
KRONIEK

SURINAME

Is Suriname, onder vigueur der Interim Regeling en met de Ronde
Tafel Conferentie in uitzicht, toch eigenlijk nog niet a u t o n o o m ?
Deze vraag is opgekomen naar aanleiding der weigering van de Neder-
landse regering om voort te gaan met het verstrekken van inlichtingen
aan den algemenen secretaris der Ver. Naties ter zake van de toestan-
den op het gebied der economie, der cultuur en der volksontwikkeling,
in Suriname en de Nederlandse Antillen. Tot het verstrekken van zo-
danige inlichtingen, aangaande de niet zich zelf besturende territoriën,
zijn de voor deze territoriën verantwoordelijke leden der V.N., ingevolge
het Handvest, verplicht.

Het standpunt der Nederlandse regering, dat tevens het standpunt
is der beide landsregeringen, werd uiteengezet in zittingen te Genève
van het in 1949 ingestelde Special Committee on Information en kwam
ook ter sprake in de laatste bijeenkomst der U.N.O. te Parijs. Het
Special Committee was niet tot een resultaat kunnen komen, met be-
trekking tot de vraag wie uit te maken heeft of een bepaald gebied al
dan niet „self governing" geworden is, het land dat het beheer gevoerd
heeft, dan wel de Assemblee der V.N. Om te onderzoeken welke factoren
geacht moeten worden deze kwestie te beheersen, werd ten slotte te
Parijs, na lange discussies, een sub commissie benoemd van acht landen
der U.N.O.

Voor de komende R o n d e T a f e l C o n f e r e n t i e (in Maart
1952) zijn nu alle voorbereidingen getroffen. De vertegenwoordiger
van Suriname h.t.l. en de Nederlandse regering hebben overleg gepleegd,
besprekingen tussen vertegenwoordigers van Suriname en de Neder-
landse Antillen hebben plaats gehad, gemachtigden der Nederlandse
regering hebben besprekingen gevoerd in Suriname en op de Nederland-
se Antillen met de respectievelijke landsregeringen.

In Suriname is een studie-commissie, of protodelegatie ingesteld,
d.w.z. een voorbereidingscommissie, welke later de Surinaamse delega-
tie zal vormen ter R.T.C. Als voorzitter treedt op de landsminister van
Financiën, voorzitter van den regeringsraad, als plaatsvervangend
voorzitter de voorzitter der Staten, als leden de ondervoorzitter der
Staten, de alg. vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, vijf
Statenleden, een buitengewoon lid van den Raad van Advies en een
hoofdambtenaar; de gecommitteerde voor Surinaamse zaken in Neder-
land is als adviseur toegevoegd. Wat de Statenleden betreft is ten naaste
bij de verhouding in het oog gehouden tussen de drie fracties in het

— 247 —

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:15PM
via free access



248 KRONIEK

vertegenwoordigend college, de Nat. Partij Suriname en de twee Azia-
tische partijen.

Dat deze indeling niet de algemene tevredenheid heeft mogen weg-
dragen, ligt voor de hand. De Progr. Sur. Volkspartij heeft uitentreuren
betoogd, dat het als resultaat der laatste verkiezing tot stand gekomen
Statencollege geen werkelijke vertegenwoordiging van het Surinaamse
volk is en, wegens het meerderheidsstelsel en de districtsindeling, ook
niet zijn kan. Behalve deze partij heeft ook de Chr. Sociale Partij gepro-
testeerd. Bij de landsregering, want deze zou, theoretisch althans, vrij
geweest zijn om al dan niet rekening te houden met den wens van het
tegenwoordige Statencollege. Er is in de pers aangevoerd dat, gegeven
de bestaande toestand, een delegatie uit de Staten niet per se een rege-
ringsdelegatie zou behoeven te zijn, een delegatie uit niet-Statenleden
bestaande niet per se een particuliere delegatie.

In ieder geval zal binnen enkele maanden een aanvang gemaakt
worden met de lang verwachte conferentie hier te lande, welke voor
Suriname zal moeten leiden tot de vervanging der thans nog geldende
Interim Regeling door een statuut hetwelk definitief de positie zal
bepalen van dit voormalige gebiedsdeel in het gereconstrueerde Konink-
rijk der Nederlanden. De moeilijkheid zal wel zijn de onderscheiding
tussen interne Surinaamse en algemene rijksaangelegenheden, respec-
tievelijk de gemeenschappelijke aangelegenheden in rijksverband.

