
wordt overgenomen dat de economische toestand van het eiland
Curacao nog altijd reden tot voldoening geeft. Tevens echter wordt
vermeld, dat in sommige kringen ter plaatse enige bezorgdheid ver-
wekt is door de daling der prijzen van petroleumproducten. Verder
lezen wij dat de havenbeweging in 1948 wederom toegenomen was,
vergeleken bij 1947; vracht- en passagiersschepen ruim 11 millioen
ton tegenover bijna 9 millioen ton, tankers ruim 42 millioen ton tegen-
over ruim 28 millioen ton. Wat medegedeeld wordt aangaande de
kleine fabrieksbedrijven op de drie Benedenwindsche Eilanden toont
dat, afgezien van de petroleumnijverheid, de industrialisatie nog zeer
weinig ontwikkeld is.

Voor het We/t/aarfc/>/an JVerfer/aMrfscAe /JMM/«M is in het begin van
dit jaar, zo vertelt het Beric/iJ, een voorlichtingsinstituut in het leven
geroepen. De naam Welvaartsplan is die ener van wege de moeder-
landse overheid gesubsidieerde stichting, uitvloeisel van het rapport
Dresden-Goudriaan van 1947. Het voorlichtingsinstituut zal samen-
werken met de E.S.W.I.N.; inderdaad een gelukkige combinatie.

Een eigen artikel der redactie van het BencA< betreft het waw^aaneWs
op Sint Maarten. Veel aandacht is er tot dusver inderdaad aan dezen
bodemrijkdom niet geschonken, toch wel enige echter. Twee proef-
zendingen naar Noord Amerika, de laatste was van 1900, hebben geen
aanleiding gegeven tot het ter hand nemen der exploitatie; er bestaat
nog een gunstig rapport van 1909 van de hand van een Nederlands
mijningenieur. Hetzelfde rapport bevatte gegevens betreffende tras
en magnetietzand op Sint Eustatius en zwavel op Saba. De exploitatie
van dit laatste product is in 1908 gestaakt.

Dat de f/ec/tówrftt.s/ne op de Benedenwindse Eilanden in verval
geraakt is, wordt in het BertcW betreurd. Overigens is het, zou men
zeggen, een gunstig verschijnsel, omdat er immers uit blijkt dat de
arbeidsgelegenheid voor de mannen voldoende is om huisindustrie
door vrouwen, kinderen en ouden van dagen, tegen een schamel loon,
overbodig te doen zijn. De uitvoer van stroohoeden was voornamelijk
gericht op de V.S., waar in den zomer bij den landarbeid zodanige hoe-
den, van grove kwaliteit, gedragen worden. Vergeten mag niet worden,
dat onze eilanden de grondstof voor de vlechtindustrie niet zelf opleveren
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Deze moest geïmporteerd worden uit dat deel van tropisch Amerika waar
de palm uit welks bladeren het vlechtstro verkregen wordt inheems
is en waar al lang de fijne en fijnste „Panamahoeden" gevlochten
werden, een tijd lang, maar nu niet meer, een mode-artikel.

Uit de redevoering van den gouverneur der Ned. Antillen bij de opening
der Sta/e»mtón? 1949-1950 neemt het BeWcA< de voornaamste bijzonder-
heden op, op de economische toestand betrekking hebbend. Deze rede-
voering getuigt van een lichte bezorgdheid. Bepaalde symptomen
zouden wijzen op een kentering der conjunctuur in dalenden zin; de
havenbeweging nam af in de eerste maanden van 1949. Melding werd
gemaakt van de vestiging van Nederlandse landbouwers en tuinders
op Sint Eustatius.

In 1949 zullen de middelen en inkomsten der Ned. Antillen, naar de
gouverneur verwacht, de uitgaven nog dekken; voor 1950 echter
zouden bijzondere financiële maatregelen aan de orde gesteld moeten
worden.

Een in het Sm'cAt afgedrukt bevolkingsstaatje voor de zes Ned.
Antillen geeft een toeneming van het aantal inwoners gedurende dit jaar
van ruim 6000; het zielental bedroeg op 1 Januari 1949 bijna 155.000.
Er was een geboorte-overschot van 3916 en een vestigingsoverschot
van 2468. Bij het geboorte-overschot waren alle eilanden betrokken,
bij het vestigingsoverschot alleen Curacao en Aruba; Bonaire en de
drie Bovenwindse Eilanden gingen wederom achteruit.

