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De invoer van mais in ons land bedroeg in:
Gewicht Waarde
in tonnen in guldens

1925 876.595 96.418.000
1926 1.018.537 85.778.000
1927 1.383.774 116.807.000

De uitvoer bedroeg in laatstgenoemd jaar 17.945 ton
een waarde vertegenwoordigende van / 1.653.940.

De voornaamste landen van levering waren in '27:
Waarde

Tonnen in guldens
Argentinië 1.139.836 95.725.000
Roemenië 90.097 7.557.000
België 79.171 7.016.000
Ned. O.-Indië 22.718 2.029.000
Eur. Rusland 20.179 1.690.000
Z.-Afrika 13.182 1.212.000

De rentabiliteit onzer varkensfokkerij is grootendeels
afhankelijk van den maisprijs.

De vraag dient gesteld of wij dit ontzettende kwantum
mais niet op loonende wijze geheel of voor een groot deel
kunnen winnen op eigen kolonialen bodem i.e. Suriname?

Hoewel mais feitelijk het best groeit in de subtropen
en in landen met een meer gematigd klimaat staat vast,
dat bodem en klimaat van Suriname zich bijzonder goed
voor deze cultuur leenen.

Reeds in 1669 schreef Warren: „Het Koorn (Mais. P.)
groeyt op een steel gelyck riet/ in 't gemeyn ses ofte seven
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voeten hoog; het draagt slechts twee ayrs op yeder steel/
maer het graen is zoo groot als erwten/ en wort ryp in vier
maenden. Men heeft er twee oogsten in een Jaer/ ende het
Koorn geeft ten minsten vyf hondert voor een."

Hartsinck (1770) en A. Blom laten zich eveneens gun-
stig over deze cultuur uit; terwijl Teenstra (1835), die
Java en de Kaap kende, o.m. zegt:

„Ik heb op Livorno (Surinamerivier) en verscheidene
andere plantaadjen aan de rivier Suriname tusschen het
even weelderige suikerriet mais gezien, dat 11 a 12 voeten
hoog was, welks halmen zoo zwaar waren, dat men
dezelve ter nauwernood met duim en vinger omvatten
konde; . . . . "

Eenige jaren daarna schrijft Dr. A. Hostman:
„Het eerstgenoemde gewas (mais P.), de Koningin

der granen, kan in Suriname drie malen 's jaars geoogst
worden". Kappler schrijft weer iets later: „Mais groeit
het best op de ingepolderde veenrijke landen der kolonie
en geeft in hoogland slechts misschien de helft, hoewel
bemesting van den grond de opbrengst aanzienlijk zou
vermeerderen. Daar de mais vier maanden na de be-
planting rijp is, kan dezelfde grond, goed bewerkt, per
jaar drie oogsten geven."

Hoewel de maiscultuur als zoovele cultures in Suriname
op een zeer laag peil staat, zijn toch onder normale weers-
omstandigheden de productie's per H.A. vergeleken bij
die der groote maiscentra, Noord-Amerika inbegrepen,
niet ongunstig, terwijl zij veel hooger zijn dan die in
Oost-Indië.

De jaarlijksche maisproductie in Suriname is zeer uit-
eenloopend. Zoo bedroeg deze in 1925 ruim 2500 ton,
terwijl in 1927 slechts 879 ton werden gewonnen.

Volgens een bericht in „De West" van 3 Februari 1925
leverde een partij Surinaamsche mais in Nederland / 250
per last (± 2C00 K.Gr.) op. De kwaliteit van het product
werd hier gunstig beoordeeld.

In Suriname komen duizenden hectaren zeer vrucht-
bare grond van uiteenloopende samenstelling voor, welke
tegen gemiddeld / 250 per H.A. kunnen worden omgezet
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in cultuurland. Deze terreinen, zijn ten deele gelegen aan
of in de onmiddellijke nabijheid van dikwijls ook voor
zeeschepen bevaarbare rivieren, waardoor in tegenstel-
ling met vele andere maisproduceerende gebieden, het
transport van het product naar de zeeschepen zeer goed-
koop kan zijn, terwijl het vervoer op het veld zelf even-
eens niet kostbaar behoeft te zijn temeer als men de be-
schikking heeft over waterwegen. Wederom in tegen-
stelling met andere maisproduceerende gebieden kan de
Surinaamsche bodem, indien zekerheid bestaat van een
behoorlijke waterloozing en een vochtig houden der
velden in den drogen tijd, tó geAê /g ;a«r door

De voornaamste ziekten, welke in de maisaanplantin-
gen aldaar voorkomen, zijn: builenbrand en roest, terwijl
vanzelfsprekend diverse deerlijke vijanden niet ontbreken.
Wanneer onder zoowel theoretisch als practisch deskun-
dige leiding deze cultuur goed wordt aangepakt dan mag
evenals zulks het geval is in andere productiegebieden
met reden worden verwacht, dat de schadelijke invloed
dier ziekten en dieren zoo niet zal verdwijnen, dan toch
belangrijk zal worden beperkt, terwijl de opbrengsten
zullen stijgen, de kwaliteit van het product zal verbete-
ren, hetgeen de zekerheid van afzet en den verkoopsprijs
ten goede zal komen.

