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De weder opbouw van het vroeger bloeiende Suriname is sedert
net jaar 1863, het jaar van de vrijverklaring der slaven, honderden
malen het onderwerp van gedachten-wisselingen geweest zonder
dat het tot heden toe gelukt is het moeielijke Suriname-probleem
op te lossen. Bevoegden en onbevoegden hebben gemeend het
hunne te moeten zeggen. Grondige, door deskundige commissies
ingestelde onderzoekingen, waarbij alle zijden van het sociale
en economische leven, alle mogelijkheden die tot den wederop-
bouw der kolonie kunnen leiden zijn beschouwd geworden, heb-
ben plaats gehad. De daaromtrent uitgebrachten rapporten rus-
ten kalm in de archieven, voorgestelde maatregelen werden veelal
niet eens overweging waardig gekeurd, alle arbeid voor Suri-
name wordt de vergetelheid prijs gegeven de durf ontbreekt nu
eenmaal de zaak grondig aan te pakken. Niet alleen door van-
wege de regeering ingestelde of op particulier initiatief gevormde
commissies is over Suriname geschreven, geleerden hebben aan
de verschillende problemen beschouwingen gewijd en reizigers
hebben, al naarmate zij in Suriname door de een of andere bril
hebben gekeken, in publicatie juiste en onjuiste indrukken weer-
gegeven. Groote Nederlandsche dag- en weekbladen zijn niet
achtergebleven, journalisten met bekende namen werden naar
Suriname gezonden om op de plaats zelf hun licht op te steken.

Hier moet worden opgemerkt dat door Surinamers niet veel
belangrijks is gepubliceerd dat tot kennis van hun geboorteland
kon bijdragen.

Onder al de geschriften, rapporten en publicaties over de toe-
standen in Suriname neemt het rapport van het Suriname Studie
Syndicaat de voornaamste plaats in. Dit geschrift is de beste

') Zie ook het artikel van den heer Tj. Pyttersen onder hetzelfde
hoofd in „De West-Indische Gids" van Juli/Augustus 1931 (13de jg.
blz. 109—122).
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leiddraad voor ieder staathuishoudkundige die eene studie over
Suriname zal willen of moeten maken. En juist dit in ieder op-
zicht degelijk rapport, dat als leerboek bij het meer uitgebreid
en hooger onderwijs kan dienen, is in Nederland zoo goed als
onbekend.

Uit den aard van de zaak hebben alle publicaties over Suri-
name slechts in bepaalde kringen verspreiding gevonden, zelfs
de artikelen in de groote dag- en weekbladen hebben in hun
groote lezerskringen weinig begrip omtrent de aangelegenheid
ontmoet.

Welke voorstellingen men zich omtrent dit gewest, dat vier en
een half maal zoo groot is als het moederland, in Nederland
vormt en op welke wijze door schijnbaar bevoegden soms de
kennis omtrent de kolonie Suriname verspreid wordt mogen twee
staaltjes illustreeren.

Op de Indische tentoonstelling te Arnhem gaf een schoolmee-
ster, die op Curacao werkzaam is geweest, eene uitlegging om-
trent de op dit eiland heerschende klimatologischen toestanden.
Een oostindische planter volgde met groote opmerkzaamheid de
verklaringen. Nadat de voordracht geëindigd was wendde zich
de planter tot mij en gaf zijne verwondering te kennen hoe men
onder de gegeven omstandigheden, bij soms meer dan een jaar
aanhoudende droogte seizoenen, in Suriname van koffieplanten
spreken kon. Hem werd geantwoordt dat van Curacao en niet
van Suriname sprake was geweest. Dit antwoord lokte de vraag
van den Deli-planter uit: „Afaar ligt Swn«am« a'aw me/ o£ Cw-
rafao?"

Te Amsterdam werd kort geleden een vergadering gehouden
die ten doel had de middelen te bespreken die Suriname er weder
bovenop konden brengen. Een Surinamer had vrijwillig het
referaat op zich genomen. Aan de aanwezigen werd verteld dat
Suriname zijn buitengewoon gunstig klimaat aan den golfstroom
te danken had en onder meer vertelsels kreeg men ook te hooren
dat het binnenland van Suriname zeer onvruchtbaar is.