Melding wordt nog gemaakt van een nieuwe scheepvaartverbinding
tussen Colombia en Venezuela, via de Ned. Benedenw. Eilanden en
van het in dienst stellen van een moterschip voor de vaart tussen Bene-
den- en Bovenwindse Eilanden.

Verder lezen wij dat een Nederlands instituut (de CIHAN) een
medewerker naar Curacao heeft uitgezonden, om de mogelijkheden te
onderzoeken voor den afzet onzer nijverheidsproducten.

Het tweede gedeelte van het Beried betreft Suriname.
In aanvulling op Bericht No. 7 worden gegevens verstrekt aangaande

het district Sai-awacca. Een productiestaatje geeft rijst, met ruim 6000
ton, als voornaamste artikel.

Op uitnodiging der E.S.W.I.N. is door een Ned. deskundige een cau-
serie gehouden over «ynerAeidst'ooWicA/iwg in Suriname. De spreker
achtte de uitzending van een nijverheidsconsulent en enkele assistenten
gewenst, als inleidende maatregel tot het bevorderen der voorlichting
en daarmede tot het stimuleren der nijverheid in kleine bedrijven.

Verder wordt medegedeeld dat in het werkplan van het Welvaarts-
fonds Suriname ook opgenomen is de bevordering der inssmj. Lezende
wat dienaangaande gezegd wordt denkt men terug aan de pogingen
van een kleine veertig jaar geleden om althans de stad Paramaribo
van verse zeevis te voorzien, waartoe de firma welke de ijsfabriek exploi-
teerde een vaartuig in dienst stelde. De moeilijkheden met betrekking
tot personeel en materieel hebben er destijds toe geleid de zaak op te
geven. Er zal altijd rekening gehouden moeten worden met de behoefje
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van het binnenland, waar men voor de voeding ten dele op gezouten
of op andere wijze geconserveerde vis aangewezen is.

Aan de <aèaAsc«//MM>' wordt in het fienrA< eveneens een beschouwing
gewijd. Inderdaad kan niet gezegd worden dat dit een jonge cultuur
is in Suriname; tabak is oorspronkelijk een product van tropisch en
subtropisch Amerika en was bij de eerste komst der Europeanen aan
de wilde kusten der Guyanas het voornaamste ruilartikel der autoch-
thonen. Als plantagecultuur dateert de tabaksteelt in Suriname reeds
van het begin der achttiende eeuw, doch zij heeft zich niet tot in de
negentiende kunnen handhaven. Aan de in het BcrtcM vermelde poging
van 1925 was voorafgegaan een van heel in het begin onzer eeuw; men
heeft toen getracht in Suriname Delitabak te produceren, wat echter
mislukt is. Dat tijdens den laatsten wereldoorlog de kleine landbouw een
kans kreeg om met voordeel tabak aan te planten is verklaarbaar
uit de hoge prijzen en de gebrekkige verbindingen met het buitenland.

Naar dtawani is in Suriname al lang gezocht; wetenschappelijk geleid
onderzoek zal binnen niet al te langen tijd mogelijk zijn, dank zij de
resultaten der luchtkaartering.

Het in het begin van dit jaar door den gouverneur als beheerder van
het H^Wpaarfc/owf/s uitgebrachte rapport over de periode 1947-1948
wordt in het SericA/ uitvoerig besproken. Voor wat betreft de lucht-
kaartering wordt er ook in ons tijdschrift een artikeltje aan gewijd.

De steller in het JBertcM is het niet eens met de opvatting dat er
eigenlijk nog niet veel bereikt is, doch heeft bezwaar tegen de over-
lading van het werkplan en tegen het uitzenden van deskundigen ter
bestudering van hetgeen reeds vroeger herhaaldelijk onderzocht is.
Dat men weinig beginnen kan zolang er een nijpend te kort is aan tech-
nisch personeel en aan arbeiders, is een juiste opmerking.

Dat de Staten van Suriname aandringen op geldelijken steun van
de zijde van de iTconowjtc Coö^era/iow ^dmtwis/ra^iow acht het BmcA<
minder juist, omdat uit de ervaring met het welvaartsplan zou zijn
gebleken dat het niet gebrek aan geldmiddelen is waardoor de opbouw
vertraagd wordt.

