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e partijenj
Surmame

PO

R zzj'n landen, waar de politieke partijE
vorming met zekerheid uit de volksstructuur kan worden afgelezen. Zij ligt in

de volksstructuur als het ware pöQrgesneden, Dit zijn de landen met geestelijk zwaar
gewogen, doch niet erg ingewikkelde tegenstellingen. Nederland is er een voorbeeld van.
Er zijn ook landen, waar de politieke partijvorming een labielér basis in de volksstructuur heeft, maar toch blijft daar in de tijdelijke varianten steeds hetzelfde thema spelen.
Deze laatste landen zijn religieus, cultureel
en raskundig van zeer homogene Samenstelling. Frankrijk bleffi ons hiervan een
voorbeeld.
en noch het ene noch
In Suriname
is een* land van onthet ande
, maar evenzaglijke
rggieuze en sociale
zeer. y^n'ionzagli
moet men nog toetegenstelling
cultureel en materieel
voegen, daViet
doodarm la Jen vffetrekt onderbevolkt. De
raskundige 'Éndjlscheiding wordt doorboeken door de lelfgieuze en omgekeerd, terwijl
de sociale tegenstellingen uitlopen op een
snelle onzichtbaarheid door de algemene
beperktheid der middelen,

Een volkomen wanhopige taak dus om in dit
stramie^ de politieke, partijvorming te vlechten,
tenzij met volkomen terzijdestelling van de \jplksstructurele tegenstellingen om met een constructief, maar vooral evenwichtig beleid voor alle Surinamers de weg te gaan van het Algemeen Welzijn, zoals een man van groot leidereformaat en
diepe wijeheid dit ziet. Dat de partijvorming zich
dan tijdelijk meer rond de persoon oriënteert dan
rond dé idee, is in zulk geval onvermijdelijk. Heeft
Suriname zulk- een man? De partijpolitieke geschiedenis is te jong om hierover te oordelen, de
toekomst zal het; óns moeten leren.
Ondertussen is het partijpolitieke . experiment in
Suriname lm volle gang en het wordt beleefd met
een energie, een enthousiasme en een variatie, die
vóór ons de zaak nog moeilijker te gissen maken.
Begin 1947 schreef de Surinaamse Commissie tot
Bestudering van staatkundige Hervormingen nog:
„Een andere groep van enige omvang met belangstelling voor de Surinaamse politiek was er buiten
de Creoolse middenstand niet" (blz, 61 en 62 van
, haar rapport). Begin 1948 wendden de Progressieve
Surinaamse Volkspartij, de Surinaamse Moslim
Partij en de Hindostaans-Javaanse Partij zich tot
de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens
. 16.000 georganiseerde leden. ' Het -is waarschijnlijk
-dat in die dagen 13 percent van het volk was aangesloten bij enige politieke partij. Dat is in Nederland nooit vertoond. Is het zo gebleven? De politieke groeperingen kennen veel ups en downs in hun
ledentallen, evenals verscheidene politieke partijen
nog al eens van innerlijke samenstelling wisselen.
Partijtjes grijpen «wns snel 'als een'heibrand om
zich -heen, doch het vuur is ook weer snel gedoofd.

programma vast op religieuze of levensbeschouwelijke beginselpunten vast. De twee belangrijkste
dezer partijen waren de Moslim Partij en de Hindostaans-Javaanae Partij. Algemeen kiesrecht, landsautonomie via plaatselijke en gewestelijke autonomie; vergemakkelijking, vrijheid en technische
verheffing van het onderwijs; financiële gelijkstelling van alle godsdiensten en godsdienstige gezindten; sociale verzekering van alle burgers en bevordering der economische onafhankelijkheid, waren
haar voornaamste programmapunten.
De Hindostaans-Javaanse Partij verlangde politieke, sociale en economische vrijheid en gelijkberechting van alle Surtnamers onder bescherming
der overheid; beperking der vrijheden alleen om
wille van het Alg&meen Welzijn; politieke en economische werkzaamheid en organisatie op basis
van het subsidiariteitsbeginsel; krachtige gezinspolitiek; regeling der verhouding tussen ritueel en
burgerlijk huwelijk; vrijheid $a technische verbetering van het onderwijs en volstrekt gelijke bescherming van Overheid voor alle godsdienstige gemeenschappen.
.
1 Uit de programma's der partijen bleek dus 'zeker
niet, dat de levensbeschouwing op basis der religie
organisatiebeginsel zou zijn; het bleken meer de
het partijmUieu en de gezindte der lei-