Deze laatste, geheel uit de lucht gegrepen bewering, waarvan de
onjuistheid later op grond van praktische ervaringen en werkelijk
plaats gehad hebbende onderzoekingen zal worden aangetoond,
dwingt onwillekeurig deze aangelegenheid, die voor de toekomst
van Suriname van het allergrootste belang is, op den keper te
beschouwen. Ik had mij voorgesteld de herinneringen in chrono-
logische volgorde neer te schrijven; dan zou de kwestie van de
werkelijke cultuurwaarde van Suriname eerst veel later behandeld
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hebben kunnen worden. Daar echter in de Staten Generaal her-
haaldelijk de ontwikkeling van vruchten-cultures voor Suriname
bepleit is en het particulier initiatief zich in deze richting ook
niet onbetuigd heeft gelaten wordt het meer dan tijd deze aan-
gelegenheid onder het oog te zien.

Suriname is nu eenmaal gedoodverfd als het land van mis-
lukkingen. Niets ligt daarom meer voor de hand dan ten opzichte
van vruchten-cultures bijtijds met een paar waarschuwende op-
merkingen voor den dag te komen.

In de eerste plaats zullen de vruchtencultures op groote schaal
moeten worden gedreven zoo men niet een ander gezegde over
Suriname, dat het 't land van mooie monsters is, opnieuw wil be-
waarheid zien. Citrus en ananas eischen lichte kleizand en zand-
klei of de in het alluviale land voorkomende sterk verweerde
schelpgronden. Zeeklei lijkt voor geen enkele vruchtsoort in
welk klimaat ook de aangewezen grondsoort te zijn. In Neder-
land bijv. vindt men de groote kweekerijen in het heuvelachtige
Gelderland, in Limburg en niet in Holland. Brazilië, dat, schande
voor Suriname, de Nederlandsche markten met goede en inferieure
Citrussoorten overstroomt, verbouwt dezen eveneens op hoogland.

Voor kwaliteits-producten in uniforme hoeveelheden zal spoedig
blijken dat men met de beschikbare lichte gronden in het allu-
viale land niet zal uitkomen. De plantwijdte is voor sinaasappelen
veel grooter dan voor andere boomcultures zooals koffie en cacao.
Terwijl voor dezen schaduw-boomen moeten worden geplant wil
citrus rondom den boom het volle zonlicht hebben. Het bestek
van deze inleiding laat niet toe dieper op de cultuur-wijze in te
gaan. Naar voren moet echter worden gebracht:

1. In het alluviale gebied zal bij uitbreiding van vruchten-
cultures op eenigszins grootere schaal een tekort aan beschikbare
gronden ontstaan.

2. Sinaasappelen afkomstig uit het heuvelland zijn van beslist
betere kwaliteit; wat vooral bij sinaasappelen van de door de
boschnegers geplante boomen opvalt is de gelijke smaak der
vruchten die van verschillende boomen afkomstig zijn. Dit geldt
ook voor ananassen, die aan de bovenrivieren door creolen,
indianen en boschnegers worden aangeplant. Voor deze cultuur
zijn reeds in het savanne-gebied zeer groote terreinen beschikbaar.

Na deze afdwaling komen wij weer terug op de beweerde on-
vruchtbaarheid van het land dat na het hiervoren gezegd juist
voor vruchten-cultuur in aanmerking komt.

Allereerst moet gezegd worden dat de bewering van zeer re~
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centen datum is, en omstreeks het jaar 1927 ingang heeft ge-
vonden. Nog in het rapport van het Suriname Studie Syndicaat
wordt eenige malen op de mogelijkheden gewezen die het heuvel-
land aanbiedt. Het rapport dateert van 1919.

In het jaar 1922 werden ten behoeve van den heer Pyttersen
ruim 200.000 hectaren heuvelland naar de geschiktheid voor
landbouw onderzocht. Op aanwijzing van den toenmaligen land-
bouw-scheikundige werden in het onderzochte gebied ruim veertig
grondmonsters verzameld en bij het landbouw proefstation in-
gediend. Deze zijn nooit onderzocht. Door het concern-Spruyt
werden in 1926 300.000 hectaren land voor onderzoek naar de
geschiktheid voor landbouw aangevraagd. Voor het grootste
gedeelte maakte het in 1922 onderzochte land deel van deze
concessie uit. Omtrent de onvruchtbaarheid dezer streken, tus-
schen de Suriname-rivier en de Marowijne, werd destijds nog niet
gesproken.