De polemiek in de pers en de verslagen der zittingen van de Staten
geven niet altijd een vrolijk beeld van de i n t e r n e p o l i t i e k .
Naar onzen smaak wordt er te veel en te heftig gediscussieerd over de
werkelijke of vermeende fouten der vorige landsregering en van Neder-
land; een der nieuwsbladen noemde dat vorige landsbestuur een schrik-
bewind in mini/naaJ formaat. Ook i-a?t het te betreuren, dat in een dee/
der pers het anti-katholicisme weder zo fel is opgelaaid, waarop de
andere partij weinig minder fel reageert.

De Neger Politieke Partij, die begin van dit jaar bij de Statenver-
kiezing geen candidaten stelde, schijnt zich geheel uit de politiek te
willen terugtrekken; er zou, wegens de individualistische tendenties
in deze groep, te weinig politieke ambitie tot uiting kunnen komen.

De N.P.S. zou een partijblad willen gaan uitgeven.

Aan den o p b o u w wordt hard gewerkt, voorlopig natuurlijk voor-
al aan de voorbereiding daartoe. Onder de organisaties welke daaraan
hun krachten wijden moge ook genoemd worden het Comité voor Op-
bouw van Ons Suriname.

Aangezien de Internationale Bank voor Herstel en Wederopbouw
(Interbank), van welke in de eerste plaats hulp verwacht wordt, er
prijs op bleek te stellen dat haar een overzicht voorgelegd zou worden
van wat er op het programma staat, wat zich daarvan reeds in staat
van uitvoering bevindt en hoe de financiering geregeld is, heeft men zich
opgemaakt tot het opstellen van een tien jarenplan, waarin de tot dusver
gemaakte deelplannen op elkander afgestemd werden. Een bureau voor
Landbouw Opbouw zal streekplannen ontwerpen;deelplannen betreffende
Slootwijk en Lelydorp zijn reeds in staat van uitvoering. Tot een beter
gebruik van den bodem te geraken is het grote doel; verbetering van
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bestaande en aanleg van nieuwe visplantages staat eveneens op het
programma.

In Nederland werd intussen een missie naar Suriname van de Inter-
• bank voorbereid en in November jongstleden is deze missie te Parama-

ribo aangekomen. Zo waarlijk bestond er een plan om deze missie met
een demonstratie te begroeten, maar daar heeft de overheid een stokje
voor gestoken; tegen het onschuldige voornemen om een adres van
adhaesie met het doel der missie aan te bieden kon natuurlijk geen
enkel bezwaar worden gemaakt.

De missie, die inmiddels al weder naar Washington teruggekeerd is,
bleek van mening dat Suriname geen arm land is, alleen maar een
„underdeveloped" land.

Men hoopt dat in de kosten van het tienjarenplan, dat een minimum-
plan is, de Interbank bij zal willen dragen. Dit plan zal voor zijn uit-
voering waarschijnlijk tachtig millioen uit de Nederlandse schatkist
eisen, of acht millioen per jaar, hetzelfde bedrag dat thans, tot 1952,
jaarlijks in het Welvaartsfonds gestort wordt. Drie millioen per jaar
(Sur. guldens) zal uit de eigen Surinaamse geldmiddelen moeten komen,
terwijl men verder rekent op leningen, o.a. van de Interbank.

De twee grote projecten, dat betreffende den mechanischen landbouw
in het Nickeriedistrict en dat van Prof. Blommestein tot het aanleggen
van een stuwdam in de Surinamerivier (en wat daarmede annex is),
staan buiten het tienjarenplan. Voor dit laatste plan interesseert zich
blijkbaar het Belgische kapitaal, terwijl de aandacht der Ex- en Import-
bank er eveneens op gevestigd is.

Ten slotte kan nog eerlang de publicatie tegemoet gezien worden van
een z.g. „overall plan", betreffende de economische, sociale en culturele
ontwikkeling van Suriname.

