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In den slaventijd werd de legende van de „luie neger" uitge-
dacht, thans is dit gewijzigd in onwil van de menschen — d.z. de
creolen — om naar den landbouw te gaan.

Dit alles moet dienen om het verval van dit land te zoeken,
waar het nu juist niet te vinden is.

Ik wil, buiten beschouwing gelaten de crisis, welke thans de
geheele wereld teistert, trachten het verval van dit land te ver-
klaren.

Ik citeer uit: „Emancipatie door kolonisatie" in 1847 uitgege-
ven:

„Het schrale rantsoen, dat door de usance is bepaald op twee
bossen bananen en 2 Eng. ponden visch per week, wordt dikwijls,
immers wat het laatste betreft, op verarmde plantagiën aanmer-
kelijk besnoeid, zoo niet geheel ingetrokken.

Op de plantagiën die reeds veel door sterfte geleden hebben,
tracht men, zoolang het eenigermate mogelijk is, dezelfde uitge-
strektheid van kuituur te behouden, dat noodzakelijk tengevolge
heeft eenen toenemenden staat van ziekelijkheid en steeds groo-
teren achteruitgang.

Het ontbinden der slavenmagten door familiesgewijzen ver-
koop, heeft zonder twijfel ten deze hoogst nadeelig gewerkt; het-
geen reeds daardoor ligt te verklaren is, dat men door familiën
slechts heeft verstaan <& moofer

Andere oorzaken van vermindering zijn: groote ongebonden-
heid in het verkeer tusschen mannen en vrouwen, misbruik van
sterken drank, vergiftigingen, verkeerde behandeling van ziek-
ten, zorgelooze onverschilligheid der slaven, maar boven dit alles,
een hoogst gebrekkig en geheel onvoldoend voedingsstelsel.

De Surinaamsche slaven verhongeren niet, want in den regel
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verzadigen zij zich met bananen; maar het ras teert weg door kor-
ten levensduur, omdat zij meer levenskragten verspillen, dan
het voedsel hun kan teruggeven".

Een ander schrijver zegt in 1848 van de Negers:
„Opgegroeid met het denkbeeld, dat zij voor het bestaan van

niemand hebben te zorgen, zelfs tot eigen onderhoud slechts eene
zekere hoeveelheid werk behoeven te verrigten, kan het geene
bevreemding baren, dat de negers weinig hechten aan de verzor-
ging hunner betrekkingen, althans in een land van overvloed,
waar prangende behoeften eene geheel onbekende zaak is.

De slaven worden tot het uiterste toe aangedreven om produc-
ten te maken. Bezwijken zij onder dien last, dan dringt de admi-
nistrateur bij de afwezige eigenaren aan, om andere te koopen; en
vermindert de slavenmagt tot beneden zeker peil, dan bewerkt hij
dat de slaven afgezonderd van de plantaadje verkocht — of naar
eene andere plantaadje overgebragt — worden.

Op die wijze hebben wij sommige plantaadjen, in het tijdsbe-
stek van 25 jaren, tot vier s/avenwag^M zien verslinden, terwijl
een aantal schoone plantaadjen daardoor zijn verlaten".

Wij kunnen dit voorgaande de opvoeding van den Neger door
den Blanke noemen, en zonder vrees verklaren, dat wat de Neger,
of liever de Creool, nu is hij dit aan den blanken egoistischen op-
voeder te danken heeft, of beter gezegd „de Surinamer is het pro-
duct van de opvoeding van den Blanke".

Had Nederland den Neger opgevoed en zich niet door egoisme
laten leiden, dan was de Creool thans een ander schepsel en had
hij bij zijne vele goede eigenschappen, welke hij van zijne Afri-
kaansche ouders heeft, ook die van hef de voor den landbouw ge-
kregen.

De emancipatie was in 1863, dus ongeveer 70 jaren terug, en
wij staan dan ook nog dicht bij de slavernij, en toch, gezien de
intellectueele ontwikkeling van den Surinamer, heeft ons bestuur
het noodig geacht het onderwijs op een lager peil te brengen.

Hadde men dus ook de slaven op de goede wijze tot nijvere
landbouwers opgeleid, de Creool zou zeer zeker in den landbouw
zijn bestaan gezocht en gevonden hebben.

Mogen er ook, hetgeen zeker het geval is, evenals overal ter
wereld, onder de Creolen luiaards zijn, zeker is het, dat ieder
mensch zijn arbeid regelt naar zijne behoefte, en deze houdt ver-
band met zijne ontwikkeling en beschavingspeil.
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Het verval van Suriname dateert niet van heden, maar van
1770.

