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Heeft al de verovering van Suriname niet veel strijd gekost, de
occupatie der eilanden verliep nog minder bloedig.

De Spanjaarden concentreerden zich op de groote Antillen en
hadden voor de kleintjes geen aandacht en zoo was het mogelijk
dat in de dagen der West-Indische Compagnie de Nederlanders
zich nestelden op de tegenwoordige Boven- en Benedenwindsche
eilanden, eenige tientallen van jaren vóór Crijnssen's geslaagden
aanval op Willoughbyland en zonder dat tegenstand van eenige
beteekenis werd ondervonden.

Wat de Bovenwindsche betreft, die thans in een toestand van
verval en verwaarloozing verkeeren, moge even worden stilge-
staan bij St. Eustatius, het eilandje dat thans nog nauwelijks 1000
inwoners telt en waar in het laatst der 18e eeuw 20.000 menschen
zouden hebben gewoond, dat thans voor handel en scheepvaart
geen beteekenis meer heeft, maar waar in de jaren 1778/79 3000
schepen binnenliepen.

In een tijd toen het vervoer over zee nog plaats had door mid-
del van kleine zeilschepen en voortdurend bedreigd werd door vij-
anden, kapers en zeeroovers en de Westindische handel nog steun-
punten noodig had van waar uit de goederen naar verschillende
kanten konden worden gedistribueerd en de inheemsche produc-
ten worden verzameld, toen bood dit eiland groote voordeelen
aan. Door de gunstige ligging aan een der toegangen tot de Caraï-
bische Zee en door de goede reede, gemakkelijk te bezeilen en be-
hoorlijk verdedigbaar.

') Voordracht met lichtbeelden op 11 Febr. 1930 te Amsterdam gehou-
den (5e lezing van den Economisch-Historischen Leergang „West-Indië
in Verleden en Heden").
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Thans vindt de verdwaalde bezoeker van St. Eustatius een ver-
laten strand, met een klein steigertje en eenige ruïnes van pakhui-
zen uit den 18e eeuwschen bloeitijd, maar eenmaal lag hier bij wijze
van spreken het geld op straat. In den tijd n.l. van den Amerikaan-
schen vrijheidsoorlog, toen hier de rebellen zich kwamen voor-
zien van allerlei, ook van krijgsbehoeften, natuurlijk a prix d'or.

En boven het armoedige overblijfsel van de hoofd- en eenige
vestigingsplaats op het eiland ligt nog steeds het fort Oranje, als
een reliqui, niet alleen voor ons, maar ook voor de Yankees, aan
wier vlag hier, in November 1776, dus vijf maanden na de decla-
ratie van onafhankelijkheid, voor het eerst honneurs werden be-
wezen door een vreemde natie.

Die vlag woei van een kaperschip van Baltimore, dat op St.
Eustatius zijn voorraden kwam aanvullen en bij het ten anker ko-
men de gebruikelijke saluutschoten loste. Dat saluut liet de Gou-
verneur de Graeff door het fort beantwoorden, wat ons natuur-
lijk in moeilijkheden bracht met Engeland, dat toch reeds meende
zich over onze houding in het Amerikaansche conflict te beklagen
te hebben.

Vijf jaren later werd St. Eustatius door de Engelschen veroverd
en gebrandschat, en met de grootheid van het eiland was het voor
goed gedaan.

Niet alleen aan de Bovenwindsche eilanden hadden de Span-
jaarden weinig aandacht geschonken, maar ook de Benedenwind-
sche, die zij honderd jaar in bezit hebben gehad, hadden voor hen
weinig waarde. „Islas inutiles", onnutte eilanden, zeiden zij, die
niets opbrachten.

De Nederlanders dachten daar anders over en Johannes van
Walbeeck, die in 1634 zich eerst van Bonaire, daarna van Curacao
meester maakte, nagenoeg zonder bloedvergieten, schreef onmid-
dellijk aan zijn lastgevers dat men van dit laatste eiland groot pro-
fijt kon hebben, van wege de schoone haven, die als wijkplaats zou
kunnen dienen voor de Hollandsche schepen in de Westindische
wateren.