ders, die een zekere sfeer van religieuze instelling
wekten. In Februari 1949 werd door deze verwachting, wij zeggen voorzichtigheidshalve: voorlopig,
één forse streep gehaald. In die maand kwam
immers tussen de verschillende Hindoataanse partijen een fusie tot stand onder de '. naam van De
Verenigde Hindostaanse Partij. De voorzitter der
voormalige Hindostaans-Javaanse Partij, de heer
J. Lachmon, werd voorzitter. De voorzitter der voormalige Moslim Partij, de heer Karamat All, werd
onder-voorzitter en de heer H. Shrimisier van de
voormalige Hindu Partij werd secretaris. In een
.soort Partijraad werd het Brits-lridisehe volksdeel
(in zijn kopstukken aan deze Verenigde Hindostaanse 'Partij verbonden. Zal hieruit volgen, dat het
raciale beginsel voor de Brits-Indiërs . het politieke
partijwezen gaat beheersen? Nog amper een jaar
geleden schreef de heer Lachmon over zijn oude
partij: „Ondanks de misvatting, waartoe haar naam
wellicht aanleiding mocht geven, zal de partij zich
niet laten leiden door radicale, maar door sociale
motieven".
Wij geloven niet, dat in theorie dit oude standpunt zal worden prijsgegeven. Maar in de practijk
staat vast, dat het Britó'OEndische. volksdeel sociaal
en economisch een klasse op zich is en nog wel een
krachtige en zeer te waarderen klasse. De betekenis
van deze fusie lijkt ons dus wel duidelijk. Wat
echter, en daarop zinspeelden wij reeds, zeker niet
te voorspellen valt, is, of deze fusie na de eerstvolgende Statenverkiezingen zal standhouden. De
innerlijke tegenstellingen zijn zeker groot genoeg om
ze uiteen te doen vallen, en spoedig. Echter kunnen
ook na de verkiezingen de moeilijkheden van buitenaf dermate groot zijn, dat de eenheid blijft. Op slot
van zaken is de overheersende geesteshouding van
al onze Hlndostanen het realisme, zelfs met een
sterke neiging naar het stoffelijke. Op grond -hiervan ligt het in de verwachting, dat deze groep zich
organiseert op basis van het ras in de tijd, "waarin
Creoolse overwicht door haar als een bedreiging
oURINAMB telt ongeveer 60.000 Brits-Indiërs; het
wordt aangevoeld. En die tijd kan, ondanks de s-nelle
ö naar ruwe schatting omstreeks 20.0OO Moslim» en bevolkingsaanwas en de economische kracht der
40.000 Hindoes. Aanvankelijk had het de schijn, dat Britsrlndiërs, juist lang genoeg duren om ook een
binn/en de Brits-Indlsche volksgroep de politieke politiek-historische band te leggen. Geschiedt dit,
partijvorming zich zou voltrekken ten dele naar dan zal het Brits-Indteche volksdeel in de toekomst
de religie, ten dele naar de maatschappelijke in- Suriname voor het grootste deel beheersen..
Hoe scherp in hun kring de bedreiging wordt aanstelling. Wij kenden de Moslim Partij, die .voorna™?1» afliangea van
melijk Brits-lndische Mohammedanen trok, de Hindostaans-Javaanse Partij, dfe voornamelijk progressieve Brits-lndische Hindoe wist te werven «
de Hindoe Partij, die de meer conservatieve üs p.aTti;j va een mogelijk absoluut Overwicht
Brahmaans rituele Brits-Indiërs benaderde*
Geen dezer partijen, legde zich echter in haar