De critiek op het departement van E c o n o m i s c h e Z a k e n
heeft grote afmetingen aangenomen; de Staten, de pers, de Kamer van
Koophandel en een comité uit den handel hebben er aan deelgenomen.
De ontevredenheid der Kamer, die zich o.a. herhaaldelijk door het
departement gepasseerd achtte, heeft zich geuit door het aftreden van
alle leden, zodat het college opnieuw samengesteld moest worden.

Wat in het algemeen aan het departement verweten werd was gebrek
aan activiteit ten aanzien van de economie in haar geheel; in het bijzon-
der werden bezwaren ingebracht tegen de deviezenpolitiek, welke spe-
ciaal voor den handel van belang is. Zelfs werd het verwijt gehoord van
bevoorrechting van bepaalde importeurs.

Intussen is wel gebleken, dat de landsregering zich ernstig ongerust
maakte juist over den toestand op handelsgebied. Zij constateerde een
ongewenste neiging bij het publiek om zich meer consumptie-artikelen
aan te schaffen van de soort welke alleen de importhandel beschikbaar
kan stellen en een even weinig gewenste stijging der prijzen. Er zijn grote
voorraden, de liquiditeit van den handel is onvoldoende en de solvabili-
teit kwestieus. Drastische middelen om den import van consumptie-
goederen te beperken en daardoor de kosten van het levensonderhoud
omlaag te brengen, zouden zijn bepaalde importeurs uit te sluiten. De
oplossing is ten slotte gezocht in een verscherping der deviezenbepalin-
gen, in dezen zin dat bij de aanvraag een zeker deel van het factuurbe-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:15PM
via free access



v . - ' , r - • : ? . - ' : -

250 KRONIEK

drag gestort moet worden. Na langdurige onderhandelingen, waaraan
op het eind ook de Vereniging Bedrijfscontact Nederland-Suriname een
intermediaire rol gespeeld heeft, is men tot een vergelijk gekomen ten
aanzien van het bedrag der storting.

Elke verhoging der belangstelling voor de a g r a r i s c h e b e d r i j -
v e n moet natuurlijk met voldoening begroet worden. De geslaagde
tentoonstelling van landbouw- en veeteeltproducten te Lelydorp moge
van een opleving getuigen. Juist daar ter plaatse, waar de kleine land-
bouw een kans zal krijgen om zich tot middenstands landbouw te ont-
wikkelen.

Een bezoek van enige Brabanders, die zich voor de rijstcultuur inte-
resseren, was mede een verheugend verschijnsel. De Nederlandse land-
bouwers, die het terrein in Nickerie zijn wezen verkennen, zijn met
gunstige indrukken teruggekomen.

Een zending sinaasappelen, waarop een kleuringsprocedure toegepast
was, is als proef naar Nederland gegaan; de gekleurde vruchten brengen
een beteren prijs op en kunnen daarom de hogere vracht wegens vervoer
in een koelruimte dragen.

De eerste boeren voor het Nickeriedistrict zullen nu spoedig uitge-
zonden worden; zij zullen aanvankelijk in loondienst voor de Stichting
v.d. Mech. Landbouw werken, om later voor een zelfstandig bedrijf in
aanmerking te komen. Een proefstation aldaar werd reeds geopend.

Twee belangrijke i n d u s t r i e n, beide met uitheems kapitaal
werkend, zullen spoedig tot stand komen. Ten eerste een bierbrouwerij
en dan een ter verwerking van vetten en van garnalen. De baggermolen,
waarvan in de vorige kroniek sprake was, zal bestemd zijn voor het
aanleggen van nieuwe visvijvers. Ook de v i s s e r ij immers staat op
bet programma van den economischen opbouw.

De geprojecteerde sappenfabriek zal reeds den citrusoogst van 1952
kunnen verwerken, indien het nodige kapitaal tijdig bijeen zal komen.
De financiering zal mogelijk gemaakt moeten worden door de samen-
werking van particulieren, de Herstelbank, het Welvaartsfonds en de
Surinaamse budgetwetgever.

De dertiende conferentie der Caribbean Commission, in November
j.l. op Saint Croix (Virgin Islands U.S.A.) gehouden, was ten dele aan
de industrialisatie van het Caribische gebied gewijd.