Aan de Zuidzijde vormt de kustlijn van Curacao ettelijke boch-
ten en inhammen, waarvan de voornaamste zijn de St. Annabaai
met het Schottegat en de Caracasbaai met het Spaansche water.
Inhammen die aan de van den wind afgekeerde zijde liggen, diep
het land ingaan en dus beschut zijn en bovendien diep water en
voldoende ruimte hebben, zijn natuurlijk ideale havens voor de
scheepvaart.

Vooral is dit het geval met het complex St. Annabaai-Schotte-
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gat; wij kunnen ons levendig voorstellen dat dit in de 17e eeuw
een wijkplaats bij uitnemendheid werd geacht tegen vijanden en
piraten. En ook nog later; immers viel niet kapitein Pulver, uit
het 18e eeuwsche verhaal van Jacob van Lennep, vlak bij Curacao
in handen van een zeeroover ?

Intusschen werd Curacao al spoedig, begunstigd door zijn lig-
ging onder den vasten wal van Zuid-Amerika, behalve een toe-
vlucht bij gevaar, vooral een steunpunt voor den smokkelhandel
op de Spaansche koloniën. Smokkelhandel, omdat officieel slechts
handelsverkeer met het moederland geoorloofd was; waar echter
dat monopolie de ontwikkeling der Spaansche koloniën belem-
merde, trachtte men het zooveel mogelijk te ontduiken.

Ook bloeide een tijd lang op Curacao de slavenhandel; in de 17e
eeuw had men er vaak 1500 a 2000 stuks van die koopwaar in voor-
raad.

In Spanje bestond het instituut der asientos, overeenkomsten
waarbij de regeering een deel van haar monopolie overdroeg aan
vreemde handelslichamen en met betrekking tot het slaven-asien-
to waren het vaak de Nederlanders die practisch, als ondercontrac-
tanten, de slaven leverde, uit het Curacaosche depot, ook wel ze
met eigen schepen van de Westkust van Afrika aanvoerden.

Ook het Nederlandsche beleid in de West was monopolistisch;
zoo was b.v. in het octrooi der Sociëteit van Suriname bepaald,
dat alles wat de kolonie noodig had slechts uit de Nederlanden
mocht worden aangevoerd en alle in de kolonie verkregen produc-
ten slechts in Nederland ter markt gebracht. En dat het vervoer
uitsluitend geschiedde met Nederlandsche schepen spreekt van
zelf.

Toen dan ook in de 18e eeuw het plantagebedrij f tot grooten
bloei kwam, jaarlijks zestig of zeventig scheepsladingen produc-
ten naar Nederland gingen en soms meer dan een miljoen gulden
per jaar aan vracht werd gemaakt, toen was ook de scheepvaart op
Suriname zeer winstgevend, ook al waren de risicos destijds groot.

Toch moeten wij ons het Suriname van toen niet voorstellen als
een welvarend land in den tegenwoordigen zin; immers, hoeveel
weelde de blanke kolonisten ook ten toon spreidden, de groote
meerderheid der bevolking leefde in slavernij, bestond uit nietbe-
zitters bij uitnemendheid.

De kolonie was eenvoudig een voordeelig exploitatie-terrein
voor Nederlandsche belanghebbenden.

Het stelsel van handel en scheepvaart zooveel mogelijk voor het
moederland te reserveeren is lang gehandhaafd; eerst in 1848
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werden zij voor alle naties opengesteld en nog jaren daarna wer-
den verhoogde rechten geheven op goederen aangebracht door of
verscheept met vreemde schepen.

Het artikel waarop in de dagen van grooten bloei in Suriname
alles dreef, was de suiker, hoewel in de 18e eeuw ook de koffie-
cultuur van belang werd. De kunst om rietsuiker machinaal te be-
werken was door uit Brazilië uitgeweken Nederlanders naar de
Antillen overgebracht en van daar naar Suriname; de positie van
Amsterdam als suikermarkt in de 18e eeuw was in de allereerste
plaats aan Suriname te danken.

