
DE CORANTIJNKWESTIE.
(Aanvulling)

Het Decembernummer van .De Wes2-TndiscAe Gids — waarin het artikel
„Hoe staatf '/ /Aarzs me/ rfe Coran/i;«Aïties<je.̂ " — was reeds verschenen toen
mij bleek dat in het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer d.d. 21 Octo-
ber, nopens de begrooting van Buitenlandsche Zaken voor 1928 de volgen-
de vraag voorkwam:

§ 16. Grews <wsscAe« Swrmarae e« BntecA-Gwyawa. Gaarne zouden
sommige leden vernemen, of de grensquaestie tusschen Suriname en
Britsch-Guyana thans als afgedaan moet worden beschouwd in dien
zin, dat het betwiste gebied als Engelsch territoir wordt behandeld.
Zoo dit niet het geval is, wat wordt dan gedaan om tot oplossing van
deze quaestie te geraken ?"

In zijne Memorie van Antwoord, gedagteekend 14 November, gaf de Mi-
nister het volgende bescheid:

§ 16. Grens <wsscAe« Simwame ew Brt/scA-Gwyana. De ondergetee-
kende is sedert eenigen tijd over de vraag of het aanbeveling verdient
stappen te doen om tot eene nadere grensregeling tusschen Suriname
en Britsch-Guyana te geraken in overleg getreden met zijnen ambtge-
noot van Koloniën".

Dit is een hoogst verblijdend bericht. Jhr. Beelaerts van Blokland heeft
dus gelukkig gebroken met de houding van zijn voorgangers en erkent dat
er nog geen grensregeling is. Men mag verwachten dat er nu eindelijk, zoo-
wel op zijn departement als op het departement van Koloniën, een ernsti-
ger studie van de zaak zal worden gemaakt dan tot dusverre, te beginnen
met de brieven waarvan de publicatie aan de redactie van dit tijdschrift is
geweigerd en de nota's uit Suriname.

Ik zou daarbij den raad geven de verwarringstichtende mededeelingen
van vorige Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën ter zijde
te leggen en aandacht te wijden aan de redevoeringen van de leden der Sta-
ten-Generaal over deze kwestie en aan de artikelen daarover in dit tijd-
schrift, waarvan steeds overdrukken zijn gezonden aan beide departemen-
ten.

Men houde daarbij in het oog dat een grensregeling niet kan worden ge-
troffen zonder medewerking der Staten-Generaal.

Maar nu ik het antwoord van Minister Beelaerts van Blokland heb gele-
zen vraag ik mij af welk staatsbelang er door zou zijn geschaad, wanneer
hetzelfde aan onze redactie ware medegedeeld. Dan zou het bovenge-
noemde artikel in de pen zijn gebleven.

Nu ik eenmaal deze aanvulling geef wil ik tevens mededeelen dat de
Tweede Kamer in het 7 December vastgestelde Voorloopig Verslag nopens
de Surinaamsche begrooting voor 1928 gevraagd heeft

„of de resultaten van de jongste onderzoekingen in zake den boven-
loop van de Corantijn-rivier de Regeering niet aanleiding geven tot
het doen van stappen, ten einde tot een nadere grensregeling tusschen
Suriname en Britsch-Guyana te geraken".

Den Haag, 16 Dec. 1927.
Dr. H. D. BENJAMINS.
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