In het jaar 1927 stelde de Deutsche Pflanzungs Gesellschaft
een grondig onderzoek naar de geschiktheid voor landbouw in
het binnenland van Suriname in. De deskundige der commissie
was buitengewoon ingenomen met het heuvelland op den linker
oever van de Suriname-rivier. Er werd dan ook land in onderzoek
aangevraagd. Deze aanvragen werden eenige jaren verlengd. De
deskundige der commissie was een oud tropenplanter uit de
Deli-school.

In het begin van 1932 bezocht een Geldersche boomkweeker,
die voor studie in Suriname heeft vertoefd, het heuvelgebied in
het stroomgebied der Casipora, oud cultuurland in den tijd van
de eerste kolonisten in Suriname. Als zijn oordeel gaf hij te ken-
nen dat het land dat hij aldaar gezien had, en waarop verschillende
plaatsen tot 70 cM. diepe proefkuilen waren gedolven, ideaal
land voor alle boomcultures is. Hij voegde er aan toe dat men
in Gelderland wel hier en daar eenige bunders land van zoo uit-
nemende kwaliteit kon vinden, doch dergelijke aaneengesloten
oppervlakten niet. De gunstige bevindingen van twee deskun-
digen der praktijk, den heer Loag van de Duitsche commissie
en van den heer Rijnvaam, tuinarchitekt van de gemeente Velp,
zeggen genoeg.

Alvorens na te gaan op welke wijze de stelling omtrent de
onvruchtbaarheid van het Surinaamsche binnenland is ontstaan
deel ik nog mede dat ik gedurende de laatste twintig jaren in de
Surinaamsche bosschen en in alle deelen der kolonie honderden
plaatselijke opnamen van boomopstanden heb verricht en vele
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duizenden kilometers door mij en anderen gekapte tracés heb
afgeloopen.

Het onderzoek naar de geschiktheid van het land voor land-
bouw in 1922 uitgevoerd stond onder mijne leiding. De duitsche
commissie die in 1927 een dergelijk onderzoek heeft ingesteld
vergezelde ik als gids. Vermeld wordt dit slechts om mij voor den
lezer te legitimeeren en om aan te toonen dat ik in de gelegenheid
ben geweest mij omtrent de toestanden in het boschland van
Suriname een oordeel te vormen.

In 1929 verscheen in de Economisch Statistische Berichten
eene reeks artikelen van de hand van den heer Kasteleijn over
de cultuurwaarde van Suriname. De uiterst pessimistische be-
schouwingen lieten buiten het alluviale deel der kolonie niet veel
goeds aan cultuurland over.

Gedurende de laatste maanden van het jaar 1928 had de heer
K. in Suriname een onderzoek naar de mogelijkheid van eene
cassave-cultuur ingesteld. De voorlichting en de regeling der
verschillende tochten voor de opname van voor de cultuur even-
tueel geschikte terreinen geschiedde door het landbouwproefsta-
tion.

Gezegd moet worden dat de heer K. niet goed gediend is ge-
worden. Om kort te zijn geef ik slechts eene beschrijving der
tochten op welke heusch geen andere indrukken verkregen kon-
den worden dan degenen die in de hiervoren, vermelde artikelen
werden weer gegeven.

1°. tocht.
Van de Commewijnekreek langs de zoogenaamde Beaumont-

lijn in westelijke richting naar de Suriname. Het tracé is 32.6 Km.
lang en vormde in 1922 de zuidgrens van het zoogenaamde onder-
zoek- Pijttersen. Aan deze lijn werd een aantal opnamen van
hout-opstanden vastgelegd en zij diende in 1916 als basis voor een
uitgebreid onderzoek naar bauxiet.

Naar het noorden en zuiden toe verloopen de heuvels veelal
met groote plateaus en goed aaneengesloten bosch. Men heeft
den heer K. deze terreinen niet aangewezen, de voor cassave
geschikste gronden van geheel Suriname.