Wanneer wij tegenwoordig een Surinaamsche suikerplantage
bezoeken, dan vinden wij daar natuurlijk een modern fabrieksbe-
drijf, met stoom als beweegkracht. Maar nog omstreeks 1840
maakte men voor het drijven van den molen gebruik van water-
kracht, verkregen door bij hoog tij het rivierwater toe te laten in
reservoirs. Nog vroeger liet men paarden, ossen of muildieren in
den molen loopen en zulk een bedrijf noemde men een beesten-
werk, ter onderscheiding van het nog primitievere, waarbij de mo-
len door menschen — natuurlijk slaven — werd bewogen.

Voor die beestenwerken echter hadden de plantages werkdieren
noodig en die kon men moeilijk uit het moederland betrekken. En
zoo kwam men er reeds zeer vroeg in de 18e eeuw toe een kleine
vaart toe te staan op vreemde landen en was het dus de practi-
sche behoefte van het voornaamste bedrijf waarvoor men het mo-
nopolie-principe ten deele op zij zette.

De vaart op sommige Westindische eilanden en op de Engel-
sche koloniën in Noord-Amerika, welke nu was ontstaan, stelde de
plantages in staat zich te voorzien van de onontbeerlijke werkdie-
ren niet alleen, maar ook om melasse en brandewijn, bijproducten
der suikercultuur, die in Europa niet gewild waren, direct ter
markt te brengen in Noord-Amerika en van daar sommige eerste
levensmiddelen aan te voeren, zooals ook reeds de Engelschen
hadden gedaan.

Onze monopolie-tactiek was een veel minder starre dan de
Spaansche en ook was er bij ons geen sprake van een staatsmonopo-
lie, noch van een individueel monopolie in den vollen zin. Handel en
trafiek waren open voor alle Nederlanders, behalve dan de slaven-
handel en de geoctroyeerde lichamen genoten alleen voorrechten.

Nog een andere behoefte van het plantagebedrij f in de 18e eeuw
gaf aanleiding tot maatregelen welke de scheepvaart aanmoedig-
den, de behoefte n.l. aan baksteen, die men noodig had niet alleen
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voor het bouwen van suikermolens, maar ook voor sluiswerken.
De Surinaamsche plantages in de vruchtbare kuststrook zijn pol-
ders en daarbij behooren sluizen, ten einde bij ebtij het overtollige
water te kunnen loozen. Zoo ontstond in de eerste helft der 18e
eeuw een handel in baksteen, die uit het moederland kwam, en de
schepen hadden recht op een retourlading suiker naar rato van het
kwantum steenen dat zij op de uitreis hadden aangebracht.

De 19e eeuw was de eeuw van den stoom en daarmede van de
schepen met eigen beweegkracht — niet meer afhankelijk van den
wind — en hoewel het heel lang heeft geduurd voordat onze West
een geregelde stoomvaartverbinding kreeg met het moederland, is
reeds zeer vroeg de practische bruikbaarheid van het stoomschip
voor de transatlantische vaart aangetoond geworden en wel op
reizen onder Nederlandsche vlag, tusschen Nederland en Neder-
landsch West Indië.

Immers, reeds in 1827 werd met goed gevolg de eerste tocht vol-
bracht naar Suriname en Curacao en terug door een Nederlandsch
marine-vaartuig, Zr. Ms. Stoompacket „Curacao", een onderne-
ming die voor een niet gering deel te danken was aan het initiatief
alweer van Koning Willem I.

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen wij
zeggen dat dit het eerste schip was, dat, stoomende en geheel zelf-
standig, de reis over den Atlantischen Oceaan heen en terug — en
zonder tegenspoed — aflegde.

Dat dit op zich zelf zoo welgeslaagde experiment voorloopig
geen practische resultaten opleverde met betrekking tot de stoom-
vaart op Nederlandsch West-Indië, behoeft ons niet te verwonde-
ren ; noch Suriname noch de eilanden waren voldoende aantrekke-
lijk voor de zich ontwikkelende Europeesche stoom-scheepvaart.