Van de in April van dit jaar gehouden WesfiwrftscAe voordrachten
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen geeft het BmcA< een
overzicht. Er is gesproken over de Surinaamse maatschappij, de bos-
exploitatie, den waterstaatkundigen toestand in verband met de land-
bouw, de Surinaamse flora, arbeidsvoorziening en immigratie, ziekte-
bestrijding; ook is er een film van Suriname vertoond. Gehoopt mag
inderdaad worden dat deze wijze van voorlichting aangaande Suriname
voortgezet zal worden, dat ook op dezelfde manier de belangstelling
voor de Ned. Antillen gestimuleerd zal worden en dat Deventer het
voorbeeld van Wageningen volgen zal.

De in het SericA/ behandelde wijziging der heffing van jnAoms<en-
6e/as/tttg, in 1948 aan de orde gesteld, betreft de rechtspersonen, de
bedrijven dus in de eerste plaats. Ingezien is dat het van belang geacht
moet worden de ondernemingen niet al te zwaar te belasten, zodat de
thans in werking getreden wijziging een verlichting der lasten voor
het bedrijfsleven betekent.

Van de mededeelingen op economisch gebied vervat in de redevoering
waarmede de gouverneur van Suriname de S/a/ew2t««n£ 1949-1950
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opende, geeft het Ben'cA< een uittreksel. In 1948 werden 10.000 ton
rijst uitgevoerd, citrusvruchten tot een waarde van IJ millioen gulden,
bauxiet tot een waarde van bijna 22 millioen. Voor 1949 wordt een nog
verhoogde export van citrus verwacht.

De in het BericA/ opgenomen statistiek van iftvoer en Mj/t/oer in 1948
geeft voor den import een totale waarde van ruim 36 millioen, waarvan
uit de V.S. bijna 17| millioen, uit Nederland ruim 11 millioen en van
Trinidad ruim 2 millioen (meest olieraffinaderij-producten). De uit-
voerwaarde bedroeg bijna 27 | millioen, waarin, zoals reeds opgemerkt,
bauxiet en citrus het grootste aandeel hadden. Op vier millioen
na was de gehele export op de V.S. gericht. Een invoersaldo is een
gewoon verschijnsel in Suriname, waar dan nog bij komt dat de grote
exportartikelen voor uitheemse rekening geproduceerd worden en de
waarde dus maar voor een deel aan het land zelf ten goede komt.

De gouverneur had in zijn openingsrede (zie hoger) gezegd dat prijzen
van buitenlandsche importartikelen neiging zouden vertonen tot daling,
maar het leven in Suriname desniettemin duur blijft. Een in het BmcAi
opgenomen staat der AteinAawde/s^n^ew aan het einde van 1948 geeft
denzelfden indruk.

No. 8 der E.S.W.I.N. bevat, als gewoonlijk, kaartjes van de
Nederlandse Westindische gebiedsdelen en enkele illustraties. Dit
maal is er ook een rubriek Boekbespreking opgenomen.

Juli 1949 M.

Vijftig jaren Protestantse Melaatsen Verpleging
in Suriname 1899-1949.

Vele jaren reeds verschijnen de Stemmen MJ7 Bei/jesrfa; thans is, bij
een zeer bijzondere gelegenheid, wat een vijftigjarig jubileum onge-
twijfeld is, wat wij zouden kunnen noemen een feestnummer van de
pers gekomen.

Dit, met een portret van H.M. de Koningin en met veertien plaatjes
verluchte boekje geeft in de eerste plaats een overzicht van de ver-
pleging van melaatsen in Suriname in het algemeen. De geschiedenis
dus van Groot Chatillon, Bethesda en Gerardus Majella, sedert in 1892
besloten was het oude etablissement Batavia aan de Coppename te
verlaten.

Bethesda, zoals bekend verondersteld mag worden, was eerst geves-
tigd op een terrein dicht bij Groot Chatillon en hier werd in 1899 de
eerste patiënt der Evangelische Broedergemeente opgenomen; in 1932
werd aangevangen met den bouw van het tegenwoordige asyl, dicht
bij Beekhuizen en dus aan den rand der stad Paramaribo.