Vóór alles zijn echter goed opgezette en goed geleide
proefnemingen noodig, die ons omtrent de rentabiliteit
der cultuur moeten voorlichten.

Getracht moet worden de beschikking te verkrijgen
over hoogproduceerend geselecteerd zaadgoed, zoo moge-
lijk resistent tegen ziekten, soorten van behoorlijke han-
delswaarde. Door toepassing van een goede bodembewer-
king en onderhoud der aanplantingen zullen de opbreng-
sten verbeteren, hetwelk eveneens zal kunnen plaatsvin-
den bij toepassing eener rationeele bemesting, waaronder
groenbemesting een voornaam punt kan zijn. In dit ver-
band wijs ik er op, dat naar Prof. Hugo de Vries mede-
deelt, in de zuidelijke staten van Noord-Amerika een
groenbemesting van cowpeas, welke ook in Suriname

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:52PM
via free access



340 KUNNEN WIJ DAT ZELF NIET?

goed groeien, den maisverbouwer ontheffen van den aan-
koop van kunstmest.

Zaakkundige wateraf- en aanvoer der velden, op tijd
oogsten en goede fabriekmatige verwerking van den oogst
zullen het geheel ten goede komen. Integenstelling met
eenige groote maiscentra, komen in Suriname geen groote
veebedrijven voor, voor welke de bladafval der aanplan-
tingen als veevoeder groote waarde bezit. Die afval kan
wellicht voor bodem verbetering of op andere wijze wor-
den benut.

Voor bodembewerking kan in dergelijke groote bedrij-
ven in Suriname geen gebruik worden gemaakt van han-
denarbeid daar de daarvoor noodige werkkrachten ont-
breken, althans niet zijn te verkrijgen, terwijl voor con-
tractarbeiders geen geregeld emplooi zoude zijn te vinden,
tenzij aanpassende nevenculturen kunnen worden opge-
zet. Waar in Suriname geen ploegvee aanwezig is, is het in
onzen tijd, althans voor groote bedrijven, niet wenschelijk
een belangrijke hoeveelheid vee in te voeren, waar wij de
zekerheid hebben langs mechanischen weg op goedkoope
en zekere wijze de bodembearbeiding te kunnen verrich-
ten. Een grootsche opleving van vele streken in Afrika,
o.m. in het Noorden, Tunis, Algiers en Marokko, verder
in Noord- en Zuid-Amerika is in den komenden tijd te ver-
wachten nu de techniek als het ware dagelijks belangrijke
vorderingen maakt en de dure benzinemotor door de
goedkoop werkende ruwoliemotor wordt vervangen.

Die opleving zal ten deele gaan ten koste van Azië met
zijn vele, goedkoope langzamerhand roerig wordende be-
volking. De maiscultuur vereischt verder geen diepe bo-
dembewerking hetgeen de uitgaven ten goede komt. De
wetenschappelijke werken, die over de maiscultuur be-
staan, leeren ons, dat in Suriname belangrijk betere uit-
komsten zullen worden verkregen, indien dezelfde wegen
worden ingeslagen, die elders tot succes hebben geleid.
Een zeer moeilijk punt vooral in landen met een tekort
aan werkkrachten, is het oogsten. Omtrent Zuid-Afrika
lezen wij bij Joseph Burtt-Davy in diens standaardwerk
„Maize" (Longham, Green and Cie. London.): „Native
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labour-alone — has been employed for this work. But
with increased development in agriculture, mining and
manufactures native labour is becoming scarcer and con-
sequently more expensive, and the necessity for adopting
other methods of handling the crop is becoming apparent.
„... It is only quite recently that the application of ma-
chinery to the harvesting of the maizecrop has been prac-
tically and economically successful." (Zie verder mijn ar-
tikel in „De W. I. Gids" van Februari 1922, blz. 507). Be-
richten uit de maisstreken in Noord-Amerika wijzen er op
(1920) dat bij mechanisch oogsten de kolven nogal te lij-
den hebben. Sedert echter heeft de techniek vorderingen
gemaakt en is te verwachten, dat thans ook hier bevre-
digende uitkomsten worden verkregen. In Zuid-Afrika
o.a. moest, vóór men de beschikking had over oogst-
machines, dikwijls een deel van den oogst op het veld blij-
ven liggen en was daardoor verloren. Waar we thans de
zekerheid hebben op tijd de oogsten te kunnen binnenha-
len, waardoor ook een beter gerijpt product zal kunnen
worden gewonnen, waar we voorts goede fabrieksinrich-
tingen bezitten voor het afwerken van den oogst, zal, te-
meer als over voldoende droogruimte, hetgeen voor
Suriname met zijn grooten regenval een voornaam punt is,
beschikt wordt, een goed afgewerkt product op de markt
kunnen worden gebracht. •

