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Rijst is een product, dat voor Suriname in de laatste jaren een
voortdurend toegenomen belang heeft gekregen en daardoor de
belangstelling in steeds verhoogde mate tot zich getrokken heeft,
zoowel van particuliere zijde als van Bestuurszijde. Verkeert de
cultuur van rijst in Suriname nog steeds in het stadium van pri-
mitief Oostersch bevolkingscultuur, uitsluitend gedreven, om in
eigen voedselbehoefte te voorzien, de bijzonder gunstige teelt-
omstandigheden van het gewas in Suriname en de natuurlijke
uitbreiding, welke de cultuur bij voortduring ondergaat, zoodat
ze bij verre thans de voornaamste bevolkingscultuur is geworden,
welke een overschot oplevert boven de eigen consumtiebehoefte
van de kolonie, met al de daaraan verbonden nadeelige gevolgen
van overproductie, waarmede men geen weg weet, hebben vanzelf
de vraag op den voorgrond gebracht en accuut gemaakt of deze
cultuur niet aan te passen is aan voortbrenging van rijst voor den
uitvoer ?

Deze vraag kan zonder twijfel bevestigend beantwoord worden ;
zelfs is naar mijne meening in die ontwikkeling van de rijstcul-
tuur in Suriname het middel te vinden, om den economischen
nood van bevolking en kolonie op de snelste en zekerste wijze te
overwinnen.

Zooals bekend mag worden verondersteld, zijn thans twee plan-
nen in voorbereiding, om deze ontwikkeling van de rijstcultuur
in Suriname in te leiden.

Een, het plan Van Dijk, is gericht op machinaal groótcultuur,
het andere door steller dezes ontworpen, is rechtstreeks gericht
op de verbetering van de bevolkingscultuur en het rechtstreeks
in het leven roepen van een middenstandscultuur van rijst voor
export, die de mogelijkheid schept voor een welstandsgraad naar
Europeeschen maatstaf, zoodat de groep creolen der koloniale

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:22PM
via free access



356 BOEKBESPREKING

bevolking, welke thans in het eigen land zeer onvoldoende be-
staansmiddelen heeft, daarin een uitweg kan vinden en die tevens
geschikt is voor eventueel later te volgen Europeesche kolonisten.

In de buurkolonie Demerara, waar alle omstandigheden zoo-
veel overeenkomst vertoonen met die in Suriname, doch waar de
ontwikkeling van zaken altijd één stap voor is op Suriname, is
dezelfde vraag al eerder in het accute stadium komen te verkeeren.
Daaraan is het ook toe te schrijven, dat wat voor Suriname nog
ontbreekt, nl. een overzichtelijke officieele vaststelling van de
rijstsituatie over de heele kolonie, voor Demerara reeds tot stand
is gekomen.

Deze beschrijving heeft voor Suriname bijzondere waarde,
omdat klimaat en bodemgesteldheid met betrekking tot de
rijstcultuur in beide koloniën volmaakt overeenstemmen, zoodat
de gegevens, aangaande de cultuur, in het Engelsche verslag
vermeld, onvoorwaardelijk als ook voor Suriname geldende kun-
nen worden aanvaard.

Dit verslag is nu onder den boven dit artikel gestelden titel in
Augustus 1930 door de Engelsche Landsdrukkerij (His Majesty's
Stationery Office) gepubliceerd en het volgende is een samen-
vattend overzicht van de voornaamste praktische bevindingen
daarin vermeld met aanknooping aan de Surinaamsche omstan-
digheden.

Uit een als voorwoord opgenomen brief van den verslaggever
aan den Minister van Handelsaangelegenheden (The Secretary,
the Empire Marketing Board) blijkt, dat hem in Augustus 1929
de opdracht was gegeven, om de rijstsituatie in Britsch Guiana
te gaan onderzoeken en daarover te rapporteeren onder aange-
ving van verbeteringsmogelijkheden. Hij kwam eind October
d.a.v. in Demerara aan, juist op het einde van den grooten rijst-
oogst en bij het begin van den kleinen regentijdsaanplant (sum-
mer- and wintercrop). In gezelschap van twee ambtenaren van
het Departement van Landbouw in Demerara heeft hij gedurende
een volle maand praktisch alle streken in het kustgebied van
West (Pomeroon-rivier) naar Oost (de Corantijn-rivier) waar de
rijstcultuur wordt gedreven, bezocht. Bovendien sloot zich bij
het gezelschap aan Colonel H.M. Wallis, „a well-known Canadian
Rice Expert", terwijl ook bij herhaling terzake van het onder-
zoek overleg werd gepleegd met de „West-Indian Sugar Com-
mission", die ter plaatse aanwezig was voor haar eigen onderzoek.