Herdacht worden de Duitse diaconessen, die tot het uitbreken
van den tweeden wereldoorlog de leprozen van Bethesda verpleegd
hebben, alsmede de vele Surinaamse zusters die in den loop der jaren
haar krachten aan dit liefdewerk gewijd hebben. Enkele Nederlandse
verpleegsters, na het herstel der verbindingen in dienst genomen,
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bleken niet tegen de zware taak in een tropische leprozerie opgewassen.
Bethesda herbergt ook vele kinderen, die niet alleen bezig gehouden,

maar ook onderwezen moeten worden. Verpleegden met voldoende
opleiding hebben zich met het onderwijs belast. Voor afleiding en ont-
spanning der volwassen verpleegden wordt veel gedaan.

Het verslag van het bestuur eindigt met een financieel overzicht
van 1948, waaruit een te kort blijkt van ruim 46.700 gulden; geen
wonder dat er wederom een ernstig beroep gedaan wordt op de hulp-
vaardigheid van het publiek, door het Centraal Comité in Den Haag.

En de resultaten ? Op 31 Maart 1949 bedroeg de bevolking van Bethes-
da 219 personen, t.w. 98 mannen, 70 vrouwen. 19 jongens en 32 meisjes.
In de laatste tien jaren kon voor 10 mannen, 21 vrouwen en een jongen,
samen 32 personen, de afzondering opgeheven worden; zij werden niet
meer contagieus verklaard en dus niet meer gevaarlijk voor de gewone
samenleving.

Onder de losse artikelen in het boekje neemt wel de eerste plaats
in een verhandeling van den gouvernements leproloog in Suriname over
de resultaten der behandeling met Promin en Diasone, welke middelen
helaas nog altijd kostbaar zijn.

De bijdrage van den directeur der inrichting geeft bijzonderheden
niet alleen over onderwijs, ontspanning en wat er verder gedaan wordt
om het lot der verpleegden zo dragelijk mogelijk te doen zijn, maar ook
aangaande de werkzaamheden welke zij verrichten die tot arbeid in
staat zijn.

Een gewezen geneeskundig inspecteur van Suriname geeft een over-
zicht van de lepra in het algemeen, welke niet, zoals wel eens gedacht
wordt, in dit land abnormaal veel voorkomt, maar er wèl bijzonder
ernstig bestreden wordt.

Verder geeft de secretaris van het Centraal Comité ter behartiging
der belangen in Nederland van de Stichting „De Protestantse Vereniging
tot verpleging van lepralijders in Suriname" (bij afkorting Centraal
Comité „Bethesda") te 's Gravenhage (Seizenlaan 48) een verslag over
1948; de onder-voorzister herdenkt de wegens vergevordenden leeftijd
afgetreden voorzitter, Ds F. J. J. Loeff, die vervangen werd door Dr
Ir D. S. Huizinga.

Een vrouwelijk lid van het hoger genoemde Comité behandelt de
vraag of ook melaatsen gelukkig kunnen zijn; zij oordeelt naar eigen
aanschouwing en komt tot de conclusie dat, al kan er van geluk geen
sprake zijn en al komen sommige verpleegden van Bethesda wel in
opstand tegen hun lot, toch in het algemeen in deze inrichting de
melaatsen, mede dank zij hetgeen er voor hun recreatie gedaan wordt,
hebben leren berusten.

Hoe diep intussen toch de lepralijder, ook die in Bethesda verblijft,
zijn ongeluk gevoelen kan, daarvan getuigt een opstelletje van een
verpleegde dezer inrichting in het hier besproken boekje, die vertelt
van een lotgenoot, die al langer dan een kwart eeuw daar geleefd had
en boven zijn bed de woorden had staan „Quous que tandem" (Hoe
lang nog).

Met het door een verpleegde gedichte clublied en met een opwekking
tot het verlenen van hulp in enige speciale vormen, sluit dit werkje,
dat op bescheiden schaal een gedenkboek wil zijn.
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Dat Koningin Juliana beschermvrouwe is van Bethesda en dat
H.M. in 1943, toen reeds deze functie bekledend als opvolgster van
Koningin Emma, de inrichting bezocht heeft, wat in het boekje met
dankbaarheid gememoreerd wordt, getuigt van de Hoge belangstelling
onzer Koninklijke Familie voor het in Suriname verrichte tot verzach-
ting van het lot der leprozen.

M.
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