De k l e i n e l a n d b o u w e r s .
De verspreid wonende, niet samenwerkende kleine

landbouwers van verschillend ras zullen bij de tegenwoor-
dig onder hen heerschende mentaliteit nimmer een goed,
voor export geschikt, product op de markt kunnen bren-
gen. Zij zullen integendeel een gevaar zijn voor den naam
van dat product op de markten. Er moet naar mijn mee-
ning heel wat veranderen eer uit die kringen een product
van behoorlijke handelswaarde zal worden verkregen.

De g r o o t e k a p i t a a l k r a c h t i g e o n d e r -
n e m e r s .

Zoodra de rentabiliteit der maiscultuur in Suriname
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vaststaat, zal zeker het groot-kapitaal belang gaan stellen
in die cultuur, te meer als op loonende wijze het aantal
werkkrachten door machines kan worden vervangen. In-
dien die handenarbeid werkelijk onbeteekenend is, zullen
hoogere arbeidskosten dan de tegenwoordige weinig in-
vloed op den kostprijs van het product hebben, zal het
product deze gemakkelijk kunnen dragen, waardoor een
gezondere toestand ontstaat.

Dan zal ook geen vrees behoeven te bestaan, dat op het
oogenblik, dat de aanvoer van contractanten van Java
wordt onderbroken of verboden, zooals Britsch-Indië dit
voor Demerara heeft gedaan, uit de vrije arbeiders in de
kolonie geen werkkrachten te vinden zijn of aanvoer van
vrije arbeiders van Java niet mogelijk is. De ondernemers
zullen de bedrijfszekerheid kunnen verhoogen door de
meer energieke kleurling-werkkrachten op te voren goed
vastgelegde voorwaarden als deelbouwers aan hun bedrij-
ven te binden, waardoor — de cultures in verschillende
Zuid-Amerikaansche productiegebieden leeren zulks —
een hechte schakel ontstaat tusschen ondernemer en vrije
arbeiders. Ik verwijs hieromtrent tevens naar mijn bij
Martinus Nijhoff eenigen tijd geleden verschenen bro-
chure: „Een deel der taak van Nederland in Suriname."

Ik meen er ook hier nogmaals op te moeten wijzen, dat
zoolang de jaren lang gevolgde Bestuurspolitiek, waarop
de zendingsstrijd in de kolonie een ongunstigen invloed
heeft, wordt voortgezet, de nakomelingen der contractan-
ten zullen afdalen tot het peil waarop zoovelen reeds in
Suriname zijn gekomen. Het totstandbrengen van neder-
zettingen op de ondernemingen kan dit proces wellicht
wat verlengen, maar niet keeren. Die Surinaamsche be-
drijven wier levensvatbaarheid grootendeels van den
goedkoopen koelie afhankelijk zijn, zullen naar mijn mee-
ning nimmer een beteekenende, daadwerkelijke belang-
stelling van onze kapitaalkrachtige, ernstige ondernemers
opwekken.

In verband met hetgeen ik heb opgemerkt omtrent een
mechanische bewerking der maisvelden, laat ik hier nog
volgen hetgeen de Heer J. A. Liems, destijds „Hoofd van
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den dienst der Landbouwleeraars" op blz. 84 van het
„Verslag van het Departement van den Landbouw in Su-
riname over 1920" schrijft. Wij lezen daar:

„Geheel anders wordt echter de toestand, wanneer de
kwestie van machinale (grond) bewerking mocht worden
opgelost.... Ook met producten als mais e.a. zal Surina-
me op de wereldmarkten kunnen concurreeren."

De b l a n k e l a n d b o u w e r s .
Dr. Th. Lens heeft in verschillende geschriften de kwes-

tie der Europeesche emigratie naar Suriname wederom
ter sprake gebracht. Naar aanleiding hiervan heb ik in
eenige artikelen (o.m. in „Vragen des Tijds" van Oct. '27
en „De W.I. Gids" van Sept. '27). gewezen op de werken
van den Amerikaanschen professor E. Huntington,
„West of the Pacific", en den Engelschen professor J. W.
Gregory, „The Menace of Colour", waarin o.m. de
kolonisatie van blanken in tropisch Queensland wordt be-
schreven, terwijl ik verder op eenige artikelen van Sir Ja-
mes Barrett o.a. op diens „The peopling of tropical Aus-
tralia by the white race." (United Empire van Juli 1927.)
de aandacht heb gevestigd en voorts op „The vitality of
white races in low latitudes." van Charles H. Wickens,
den statisticus van het Australiesch Gemeenebest (Pro-
ceedings of the Royal Society of Victoria. 1926). De vrees
dat blanken niet in staat zijn onder een tropische zon ge-
regeld harden arbeid te verrichten zonder physiek spoedig
achteruit te gaan, kan beslist worden tegengesproken. Zij
blijken gezonder en krachtiger dan zij die niet in de zon
arbeiden.