Evenals in Suriname is in Demerara slechts het kustgebied
over een lengte van ca. 350 KM. en een diepte van 16 tot 25 KM.
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in cultuur, een strook liggende tusschen 6° en 8° N.B. De bodem
in deze strook bestaat hoofdzakelijk uit fluvio-marine sediment-
gronden, waartoe niet alleen de rivieren van het land zelf hebben'
bijgedragen, doch ook, door de werking van de Zuid-Equatoriale
stroom, de Amazonerivier. Deze grond bestaat hoofdzakelijk uit
zware klei, doorsneden met zandriffen, en ligt laag, grootendeels
beneden hoogwaterpeil. Geheel dezelfde toestand dus, als in
Suriname, ook wat aangaat het rivierenstelsel. Demerara is nl.
doorsneden door meerdere groote Zuid-Oost-Noord — West stroo-
mende rivieren, waarvan de voornaamsten zijn de Waini en Pom-
meroon, de Essequibo en Demerara, de Mahaica, de Mahaiconi en
Abary-rivieren, de Berbice met de Canje-rivier en ten slotte op
de grens met Suriname de Corantijn-rivier. Deze rivieren zijn
niet alleen belangrijk, omdat zij de eenige wegen naar het binnen-
land vormen, maar ook omdat zij een onuitputtelijke bron voor
irrigatie zouden opleveren, indien er een passend irrigatiestelsel
bestond, wat van het hoogste belang is voor een efficiënte rijst-
cultuur.

Behalve dit rivierwater bestaat er over een groot gedeelte van
het in cultuur gebrachte gebied van de kolonie een waterrcsser-
voir, plaatselijk bekend als „Conservancy Water Supply". Dit
resservoir ontstaat tengevolge van het bekende polder-systeem,
door opstuwing achter de achterdammen der plantagepolders,
alles welbekend in Suriname. In tegenstelling met Suriname is
in Demerara deze natuurlijke wadoek beschermd en de benutting
van het water daaruit geregeld van Overheidswege. Het wordt
door de plantages ingenomen door de zg. Middle Walks, de vaar-
trenzen van de Surinaamsche plantages, terwijl de drainage ge-
schiedt door de Side Lines, de loostrenzen in Suriname.

In Demerara zijn, juist en te zelfder tijd als in Suriname, twee
regentijden, een groote van April tot Augustus en een kleine van
November tot eind Januari. De jaarlijksche totale regenval is
nogal variabel, de meeste regen valt als regel in Januari, terwijl
de droogste maand is October, de maand, waarin de hoofd-rijst-
oogst wordt binnengehaald. De temperatuur is tropisch warm,
doch mild en vrij gelijkmatig. Britsch-Guiana bezit dus de drie
voornaamste vereischten voor de rijstcultuur, nl. een ondoor-
latenden ondergrond, waardoor het voor de rijstcultuur benoo-
digde water behouden wordt, een overvloedige hoeveelheid irri-
gatie-water, een passende en redelijk constante temperatuur.
Bovendien is het kustgebied volkomen vlak, zoodat geen terras-
seeringen voor de rijstvelden noodig zijn, zooals in zoo uitgebreide
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mate noodzakelijk in de voornaamste rijstcultiveerende landen.
Ook het oogstbeschot is opmerkelijk hoog en is vergelijkbaar
voor groote gedeelten van de kolonie met de opbrengsten in de
landen van meest ontwikkelde en intensiefste rijstcultuur met de
hoogste opbrengsten, als Japan, Spanje en Egypte en is veel
hooger dan in Britsch-Indië.