De Surinaamsche malaise, die wij ons zoo gemakkelijk voor-
stellen als een gevolg van de afschaffing der slavernij, had inder-
daad ook andere oorzaken; zeer belangrijke factoren hebben zich
daarbij laten gelden welke met de slavenkwestie niet te maken
hadden. Zoowel na als vóór de emancipatie worden producties
vermeld even groot als in de gouden jaren der 18e eeuw, maar de
waarde, die toen wel tien miljoen per jaar bedroeg, was vóór 1863
al teruggeloopen tot 3£ miljoen en daarvan ging, onder het stelsel
van vrijen handel, zelfs niet meer de helft naar het Vaderland,

En wat de eilanden betreft, de Bovenwindsche hadden hun be-
teekenis verloren en zijn zelfs bij de intensieve verkeersorganisatie
van den nieuwsten tijd nimmer voor een stoomverbinding in aan-
merking kunnen komen.
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Curacao eindelijk verloor in de 19e eeuw hoe langer zoo meer
zijn positie als stapelplaats voor den handel in het Zuidelijk deel
der Caraïbische Zee. De Spaansche koloniën, onafhankelijke repu-
blieken geworden, zochten zelfstandige verbindingen met Europa
en de Vereenigde Staten en werden gaandeweg opgenomen in de
diensten der stoomvaartlijnen.

De kroon werd op het werk gezet toen Venezuela, lang de beste
klant van Curacao, in 1882 additioneele rechten ging heffen van
alle van de Antillen (en van de Guiana's) afkomstige waren, waar-
door aan den Curacaoschen tusschenhandel een einde werd ge-
haakt.

De eerste geregelde stoomvaartdienst op West Indië was een
Engelsche onderneming, de Royal Mail Steam Packet Company
van 1838, die aanvankelijk ook Paramaribo en Curacao in haar
dienstregeling opnam, zij het dan ook in die van de zijlijnen. Hoe-
wel deze dienst niet werd gehandhaafd, bleef toch Suriname profi-
teeren van de aansluiting in Demerary en Curacao van die op St.
Thomas en al betaalde men destijds 65 cents porto voor een brief
dien wij tegenwoordig met 6 cents frankeeren en / 4.50 voor een
pakje dat thans de post aanneemt voor 70 cents, een veertiendaag-
sche snelle mail verbinding was toch natuurlijk een groote verbe-
tering.

In de 60er jaren openden de Franschen de stoomvaart op hun
Westindische koloniën, wat voor Suriname het voordeel opleverde
van opgenomen te worden in den hulpdienst Martinique-Cayenne.

Het eiland Curacao kreeg in 1863 een directe stoomvaartver-
binding met Europa, door middel van een Engelsche lijn en werd
later ook aanloophaven van een Duitsche lijn en van een Ameri-
kaansche van en naar de Vereenigde Staten. Spoedig begon de
aanvoer van steenkool uit de Amerikaansche mijnen en Curacao
werd bunkerhaven voor het Zuidelijk deel der Caraïbische Zee.

Totdat eindelijk in 1884 de stoomvaartverbinding tot stand
kwam tusschen Nederland eenerzijds en Suriname en Curacao an-
derzijds en dat die verbinding den naam kreeg van Westindische
maildienst bewijst hoezeer men in Nederland, evenals in 1838 in
Engeland, het belang inzag van een goede postverbinding.

De onderneming begon met drie kleine stoomschepen, die nog
betrekkelijk veel zeiltuig voerden, om op de uitreis in den passaat
wat voordeel van den wind te kunnen hebben en nog lang daarna
was het materieel van kleine tonnage. Een woord van hulde is
hier zeker niet misplaatst voor den pioniersarbeid welke met deze
scheepjes is verricht, in het belang van de moderne Nederlandsche
scheepvaart op de West.

