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FRED. OUDSCHANS DENTZ.

Het feit, dat er duizenden Surinamers zijn, die geen na-
tionaliteit bezitten, ofschoon zij zich Nederlanders waan-
den en ook voelden, bracht ondergeteekende in 1920 aan
het licht in een bestuursvergadering van het Algemeen
Nederlandsch Verbond te Paramaribo en zijn onderzoek
zond hij aan het bestuur van het A. N. V. in Nederland,
ter opneming in het maandblad Neerlandia, waarin het
in September van dat jaar verscheen. Het bestuur had
eerst geaarzeld het stuk op te nemen, meenende, dat de
schrijver den toestand niet geheel juist had ingezien *).

Ondergeteekende was tot onderzoek van de omstan-
digheden gekomen, omdat een geacht ingezetene in
Paramaribo, die zijn kind naar Nederland wilde zenden
en een buitenlandsche pas aanvroeg, waaruit het Neder-
landerschap bleek, de mededeeling ontving, dat hij geen
Nederlander was en al wat men kon afgeven was een le-
gitimatiebewijs waarop stond, dat hij ^ w Nederlander
was. Het doel, bescherming van den Nederlandschen
Staat-, was hierdoor dus allerminst bereikt. De oorzaak
was hierin gelegen, dat, al was bedoelde aanvrager ge-
huwd, zijn moeder niet gehuwd was geweest en hij niet
door haar was erkend.

Wat toch was het geval?

') Zie ook het artikel „Vreemdelingen" door Mr. B. de Gaay Fortman,
W. I. Gids 1920, blz. 315.; Verslag van de Commissie van advies omtrent
de herziening van de West-Indische Regeeringsreglementen van 29 Maart
1923, blz. 7 en 8; „Suriname" door Dr. M. vanBlankensteyn, 1923, blz.
135/139.
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Tengevolge van het Koninklijk Besluit van 4 Septem-
ber 1869, No. 17 maakte op I Mei van dat jaar „het wette-
lijk gezag van het oud-Hollandsche en van het Romein-
sche regt" plaats voor de nieuwe wetgeving in Suriname.
In art. 10 der bepalingen op den overgang van de vroe-
gere wetgeving tot de nieuwe (transitoire bepalingen)
komt voor: „De erkenning van natuurlijke kinderen door
de moeder, volgens art. 333 van het Burgerlijk Wetboek
vereischt, om burgerlijke betrekkingen tusschen de moe-
der en het kind te doen ontstaan, wordt niet gevorderd
ten aanzien van natuurlijke kinderen voor invoering van
het Burgerlijk Wetboek geboren", terwijl art. 333 luidt:
„Door het erkennen van een natuurlijk kind worden bur-
gerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en
zijnen vader of zijne moeder."

Wanneer derhalve na de invoering der nieuwe wetgeving
een moeder haar natuurlijk kind bij de geboorte niet er-
kende bij de aangifte bij den Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Stand, of zulks uit onwetendheid daarna ver-
zuimde, dan bestond de hier voren bedoelde band niet en
was het kind dus geen Nederlander, erfde niet van de
moeder bij overlijden, enz. Dit was in tegenstelling met het
Romeinsch Hollandsch recht, dat uitsprak: „De moeder
maakt geen bastaard" In de tegenwoordige wet, zoowel
als in de Engelsche wet is een bastaard (niet erkend kind)
„filius nullius" In Nederland heeft dit verzuim niet de-
zelfde gevolgen, omdat het in het Rijk is geboren en
het kind toch Nederlander zou zijn. Niet alzoo in Suriname.

Aan slaven was indertijd het huwelijk verboden. De
slavernij werd eerst op 1 Juli 1863 afgeschaft, waarna een
10-jarig staatstoezicht volgde. Het ligt voor de hand, dat
de meesten der inwoners van Suriname, met die for-
maliteiten niet bekend waren en en daar een groot deel der
bevolking in dien tijd buiten echt is geboren, bezaten de
kinderen en kleinkinderen van de moeders, die geen af-
zonderlijke acte van erkenning vroegen, geen nationali-
teit. Sedert de Voogdijraad werd ingesteld (1907) kwam
hierin verbetering, omdat deze wekelijks een opgave ont-
ving van de onwettige geboorten die door de moeder niet
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erkend waren en de betrokken moeders op haar verzuim
opmerkzaam maakte.

In Curacao bestaat dezelfde toestand. Was hierboven
sprake van Surinamers, nog moet niet vergeten worden
dat sedert 1872 de emigratie uit Britsch-Indië en sedert
1890 uit Ned.-Indië in Suriname plaats had *), tengevolge
waarvan thans een 32500 Britsch-Indiërs en een 22000
Nederlandsch-Indiërs in Suriname wonen.