Voor de b o s c u l t u u r van belang is de deelneming door Suriname
aan de in April 1952 te Port of Spain te houden conferentie der Caribbean
Commission ter zake van de bevordering van handel in en verwerking van
Caribische houtsoorten. En in Februari a.s. zal een andere conferentie
der Car. Comm. op Puerto Rico gehouden worden, betreffende de in-
dustriële ontwikkeling in het Caribische gebied, waarbij voor Suriname
vooral van belang zullen zijn de verhandelingen over industriën geba-
seerd op land- en bosbouw.

Het winnen, verwerken en verhandelen van grondstoffen voor de
b o u w n ij v e r h e i d is het doel ener nieuwe in Suriname opgerichte
naaml. vennootschap. Deze industrie bepaalt zich in Suriname volstrekt
niet meer tot het bouwen van houten huizen. Voor Nieuw Nickerie
werden aanbesteed een school , een hoofdonderwijzers-woning en een
polikliniek, alles in steen. En voor het Lelydorpplan wordt gedacht aan
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leemstenen huizen, de grondstof waarvoor ter plaatse gegraven kan
worden.

De aanwezigheid in Suriname van een andere d e l f s t o f , kaolien
of pottenbakkersklei, was al heel lang bekend. Thans zijn er nog eens
monsters naar Nederland gezonden, voor een onderzoek naar de bruik-
baarheid dezer klei voor de ceramische industrie.

Zelfs wanneer de Surinaamse handelsbalans, zoals die uit de statistiek
van invoer en uitvoer af te leiden is, positief zou zijn, dan nog zou er
rekening mede gehouden moeten worden, dat de uitgevoerde goederen
voor het overgrote deel voor uitheemse rekening geproduceerd zijn, een
toestand welke nog wel geruimen tijd bestaan zal blijven. Intussen echter
is er nog steeds een nadelig verschil tussen de waarde van den invoer en
die van den uitvoer. In den u i t v o e r s t a a t van het eerste halfjaar
1951 neemt als gewoonlijk de bauxiet de eerste plaats in, dan volgt hout,
daarna rijst en eindelijk koffie; de rest is niet van groot belang. In 1950
werd twee millioen ton bauxiet verscheept, in de eerste negen maanden
van het lopende jaar een millioen ton. De i n v o e r s t a a t voor het
eerste halfjaar 1951 bevat o.a. 141 personenauto's.

Te Nieuw Nickerie werd een naaml. vennootschap opgericht voor
import- en exportzaken; het ligt voor de hand dat met recht een opbloei
van den handel in het westelijkste district van Suriname verwacht wordt.

Het aantal w i n k e l s in Paramaribo verminderde van 864 in 1949
tot 763 in 1950, dat in de districten echter vermeerderde in deze periode
van 595 tot 684. Een Haagse zaak in herenkleding en herenconfectie
opende te Paramaribo een filiaal.

Ingevolge de laatste besprekingen in het Coördinatie College blijft
het handelsverkeer van Suriname met Nederland in principe geliberali-
seerd. Ter bescherming van de Surinaamse bedrijven evenwel zijn enkele
artikelen gecontingenteerd.

Nog altijd wordt de r i j s t o o g s t door de landsregering tegen een
vasten prijs opgekocht en, voor zover niet voor lokale consumptie nodig,
uitgevoerd. Toen er een prijs van 7 cents per kg vastgesteld was en uit
Nickerie een telegrafisch protest binnen kwam, waarbij om een verho-
ging van twee cents gevraagd werd, haastte men zich aan dit verzoek,
eveneens telegrafisch ,te voldoen. De vraag is toen voorlopig onbeant-
woord gebleven, of deze prijs niet te hoog geacht moest worden, zowel
in verband met de belangen der binnenlandse verbruikers als met het
oog op de buitenlandse markt.