West-Indische Gids XII 18
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En ook in het belang van den Nederlandschen handel, want Su-
riname en Curacao konden zelfs een zóó bescheiden opgezette lijn
niet voeden en het aandoen van tusschenliggende vreemde havens
kwam ten goede aan de Nederlandsche handelsverbindingen.

Het doortrekken van de lijn naar New York bracht onze West
nader tot de Vereenigde Staten, half zoo dichtbij gelegen als het
moederland en natuurlijk afzetgebied van sommige Westindische
producten niet alleen, maar ook naastbij gelegen leverancier van
bepaalde eerste levensbehoeften.

Tot de groote veranderingen welke de 20e eeuw heeft gebracht,
veranderingen waarvan Suriname weinig invloed heeft ondervon-
den, maar veel meer Curacao en onze Nederlandsche koopvaardij,
behoort de opening van het Panama-Kanaal; officieel had die
opening plaats in 1914, maar de eerste paar jaar werd de door-
vaart herhaaldelijk onmogelijk gemaakt door aardschuivingen.

Wanneer wij bedenken dat de Kon. W. I. Maildienst reeds in
1915 een dienst opende door het Kanaal, naar de Westkust van
Zuid-Amerika (Columbia, Ecuador, Peru en Chili) dan moet het
ons wel treffen hoe vlug de Hollanders er bij zijn geweest om van
den nieuwen weg gebruik te maken. Tegenwoordig neemt Neder-
land in het verkeer door het Kanaal een eervolle plaats in, als
nummer 6 in de rij van een twintigtal zeevarende naties (naar de
vlaggen).

Het Panama-kanaal werd geopend even vóór het uitbreken van
den grooten oorlog en deze laatste heeft er door zijn gevolgen in
nog grootere mate toe bijgedragen dat de Nederlandsche scheep-
vaart op de West, vooral de Amsterdamsche, sterk is kunnen
worden uitgebreid. Wel was men reeds vóór 1914 op uitbreiding
bedacht en had die ten deele reeds haar beslag gekregen, maar het
ligt voor de hand dat de tijdelijke verlamming van de Duitsche
scheepvaart en de reorganisatie welke na den oorlog de oude En-
gelsche Royal Mail onderging, aan den uitbouw der Amsterdam-
sche lijndiensten zijn ten goede gekomen.

Welk een goed figuur Nederland tegenwoordig maakt in de pas-
sagiersvaart is aan een ieder bekend die de ontwikkeling heeft ge-
volgd van de Colonlijn der Kon. Ned. Stoomboot Mij, een lijn
waaraan juist een groot dubbelschroef motorschip staat te worden
toegevoegd. Het is wel merkwaardig dat, waar vijftig jaar geleden
Nederlandsch West-Indië voor het postverkeer afhankelijk was
van Engelsche en Fransche lijnen, thans de mails naar en van
Britsch West-Indië voor een niet onbelangrijk deel onder de Ne-
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derlandsche vlag worden vervoerd; en met het passagiersvervoer
is het net eender gesteld.

Maar ook Rotterdam komt goed voor den dag; op haar lijnen
had reeds eerder het motor-passagiersschip zijn intrede gedaan.
De verbinding van Nederland met de steeds belangrijker worden-
de Pacific North West is een creatie van den allerlaatsten tijd en
ook voor Curacao is de Noord-Pacificlijn van eenig belang.

Hoewel bij de groote uitbreiding van de vaart op de West Suri-
name heeft opgehouden basis te zijn van het verkeer, wordt toch
ook daarheen langzamerhand met grooter en moderner schepen
gevaren.

Dat in de Surinaamsche scheepvaartbeweging de Vereenigde
Staten de eerste plaats innemen, als land van herkomst en van be-
stemming, wordt voor een niet gering deel verklaard door den uit-
voer van bauxiet, of aluminium-erts, waarvan de winning in han-
den is van de machtige Aluminum Company of America. Een
groot voordeel is dat de voornaamste vindplaats, aan de Boven
Cottica, 200 K.M. van af de monding der Surinamerivier, voor
zeeschepen bereikbaar is. Dat vrachtschepen van middelmatige
capaciteit direct aan de mijn kunnen worden beladen bewijst van
hoe groot belang nog steeds de Surinaamsche rivieren kunnen zijn
voor massaal vervoer.