De gemiddelde opbrengst van Suriname aan suiker, koffie, ka-
toen en cacao gedurende 1750 tot 1775 was ongeveer / 10.207.692
's jaars. Dit werd door ongeveer 450 plantages opgebracht.

Van 1776 tot 1787 was de gemiddelde jaarlijksche opbrengst
/ 9.289.109 of / 918.583 minder, niettegenstaande de verhoogde
prijzen van suiker, koffie en cacao.

Gaan wij ongeveer 100 jaren verder, dus tot 1863, het jaar der
emancipatie, dan zien wij, dat bij 261 plantages, de uitvoer
/ 3.103.099.64* bedroeg, en in 1873 het jaar van de opheffing van
het staatstoezicht, was deze bij 254 plantages, w.o. 60 suiker-
plantages, / 3.181.274. Van 1874 tot 1878 was de gemiddelde jaar-
lijksche uitvoer / 2.719.222, en in 1932 bij ongeveer 46 plantages,
w.o. 4 suikerplantages, / 4.616.374, ofschoon dit gansche bedrag
niet op rekening van den landbouw moet gesteld worden. De uit-
voerwaarde van suiker, koffie en cacao zal denkelijk de twee mil-
lioen gulden niet hebben overschreden, zoodat hier zeker wel van
achteruitgang mag gesproken worden, of liever gezegd, de uitvoer
is gelijk gebleven aan die van 1845 af, en trots andere bronnen
houdt het verval aan, hetgeen voor een deel aan de huidige we-
relddepressie moet geweten worden.

Het verval van Suriname is evenwel ook aan andere oorzaken
te wijten en wel:

I. Het volslagen gemis aan kennis van Suriname in Nederland
en niet het minst bij de Hooge Regeering, hetgeen remmend
werkt voor de welvaart en vooruitgang van dit land.

Wie met de geschiedenis van Suriname bekend is, zal dit wel
moeten erkennen. Wat moet men bijv. ervan denken, als in 1848
de oud-minister van Koloniën, de heer Baud, tegen Dr. Horstman
zegt, „dat men in Nederland met het denkbeeld van Suriname te
hebben verloren reeds gemeenzaam was geworden, en zich in het
verlies van deze Kolonie te troosten wist ?"

Als minister Colijn eenige jaren geleden zegt, dat „zoo hij de
millioenen had, hij toch niet wist, wat met Suriname te doen",
dan verkondigt hij niets nieuws, maar blijft de traditie getrouw
en zet voort een verkeerd bestuursbeleid, gevolg van gebrek aan
kennis van dit land, waardoor wij steeds dieper en dieper in het
moeras zinken.

Baron van Heemstra had het in 1923 luide verkondigd, doch
wat heeft dit geholpen?

Suriname blijft in Nederland onbekend en daarom onbemind.
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De minister van Koloniën regeert over Suriname. De gouverneur
is slechts dienaar. De autocratie heerscht.

Tot op dezen dag is nog waar wat in 1856 geschreven werd:
„Het behoeft geen betoog, dat hooggeplaatste ambtenaren, juist
door hun hoog standpunt, de minste geschiktheid hebben, om
bekend te worden met den inwendigen toestand eener maatschap-
pij.

II. Een gevolg van het onder I genoemde is het hierheen zenden
van Oost-Indische ambtenaren.

Reeds in 1856 verheft een schrijver zijn stem hiertegen. „Uit
dien hoofde is er maar weinig, dat verderfelijker voor Suriname
werkt, dan benoemingen van O. I. ambtenaren tot gezagvoerders
in de W. I."* „Het ware beter", zeide daaromtrent eens een be-
roemd Nederlandsch staatsman en Regtsgeleerde, „dat men den
eersten den besten dorpsburgemeester het Bestuur over de W. I.
koloniën toevertrouwde; hij zoude in den regel altijd nog geschik-
ter te achten zijn, voor de waarneming der betrekking van Gou-
verneur van Suriname, dan de meest verlichte O. I. ambtenaar,
die, doordrongen van verkeerde indrukken, aldaar aankomt en
zich onwillekeurig altijd het bestuur van Java voor oogen stelt,
dat echter van dat Suriname evenzeer verschilt, als de tegenover-
gestelde ligging der beide landen op den aardbol".

Wij deelen in die zienswijze geheel en volkomen. Een
O. I. wijze vooral is ongeschikt geworden om zich te hervormen
tot een W. I. wijze; omdat geen inspanning denkbaar is, die de
eens ontvangen indrukken kan abstraheeren in de W. I., waar
iedere toepassing van O. I. denkbeelden eene verwarring teweeg-
brengt, die de rampzaligste gevolgen na zich sleept. . . .

