KRONIEK
SURINAME

Het Surinaamse n a t i o n a l i s m e uit zich af en toe op een eigenaardige wijze. Er zijn prijsvragen uitgeschreven om de landsregering de
gelegenheid te geven haar keuzen te bepalen voor een eigen vlag, een
eigen wapen en een eigen volkslied. De nieuwe zilveren munten evenwel,
welke in omloop gebracht zullen worden, zullen den becldenaar van
H.M. de Koningin dragen, symboliserende aldus het rijksverband. Hoe
de nieuwe postzegels, welke men denkt uit te geven, er uit zullen zien, is
nog niet bekend.
„Konfriejari" is een feest gebleven, al is 31 Augustus niet langer de
verjaardag der regerende vorstin; 29 Augustus tot 6 September was
dit jaar de kermisweek te Paramaribo.
Velen hebben altijd gemeend, dat de Surinamer liever niet herinnerd
wordt aan de dagen der slavernij en de tegenzin tegen de historische
periode in kwestie bestaat begrijpelijkerwijze ook werkelijk wel. Toch
is ook dit jaar de emancipatie herdacht, hoewel sommigen deze herdenking liever achterwege zouden zien blijven. Toen het zg. „Patriotten
Comité", uit de dagen der mislukte Ronde-Tafel-Conferentie, aan de
landsregering verzocht, voor het vervolg den eersten Juli tot nationalen
feestdag te verklaren, werd dit denkbeeld prompt verworpen, waarop
de N.P.S., of althans een harer leden, met een voorstel van dezelfde
strekking in de Staten kwam. De fractie zelf bleek toen niet eensgezind
te zijn en de leden der V.H.P. waren uiteraard tegen het voorstel; voor
de Aziatische inwoners van Suriname heeft immers de emancipatie
geen betekenis. Nadat de betreffende motie verworpen was, diende de
V.H.P. een andere in, tot strekking hebbend de landsregering uit te
nodigen het personeel in overheidsdienst, voor zover het daarop gesteld
is, op 1 Juli vrijaf te geven met behoud van loon. Deze motie werd aangenomen.
Te Leeuwarden is een soort Surinamedag gehouden; Surinaamse
studenten, leden der progressieve vereniging „Suriname", hebben er
Friese „nationalisten" ontmoet en van gedachten kunnen wisselen
betreffende de taalkwesties, Fries-Srnang Tongo. Het resultaat is geweest dat het Friese blad Z)e Ts/erne een nummer aan de betreffende
aangelegenheden gewijd heeft.
In de Surinaamse pers is er tegen opgekomen, dat Nederland zelfstandig luchtvaartverdragen sluit (Chili, Peru), waarbij aan buitenlandse
ondernemingen het recht verleend wordt in Suriname (en op de Ned.
Antillen) vliegvelden te exploiteren. Zolang Suriname in zodanige aangelegenheden niet gekend wordt, zo meent men, is er van autonomie
nog geen sprake.
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