Brits-Indiërs

Creolen, Javanen, Bosnegers

i

AAST de Brits-Indiëia leven in Suriname ongeveer 80,000 Creolen, 3SHflg Javanen, 22.000!
N
Bosnegers en nog enkele duiaenden Indianen, Chine-1
zen en enkele honderden anderen.
De invloed der Bosnegers op de geordende ge-,

Op 30 Met zullen 95.000 stemgerechtigde Surinamers de nieuwe Sta~
ten Van hun land kiezen. Het is de
eerste *keer dat in Suriname een
Volksvertegenwoordiging geheel hij
algemene verkiezingen Wordt samengesteld. De Staten telden tot nu
toe vijftien leden, van wie er tien
Werden aangewezen door ruim 3000
kiezers en vijf werden benoemd door
de gouverneur. Dr. W. L. P, M.
de Kort) lid van de Tweede Kamer,,
zet in nevenstaand artikel de poli'
tieke verhoudingen in de jonge Surinaamse democratie uiteen.

een zeer grote zege voor haar verre van uitgesloten.
Dat zij de machtigste partij zal blijven in de eerstvolgende jaren, is wel hoogst waarschijnlijk. Voorlopig heeft zij alreeds het succes-geboekt, het algemeen kiesrecht door het personenstelsel weg te dringen van de evenredige vertegenwoordiging. De gouverneur en de minister zijn in dit opzicht voor het
krachtdadig optreden der huidige Staten gezwicht.
Daarmee is voor deze partij in Paramaribo een
groot succes behaald, tenzij — want Oosterse - reacties zijn vaak raadselachtig voor ons — dit bij de
bevolking aversie wekt en zij het niet neemt.