Bij art. 5, sub 1 van het B.W. werd het Nederlander-
schap destijds verleend aan allen, die binnen het Konink-
rijk of dezelfs koloniën geboren zijn uit ouders, aldaar
gevestigd en bleef behouden op grond van de overgangs-
bepalingen van de Wet van 12 December 1892 op het Ne-
derlanderschap en het Ingezetenschap (Staatsblad No.
268). Op grond van het afstammingsbeginsel in art. 1
neergelegd, kregen hunne afstammelingen den staat van
Nederlander. Afstammelingen van hen, die geen Neder-
lander zijnde, na 1 Juli 1893 naar Suriname emigreer-
den, vallen echter buiten deze bepaling. Nog moge
vermeld worden, dat er in Suriname een groot aantal
Chineezen, Syriers enz. wonen.

Het Nederlandsch onderdaanschap van de bevolking
van Nederlandsch-Indië, geregeld bij de Wet van den
10 den Februari 1910 (Staatsblad No. 55), afgekondigd
in Suriname bij Publicatie van 11 April 1910 no. 15, in
Curacao bij Publicatieblad No. 14, is grootendeels ge-
bouwd op het territorialiteitsbeginsel.

In Januari 1927 de Regeering bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal een wetsontwerp ingediend, tot
uitbreiding van de toepasselijkheid van die wet tot de
bevolking van Suriname en Curacao. Het verloopig ver-
slag verscheen op 4 Maart.

In het wetsontwerp, ingediend door de Ministers van
Koloniën en Buitenlandsche Zaken lezen wij, dat het on-
derzoek in Suriname en Curac,ao ingesteld door de Gou-
verneurs van die Koloniën het volgende aan het licht
bracht:

') De eerste immigranten uit Britsch-Indië kwamen aan 4 Juni 1873,
die uit Ned.-Indië in 1890.
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e. Allen, die vóór 1 Juli 1893 in Suriname uit aldaar ge
vestigde ouders geboren zijn, en hunne afstammelingen, zijn Ne-
derlanders in den zin der wet van 12 December 1892 (Staa/sWa^
no. 268). Buiten de regeling bij deze wet of eenige andere wette-
lijke regeling staan:

1 °. zij, die na 1 Mei 1896 in Suriname geboren zijn en noch door
den vader noch door de moeder zijn erkend (zie art. 10 der bepa-
lingen op den overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving
in de kolonie Suriname, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 4
September 1868 no. 17, GoMwrnem^sWai no. 14, in verband met
art. 2 van dat besluit) en

2°. zij, die afstammen van na het in werking treden der wet op
het Nederlanderschap en ingezetenschap van 1892 geïmmigreerde
vreemdelingen of van geïmmigreerden, die op 1 Juli 1893 geen
Nederlanders waren, voor zoover deze geïmmigreerden niet val-
len onder de bepalingen van de wet op het Nederlandsche onder-
daanschap van de bevolking van Nederlandsch-Indië.

Ten einde eenig denkbeeld te geven van het aantal onwettige
geboorten, moge worden vermeld, dat van de 3931 in 1925 ge-
boren kinderen slechts 955 in echt zijn verwekt. Van de 2976 in
dat jaar geboren buitenechtelijke kinderen waren er 1657 ge-
sproten uit Nederlandsch-Indische of Britsch-Indische vrouwen,
die niet volgens de wet waren gehuwd, doch volgens hare zeden en
gewoonten als gehuwd leefden. Het aantal erkenningen bedroeg
in 1925 1065, het aantal wettigingen door opvolgend huwelijk der
ouders 441.

Onder de ongeveer 58.000 inboorlingen (creolen) van Suriname
waren bijna 18.000 „heimatlosen", dat is ongeveer 30 pet. of wel
15 pet. der geheele bevolking, met uitzondering van de Boschne-
gers en Indianen. Bovendien zijn er ongeveer 32.500 Britsch-In-
diërs en 22.000 Nederlandsch-Indiërs in Suriname gevestigd.

CMracflo. In Curacao is de toestand staatsrechtelijk gelijk aan
dien in Suriname; de overgangswetgeving werd daar vastgesteld
bij Koninklijk besluit van 4 September 1868 n°. 18 (PMè/ica '̂e-
6/a^ no. 16), terwijl hare inwerkingtreding eveneens bij art. 2 op
1 Mei 1869 werd bepaald. Echter heeft daar weinig immigratie
plaats gevonden, zoodat het grootste contingent der „heimatlo-
sen" gevormd wordt door de kinderen, geboren uit aldaar ge-
vestigde ouders, die door dezen niet zijn erkend. Het aantal „hei-
matlosen" is zelfs niet bij benadering aan te geven. Om ook hier
eenig denkbeeld van het aantal buiten echt geboren kinderen te
geven, diene, dat in 1924 tegenover 759 geboorten in echt ston-
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den 522 geboorten buiten echt, terwijl slechts 114 wettigingen
door opvolgend huwelijk der ouders plaats vonden.