Het groote punt waar het in de tropen om gaat, is de
menschen te beschermen tegen parasitaire ziekten. Is men
daartoe in staat dan noemt ook Dr. Lampe een verblijf
van blanken in Suriname zeker niet ongezond.

In de 44ste vergadering van de Eerste Kamer op 9 Mei
1928 — Vaststelling van de Surinaamsche begrooting
voor het dienstjaar 1928 — blz. 853 heeft de Minister van
Koloniën o.m. het volgende gezegd:

„Wat betreft de door den Heer Arntz aanbevolen emi-
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gratie uit Holland van Nederlandsche kolonisten, kan ik
op het oogenblik niet anders doen dan met belangstelling
afwachten de resultaten van de pogingen, die door den
Heer Lens en anderen in het werk worden gesteld.

„Zooals ik in de Tweede Kamer reeds heb gezegd, wil
ik die poging gaarne een goede kans geven, maar van den
goeden uitslag daarvan acht ik mij niet verzekerd, ook al
zou die poging eens tot werkelijke immigratie hebben ge-
leid.

„Ik denk hierbij aan de ervaringen, die een paar maan-
den geleden zijn opgedaan door den Leidschen hoogleer-
aar professor Flu, die voor medische onderzoekingen naar
Suriname is geweest en daar heeft aangetroffen het res-
tant je van de Nederlandsche emigranten van 75 jaar ge-
leden. Die menschen zijn wat den landbouw betreft vrij-
wel „au bout de leur latin". Zij zelf getuigen: de kleine
landbouw is niets meer voor ons Europeanen, wij moeten
het afleggen tegen de Britsch-Indiërs en de Javanen, die
den kleinen landbouw zooveel goedkooper kunnen drijven
dan wij, omdat hun persoonlijke behoeften in het tropisch
klimaat zooveel geringer zijn en omdat zij daardoor hun
producten zooveel goedkooper aan den man kunnen bren-
gen. Volgens hen verdient de kleine landbouw voor de vol-
bloed-Europeanen in Suriname geen aanbeveling.

„Die ervaringen heeft de heer Flu mij persoonlijk mede-
gedeeld na zijn terugkomst uit Suriname."

Naar aanleiding van deze ministerieele verklaringen
meen ik te moeten opmerken, dat de zaak der Europee-
sche kolonisatie naar Suriname wel heel sterk moet staan,
als zelfs de Minister geen betere argumenten er tegen kan
aanvoeren.

Het is immers bekend dat de plaatselijke markten in
de Kolonie de laatste jaren met voedingsproducten over-
voerd zijn en dat de leveranciers met de minste persoon-
lijke behoeften de prijzen op een niveau hebben gebracht
waartegen o.m. de Hollandsche boeren met geen of wei-
nig voordeel meer kunnen leveren. Het is dan ook nooit
de bedoeling van Dr. Lens en anderen, die voor een Euro-
peesche kolonisatie ijveren, geweest de te kweeken pro-
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ducten plaatselijk af te zetten. Zij hebben er steeds op ge-
wezen dat op export moet worden gewerkt, waarvoor zoo-
lang de kolonisatie nog weinig beteekenend is één product
van goede handelswaarde in voldoende kwantiteit moet
worden gewonnen. Ik voor mij persoonlijk acht het in
sommige gevallen niet ondenkbaar dat ook op de plaatse-
lijke markt met voordeel zal kunnen worden geleverd.
Hierover echter zal ik thans niet uitwijden.

De vragen waar het bij de bedoelde kolonisatie om
gaat, zijn o.m.:
1. Kunnen blanken onder de tropische zon geregelden,

zwaren arbeid verrichten zonder daarbij physiek ach-
teruit te gaan;

2. kunnen hun nakomelingen aldaar een gezond, krachtig
ras blijven vormen;

3. kunnen zij diverse producten cultiveeren, welke met
behoorlijk voordeel op markten buiten Suriname wor-
den afgezet waardoor een alleszins goed bestaan voor
hen verzekerd is;

4. zoo ja, welke zijn die producten en welke wegen dienen
te worden ingeslagen om het geheel tot een hoog peil op
te voeren ?
Een andere intusschen niet minder belangrijke vraag

kan nog luiden: Dient het in het belang der kolonisatie te
worden geacht dat de kolonisten een zuiver ras blijven
vormen? Alvorens verder op deze vragen in te gaan,
meen ik een oogenblik bij den z.g.n. Surinaamschen klei-
nen landbouw en die der Hollandsche boeren in de kolonie
te moeten stilstaan.