Progressieve Volkspartij

E partij, die de katholiek ongetwijfeld het meaet
ligt, is de Progressieve Surinaamse Volkspartij.
Zij staat onder leiding van pater Weidmann, een
der beste Suriname-kënners, een man, die in Suriname zijn vaderland heeft gevonden. Deze partij
richt zich tot alle Surinamers, ongeacht ras of religie, mits zij hun levensbeschouwing baseren op het
geloof to God. De partij ijverde in het verleden voor
algemeen mannen- "en vrouwenkiesrecht en voor
evenredige vertegenwoordiging. Zij deed dit overtuigd en overtuigend. Het algemeen kiesrecht heeft
zij inmiddels voor Suriname weten te' veroveren,
wat het vrouwenkiesrecht betreft, dank zij een
amendement van mej. mr. C. Tendelo, krachtig gesteund door de K.VJP. Hiermee is Suriname geplaatst in de rij der democratische volkeren, een
plaats, die het zeker toekomt, indien de geest der
Progressieve Volkspartij deze democratie zou adelen.
Want bij een eerste punt van haar programma baseert deae partij de democratie op de erkenning
Gods in het staatsbestuur en op de menselijke rede.
Zij sluit zich daarna onmiddellijk en volwaardig
aan bij de democratische partijen zonder blaam of
smet, door de eis der beleving der ons welbekende
meenschap is niet groot, hun politieke verlangens mensenrechten en vrijheden. Als politieke partij
zijn gering, zij zijn politiek nagenoeg niet georga- j weet zij zich verder te onderscheiden van haar soortniseerd en zuEen dit ook. niet spoedig zijn. Op welke J genoten door een program van actie met concreet
candidaten zij Jmn stem zullen uitbrengen, zal in geformuleerde punten. Zij kiest haar actiepunten
hoge mate afhangen van hun dorpslKSbfden, dg in drie richtingen en wil zijn geeinspartij, sociale
Grandmannen, en van de mate der loyale Oranje- partij en volkspartij.
dieaenide instelling der politieke partijen,; Deze bijAls gezinspartij wenst zij een krachtige positieve
zondere Oranje-liefde der Bosnegers heeft een histo- gezinspolitiek, gebaseerd op de onverbrekelijkheid
rische oorzaak en zij voelen in dit opzicht het wezen-11 en de goddelijke en natuurlijke waarde van het
huwelijk. Zij vordert gelijke huwelijkswetgeving
lijke der politieke partijen scherp aan, r
Van de Javanen is bekend, dat zij stil en beschei- voor alle godsdiensten, een gezond c-pvoedihg^beleid
een .gezonde onderwijspolitiek, bij welke laatste
den in Suriname leven. Zo zij politieke verlangens j en
vooral het begaafde arbeiderskind in,haar belanghebben, uiten zij die moeilijk, doch geleidelijk aan | zij
stelling betrekt. Zij Ijvert voor volkswoningbouw op
komen zij tot politieke organisatie, zij hebben zelfs j:ruimè Behaal en opruiming der krotwoningen. Veel •
nu een eigen partij. Hierbij drijft.hen vooral de. aandacht besteedt zij aan het gezirisloon en de bevrees, het weinige, dat zij hebben,. te kunnen ver- strijding der volksziekten (80 percent der Surinaliezen en hun ontbreken van vertrouwen in andere mers zijn niet volkomen gezond en arbeidsbekwaam).
Als sociale p'artij ziet zij, terecht in'dit arme land,
groepen en politieke partijen.
Naast en Wellicht boven de Verenigde Hindostaan- de bevordering der economische welvaart als een/
seJPartiJ, zijn de twee machtigste politieke partijen eerste vereiste. Ook de rechtvaardige verdeling en !
een gezonde standenopbouw omschrijft zij als kernd«%Jationale Partij „Suriname" en de Progressieve punten
van haar beleid.
Surinaamse Volkspartij.
Als volkspartij haalt zij met duidelijke woorden
De Nationale Partij „Suriname" is de .humanis- een dikke streep door alle ras- en standsverschillen
tisch gerichte partij der bezittende klasse. Zij,streeft en kent zij alleen maar Surinaamse staatsburgers.'
naar een. vrij en zelfstandig Suriname als gelijkDe Progressieve Surinaamse Volkspartij heeft ook
waardig en gelijkberechtigd deel van het Konink- baar kansen. Zij wordt geacht, de best georganirijk der Nederlanden. De overheid zal slechts leiding- seerde en best geleide partij van Suriname te zijn.
gevend en corrigerend hebben op te treden. Verder Als geen ander weet zij de liefde en.het -enthousiasis haar program van typisch liberaal-humanistisch me harer leden te wekken en te behouden. Zij is