Het is inderdaad verbijsterend. Terecht zeggen de Mi-
nisters, dat het zoowel in het belang van de betrokken per-
sonen, als in dat van de maatschappelijke orde noodig is,
dat in de aangeduide leemte wordt voorzien. Wij zouden
met Mr. de Gaay Fortman *) willen zeggen „onbillijkheid,
zoo hier al niet kan gesproken worden van eenen misstand
die nu al bij na een halve eeuw bestaat" en waarop onder-
geteekende bijna 7 jaar geleden de aandacht heeft ge-
vestigd. Het overleg tusschen de Pleinen, in den Haag en
Paramaribo heeft wel lang geduurd!

De Nieuwe Rotterdamsche Courant *) hoopt, dat de
Kamers het wetsvoorstel spoedig in het Staatsblad helpen
brengen, en spreekt den wensch uit van een verbetering
der redactie, terugwerkende kracht tot den dag, waarop
de Wet van Februari 1910 in werking trad en herziening
van de wetgeving op het Nederlanderschap, het onder-
daanschap en het ingezetenschap in haar geheel, met
welke verlangens de Commissie van Rapporteurs even-
eens rekening heeft gehouden.

Wanneer deze Wet zal zijn aangenomen, zullen dui-
zenden Surinamers, die thans zonder nationaliteit in
hun geboorteland leven, geen Nederlanders worden, maar
Nederlandsche onderdanen. Hiertegen is geen bezwaar,
al is het een surrogaat voor het Nederlanderschap. Ook
de Engelsche regeering kent deze regeling, voor zoover
zij den staat van „English" en „British" kent. In de kolo-
niën kent men de „British subjects'': de Australians, Cana-
dians, South-Africans 3), Barbadians, Demerarians, enz.

Indien de wet ongewijzigd wordt aangenomen, zal art 1
van de wet van 10 Februari aldus luiden voor Suriname
en Curacao:

') Zie noot 1.
') 19 Februari 1927, avondblad D.
') Inmiddels heeft. Dr. Malan op 16 Mei een wetsontwerp ingediend

over de vaststelling van een Zuidafrikaansche nationaliteit en het Staats-
burgerschap, welke bereids in tweede lezing is aangenomen.
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„Ook wanneer zij geen Nederlanders zijn volgens de wet op het
„Nederlanderschap en het ingezetenschap zijn Nederlandsche
„onderdanen:

„1ste: zij die in Suriname (Curacao) zijn geboren uit ouders al-
„daar gevestigd, of is de vader niet bekend, uit eene aldaar ge-
vestigde moeder;

„2de: de in Suriname (Curacao) geborenen, wier ouders bekend
„zijn;

„3de: de echtgenoote of niet hertrouwde weduwe van een on-
„derdaan als bedoeld onder 1 of 2;

„4de: de buiten Suriname (Curacao) geboren ongehuwde kin-
„deren van een onderdaan als bedoeld in dit artikel, zoo lang die
„nog geen achttien jaar oud zijn;

„5de: de buiten Suriname (Curacao) uit ouders, die onderdanen
„zijn volgens dit artikel, geboren kinderen, wanneer zij nahunhu-
„welijk of na het bereiken van hun achttiende jaar in het Ko-
ninkrijk gevestigd zijn of zich aldaar vestigen, benevens hun-
„ne vrouw en hun ongehuwde kinderen, die nog geen achttien jaar
„oud zijn, indien zij zich mede in het Koninkrijk vestigen."

In een nota naar aanleiding van het verslag der Tweede
Kamer zegt de Minister dat de regeering gaarne zal over-
wegen, of het niet gewenscht is, de wetgeving op het
Nederlanderschap, het onderdaanschap en het ingezeten-
schap in haar geheel te herzien. De vraag, of er aanleiding
bestaat om aan de in het onderwerp vervatte regeling
terugwerkende kracht te verleenen tot aan het tijdstip,
waarop de wet van 1910 in werking is getreden, moet naar
het oordeel van de regeering — aldus de Minister —
ontkennend worden beantwoord.

Inmiddels is de wet op 10 Mei zonder verdere bespre-
king door de 2de Kamer en op 9 Juni door de 1ste Ka-
mer aangenomen.

De vraag mag echter gedaan worden, of geen maatregel
overwogen wordt om een voorziening te treffen voor die-
genen, die geboren zijn tusschen 1869 en 1927 en die op de
hierboven vermelde gronden gem nationaliteit bezitten.
Kan de overheid deze groote groep menschen eenvoudig
als „heimatlosen" in haar gebiedsdeel laten voortleven?
Het lijkt mij onbestaanbaar.
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