Practisch gesproken drijven bijna alle in de kolonie ver-
spreid wonende kleine landbouwers van verschillend ras
hun cultures op doorgaans slecht te draineeren of niet te
bevloeien land, zonder ook maar iets te doen aan een
goede en geregelde bewerking der velden of aan een zorg-
vuldig onderhoud der gewassen. Een uitzondering hierop
maken veelal de Javaansche landbouwers, die zich na be-
ëindiging van hun contract als kolonist hebben gevestigd.
Maar vergeleken bij de landbouwers in Azië beteekent
hun werk ook al niet bijzonder veel, zoodat hun kinderen
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niet opgroeien in een omgeving waar veel en goede arbeid
wordt gepresteerd, terwijl voorts de omstandigheden
waaronder zij buiten den familiekring in de kolonie leven
spoedig maken dat het tweede en volgend geslacht dier
Javaansche immigranten afzakt naar hetzelfde lage land-
bouwpeil dat wij in Suriname kennen.

Landbouw zooals wij die in Europa en Azië zien, komt
in Suriname onder de kleine landbouwers dan ook nage-
noeg niet voor met gevolg dat na een kort aantal jaren de
oorspronkelijk gunstige bodemwaarde verloren gaat.

Dat desondanks de productie van voedingsgewassen in
de kolonie belangrijk is toegenomen dient te worden toe-
geschreven aan het toenemend aantal kleine landbouwers.

Bij het aanschouwen van de grondjes der in Suriname
geboren landbouwers, de Creolen, kwam mij dikwijls het
beeld voor oogen dat Abel Tasman ons schildert van zijn
bezoek aan het eiland Tonga Taboe bij Australië in 1642.
Van den landbouw dier wilden schrijft hij:

„Hunnen tuinen bebouwden zij met groote zorg, de
bedden sierlyck in 't viercant gemaeckt, en met aller-
hande aertvruchten bezaayt, de pisang en andere vrucht-
boomen zoo lijnrecht staende, dat 't een lust om 't aen-
schouwen was."

Zijn oordeel over den tegenwoordigen kleinen land-
bouw in Suriname zoo zeker heel wat ongunstiger luiden
als hij dezen kon zien.

Hij zou zeker ook onze bestuurspolitiek afkeuren. Deze
toch is die van een te zwak vader die van zijn kinderen
voor de maatschappij weinig bruikbare individuen vormt.

Wat nu de nakomelingen der in 1845 naar Suriname ge-
komen Hollandsche boeren betreft diene in de eerste
plaats opgemerkt, dat hun landbouwkennis en daardoor
ook hun prestatie als landbouwers belangrijk minder is
dan die van hun voorvaders. Die heele kolonisatie is ver-
keerd opgezet geworden, terwijl de menschen steeds aan
hun lot zijn overgelaten. Zij moesten in streken wonen
welke niet te voren, feitelijk nooit, voor landbouw ge-
schikt gemaakt waren. Sedert 1922 is daarin eenige ver-
betering ten goede gekomen, maar nog in begin '22 leef-
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den die menschen omgeven door moerassen, groote kweek-
plaatsen van muskieten. Het pleit dan ook wel voor de le-
vensvatbaarheid van een blanken-kolonisatie in Suriname
dat blanken onder dergelijke omstandigheden vrijwel ge-
zond zijn gebleven. Ter versterking van hetgeen ik hier
heb opgemerkt, laat ik hieronder volgen hetgeen in de
„Memorie van het Comité tot bevordering van den mid-
denstandslandbouw in Suriname" welke memorie op 29
Augustus 1919 den Gouverneur werd aangeboden, is te
vinden. (Zie „De W. I. Gids", December 1919. blz. 163
e.v.):

^ . De Hollandsche boeren.
„In den zin waarin het Comité een Landbouwmidden-

stander heeft gedefinieerd, zijn de meeste Hollandsche
boeren middenstanders. Over het algemeen mag men zeg-
gen, dat zij met hun gezin geholpen door een of meer ar-
beiders een goed bestaan hebben, terwijl sommigen van
hen hun kinderen ook eenige meerdere ontwikkeling
trachten bij te brengen door ze te zenden naar de stads-
scholen.

„Extensief is hun bedrijf voldoende ontwikkeld, inten-
sief daarentegen ontbreekt er nog alles aan. De aandacht
van het Comité richtte zich daarom uitsluitend op de in-
tensiveering van het Boerenbedrijf."

„De Hollandsche boeren zijn veeboeren. In de eerste
plaats zal de aandacht dus gevestigd moeten zijn op de
weidegronden. Die zijn slecht, in één woord. In hoofdzaak
zit hem dat in de slechte loozing. En waar nu de boeren-
terreinen een bijna aaneengesloten complex gronden vor-
men, daar is het wel doenlijk om door een loozingsstelsel
het gebrek te verhelpen."