Met uitzondering van een zestal Europeanen en een Chinees,
wordt de rijstcultuur in Demerara uitsluitend door Britsch-In-
dische kolonisten uitgeoefend.

De rijstcultuur wordt in het algemeen in Demerara gedreven
onder de volgende omstandigheden:

1. Op de suikerplantages, met toestemming van het plantage-
beheer, hoofdzakelijk voor eigen consumtie van de arbeiders en
hunne gezinnen. Op sommige plantages zijn meerdere honderden
akkers op deze wijze voor rijstaanplant uitgegeven en over de
geheele kolonie moet de oppervlakte aldus in beplanting aanzien-
lijk zijn, doch juiste cijfers ontbreken.

2. Cultuur in de districten en bij de Inlanderdorpen, waar het
land als regel door de plaatselijke Overheden aan een of meer plan-
ters wordt in huur gegeven, die het weer verkavelen mogen en in
perceeltjes van 1 a 2 akkers aan kleinlandbouwers onderverhuren.
De plaatselijke Overheid zorgt of ziet toe voor behoorlijk onder-
houd van de polder- en waterwerken. De oogst van deze rijstvel-
den is of bestemd voor eigen consumtie, of voor uitvoer, afhanke-
lijk van de kwaliteit. (Vergelijkbaar met de Gouvernements
vestigingsplaatsen in Suriname).

3. Cultuur op particuliere plantages, andere dan suikerplan-
tages, waar de rijst al dan niet het hoofdgewas is en waar bananas
(bacoven), klapper of andere gewassen ook geteeld worden. De
rijst van deze plantages is grootendeels bestemd voor uitvoer.
(Vergelijkbaar met particuliere vestigingsplaatsen in Suriname,
als thans de plantage Rust en Werk).

4. Ook individueele hoeven van meer of minder grooten omvang
komen hier er daar voor in Demerara. Dit zijn dus de groote en mid-
denstands-rijsthoeven, waaraan wij nog niet toe zijn in Suriname
en die de evenbedoelde plannen beoogen in het leven te roepen.

Ofschoon het niet gemakkelijk is om de totale beplante opper-
vlakte en de opbrengst per akker vast te stellen, kan toch wel
aangenomen worden, dat de statistische cijfers over 1928 en 1929
in hoofdzaak juist zijn. Deze wijzen aan een totale oppervlakte
met rijst beplant van 55560 akkers met een totale opbrengst van
61144 ton padi (gaba) en 59000 akkers, uitleverende 71000 ton
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padi. De hierbij gebruikte oppervlaktemaat „akker" is dezelfde als
de Surinaamsche akker van 10 vierkante kettingen of 4289,66 M*.
terwijl de gewichtsmaat ton is de Engelsche ton van 1016 KG. De
padi hier bedoeld is de gedorschte korrel in bolster, de Indische
gaba dus. De opbrengstcijfers zijn beïnvloed door de omstandig-
heid, dat de oogst van de groote regentijdsaanplant (summer-
crop) en van de kleine regentijds-aanplant (wintercrop) zijn sa-
mengenomen en het beschot in het laatste seizoen slechts onge-
veer het 3/4 gedeelte en minder is van hetgeen regel is in het
eerste. De gemiddelde opbrengst per akker bedraagt dan toch
nog voor 1928, 2465 lb. en voor 1929, 2865 lb., hetgeen omgezet
in het metrieke stelsel uitkomt op rond 2600 kg. en 3010 KG.
per HA.

De uitlevering aan rijst van de gaba wordt op gemiddeld 60%
aangenomen. In de beide genoemde jaren werden respectievelijk
18000 en 14000 ton uitgevoerd naar de andere Britsche gebieden
in West-Indië.

Een bijzonderheid van deze Demerara-rijst, afwijkende van
het algemeene exportproduct en van Surinaamsche rijst, is dat
ze is zg. „parboiled rice", in Suriname als „koekoe aresi" bekend.
Deze rijst wordt vóór het pellen, dus als gaba, opgekookt, totdat
de korrel zoover opgezwollen is, dat de dop op het punt staat van
barsten. Daarna wordt deze gekookte gaba weer gedroogd en
vervolgens gepeld.