Dat onder de tegenwoordige omstandigheden de behoefte van Suri-
name aan c r e d i e t groter dan ooit is, ligt zeer voor de hand. Zij
blijkt b.v. uit het oprichten der hypotheekbank en uit de vele aanvragen
welke bij het agentschap der Herstelbank te Paramaribo binnen komen.
In Nickerie wordt geklaagd dat de Landbouwleenbank aldaar niet in
voldoende mate in de behoefte aan crediet voldoen kan, waarom ver-
zocht werd om de vestiging van een afdeling der Surinaamse Volkscre-
dietbank. Ook ter Conference op Saint Croix is de credietvoorziening
van den kleinen landbouw ter sprake gekomen.

Ten einde het saldo ten gunste van Nederland der Surinaamse beta-
lingsbalans te verminderen, zal een l e n i n g gesloten worden, hetzij
bij den staat, hetzij bij particulieren.
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Van de lening van zes millioen waartoe indertijd besloten werd (3%
premielening) wordt thans één millioen uitgegeven, waarvan voorlopig
de helft geplaatst zal worden.

Daar de b e g r o t i n g voor 1951 nog niet afgehandeld was, moest
in October een credietverordening aan de Staten ter goedkeuring voor-
gelegd worden, ten einde de landsregering in staat te stellen nog niet
goedgekeurde uitgaven te doen; het betrof hier z.g. urgentie-uitgaven.
De Staten vonden het bedrag te hoog en sommige uitgaven niet vol-
doende urgent. Intussen betroffen de uitgaven waarvoor een crediet
aangevraagd was vooral den landbouw, de visserij en de veeteelt.

Er bestaat goede kans dat het kapitaal nodig voor de instelling van
een binnenlandsen l u c h t v a a r t d i e n s t bijeen gebracht zal
worden; uit Miami zelfs kwam een bericht van deelneming.

Een belemmering voor de s c h e e p v a a r t zal weggenomen zijn,
wanneer volgend jaar het bassin bij Moengo gereed zal zijn, dat gegra-
ven wordt om de schepen gelegenheid te geven om te draaien, zodat
zij niet meer na beladen te zijn achterwaarts varende de Cottica behoe-
ven te verlaten.

Nadere gegevens aangaande de gehouden volkstelling zijn nog
niet bekend gemaakt; een der plaatselijke bladen evenwel wist
te berichten dat er ultimo 1950, dus nu bijna een jaar geleden, in Para-
maribo 80.000 mensen woonden en in de districten, zonder Bosnegers
en Indianen, 116000. Dit zou in totaal een vermeerdering betekenen
van een kleine 20.000 zielen, vergeleken bij de opgave in het laatst in
druk verschenen Surinaams Verslag, dat over het jaar 1946.

Met enigen ophef werd indertijd bericht, dat in Boven Suriname in
een I n d i a n e n dorp tegelijk twee en twintig huwelijken gesloten
zijn, inderdaad een bizondere gebeurtenis. Er was dan ook veel belang-
stelling; de minister-president, de districts commissaris, een R.K.gees-
telijke en andere autoriteiten waren aanwezig, twee ambtenaren van
den Burgelijken Stand waren vooruit gereisd, om zeker formaliteiten
voor te bereiden.

Gaan de B o s n e g e r s hun agrarische werkwijze verbeteren ?
Een Ganzeeër heeft een soort diploma verworven voor practischen land-
bouw en veeteelt en zal aan zijn dorpsgenoten de juiste methoden trach-
ten bij te brengen. Dertien beginnelingen hadden reeds in 1950 bij het
aanleggen van kostgronden van de voorlichting gebruik gemaakt van
het departement van Landbouw. Een landbouwersvereniging werd
onder de bewoners van Ganzee opgericht.

De verjaardagen der stichting van de Chinese en van de Indonesische
republiek werden te Paramaribo gevierd door de twee bevolkingsgroepen
voor wie deze gedenkdagen herinneren aan het land van herkomst.
De C h i n e z e n hielden hun winkels gesloten en de I n d o n e s i ë r s
kwamen ten getale van ongeveer 3000 bijeen, om te worden toegespro-
ken door den in Suriname gevestigden commissaris der republiek. Velen
konden het gesprokene niet volgen, omdat de commissaris zich van de
Maleise taal bediende, welke de meest van Java en Madoera herkomstige
immigranten niet verstaan.