„In de eerste plaats dient er met kracht op aangedron-
gen te worden, dat de trenzen langs de wegen afwateren
kunnen. De toestand dier trenzen spot met alle beschrij-
ving.

„ . . . . Hier en daar liggen op de boerenterreinen zwam-
pen (moerassen P.), die als de natuurlijke loozingen der
terreinen beschouwd kunnen worden. Ze zijn echter ten
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eenenmale onvoldoende, daar ze op vele plaatsen ver-
stopt zijn. Een flinke breede trens in de lengte door de
zwampen gegraven, zou dat euvel tegen kunnen gaan.

„ . . . . Zij begrijpen niet voldoende het groote belang
van een meer intensieve fokkerij en al begrijpen ze het, zij
doen het toch niet, omdat hun initiatief geschokt is door
al de ellende die zij hebben geleden, door het verbreken
van 't contakt met 't moederland en door onderlingen
naijver."

Deze slecht voorbereide en slecht geleide kolonisatie
leert ons veel, n.l. hoe het niet moet worden gedaan. Dat
onder dergelijke uiterst ongunstige omstandigheden na 75
jaar nog vrij flinke individuen zijn overgebleven, die tij-
dens het schrijven van boven aangehaalde memorie nog
een goed bestaan hadden, pleit zeker niet tegen een plan
een naar de eischen des tijds goed opgezette kolonisatie te
beginnen. Wij beschikken in onzen tijd immers over zoo-
veel meer middelen om de slaagkans eener dergelijke ves-
tiging ten zeerste te verhoogen. Niet slechts op hygiënisch-
medisch, maar eveneens op ander bijv. landbouwkundig
en technisch gebied zijn wij zeer vooruitgegaan. Alle we-
tenschappelijke hulpmiddelen, die ons ten dienstestaan
en kunnen worden aangewend, zouden moeten worden
aangegrepen om een dergelijke kolonisatie te doen slagen.

Thans op de zooeven gestelde vragen terugkomende
dient er in de eerste plaats op te worden gewezen, dat zeer
veel ernstig materiaal kan worden aangevoerd om aan te
toonen dat het verrichten van geregelden, harden arbeid
onder de stralen van een tropische zon den blanke niet
schaadt. In het algemeen komen de klachten van hen die
hun dagelijkschen arbeid moeten verrichten in werk-
plaatsen en kantoren, waar zij tegen de zon beschut zijn.
De thans nog in Suriname levende Nederlandsche boe-
ren ondervinden geen nadeeligen invloed van de zon, ter-
wijl voorts mag worden gewezen op de Portugeesche Jo-
denfamilies die meer dan 300 jaar geleden eerst naar tro-
pisch Brazilië en daarna ten deele naar Suriname zijn uit-
geweken en later nog versterkt zijn geworden met Duit-
sche Joden. Dit ras is flink gebleven, ook wat de volbloe-
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den betreft, ondanks het werken buiten de zon. De tweede
vraag is hiermede tevens gedeeltelijk beantwoord. Als
we het oordeel van den b.v.g. statisticus Wickens aan-
halen schijnbaar ten volle. De kolonisatie in Queensland
is echter nog te jong om een positief oordeel uit te spre-
ken. In verband hiermede wijs ik op een omvangrijke pu-
blicatie van Sundstroem. Wij lezen daaromtrent in het
„Alg. Hand. blad" van 13—10.'27 (overgenomen uit de
„Brit. Med. Jrnl."):

„In (tropisch) Australië echter bestaan heden ten dage
steden, die alleen door Europeanen bewoond worden, en
waar de malaria en andere tropische infecties niet voor-
komen.

„Er is nu een uitvoerig onderzoek gepubliceerd door
Sundstroem over den gezondheidstoestand van de inwo-
ners van Townsville in Noord-Queensland. Sundstroem
heeft allerlei bepalingen gedaan over het bloedsuiker- en
het phosphorgehalte van het bloed; over de eiwitstofwis-
seling en de waterregulatie. De resultaten vergelijkt S.
met de gegevens, die voor Europeanen in Europa bekend
zijn en hij vindt wel verschillen, die op een zekere adapta-
tie zouden wijzen. Het uiteindelijk oordeel kan pas geveld
worden, als een volgende generatie in Townsville woont;
dan kan men eerst weten, of de gemiddelde leeftijd, waar-
op de menschen sterven, in Townsville lager (of hooger) is
dan in Europa. Voorloopig schijnt het lichaam van den
Europeaan vrij goed tegen de warmte te kunnen; veel
meer zorgt baart de psyche.

