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Door d-e oprichtins varr

iret Departement van Vollcs-

vc)orl-ichting en Kunsten is o.e krrltureelê lei-áing van hei; Nederlandsche volk overeenkomstig cl.e rieirtlijnen van de boven
mij gestelde instzurtie, in mijÀ iianclen gefógd, waardoor ik
tevens cle verantr,'*oordelijklieid, d.ra*"9 ten opzichte van d-e Ned.e

.land-sciie !íu.ltuur

.

ilet is hoosst ongewensciit, dat menschen ve"n nietgermaaï]schen aard- medewerl<err aan cle veï'spreicling van Kultuu-rgogd in i'ied-erla.nd aang€zien iiierdoor terecitt dreigt, da'i;
volksvreemde invloeden v;ortel schie't,en in <len zeer ontvanlceliik gebleken Nerlerlanclsciren voedingsboclem. lïij riebben dit
ueer d"uid-eli jk gezien bij iret ve negeren en verjoodschen r.an
cie i\ed-crla:rdsctre verïnaaksm.uziek in ,irlrr tijd, dat kulti,rur
gee-n regeeringszaak vrrs.sr i)e gevolgen van clit vert'Legeren er-i
verjoodschen m.ogen ii algemeen bekend word.en geacht.
iiet vras een der ee:rste taken van mi;n Departem.ent,
d-eze volksvreemde Ínvloeclen rnet wortel en tak i,rit fe roeien.
?en aanzien van d.e joden heeft de bezet"bende nacht reecs afd"oende ingegrepen; ten aanzien va& c1e ne$ers neeÍt ik zelf
maair:eger,en", rn;elke zuiver en alleen d-ienen te vu'orden bescirouwc
uit-ltet oogpu"nt van j:escire::mÍng d.er i{ed.erland"scire kultuur, in
hoofdzaa:k rran cle dansruuzi-ek. l{et is algeueen ï;eirencl, dat ri,e
neljer zLJn oerwor-;.dins'i;incien vooral in cie d-a::snu.ziek '-riileeft.
.le gevolgen hiervan zijn fl:-nest gebleken voor rle jeugd; jonge
ïítensciien, ctie gevanFjen zÍ j,n in de Ï:4.:: va-n i.et sensu-eele ne;r:err;lti:ne, zLin doorgaand vcoï' iiet ontvangen val:L ecieler muuiekgevoe lens voorgoed uj-t6eschahelil; bovendiem oefen.t d"e neliermuztek een sl-ecíite invloed uiL on :',e"L sexueele leven rler jongeren,
zooals U d.ad"eliji{ bij d-e naclere behancleling; der Surinan.enegers
zal bli jken.
ilen ne dêr r ctie jazzmuziek maakt leeft piijn r;lthmisch
gevoel uit; i:ij "bewÍjs
iran nie-i, anders ónciat dit aan zi"!n ras verbond"en is. Een
vcor deze stel-ling is, dat bïanken d_e