De beweging onder de Indonesische ingezetenen, gericht op repatrië-
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ring, heeft ook de nationaliteitskwestie tot ondergrond. Afgezien van
allerlei ingewikkeldheden komt de zaak hierop neer, dat de in Suriname
geborenen de Nederlandse nationaliteit (het onderdaanschap is afge-
schaft) behouden, tenzij zij vóór 27 December van dit jaar voor de
Indonesische opteren en de buiten Suriname (d.i. dus in het algemeen
in Indonesië) geborenen de Indonesische behouden, tenzij zij vóór
27 December de Nederlandse kiezen. Als Indonesiërs in Suriname blij-
vende wonen zou men zekere rechten verliezen, maar het zó voor te
stellen alsof het dus een kwestie wordt van vreemdeling worden of
repatriëren, lijkt toch wel wat te ver te gaan. Misschien zou het instellen
van een Surinaams burgerschap een oplossing brengen.

Intussen is er een stichting in het leven geroepen om den terugtocht
te organiseren en is er sprake van dat Indonesiërs op Sumatra op coöpe-
ratieve basis den landbouw zouden gaan beoefenen. Een der bestaande
Aziatische verenigingen is het met de actie niet eens en de Indonesische
commissaris schijnt er ook niet enthousiast voor te zijn, vooral met het
oog op de grote kosten, welke ook een bezwaar zouden vormen voor de
repatriërenden zelf.

Natuurlijk zou verlies van een deel der Aziatische inwoners in het
algemeen een verlies voor Suriname betekenen, hoewel tot dusver de
Indonesische kleine landbouwers hoofdzakelijk voor eigen gebruik pro-
duceerden en dus niet al te veel bijdroegen tot verbetering der Surinaam-
se handelsbalans.

Dat ook in Suriname de s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n ten dele
door de bedrijven ter hand genomen worden, kan o.a. blijken uit het
instellen door de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij van een collec-
tieve levensverzekering voor haar personeel. Ook stichtte een handels-
onderneming te Paramaribo een pensioenfonds voor haar mensen.

De Broedergemeente hoopt zich binnen kort meer nog dan te voren
op de j e u g d z o r g te kunnen toeleggen. Aan de conferentie van dit
jaar te Itaca in de V.S. van de W(orld) A(ssembly) of Y(outh) heeftook
Suriname deelgenomen.

Gelden voor een opvoedingsgesticht voor meisjes zullen in de volgen-
de begroting uitgetrokken worden.

De organisatie van den a r b e i d is een stapje verder voortge-
schreden door de stichting van een Vereniging van Technici in Suriname,
voorlopig gevormd door de opzichters en voorlieden van het departement
van Openbare Werken en Verkeer. In den tot stand gekomen Raad van
Vakcentralen zijn de vertegenwoordigers opgenomen van een viertal
werknemers-organisaties. Er is beweerd dat deze Raad „sectariscÉ"
is en dat er daarom behoefte zou bestaan aan een neutrale vakcentrale.
Aan de karrelieden-vereniging schijnt nieuw leven ingeblazen te zijn;
bericht werd, dat in het vervolg op den groten particulieren steiger aan
den Waterkant slechts „georganiseerde" karrelieden toegelaten zullen
worden tot het afhalen van lading, een regeling welke slechts dan uit-
voerbaar lijkt wanneer de handel eenparig medewerkt.

Curieus is een oproep in de pers van het Comité voor Opbouw en
Autonomie (tegen elke vorm van corruptie en nepotisme), gericht tot
allen die in den loop der jaren uit overheidsdiensten ontslagen zijn; hun
werdt verzocht zich bij het Comité te melden.
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Ten einde een inzicht te verkrijgen betreffende den omvang der
arbeidersreserve waarover eventueel beschikt zal kunnen worden, is een
onderzoek ingesteld naar het aantal w e r k l o z e n . Eveneens in
verband met de plannen tot opbouw is een aanvang gemaakt met een
onderzoek naar de h u i s h o u d b u d g e t s van gezinnen te Parama-
ribo.

Er is een vereniging gesticht van a c a d e m i c i in Suriname werk-
zaam.

Nog altijd trekt Suriname t e c h n i c i van buiten de eigen grenzen.
Wij lezen van de komst gedurende de laatste maanden van een veldgeo-
loog, van een meteoroloog, van deskundigen voor het Planbureau en
voor de Stichting v.d. Mechanischen Landbouw; een statisticus wordt
verwacht. De directeur van het Onderwijs is afgetreden en wordt ver-
vangen door een man van het land.