Het resultaat is licht bruingele rijst, feitelijk zilvervliesrijst,
die door de behandeling zeer houdbaar is geworden en ook veel
smakelijker, dan gewone zilvervliesiijst, doch alsconsumtieartikel
een zeer beperkte markt heeft en wel nagenoeg alleen voor stre-
ken met een Britsch-Indische arbeidersbevolking geschikt is.

De rijst variëteiten in Demerara voornamelijk geteeld zijn:
1. Demerara Creole, een lang smal graan van het Seeta-Patna

type, met een groeiduur van 146 dagen. Het is de meest alge-
meene soort, veel overeenkomst vertoonende met de Surinaam-
sche Skrivimankoti, doch in tegenstelling van deze legert het niet.

2. Blue Stick, een soort met een kortere dikkere korrel en een
zeer groot beschot; ze legert ook niet, doch de korrel zit zeer los,
zoodat ze bij het oogsten zeer veel schudverlies oplevert. Ze wordt
voornamelijk in Essequibo geteeld. Naar ik vermoed, is het deze
soort, die in Suriname onder de naam Krètèk meer en meer de
Skrivimankoti verdringt.

3. Blue Rose Variant, een soort met sterk stroo en een korrel
lijkende op die van de Blue Stick, doch vaster zittende, hoewel
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gemakkelijk dorschende. Ik vermoed dat deze dezelfde soort is
in Suriname Witte Wanica genoemd.

4. Blue Rose, een Carolina rijstsoort, eerst kort ingevoerd,
waarvan het eerst ontvangen zaad geen zeer bevredigend resul-
taat opleverde, vermoedelijk wegens ouderdom.

5. Hope Barley, ook een nieuwe soort, nog in proefnemings-
stadium verkeerende.

Al deze soorten zijn van korten groeiduur, 20 a 21 weken, en
worden zonder eenige bemesting geteeld.

Er wordt zoowel bibit geplant na uitzaai op kweekbed, als
direct op het veld breedwerpig uitgezaaid, doch dit minder dan
bibitplanten. De plantafstand tusschen de stoelen is ca. 22,5 cM.,
ook de gezaaide rijst wordt op dezen afstand uitgedund en inge-
boet.

Twee typische voorbeelden van de vormen, waarin rijstcultuur
wordt gedreven, worden genoemd. Als eerste de plantage Hope
van den heer E. M. Walcott, onzen Nederlandschen consul in De-
merara. Deze exploiteert zijn plantage als een particuliere vesti-
gingsplaats, doch geeft leiding aan en houdt toezicht over den
aanplant. Hij legt zich toe op het produceeren van export-rijst
en laat een longgrain en een barley-type verbouwen, die uitmun-
tende oogsten opleveren. Hij verwerkt het product van zijn plan-
tage in een eigen pellerij, waardoor hij rekening kan houden met
de eischen in de verschillende rijstmarkten. De heer Walcott is
in de laatste jaren ook als opkooper van rijst in Suriname, spe-
ciaal in het Nickerie district opgetreden.

Het tweede voorbeeld is dat van de zuivere bevolkingsaan-
plantingen (kleinelandbouw) op Gouvernementsland in het dis-
trict Clonbrook bij de Mahaica-rivier. Daar wordt de rijst door
de klein-landbouwers op hunne kleine pachtperceelen zonder toe-
zicht of leiding geplant, ook met uitstekend resultaat. Van Gou-
vernementswege wordt echter gezorgd voor een goed onderhoud
van de polderwerken. Het uiterlijke contrast met de nabijgelegen
rijstplantage in particulier bezit, waar het onderhoud zeer veel
te wenschen overliet, wordt speciaal als teekenend aangestipt.

Het dorschen in Demerara geschiedt praktisch algemeen door
het treden door ossen, als gebruikelijk in zooveel Oostersche lan-
den. Ook geschiedt het dorschen door het slaan met de hand van
een bos halmen op een lattentafel.

Het pellen geschiedt in talrijke kleine pellerijen, als regel voor-
zien van een of meer Engelberg rijsthullers, een goedkoope een-
voudige machine van zeer algemeen gebruik, die echter ruw werkt
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Ook de Surinaamsche pelterijen zijn bijna uitsluitend met deze
machine uitgerust.