2° tocht
Van het station Brownsweg langs den Brownsweg in noord-

oostelijke richting naar Bergendal. De weg die aanvankelijk door
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de Patrick-savanne loopt, voert later tenminste over twee derden
van den weg door savannabosch. De Wallabaopstanden (Eperua)
wijzen overal den sterielen kwarts-ondergrond aan. De rest van
den weg loopt door onvruchtbare ijzersteen-formaties.

3° tocht.
Van de Vier Hendrikken aan de Saramacca recht oost naar

Km. 25. van den spoorweg.
Dit tracé had ik in 1927 ten behoeve van het landbouwonder-

zoek der Duitsche commissie opengekapt. De deskundige der
Commissie verklaarde het terrein aan het tracé gelegen in het
algemeen ongeschikt. Een paar kleine goede gedeelten worden
door groote moerassen ingesloten, van aaneengesloten goede
complexen is geene sprake.

Onbegrijpelijk is het dat men den heer K. dezen moeielijken
tocht heeft laten doen, een tocht waarvan men kon weten dat hij
geen resultaat zou kunnen opleveren.

Verder commentaar is in deze aangelegenheid overbodig, het
zal begrijpelijk worden, dat de heer K. een zoo vernietigend oor-
deel over Suriname heeft geveld.

Ieder reiziger die eene reis van Paramaribo per spoorweg, die
bijna uitsluitend door savanne loopt, naar Kabelstation maakt,
zal over het cultuurland Suriname den allerongunstigsten indruk
opdoen. In het jaar 1924 kwam de landbouw-expert Hogan uit
de V. S. in Suriname aan teneinde een onderzoek naar de her-
vatting van de bacoven-cultuur in te stellen. De toenmalige direc-
teur van den landbouw wilde dat de toekomstige bacovenvel-
den in den omtrek van Kabelstation moesten liggen. De Ameri-
kaan kreeg zijn trolly-reisje door het barre landschap en het slot
is geweest wat het nieuwsblad „De West" heeft genoemd een
verpletterend rapport.

Sedert dien heeft men er niet veel bijgeleerd. De terreinen
langs den spoorweg beschouwt men nog altijd als het typische
binnenland, dat overal (volgens deze opvatting) een gelijk ka-
rakter draagt. Het landbouw-proefstation blijft de stelling hul-
digen dat het binnenland ongeschikt voor den landbouw is. Dit
moet natuurlijk fnuikend en ontmoedigend werken op iederen on-
dernemingsgeest.

Wetenschappelijk is de stelling niet te verdedigen, omdat zij
niet gefundeerd is op proefondervindelijke bewijsgronden, op
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geen enkel analytisch bodem-onderzoek, op geen praktische
proefneming.

De proefnemingen door het landbouw-proefstation in het sa-
vannegebied, en wel in het noordelijke gedeelte daarvan, te Zan-
derij I, moeten proefnemingen voorstellen die in het binnen-
land werden genomen. Dit komt echter met de werkelijkheid in
het geheel niet overeen.

In de eerste plaats is het land zeer laag. De hooge plekken
zandklei en lateriet-achtige grond, hebben eerst door kunst-
matige afwatering werkelijke cultuurwaarde verkregen. Hier
heeft in 1929 de toenmalige houtvester J. W. Gonggrijp de diepe
sloten doen delven om voor het arboretum geschikten plant-
grond te vinden. Waar dit waardevol cultuur-object heeft ge-
staan bevinden zich heden de proefbedden van het proefstation.

Door den aanleg van de kunstmatige afwatering wordt onom-
stootelijk bewezen dat de terreinen tot het laage land moeten
worden gerekend. Dat dit in werkelijkheid zoo is werd in 1929
duidelijk aangetoond. Een proefaanleg-cassave groot ongeveer
vijftig akkers moest bedolven worden. Deze aanleg van een cul-
tuurgewas, dat alleen op hooge gronden gedijt, heeft dan ook geen
resultaat opgeleverd, niettegenstaande de cassave kon aanrijpen
gedurende zeer gunstige seizoenen met middelmatigen regenval.

Het vochtgehalte van den grond speelt een voorname rol bij de
ontwikkeling der planten. In Suriname droogt het laage land
betrekkelijk spoedig uit. In het heuvelland waar de gesteenten
door hun capillaire werking het watergehalte van den bodem
regelen, heeft volkomen uitdroging nooit plaats.