Veel meer dan voor Suriname is voor Curasao een nieuw tijd-
perk aangebroken — ook voor de Nederlandsche scheepvaart op
Curacao — en wel, meer dan door eenige andere oorzaak, door de
ontginning van den aardolie-rijkdom in het Maracaibo-gebied,
door Europeesche en Amerikaansche ondernemingen.

Van de wereld-olieproductie kwam in 1928 wel is waar slechts
8 % uit Venezuela, maar met die 8 % nam dit land de tweede
plaats in de rij der olieproduceerende landen in, de plaats direct na
de Vereenigde Staten, die 68 % produceerden. En, wat meer zegt,
de Venezolaansche olie wordt bijna geheel uitgevoerd; de eigen
behoefte van het land is nog maar gering.

Waar in datzelfde jaar van de ruwe olie uit het Maracaibo-ge-
bied niet minder dan zes miljoen ton naar Curacao werd uitge-
voerd en dat vervoer plaats heeft — met het oog op den water-
stand — door middel van kleine tankschepen, die hoogstens 2400
ton laden, daar is het duidelijk dat de kleine tankers een zeer groot
aandeel hebben in het tegenwoordige, zeer drukke verkeer in de
Curacaosche haven niet alleen, maar ook dat de overwegende po-
sitie van de Nederlandsche vlag voor een goed deel aan deze soort
tankvaart te danken is.
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In 1918 kwamen in Curasao 248 stoomschepen binnen, in 1928
4579, dus 18 maal zooveel, en dat in tien jaar tijds.

Het Schottegat, vroeger eenvoudig een ankerplaats voor sche-
pen die om de eene of andere reden geen ligplaats kozen in de St.
Annabaai, is vestigingsplaats geworden van een der grootste, zoo
niet de grootste raffinaderij van de wereld.

Tot deze stichting van de Bataafsche Petroleum Maatschappij
behooren aanlegplaatsen voor de schepen welke ruwe olie aan-
voeren, terwijl in het Oostelijk deel de groote tankers laden welke
de producten der fabriek komen weghalen en de talrijke schepen
worden bediend, welke op Curacao olie komen bunkeren.

Zelfs zeer groote Engelsche passagiersschepen in de vaart op
Nieuw Zeeland, via het Panama-kanaal, getroosten zich een klei-
ne deviatie om op dit eiland hun bunkervoorraad aan te vullen.

In 1928 werden op Curacao 600.000 ton vloeibare brandstof af-
geleverd, aan het etablissement in het Schottegat en aan de spe-
ciale bunkerinstallatie in de Caracasbaai, welke door een pijplei-
ding met de raffinaderij is verbonden.

Er is de laatste 10 of 15 jaar een enorme bedrijvigheid ontwik-
keld, in verband met de exploitatie van den Venezolaanschen olie-
rijkdom en niet alleen onze scheepvaart, maar ook onze industrie,
onze scheepsbouw en onze handel hebben daarin hun aandeel ge-
had. Curacao heeft een eigen tankvloot van een 40 tal schepen en
twee drijvende droogdokken; behalve de boorinstallaties op de
olievelden zijn fabrieken, tankparken en aanlegplaatsen voor
schepen moeten worden gebouwd, in Venezuela, op Curacao en
op Aruba. Dit laatste eiland begint thans in belangrijke mate
te deelen in de bedrijvigheid welke de aardoliewinning met zich
brengt.

Op Curacao werden in 1928 150.000 ton stukgoederen overge-
scheept naar elders en 50.000 passagiers kwamen aan, voor het al-
lergrootste deel in transito, ten voordeele van de winkelnering.
Niet minder dan 1500 motorwagens rijden tegenwoordig op het
eiland.