Geschiedt de cultuur van de rijst redelijk zorgvuldig, de be-
handeling van den oogst laat veel te wenschen over. Het gevolg
is zeer vuile gaba met veel kaf en onrijp of gedegenereerd graan,
terwijl het drogen en droog opbewaren van het graan ook geheel
onvoldoende verzorgd wordt.

Ook het opkoken voor het pellen geschiedt veelal op weinig
zorgvuldige wijze,

Dikwijls wordt hetzelfde water voor meerdere partijen ge-
bruikt, zoodat dat zeer vuil wordt en door fermentatie een zeer
onaangename lucht krijgt, wat natuurlijk niet zonder nadeeligen
invloed op de rijst kan blijven, zoowel ten aanzien van kleur als
van smaak.

De verslaggever ondervond de meest bereidwillige medewer-
king van de verschillende eigenaars van rijstlanden en de rijst-
planters, zoowel Europeesche als de Br.-Indische en anderen,
om hem de gewenschte inlichtingen en gegevens te verstrekken
aangaande de cultuur en het bedrijf. In het bijzonder wordt de
aandacht erop gevestigd, dat het hier uitsluitend praktijk gege-
vens betreft, geen proefnemings-resultaten of berekende cijfers.
Zoo zijn er een drietal bedrijfsbegrootingen als typische normen
voor het bedrijf in de drie voornaamste centra van bestaande
bedrijven gegeven. Deze gegevens zijn daarom van bijzonder
belang bij het beoordeelen van de praktische mogelijkheden en
verwachtingen van rijstcultuurbedrij ven ook in Suriname. Al-
vorens deze bedrij fsbegrootingen te vermelden en te beschouwen,
zullen eenige bijzondere fundamenteele gegevens vooraf vermeld
worden.

De grondhuren bedragen in Demerara voor rijstland varieerend
tusschen de $ 6 en $ 8 per akker per oogst dan wel per jaar. De
Demeraradollar is van gelijke waarde als de Amerikaansche, doch
noteert als regel iets lager, in Hollandsche valuta kan hij op F. 2.40
gesteld worden. In Demerara zijn de grondhuren in vergelijking
met Suriname dus buitengewoon hoog, aangezien daar de ge-
bruikelijke grondhuur op de Gouvernements zoowel als op de
particuliere vestigingsplaatsen F. 10— per HA. per jaar bedraagt
en in weinige gevallen op z'n hoogst F. 20,— een verschil dus
van F. 25 a F. 30,—

Het beschot op eerste klasse gronden bedraagt voor den groo-
ten oogst (summercrop) tot 4260 lb. per akker, d.i. 4486 KG. per
HA. en voor den kleinen oogst (winter erop) 2850 lb. per akker of
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3254 KG. per HA. In Berbice is de gemiddelde oogst 3200 lb. per
akker of 3355 KG. per HA., doch er zijn betrouwbaar vastge-
stelde opbrengsten van 6300 lb. per akker of ruim 6600 KG. per HA.

Meerendeels wordt bibit geplant en voor het zaadbed wordt
als regel gebruikt ca. 40 KG. zaad per HA. In Suriname volstaat
men met ca. 30 KG. Bij breedwerpig zaaien is de verbruikte hoe-
veelheid zaad ietwat hooger, doch bij het uitdunnen wordt veel
bibit overgehouden, die of zelf benut wordt, óf verkocht wordt.

In Demerara worden de oude plantagebedden geëgaliseerd en
de kleine trenzen dichtgegooid en in de plaats daarvan smous-
dammetjes (galengans, in het locaal Engelsch ,,meres") aangelegd.
De kosten hiervan komen op $ 20 tot S 45 per akker te staan en
men verkrijgt daardoor ongelijkmatig vruchtbaren grond door het
afkrabben van den bouwkruin in het midden der bedden naar de
kleine trenzen, wat zich vele jaren lang duidelijk afteekent aan
kleur en stand van het gewas. Ditzelfde verschijnsel is te zien op de
kleine perceelen van de kleinlandbouwers in Suriname. Mijn erva-
ring is, dat het althans voor grootere bedrijven geheel onnoodig is
dit kostbare en onbevredigend resultaat opleverende werk te doen.
Men kan de kleine trenzen rustig laten staan, op den duur worden
deze vanzelf ondieper en ze leveren geen enkel overwegend hin-
derlijk bezwaar op, bevorderen integendeel het snel en gelijk-
matig bevloeien en draineeren. Vooral bij een wisselcultuur met
droge gewassen als mais, leguminosen, cassave e.d. zal het be-
houd van de kleine trenzen verreweg meer voordeel hebben dan
nadeel.