Gedurende de lang aanhoudende droogten van 1912 en 1925/26
stierven aan watergebrek in de bosschen van het lage land zeer
veel groote boomen in het bijzonder kwalie-soorten. In het heuvel-
land oefende de droogte blijkbaar in het geheel geen invloed uit;
de boomsoorten die elders aan deze te gronde gingen bleven hier
gespaard.

Ook de boschbranden die in het lage en in het savanne-land
groote verwoestingen veroorzaken maken halt voor de heuvels *).

>) In Januari 1927 geleidde ik Dr. Pfeiffer, op een marsch die eenige
dagen duurde, door de groote vlakten in het stroomgebied van de
Coppename. Ik vestigde toen de aandacht van den geleerden onder-
zoeker op het groote aantal doode kwalieboomen in boschgedeelten
waar geen boschbranden gewoed hadden.

Op latere onderzoekings-tochten in het heuvelland kon ik er op wij-
zen, dat de groote kwalieboomen daar blijkbaar niet door de droogte
hadden geleden, want doode boomen waren zoo goed als niet te zien.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:23PM
via free access



424 DE CULTUURWAARDE VAN SURINAME

Uit dezen gezichtshoek bekeken kunnen dan ook de resultaten
van proefnemingen, op gronden genomen die met de gronden
van het alluviale land onder gelijke omstandigheden verkeeren,
niet als vanzelf sprekend gelijkwaardig worden verklaard met
vegetatie-uitkomsten in het heuvelland. Geheel* andere vegeta-
tie-voorwaarden worden hierdoor immers eenvoudig uitgescha-
keld.

Voor boomcultures, citrus, cacao, koffie is de geregelde water-
verzorging van het grootste belang.

Nog geheel anders wordt de zaak wanneer men ook het ver-
schil in bodemgesteldheid gaat beschouwen.

De grondsoorten van de plant-oppervlakten te Zanderij I zijn
verwerings-producten die zoo goed als geen bestanddeelen meer
bevatten aan verdere verwering onderhevig. De voedingstoffen
die cultuurplanten noodig hebben zijn daarom spoedig verbruikt.
Het gevolg hiervan is dat nieuwe moeten worden aangevoerd,
met andere woorden dat bemest moet worden. Te Zanderij I, op
de proefvelden van het landbouw-proefstation, wordt dan ook
van deze methode, de plant kunstmatig te voeden, ruim ge-
bruik gemaakt.

Geheel anders is de toestand buiten het gebied der eluviale
formaties op welke deze proefvelden liggen. In de heuvels
worden de grondstoffen der verweeringsproducten, de gesteenten,
door de natuur opgelegd, in ruime mate aangetroffen.

Door het in cultuur brengen wordt aldaar het reeds zeer ener-
gische proces van verweering zeer bevorderd. De planten ver-
krijgen hier door in ruime mate voortdurend de beschikking over
voedingstoffen hetgeen hunne ontwikkeling zeer te stade komt.
Twee voordeden die uit een economisch standpunt van groot
belang zijn springen derhalve bij eventueele cultures in het heu-
velgebied in het oog. Dure bepolderingen zijn overbodig, kostbare
bemesting kan achterwege blijven.

Tenslotte zal nog worden aangehaald wat het rapport van het
Suriname Studie Syndicaat ten aanzien van de vruchtbaarheid
van het binnenland vermeldt:

„Ten opzichte van de cultuur heeft men in Suriname tot dusver
alleen te maken met de ruim 50 Km. breede kuststrook van
goeden kleigrond, hetgeen echter volstrekt niets beslist omtrent
de meerdere of mindere geschiktheid van de meer stroomop-
waarts gelegen terreinen voor de teelt van stapelproducten. Men
ziet de boschnegers en indianen met succes hiermee voedselge-
wassen telen op de „grondjes" langs de bovenrivieren. Een onder-
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zoek op verschillende plaatsen ingesteld uit de oevers der
groote rivieren, gaf den indruk, dat voor plantenteelt goed bruik-
bare gronden in groote uitgestrektheden meer stroomopwaarts
aanwezig zijn. Voor tot de ontginning daarvan kan worden over-
gegaan zal echter een omvangrijker onderzoek dan nu kon ge-
schieden, moeten voorafgaan".