In de Staten werd er aanmerking op gemaakt, da't er een analyste uit
Nederland aangenomen was, terwijl er voor het vak in kwestie een
opleiding in Suriname bestaat. De dame in kwestie zou ook op een veel te
hoog salaris aangesteld zijn, veel hoger dan zij in Nederland genieten
zou, d.w.z. wanneer het Surinaamse salaris met twee vermenigvuldigd
wordt. Dit laatste gaat alleen op in verband met de grotere koopkracht
van den Surinaamse gulden, in Suriname besteed. Toch kan men iets
voor de vergelijking in kwestie voelen, wanneer men de te Paramaribo
geldende prijzen in aanmerking neemt, niet alleen prijzen van voedings-
middelen en kleding; in het Landshospitaal bv., om maar één voorbeeld
te noemen, worden de patiënten eerste klasse verpleegd a zes gulden
per dag.

Hoezeer de bevolking, althans die in de stad, verlangend is naar
voortgezet o n d e r w ij s kan hieruit blijken, dat zich dit jaar voor
toelating tot de MULO-scholen 1261 candidaten hebben aangemeld,
waarvan er echter slechts 619, dus minder dan de helft, aan de eisen
van het toelatingsexamen voldeden.

Ook voor het ambachtsonderwijs is de belangstelling zeer bevredigend.
De nieuwe cursus der ambachtschool, thans ook wel technische school
genoemd, is 1 November aangevangen. De school is gesplitst in een dag-
en een avondschool; de leerlingen moeten de zesde klasse der lagere
school doorlopen hebben, de dagleerlingen bovendien een toelatings-
examen afleggen. De school telt thans 460 leerlingen, waarvan 165 die
de dagcursus volgen. Nickerie heeft om een eigen technische school
gevraagd; dat de bouw van een MULO-school aldaar aanbesteed is
bewijst dat ook het algemeen vormend onderwijs er niet verwaarloosd
zal worden.

Voor de landbouwcursus konden dit jaar vijftien nieuwe leerlingen
aangenomen worden. Men zal zoveel mogelijk het programma van
Deventer volgen; er wordt geen lesgeld geheven en voor den arbeid
welken de cursisten te verrichten hebben worden zij betaald. Voor de
toelating wordt vereist MULO-vooropleiding A of B.

Te Moengo is door de Sur. Bauxiet Maatsch. een nieuwe school ge-
bouwd, welke aan de Broedergemeente verhuurd wordt.

Dat de belangstelling voor het S p a a n s niet verflauwt, kan hier-
uit blijken, dat er dit jaar een radiovoordracht in die taal gehouden is.
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ter bevordering van de studie er van. Voor de Surinamers op de Ned.
Antillen werd een causerie gehouden in het N e g e r e n g e l s , met
de geschiedenis der bekende helden van den strijd der Bosnegers tot
onderwerp. In bewerking zijn bij een der Surinaamse missionarissen
een dictionaire en een bibliographie voor het Negerengels.

Het v o o r l i c h t i n gs instituut dat vroeger V'(oorlichting). Inlich-
tingen) en P(ropaganda) heette, is omgedoopt in V(olksontwikkeling) &
V(olksvoorlichting). Een ambtenaar voor dezen dienst zal nog dit jaar of
begin volgend jaar aangewezen worden; gelden voor het instituut
zijn in de begroting voor 1952 uitgetrokken.

De dienst der v o l k s g e z o n d h e i d heeft een twede huis aan
huis onderzoek gehouden in het belang der filariabestrijding. Aangeno-
men wordt dat van de Surinaamse bevolking vijf per duizend personen
met lepra besmet zijn, wat vergelijkenderwijze als niet ongunstig be-
schouwd wordt; van de jaarlijkse uitgaven voor de bestrijding van
volksziekten komt meer dan de helft ten bate van de leprabestrijding,
wat echter niet voldoende geacht wordt. Aan de deze maand te Buenos
Aires te houden Pan Am. Lepra Conferentie schijnt Suriname geen deel
te zullen nemen; het is niet bekend waarom niet.