„. . . . Maar ook hier kunnen best andere factoren in het
spel zijn dan het klimaat alleen. Europa biedt zooveel
meer afwisseling aan den geest dan een stad in de tropen."

Ik heb er reeds elders op gewezen, dat niettegenstaande
verschillende grove fouten, welke die kolonisatie aankle-
ven, de resultaten in Queensland gunstig zijn.

Ik plaats mij voor Suriname liever op een voorzichtig
standpunt. Dit sluit in dat de kolonisten na een zeker aan-
tal jaren eenigen tijd in een koel klimaat moeten vertoe-
ven, hetgeen de eischen aan het slagen gesteld direct ver-
hoogt. Voor mij ligt een artikel over kolonisatie van Br.
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Indiërs naar het naast Suriname gelegen Br. Guyana,
waarin o.m. het volgende voorkomt.

„Even healthier for colonists would be the open table
lands; some 3000 feet above sealevel."

Het binnenland van Suriname is nog te weinig bekend
om met stelligheid een oordeel uit te spreken over de mo-
gelijkheid van het oprichten van gezondheidsoorden in
het bergland aldaar.

De derde vraag kan niet afdoende worden beantwoord
alvorens de resultaten van uitgebreide proefnemingen be-
kend zijn. Ik heb steeds de opleving van Suriname gezien
in het benutten van de uitgestrekte vruchtbare gebieden
voor die cultures met korten groeitijd, welke zich voor
een van a—z mechanisch bedrijf leenen. Hieronder kan
ook mais vallen. Kan worden bewezen dat langs dezen
weg een maisbedrijf loonend is, dan is tevens bewezen,
dat per hoofd een veel grooter terrein in exploitatie is
te brengen dan tot heden mogelijk was, waardoor de
winstgevendheid per hoofd eveneens belangrijk kan toe-
nemen en als gevolg daarvan de kolonisatie meer kans
van slagen heeft.

De beantwoording van de vierde vraag kan thans slechts
luiden: vóór alles ernstige uitgebreide proefnemingen!

W i e m o e t e n d e k o l o n i s t e n z i jn?
Kolonisten moeten in de eerste plaats jonge menschen

zijn die zich gemakkelijker aanpassen dan oudere. Het
moeten tevens menschen zijn die niet bij den eersten
den besten tegenslag het bijltje er bij neerleggen, zoodat
de keus daardoor eenigszins beperkt is. Onze landbou-
wersvereenigingen zouden in deze nuttig werk kunnen
verrichten. Plaats voor verschillende groepen van uiteen-
loopende richting is er voldoende. Uniformiteit in te
kweeken producten moet er in het belang der deelnemers
voorloopig althans zijn. Wij hebben in ons midden zoovele
flinke jongelui met of zonder veel schoolkennis voor wie
een dergelijke werkkring in een tropische cultuur — als
ten minste de rentabiliteit vaststaat — veel aantrekke-
lijks kan bieden.
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W a t d i e n t e r i n d e e e r s t e p l a a t s t e
w o r d e n g e d a a n ?

In „De W. I. Gids" van September 1927 heb ik op
blz. 197 reeds gezegd wat, naar ik meen, voorloopig dient
te geschieden in het belang eener dergelijke kolonisatie,
zoodat ik kortheidshalve daarnaar verwijs.

JJ6.OOO.OOO
De maisinvoer in ons land vertegenwoordigde in 1927

een waarde van 116 millioen gulden. Het is zeker niet
overdreven de vraag te stellen of wij ten bate van Neder-
land en Suriname de voor ons land noodige mais op eigen
kolonialen bodem met eigen menschen, met eigen kapi-
taal op loonende wijze kunnen winnen, te meer waar vast-
staat, dat het product, al komen er enkele ziekten in voor,
welke trouwens in andere maislanden ook niet ontbreken,
in de Kolonie zeer goed gedijt.

Onze Regeering zal ongetwijfeld krachtig willen mede-
werken deze zaak grondig te doen onderzoeken.

R ij s t.
Eveneens dient te worden onderzocht of loonende mecha-
nisch gedreven rijstbedrijven in Suriname kunnen worden
tot stand gebracht. Vaststaat dat rijst in Suriname uit-
stekend produceert, maar dat de rijstcultuur in de kolonie
nog op een zeer laag peil staat. Het is m.i. niet spoedig
te verwachten dat de kleine landbouwers een uniform
goed handelsproduct zullen uitvoeren. Wel kan zulks
worden verwacht van goed geleide westersche bedrijven
in handen van het groot kapitaal of in dat van op coöpe-
ratieven grondslag werkende Nederlandsche boeren. De
mislukking van Selatdjaran kan toch zeker niet tegen een
mechanisch rijstbedrijf in Suriname worden uitgespeeld.
Amerika en Italië hebben op het gebied van een mecha-
nische rijstcultuur reeds veel bereikt. Een voorname
kwestie voor Suriname is of een soort kan worden gevon-
den welke weinig legert, mechanisch kan worden geoogst
en toch een product van goede handelswaarde kan leveren.
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Ik heb deze zaak meermalen met verschillende deskundi-
gen besproken, die omtrent de levensvatbaarheid van een
dergelijk bedrijf optimist waren. Ik zelf heb daarover
geen besliste meening. Goed voorbereide en goed geleide
proefnemingen zijn ook hier noodig.