Twee latere onderzoeken op grootere schaal hebben aange-
toond dat de in 1919 verkregen, hiervoren vermelde indrukken
juist zijn geweest. Op deze is echter niet voortgebouwd, ver-
kregen bouw-materiaal werd ongebruikt gelaten.

Een derde, in verkeerde banen geleid onderzoek heeft de uit-
spraak ten gevolge gehad die het uitgangspunt van de vooraf-
gaande beschouwingen is geworden. Dezen zijn in de eerste plaats
in het belang van de waarheid geschreven. Wanneer de lezer mij
later op de tochten en omzwervingen in het binnenland van
Suriname zal volgen zal hij meer dan eens in de gelegenheid ko-
men de in het verband met de cultuurwaarde van Suriname ge-
dane mededeelingen als juist te erkennen.

Suriname zal ermede gediend zijn wanneer geleerde experi-
menten plaats zullen maken voor praktisch onderzoek. In de
eerste plaats zullen vruchten-cultures voordeel erbij hebben
wanneer het onderzoek onverwijld ter hand wordt genomen.
De sinaasappel-cultuur doorleeft reeds eene crisis van vijftien
jaren. In 1917 verscheen het bulletin N° 35 door het Departe-
ment van Landbouw uitgegeven waarin door den heer Liems
op uitnemende wijze alles is behandeld wat in verband staat
met de sinaasappel-cultuur.

Ongeveer twee jaren later stelde het Sur. Studie Syndicaat een
onderzoek in naar de mogelijkheid van deze cultuur, de conclusie
luidde:

„Van den groei en de productiviteit van dezen boom (sinaas-
appel) en de kwaliteit der vruchten kregen wij een bepaald gun-
stigen indruk. Onze veilige becijfering doet verwachten dat de
cultuur van sinaasappelen ruime winsten zal kunnen afwerpen
en meenen wij haar vooral op goe<&, Itc/ifc growdsoorten met ge-
rustheid te kunnen aanbevelen".

Hiermede besluit ik de aangelegenheid van de cultuurwaarde
van Suriname. Wanneer het mij gelukt is bij invloedrijke licha-
men en personen in Nederland de overtuiging te vestigen dat het
met de vruchtbaarheid van Suriname niet zoo slecht gesteld is als
men van gezag hebbende zijde wil doen voorkomen dan is er
veel gewonnen. Een nauwkeurig door praktische landbouwers
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ingesteld onderzoek zal het hiervoren vermelde zeker bevestigen.
Wanneer aangetoond kan worden dat buiten het polderland

vruchten-cultures met succes kunnen worden gedreven, kan men
ook het vraagstuk der kolonisatie met europeesche landbouwers
onder het oog zien *). Het binnenland heeft eene slechte hygië-
nische reputatie, hier is het echter even zoo gesteld als bij de
voorstellingen omtrent de onvruchtbaarheid dezer streken; onbe-
kendheid met de werkelijke toestanden en gemakzucht voeren
tot onjuiste gevolgtrekkingen.

Het juiste inzicht in vele toestanden waarmede de lezer in
deze herinneringen en overpeinzingen zal kennis maken en de
juiste beoordeeling daarvan, eischen, dat van de bevolkings-
groepeeringen in Suriname een beknopt overzicht wordt gegeven.

In het officieele jaarverslag der Kolonie over 1930 lezen wij dat
op het einde van dat jaar Suriname 151350 inwoners telde. De
verdeeling naar rassen is de volgende:

Indianen 2421
Europeanen 1671
Surinamers 58991
Ned.-Indiers 30336
Brit.-Indiers 35379
Chineezen 1769
Anderen 3541
Boschnegers 17242

Deze cijfers verschaffen echter geene inlichtingen omtrent de
plaatsen welke de verschillende bevolkings groepen in het sociale
en economische leven der gemeenschap innemen.

De grootste groep die men als regel als Surinamers aanduidt
wordt gevormd door de nakomelingen van alle uit Surinaamsche
ouders geboren personen die vóór 1 Juli 1863 vrijen waren, en de
nakomelingen van hen die op dien dag vrij verklaard werden.
De groep vertegenwoordigt 39% van de geheele bevolking.