maaksel. De partij richt zich tot alle groepen en een Surinaamse partij, toet op. het gebied der autonomie ietwat radicaler verlangens dan de andere
gezindten van Suriname.
Achter haar staat de loge van intellectuelen, Con- politieke partijen in Suriname. Zij is echter even
cordia, waarvan — behoudens de geestelijkheid — beslist loyaal tegenover Nederland en buitengewoon
de in Suriname woonachtige intellectuelen ongeveer erkentelijk jegens ,ons vorstenhuis. Als beheersend
allen lid zijn, ook de blanken, ook de ambtenaren. principe van haar werk plaatst zij echter vooraan
Nog van meer betekenis voor de Nationale Partij de erkenning der onaantastbare, aan de bovenna„Suriname" is de haar :welgezinde houding van de tuur ontleende rechten van .de mens in de gemeen-'
loge der Foresters. Deze telt ook onder hét gewone schap. Het is dan ook geen wonder, dat de kathovolk talrijke leden, vooral onder de Creolen en tal- lieken zich tot deze partij geroepen gevoelen. Ook
lozen hebben verbinding met haar, omwille voor- ; niet-katholieken staan in vele gezindten achter haar,
namelijk van haar begrafenisregeling (een Creool, zulks juist omwille van haar algemeen en toch verwil netjes begraven worden). Hoe sterk de invloed heven waarden beveiligend karakter. Zij is een godder Loge in Suriname is, kan men enigermate schat- gelovige partij, een gezinspartij, een sociale partij
ten, wanneerIméh bedenkt, dat zij het ambtelijke en een volkspartij in de volle en edele harmonie,
leyen volkomen beheerst, het economische leven die het algemeen welzijn vordert.
Dr, W. L. P, M. DB KORT.
voor het grootste deel, en het politieke leven der
huidige Staten everneens. In tegenstelling tot onze ,
Westerse maatschappij, waar de Loge haar invloed •
ontleent aan het intellect en het bezit harer leden,
heeft zij in Suriname een directe .machtige greep
•op het gewone volk. Dit dankt zij aan de werkelijke
algemeenheid van haar aanhang onder het intellect
en aan haar sociale activiteit.
Had de Loge dus, bij behoud van het beperkte
kiesrecht van voorheen, de toekomstige autonomie
langs Indirecte weg zeker in handen gehad, nu het
algemeen kiesrecht is verleend, behoeft zij nog niet
per se te vreeën, dat haar de macht ontgaan zal.
Wanneer de Nationale Partij Suriname haar strijd
op psychologisch juiste wijze weet te voeren met al
de machtige, middelen waarover zij beschikt, dan is
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Er is sinds ik 5 jaar geleden Curasao verliet heel wat veranderd. Was
er toen eigenlijk maar e'e'n partij, de Katholieke onder Dr. da COSTA GOMEZ,
met een niet in een partij georganiseerde anti-Katholieke oppositie, benevens op Aruba de partij Eman, thans blijken er op Curasao vier en op Aruba
twee partijen te zijn. Deze partijen en hun doelstellingen gijn mij derhalve onbekend, al valt er veel te gissen uit de namen der "leiders", die mij
vrijwel alle bekend zijn. Hier volgt enige "background11!
1. W. van EICK (ik meen ten rechte W. van EYK): een dubieuze figuur, sfinxachtig, bekleedde een aanzienlijke functie bij de C.P.I.M., bleef na zijn
pensioennering op Cura<jao en leidde een kluizenaarsbes taan op het eiland
Bonaire; wilde niet naar Nederland terug, omdat volgens zijn beweren, de
enige vr.iend, die hij ooit gehad had (de schrijver A.M. de JONG) tijdens
de oorlog was vermoordj is geïnteresseerd in kleine vrachtvaart, visserij
verbetering; is vermogend en heeft in vele zaken (meestal kleinere) achter
de schermen belangen*
2» Chr, van der MARK: dom, maar hoge dunk van zichzelf, heeft het echter bij
de C.P.I.M. niet ver gebracht, had veel critiek op het Gouvernement} het
type, dat in Nederland in '34- '38 N.S.B.'er was: hij was dit echter niet.
Organiseerde in ca 1942 een soort inlichtingendienst;}» en trachtte zijn
gegevens, voornamelijk laster en kwaad gerucht, aan de Nederlandse Regering in Londen kwijt te raken.
3, Dr, P.H.MAAL (Harry): het type van de querulant met een ontzaggelijk minderwaardigheidscomplex, studeerde medicijnen in Leiden met zijn broer Willy