De rijstin voer in ons land bedroeg in 1927:
Ongepeld Gepeld

Tonnen Waarde Tonnen Waarde
130.010 / 20.987.791 20.963 / 4.704.658

De voornaamste leveranciers van ongepelde rijst wa-
ren:
Keizerrijk Indië voor een waarde van / 17.322.446
Siam „ „ „ „ - 2.082.739

V e e v o e r.
Het is geenszins uitgesloten, dat Suriname een buiten-

gewoon krachtig en goedkoop veevoer kan opleveren. Ik
heb hier het oog op de cassave. In „Das hollandische Ko-
lonialreich in Brasilien." van Hermann Wat jen lezen wij
hieromtrent het volgende:

„Das aus dieser Knolle gewonnene Mehl (farinha de
mandioca) ersetzte den Brasilianern damals wie heute
Roggen- und Weizenmehl. Sehr rasch gewöhnten sich
die Hollander an das unentbehrliche Nahrungsmittel, von
dem sie anfangs nichts hatten wissen wollen, lernten es
schatzen und gaben ihm schlieszlich, wie Barlaeus erzahlt
den Vorzug vor dem als Ration empfangenen „gemein
Brodt". „Freunden und Bekannten beschrieb man die
Eigenschaften der wundersamen Wurzel. Auch die Rats-
herren wurden nicht müde, die Nahrkraft der Knolle dem
Direktorium zu preisen. Den groszen Gelehrten Willem
Piso interessierte die Pflanze so, dasz er einen Traktat
„De Radice Mandihoca" über sie verfaszte.... Doch die
beste Beschreibung lieferte Johannes Nieuhof in seinem
berühmten Reisewerk.

„ . . . . Genieszt der Mensch die rohe Knolle, so ist ihm
infolge ihres Giftsaftes der Tod gewisz. Die Tiere dagegen
vertragen sie ausgezeichnet. Ja, diese Frucht ist zugleich
eines der besten Futtermittel, wovon die Rinder rund und
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fett werden." Een eenvoudige behandeling kan het ruw-
product giftvrij maken.

Dit gewas leent zich naar thans mag worden aangeno-
men voor een van a—z mechanisch bedrijf en produceert
in Suriname zeer goed. Kan het goedkoop worden gewon-
nen dan is het geenszins uitgesloten, dat het onze veeteelt
en wat daarmede annex is zeer groote diensten zal kun-
nen bewijzen.

Kunnen wij zelf niet met gebruikmaking van elk
wetenschappelijk hulpmiddel waaraan onze tijd zoo rijk
is in Suriname op loonende wijze o.m. rfie producten win-
nen, welke hetzij in dezelfden — of in anderen vorm,
thans ten koste van reusachtige bedragen uit den vreemde
moeten worden aangevoerd?

's-Gravenhage, September 1928.

Na het schrijven van het bovenstaande vind ik in „De
Ind. Mercuur" van 3 October j .1. een artikel van Dr. H. C.
Prinsen Geerligs getiteld: „Verbruik van uit mais bereide
glucose in de Vereenigde Staten."

De vermeerdering van de productie van uit mais door
middel van hydrolise met zuren gevormde glucose neemt
in de Ver. Staten zeer toe, hetgeen de volgende cijfers
demonstreeren: 1909 71.000, 1927 400.000 ton. —

„The Iowa Homestead" — Des Moines. Iowa — van
27 September j.l. geeft in een belangrijk artikel „Trac-
tor-operated Corn Pieker a Labor Saver" interessante
bijzonderheden over de bruikbaarheid van maisoogst-
machines in de Ver. Staten, alwaar jaarlijks 40millioen
H.A. met mais worden beplant. De gemiddelde opbrengst
aldaar bedraagt per H.A. ongeveer 2850 KGr. een cijfer,
dat volgens mij bekende bescheiden in Suriname wordt
overtroffen. Hierbij dient in aanmerking te worden ge-
nomen, dat in tegenstelling met N. Amerika alwaar eens
per jaar kan worden geoogst, in Suriname jaarlijks twee
tot drie oogsten mogelijk zijn. Het gaat er, zooals ik boven
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reeds opmerkte, om of een goedkoope a-z mechanische
cultuur mogelijk is en of bij meerdere benutting van we-
tenschappelijke hulpmiddelen een loonende en belang-
rijke productie vermeerdering kan worden verkregen.

P.
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