Doordat de eerste generatie der vrij-verklaarden een levendig

>) Er bestaat vooruitzicht dat de kolonisatie met andere volken,
ook met Europeanen, zal blijken mogelijk te zijn, als eene geschikte
bedrijfs-vorm kan worden gevonden, waarvoor bij de sinaasappel-
cultuur en ook bij de cocos-cultuur kans bestaat.

(Lezingen over Surinaamsche problemen deel V pag. 23 door S.
Beek; C. Kersten en Co, Paramaribo 1924).
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aandeel bij de productie op zich had genomen, is deze ook van
groot belang voor het economische leven der kolonie geweest.
Gaandeweg, gedurende de laatste tien jaren met rassche schreden,
verminderde dit aandeel. De nakomelingen van de noeste land-
bouwers, die op de ruïnes van groote landbouw- en houtkap-
ondernemingen een nieuwen bedrijfsvorm in het leven hadden
geroepen, verlieten hunne geboorte-gronden om of in de boschbe-
drijven een bestaan te zoeken of om het proletariaat, te vermeer-
deren, dat zich te Paramaribo na opheffing van de slavernij had
ontwikkeld en dat voortdurend grootere afmetingen aanneemt.
Oorzaken en gevolg van het een en ander zullen worden bespro-
ken wanneer wij op onze tochten door de kolonie op de plaats
zelf nadere kennis maken met land en volk. De twee groote groe-
pen aziaten, die samen ongeveer 43% van de geheele bevolking
uitmaken, werden als contract-arbeiders, als koelie zooals men
zich meestal uitdrukt, uit Britsch en Nederlandsen Indië naar
Suriname overgebracht.

Op de geschiedenis der immigratie kan hier niet worden inge-
gaan. Vermeld wordt alleen dat reeds gedurende de laatste jaren
van de slavernij en gedurende de jaren 1866/69 andere aziaten
v. n. Chineezen voor den grooten landbouw werden aangevoerd.

Dezen, evenals de van het eiland Madeira geïmmigreerde land-
bouwers, zijn den landbouw niet trouw gebleven, beiden zijn in
den handel gegaan. In een adem wordt medegedeeld dat de hui-
dige Chineezen, die het winkelbedrijf in geheel Suriname in han-
den hebben slechts voor een zeer klein gedeelte de nakomelingen
zijn, van de als koelies aangebrachte Chineezen. Van al de aan-
gevoerde immigranten hebben de Britsch Indiërs voor het eco-
nomische leven van Suriname de grootste be teekenis verkregen.
De meesten zijn na afloop van hun contract-tijd kolonisten ge-
worden. Met hun sterk uitgesproken ras-aanleg voor landbouw
en veeteelt, hun minimun aan behoeften, gepaard gaande met
ongekende zuinigheid en zin voor sparen, hebben bijna alle
Britsch Indiërs het tot bezit gebracht. Groote plantages, geheele
stadsgedeelten van Paramaribo, uitgestrekte rijstvelden en wei-
landen zijn hun eigendom geworden.

De karaktertrekken der andere groote aziatische groep der
bevolking van de Nederlandsch Indiërs, zijn juist tegenoverge-
steld aan die van de Britsch Indiërs. Zuinigheid betrachten en
sparen zijn aan den Javaan onbekende deugden. Hij houdt van
goed eten en slechts weinigen hunner kunnen aan de neiging om
te dobbelen weerstand bieden. De economische positie is daarom
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bij hen eene geheel andere dan bij de Hindostanen. Ofschoon een
deel hunner in de nabijheid van Lelydorp, te Nickerie en elders
mooie aanplantingen bezitten zijn werkelijk gegoede Javanen in
Suriname niet aan te treffen. Sedert eenigen tijd worden proeven
genomen met vrije kolonisatie. De Javanen worden voor dit doel
aangenomen en in Suriname in aparte vestigingen ondergebracht.
De toekomst zal moeten leeren of deze proeven hun doel zullen
bereiken.

De laatste belangrijke groep die aan de productie deelneemt
zijn de beide primitieve volken van Suriname de boschnegers en
de indianen. Beiden zijn goede houtbewerkers; zonder de pres-
staties der boschnegers op het gebied van den houtkap zouden de
zaagmolens te Paramaribo gedurende den meesten tijd van het
jaar het bedrijf moeten staken.
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