neser;azzmuziek nirrrner voor L}is'ií kr:.men imiteeï'en, ondat d-e
blanke C.aarvoor: de eigenscnappen mist.
i'iet is ;rtijn oord"cel, clat .-te ïiíederlander, die den
neser in besciravingsgevoel vele eei-i$/en vooruit is, de i<l-ok niet
terug n:.oet zetten en zicll moet gaan vermeien in d-e eenvourligs'Le,
prim.itiefste u-i'bin;3en d,er naziek: de rhlrfnl*O. Ons volk heeÍ't
d.e 'brad"itie oïtzer ouders voor-b te zetveÍ] en de muzieki<i-rltu.ur
uit te bouvren i,p.v. een enorm.en afstand terug te gaan rr.iar
den oeriijd en hêt oerwoLrC. f'er voorkoming va-ó dit-l-r:.aiste
v.G.B, 6 (60)
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i:eb ik dan ook wtrrR:/,dx uitgebreicte rictrtli jnen doen, druilcep, wàarvan ik LT irier een exeaplaar b'ij sluit.
len aanzien van de Sárinamer-legers bestaan nog ernsiige
bezrtaren d"an tegen*Ber'/onq ne6ers. r:.ielstfienoemd-en kunne.È,rvorclen-l
beschouv;d. als het ffiedelijk uitvaagsel van ons land,. Voo? d.,,n oorlog traden zLj in orkestverband,, floofdzakeli jk te Àmsterdam. op,
liu-n gedrag vras zoo liederlijk, dat zelfs de d"emocratische burgeneest,er voJ] Ansterclarn ilr.de Vlught op advies van clen voornraligen
Hoofclgg-intnj-ssaris Verstee$h, wieÀs d.emocratische synphatíeën sfo,.
pjt&b&iii*e ook onverd"actrt átán, €ei) verbod. uibv;rarOi6àe. liét ,r*ff'
leid.en en verkrachten van meest jonge rneisjes vanaf Lj à 16 jaar,
alleen of in vereeniging, v'rordt herhaaldeli jk in d"e politierapporten vermeld.; ook aan exploitatie van d-eze meisjes en ï-rouwen
gingen de negers zich te buiten. 0fsehoon de gr,,iote afkeer oer
blanke vrou-v/en van negers :ilgemcen is, v;isten deze li,asten door
1.-u4 giimetijke muziek de rneis jes ond-er Eun ïïreï
van l{oloniij^n ber:r-isten tal van klactrlen'
ffiarïement
omtrent i:et gedrag dezer: negers, die n{lar rníjn oordeel zoa sneL
mo$eli jk uit ilet ï'ierierland-scl:ie volksleven dienen te v;orden verwijderd-. Indien beicend" zou id,orrien, dat de overheid hen d-e L:and" boven
iret hoof d" hou.d,t , zaL dit niet nr.r.laten op de bevoikinl; van d-e ]roofdstad een z!:er slecnten indru.k r;e
naken.
ï{i,al mi j nog: onlangs 'bovendien ui.t goed"e bron rÀ.êïd- medegedeelf, zijn de Surinamenegers niet; raszulver, doch hebben velen
van deze kleurlingen jood-sch bloed in d.e ad.eren. ïn de bloeii'-eri-ode van Suriname v\iaren ta1 va.:: plantages in hand-en van.kqr joden, waarcloor C.e bloedvermengíng met de zrruarte slaven verklaard
r,vordt.

iJen tqieed-e belangri jk argument is, dat cle Su,rinarnenegers
vri jwel geen vakopleiding trei:i:en genoten. nàt zLJn roeest líedàn,
die als stoke::, verstekellng of deserteur naar $ede land zijn gekonen en hier zLln bli"jven hangen; hun gevoel voor rhgrbmiek was
aanleid"ing, da!";e*.j"".Jrii snel,.ren instrunent leer:den bespelen,
*aa:r.tij aroote-ËHffi; vindend in ]ret bij hun aangeboren gevoel
voor iinprovisatie. i{et beroep vaa rn.usicus is bovendien een 'rreinrt
beroep in tegenstelling bijv. tot d.at varr stokeri het zal ïl bekend"
zijn, d-at negers g*.arne opvallend gefficd4aax als heer gei<leed- gaan.
ilesumeerend" kom ik to't cre conclusie, dat Surinamenegers
he-!,. liCmaatschap der iiederland.sche Kultui-rrkarner moet lvorden góvii#i,gerd op 6rond" hur:ner ongeschiktheicl voor i:et beroep van aÍsu.sementsmusi cu s.
a) lvegens hun v.ak te 6eringe opleid"ing;
b) r{/egens de ud jze waarop zLj in i:et algemeen anllsementsmuziek ten

gehoore brengen;
wegens hun zectr:li jk geclrag.
iiet spi jt ni j ten zee$ste, dat ik voor
- 1L4/5
geen uitzondering kan m.aken, d.aar ik anders d-e
€s

tuurpolitiek ve+rui@
Surinanene gers
ïk ben echter bereid" te overuíegen
die d-e ernstíge r*uzí eir als i:i;n ,..,rer}<terrein hebb en gekozen, het optreden in het openbaar ino6efi jk te rilalien.
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