Het wiedbezwaar heeft in vergelijking met andere rijstprodu-
ceerende landen geen beteekenis, terwijl insecten en andere dier-
lijke plagen relatief weinig schade aanrichten en evenmin ziekten
van eenig belang voorkomen.

De verzorging en selectie van het zaadmateriaal laat echter
veel te wenschen over, gebruik van inferieur en gemengd zaad is
dientengevolge praktisch regel.

Ook de behandeling van den oogst geschiedt hoogst onver-
schillig, zoodat het graan als regel vol vuil en gedegenereerde
korrels zit. Hetzelfde geldt voor het pellen, waarbij een groot
percentage onnoodig verlies voorkomt.

Al deze opmerkingen gelden in gelijke mate voor de praktijk
in Suriname.

Voor de beplanting wordt de grond in het algemeen bewerkt
met een lichten Br. Indischen ploeg zonder rister, getrokken door
ossen.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:22PM
via free access



BOEKBESPREKING 363

De als normen gegeven kostencijfers van bestaande bedrijven
zijn de volgende:

Een bedrijf Oostelijk van de Demerara-rivier:
(per HA.

Ploegen per akker $ 8 f 45.—
Bibitplanten $ 4 f 22.50
Padisnijden $ 4.32 f 23.25
Transport $ 2.16 f 11.60
Dorschen $ 1.68 f 9.38
Wannen $ 0.56 f 3.10

Totaal $ 21.72 f 114.83
Bij te voegen grondhuur 7. 40.50

Slottotaal $ 28.72 f 155.33)
De eigenaar gaf zijn product op

als zijnde 28 balen van 142 lb.
(70 KG.) 1ste kwaliteit padi,
waarde a $ 1.43 $ 40.32 f 223.— (v. 4570 Kg.)

Zoodat de bruto winst per akker
uitkomt op $ 11.60 f 67.67

Westwaarts van de Demerara-rivier zijn de normen:
(per HA.

Grondbewerking per akker . . $ 6 f 33.—
Bibitbed 1 5.60
Bibitplanten 3 16.80
Wieden 1 5.60
Oogsten en dorschen 6 33.60
Grondhuur voor één oogst. . . 6 33.60
Transport naar pellerij . . . . 1 5.60
Afschrijving zakken 1.50 8.40

Totaal per akker . . . . $ 25.50 f 142.20)

Voor Essequibo gelden de volgende cijfers:
(per HA. •

Bibitbed: 1 man voor 1 dag a
48 et $ 0.48 f 2.68

Bibitbed zaaien en onderhoud . 0.48 2.68
Ploegen: 3 dagen a 60 et per

dag 1.80 10.—
Gelijktrekken (vlak maken van

den grond) 0.60 3.60
Wieden van galengans . . . . 1.60 6.—
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Bibit rekken: 1 man voor 1
dag 0.48 2.68

Bibit planten: 7 vrouwen voor
1 dag a 28 et 1.96 11.—

Wieden aanplant 0.80 4.50
Bevloeiing en bewaking. . . . 0.64 3.70
Padisnijden: 7 vrouwen voor

1 dag 1.96 11.—
Dorsenen met de hand en trans-

port 5 man voor 2 dagen . . 4.80 26.84
Verzorging ossen tijdens ploe-

gen 1.28 7.—
Zaadpadi 64 lb. a 1 et 0.64 3.70
Grondhuur 4.— 22.40
„Agistment fees" voor 2 ossen

voor 5 maanden a 24 et. per
os per maand 2.40 13.50

Totaal $ 23.92 f 131.28)

Bij het beschouwen van deze gegevens in verband met de Suri-
naamsche omstandigheden dient in het oog te worden gehouden,
dat de loonen in Suriname ongeveer 25% lager zijn en de grond-
huren de helft en minder bedragen.