(ook Dr,), de "raacambahater" (Nederlander hater) van Curac.ao. Broer Willy
is daarnevens ook negerhater, heeft bijv, op zijn grote plantage, die de
gehele Oostpunt van Curacao beslaat, geen enkele "inheemse" in dienst, maar
uitsluitend Portugezen.
4. Dr, da COSTA GOMEZ, "de opportunistische baardmans" zoals Hr. GORSIRA hem
kortgeleden noemde, is vermoedelijk wel voldoende bekend, evenals de befaamde Henny EMAN ("Aruba los van Curajao, nu .'")
In "Elsevier" 3e helft 1947 hebben enige artikelen gestaan van Piet BAKKER
verlucht met tekeningen van Jo SPIER. Deze artikelen, die een uitstekend beeld
geven van de Nederlandse Antillen, vermelden ook het een en ander over van EYK
en Dr. MAAL, Wellicht is het de moeite waard dit na te slaan.
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Overzicht van de politieke partijen enz,
in de Nederlandse Antillen, ondershands ontvangen
van de Vertegenwoordiger van Curasao te 's-GravenVerzoeke te agenderen en aan B.
B.VIII,
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* aHaaat deae blit«£k«M*tfta g««£t d* partij &a»r orgaan
H De Demooraat* uit (tw9e»wekelijks) «n daarnaast iadireet
d*'MI»eyit» lafta,11* Se partij g*«*t de "korite* «öht«r niet uitt maar haar redacteur. «a liaar medewerkere ai ja
pa|Hïij*&ed€fB Ta» Se Demper» tl s ehe Partij, ttr- .
wijl hüar inhoud in een caaiowfla^e vsua mepp«a en tekeningen
een propaganda vfcor die partij iö'
Verder &««£t d*»e partij door het oprichten van ver-aoliil»
lende valtyerepl^ingen zloh m^ t politiek* bedoelingen in ha t
s ooi al a leven in^eweriit, Ym&'t&jd tot tijd houdt d e s e
partij ook be*lot«ü bij«*J$^0t$& ia d» feuitejidistrict*iu
23» t men daarbij aena vaü de gastvrijhaici gebi^uik getaaakt
heeft van ean op lionta«ïie w@^«nd Engere ©ridördian, heeft •
bij -d* Nationale Volkspartij kwaad bloed geaat. $& ooi
het feit, dat eaji niei-i^dürlarida onderda^. SADEK, het
erf van ei ju deposito «ma d« Penstraat ter beoohikkiug
gtfteld heeft yaor eeti bi4«enJ^»»t Tito 6M*-p«#tl3k ( - h«öf*
tot s evol g gehad, dat verschillende aaohan^ere der Nationale Volkspartij niöt meer M j ^ADiSK hvm indopen doen. '
Ook 4e K»g, d0fflino*elubs op ^uracaó h«bb«n de aandacht vaa
d««e partij . .
grulsifl' veï*tr«fcS:«J3. van d« **D«»a«®rfi^t'* bij hst uitgaan
de E&th011«ice Ke^ktaa vosmt «011 and«rd»el vaa d» door
partij g^vosröe propaganda. •
Met betrakJcing tot de candidaat stellig hult ra «n a i ah in
«en atilzwij£;a£u Men wil hierEttöde tot h^t laatste wachten
09 A* taraSSi»t«a zo w«inig mogelijk in hun maat scheippelijke
p«aiti«s t» dupw&a, omdat miin vsor h«n in di« poaiti*
represaill* aoa venwiohtöiri, Aaii^enemen wrdt, dat Dr.?. H.
MAAL g«an cajadidaat voor deze partij aal wordftnr m^ar als
oandldaat voer h«t eiland $t .. Ba*t»tim« met deea
zal
.
&a go «d «ffrf«i>i9*«v«- Ifer, m
indertijd d« organiaatie van deze partij ontworpen en
't4.Ugtva«a?<l.- 2o i»tft é**« paptij §ttra.öèé ia 14
verdeeld, ieder diatrict in,; t een eigea beatuur* Voorts
h*eft zij over h^t étehelü eiland .««u aantal van 200 zoge
naamde nle&d»fs" Citider*), 'iftié daarvoor speeiaal
De bi|eeükömatQii van deze partij, ever 40 maand
1943 totaal «l f, worden, in h^t bij zonder in de buitendis
trioten, drukker b»z0oht, dan van walke partij ook. Bt
verschillende "leaders" der partij bezoeken* dé mensen
hxiia aan liuia om hen te overtuigen van de noodzaak zich
bij d*ae partij aan t« al ui t en,
Door &»t opricht «a ra» tal yan va3Ev*3f'«iiigiag«a h.«bb«ja si j
aieh met politieke bedoelingen "in het sociale leven ingewerkt, terwijl ruaar veraocaen wordt, dat ook deze partij
ai oh in de v«le op üuracao bestaande domino -elub» heeft
'
soorten
.
»
opgericht ei> geleld door deae partij, in het Au tonomi e-huis
aijn veelvuldig. $fi activiteit, die deze partij in vergelijking mat de ai.de r e partijen, vooral in de bultciidiütrict*a, tnt«ikte-«it, i» r*a dl e» aard, dat U* vouriittcr dejp
jDeiaaoratiaoii* Partij een e*n bijeenkomst te Willebrordus mededeelde, dat het hem £ e blek, en waa, dat de DeiLooratiache

f «j-tij alet irg.lê0éa<l« oö.ntaet ®«t. dr .-bevolking .l>ad
daaria
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