Het Landshospitaal te Paramaribo, het vroegere Militair Hospitaal,
bestaat twee honderd jaar en voldoet niet meer aan de eisen; vooral
is er geen voldoende ligruimte voor patiënten. Aan den bouw van een
nieuw hospitaal is men nog niet toegekomen; een voorlopige oplossing
zal gevonden moeten worden in deelneming in het uitbreidingsplan van
het R.K. ziekenhuis en in het stichten van een paviljoen voor gouver-
nements rekening.

Dat er in Nickerie een kliniek zal komen is reeds vermeld.

In zake het d e f e n s i e conflict van indertijd valt niets nieuws te ver-
melden ; de status quo Mariniers-Landmacht blijft voorshands bestaan.

Tot de uitzending van een nieuw vrijwilligers-contingent uit Suriname
voor de strijdkrachten der V.N. in Korea is reeds besloten. Van het eerste
zijn twee man gesneuveld.

Dit jaar is de t e l e f o o n d i e n s t geautomatiseerd, en de s t r a a t -
v e r l i c h t i n g in de stad wordt geheel een electrische.

Het Natuur Centrum Suriname organiseerde een kleine tentoonstel-
ling van Surinaamse fauna; gehoopt wordt dat men op den duur zal
kunnen komen tot een d i e r e n t u i n .

De Surinamers houden van feestjes en pretjes en in het blad
treft men tegenwoordig een kolom met een soort „ s o c i e t y n e w s "
aan, waarin vermeld wordt wie er partijtjes gegeven hebben en ter ere
waarvan.

Ook dit j aar i s , , k o n f r i e j a r i e " weder met opgewektheid gevierd;
het is zeker aardig, dat men de oude traditie voortgezet heeft de week
van 31 Augustus als feestweek te doen gelden.

15 Dec. 1951 M.
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NEDERLANDSE ANTILLEN

Nog maar acht weken geleden is de vorige kroniek gedagtekend, en de
nieuwsbronnen hebben sedert dien niet overvloedig gevloeid.

Van de reis der heren Da Costa Gomez en De la Try Ellis naar Den
Haag ter voorbereiding van de R o n d e t a f e l c o n f e r e n t i e is
niet veel uitgelekt.

Daarna zijn mrs. Van Schaik, Van Helsdingen en Van der Grinten naar
de West gevlogen, maar een parlementaire commissie, zoals vroeger,
zal niet daarheen komen. De minister zou het wel willen, maar mr Da
Costa Gomez vreest pottenkijkers en schade aan het beginsel der weder-
zijdse gelijkwaardigheid. De delegaties zijn over en weer vastgesteld:
de Ned. Antillen benoemden niet minder dan 12 leden; Nederland wees 7
leden en evenveel plaatsvervangers aan. De Haagse correspondent van
Beurs- en iViewwsfcerieAteM heeft ook iets verteld van een schets van een
voorontwerp-rijksgrondwet, die ontworpen zou zijn, waarbij zou ge-
dacht zijn aan adviserende vertegenwoordigers van de Nederlandse
Antillen in de Staten-Generaal. Van Arubaanse zijde wordt weer aan-
gestuurd op een eigen status.

Een groot h o t e l p l a n voor de drie benedenwindse eilanden heeft
enige weken de gemoederen vervuld. Alles deed wat Monte Carlo-achtig
aan. Aruba zou daarbij Curasao de loef afsteken en Bonaire zou maar
zo'n beetje achteraan komen. Er werd hoog van de toren geblazen. De
regering moest dit en dat doen, en vóór 24 November diende de voor-
stellen te zijn aangenomen. Het werd die dag, en de pers zweeg.

Het rapport van de Commissie, die over het prostitutievraagstuk te
adviseren had, is verschenen. De /fmtgoe van 3 December dee/t er iets
uit mee. Mag men deze mededelingen geloven, dan komt het neer op een
uitgebreide reglementering der prostitutie, een standpunt, dat het moe-
derland ongeveer een halve eeuw geleden onder leiding van ds H. Pierson
uit principiële motieven verlaten heeft, en Nederland niet alleen.

23 Dec. 1951. F.
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