De padiprijs van 5 et. per KG. in het verslag vermeld, is zeker
voor normale omstandigheden zeer matig, doch is thans te hoog,
4 et. zal het praktijkgemiddelde beter benaderen.

De grondbewerkingskosten loopen zeer sterk uiteen, uiteraard
verband houdende met een verschillende samenvoeging van werk-
zaamheden onder de aanduiding „ploughing" en met de wijze en
grondigheid van het werk. Naar mij bekend is, wordt in Demerara
in vele gevallen volstaan met het bewerken van den natten, wee-
ken grond met een schijvenegge. Ik vermoed, dat het deze be-
werking is, waarop de cijfers voor Essequibo betrekking hebben.
Met een gelijksoortige bewerking met cultivator en eg kan ook
voor Suriname worden volstaan.

Deze omstandigheden in acht nemende, vinden de door mij
getaxeerde bedrijfskosten van f. 110.— per HA. volgens de door
mij gedachte werkwijze voor Suriname en een opbrengst van
4000 KG. gaba per HA. op eerste klasse grond sterken steun in
deze Demerara-praktijkgegevens.

Bij een verkoopprijs van 4ct. per KG. gaba zou dan een bruto-
winst van f. 50.— per HA. gemaakt worden. Bij dezen prijs van
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de gaba zou de ruwe exportrijst verkocht moeten worden tegen
f. 80.— de ton, alle kosten van pellen, emballage, vracht naar
Nederland en verhandelingskosten inbegrepen.

Dit biedt uitstekende perspectieven, zelfs in dezen tijd van
diepe depressie, voor de ontwikkeling van een export-rijstcul-
tuur in Suriname. In dat opzicht heeft Suriname een buitenge-
woon groot voordeel tegenover Demerara. Moet daar nl. rekening
gehouden worden met de omstandigheid, dat in andere deelen
van het Britsche Imperium ontzaggelijke uitvoeroverschotten
van rijst jaarlijks geteeld worden (Burma), die ook in de eerste
plaats aanspraak maken op afzet op de nationale Engelsche
markt, zoodat Demerara voor zich maar rekenen mag op een
onbeduidende fractie van het opname-vermogen daarvan, voor
Suriname is de nationale Nederlandsche rijstmarkt met een op-
namevermogen van 150.000 a 200.000 ton praktisch ongelimi-
teerd vrij.

Het is toch eigenlijk te dwaas, dat wij in dezen tijd van wur-
genden nood voor 17 miljoen gulden aan rijst van den vreemde-
ling koopen zonder daartegenoverstaanden uitvoer van beteeke-'
nis, terwijl wij deze rijst in eigen gebied gemakkelijk kunnen telen
tegen even lagen prijs en daarmede aan tienduizendtallen volks-
genooten een behoorlijk bestaan zouden kunnen verschaffen,
zonder ons te verarmen, integendeel.

Hetzelfde geldt met betrekking tot mais en in nog verhoogde
mate. Van dat graan wordt nog voor een bedrag van omstreeks
60 miljoen gulden ingevoerd uit vreemde landen, terwijl de mais
gelijkerwijze in Suriname naar alle waarschijnlijkheid niet duur-
der dan elders kan worden geteeld.

Het is dunkt mij met het oog op deze feiten niet voor tegen-
spraak vatbaar, dat het van het hoogste moment is, om nu met
den meesten ernst en vastbesloten doorzettingswil de ontwikke-
ling van een exportcultuur van rijst en mais in alle passende
vormen in Suriname ter hand te nemen.

Lukt het een productiewijze te ontwikkelen, waarmede een
loonend resultaat wordt verkregen, dan liggen de miljoenen als
het ware klaar, om deze kolonie van het kostbare en nuttelooze
aanhangsel van het moederland, dat ze thans is, te herscheppen
tot een bloeiend gebied; een gelukkige uitkomst in deze benarde
tijden met zooveel dreigende perspectieven.

H. G. BRANDON
Den Haag, 24 November 1932.
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