Hoeveel Europeesch en Amerikaansch kapitaal thans belegd is
in het Maracaibogebied, op Curacao en op Aruba, kan moeilijk
worden benaderd, hoeveel Nederlandsch kapitaal nog minder; dat
echter ook uit een oogpunt van belegging van Nederlandsch na-
tionaal vermogen dit hoekje van de wereld van beteekenis is staat
wel vast.

Wanneer wij overdag de haven van Curacao binnenvaren, dan
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wordt direct onze aandacht getrokken door twee Nederlandsche
vlaggen, die wij aan onze rechterhand zien waaien van twee hooge
vlaggemasten, de eene op het Waterfort, dat noodlottige fort dat
verleden jaaar zoo zeer in gebreke is gebleven als bolwerk van het
Nederlandsche gezag, de ander vóór het Gouvernementshuis.

Maar wanneer wij dan toevallig ook eens zien naar den anderen
kant van de haven, dan kunnen wij daar een andere vlag zien
waaien, ook van een hoogen vlaggemast, de sterren en strepen van
de Vereenigde Staten. Dat dit geen politieke beteekenis heeft
spreekt van zelf; de zaak is eenvoudig deze dat daar aan de over-
zijde — in Otrabanda, zooals men op Curacao zegt — het Ameri-
kaansche consulaat is gevestigd, dat de vlag laat waaien wanneer
er een Amerikaansch schip inde haven ligt, wat meestal het geval is.

Toch kunnen wij dit zich tegelijkertijd aan ons vertoonen van
die twee vlaggen opvatten als een symbool; het herinnert er ons
aan dat wij hier zijn op Nederlandsch grondgebied, maar in het
werelddeel waar de Vereenigde Staten de eerste viool spelen.

Nederland houdt hier een uiterst gewichtig punt bezet in een
zeegebied waar de invloed der Vereenigde Staten steeds grooter
wordt. Nederland heeft een naar verhouding zeer omvangrijke
buitenlandsche scheepvaart — en is daar totsch op —, de Ver-
eenigde Staten hebben een naar verhouding onbeteekenende, en
trachten den achterstand in te halen.

Nederland ten slotte is een van de drie Europeesche mogendhe-
den, die nog eigen grondgebied hebben in Amerika, terwijl er in de
Amerikaansche gedachte feitelijk voor Europeesche koloniën in
de nieuwe wereld geen plaats meer is. Dit alles is van belang met
betrekking tot het Nederlandsche beleid ten aanzien van onze
West.

Die West moge geen groote rol spelen als Nederlandsch taal- en
cultuurgebied, op het oogenblik nog niet in belangrijke mate voor-
zien in onze behoefte aan overzeesche producten en — in vergelij-
king met Oost-Indië —- maar een bescheiden plaats innemen als
afzetgebied voor ons surplus-kapitaal en onze surplus-arbeids-
krachten, maar in koloniale aangelegenheden gaat het niet uitslui-
tend om het heden.

Nederland is meester over Suriname, dat thans nog slaapt,
maar in de toekomst een belangrijk productiegebied kan worden
en over eenige eilanden in de Caraïbische Zee, waarvan er althans
twee een interessante en gewichtige positie innemen in dat op
zich zelf zoo belangrijke zeegebied.
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En dat geheele Nederlandsch West-Indië is gelegen in Amerika,
dat thans, na vier eeuwen, in verschillende opzichten nog altijd is
een nieuwe wereld, vol beloften voor de toekomst en vol van nog
niet tot ontwikkeling gekomen mogelijkheden. Een nieuwe we-
reld die in haar tegenwoordige gestalte geheel van uit Europa is
opgebouwd, met de hulp ook van Nederland.

Die tropische Nederlandsch-Amerikaansche gewesten, die toch
eigenlijk zoo dicht bij ons liggen — maar half zoo ver weg als Ne-
derlandsch-Indië — hebben om al die redenen aanspraak op onze
belangstelling, recht om door ons te worden gekend en begrepen.
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