Is er in de verste verte eene vergelijking te denken
van Suriname met Java, van Surinaamsche Negers met Javanen ?
Behalve het hemelsbreed verschil van karakter en natuur, dat
er bestaat, verschillen er nog de eigenaardige gewoonten en
instellingen. En moeten nu die O. I. eigenaardigheden in Surina-
me worden ingevoerd, om de Negers beter te doen werken?
Staat er niet tegenover, dat zij minder of in het geheel niet zullen
werken, wanneer zij door teleurstelling worden ontmoedigd?

Sluit dit ook niet eene veroordeeling in zich van de Javaansche
kolonisatie, een product van O. I. wijzen, die geen W. I. wijzen
zijn en ook nooit worden kunnen, omdat zij, eenmaal van den
O. I. geest bevangen, alles van O. I. standpunt uit bezien en naar
O. I. maatstaf meten, getuigen de verslechtering van ons Onder-
wijs en de loonsverlaging van plantagearbeiders?
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III. Ons op al te groote leest geschoeid bestuursstelsel. Surina-
me is een ambtenarenkolonie hoort men weleens en dit is volko-
men waar.

Zegt het niets, dat jaarlijks meer dan 3 millioen of ruim 70%
van de geraamde begrootingsontvangsten ten behoeve van de
ambtenaren komt, en dat op eene bevolking van 150.000 zielen?

Is het niet bekend, dat op vele kantoren het personeel te groot
is, en velen, w.o. vooral dames, zoo licht in gevaar komen hun
tijd meer met conversatie dan met werken door te brengen ? Ook
is de geleverde arbeid niet evenredig aan den tijd, welke door hen
op de bureaux wordt doorgebracht, zoodat bij uitbreiding de
achterstand steeds aangroeit.

Gelukkig, dat er uitzonderingen zijn en wij op eenige plichts-
getrouwe ambtenaren, vooral onder de ouderen, kunnen wijzen.

Zoolang wij geregeerd worden door O. I. ambtenaren, die ge-
woon zijn op grooten voet te leven, — Indië kan dit wel, maar
Suriname niet — en zich evenals Oostersche heerschers door een
leger van dienaren zien omringd, zal het snoeimes der bezuini-
ging — en daarmede vereenvoudiging — niet wel gehanteerd
worden en zal Suriname steeds dieper zinken.

En wat het gehalte der hoofdambtenaren, naar hier gezonden,
betreft, zeide de minister niet eenige jaren terug, toen door de
Tweede Kamer aanmerking werd gemaakt, dat Z. Excellentie
erkennen moest, dat hij niet krijgen kan, wat hij wil, dus zich
tevreden moet stellen, met wat hij krijgt, hetwelk eene erkenning
in zich sluit, dat de hoofdambtenaren niet berekend zijn voor hun
taak?

IV. Het afwezig zijn der eigenaren van plantages.
In de eerste helft van de 18e eeuw waren van de 452 plantages,

de eigenaren van 350 in Holland; zij lieten het Bestuur hunner
plantages over aan administrateurs.

De schrijver van „Emancipatie door Kolonisatie" zegt: „Ne-
gen tiende gedeelten der plantagiën zijn het eigendom van perso-
nen in Europa wonende en een zeer groot gedeelte derzelve be-
hoort aan naamlooze maatschappijen, door een handelshuis in
Nederland vertegenwoordigd. Van de overige is nauwelijks eene
aan een enkel persoon toekomende. De gevolgen hiervan zijn:
gebrek aan behartiging der meest wezenlijke belangen; vrees voor
verantwoordelijkheid bij de Koloniale beheerders, die alle maat-
regelen van verbetering in den weg staat; gebrek aan eensgezind-
heid bij de bezitters van eene zelfde plantagie; wantrouwen en te-
genwerking
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Administrateuren genoten 10% van de onzuivere
waarde en hadden dus geen dadelijk belang bij de instandhouding
van het hun aanvertrouwde goed, destemeer echter bij de ver-
meerdering van de opbrengst van den landbouw.

Van dien tijd af (het wegtrekken der eigenaren) dagteekent de
achteruitgang van Suriname's welvaart, welke vroeger prover-
biaal was, zoodat Surinaamsche planters een onbepaald crediet
op de beurs van Amsterdam mogten genieten. Het gebruik maken
van dat crediet, vergezeld met hypothecaire verbanden op de
plantaadjen, heeft het beheer van zaken geheel overgebragt in
handen van de administratiekantoren te Amsterdam, wier agen-
ten Paramaribo bewonen en directeuren onder zich aanstellen,
om de plantaadjen te besturen.

De meeste plantaadje-eigenaren hebben hunne bezittingen
voor schulden zien overgaan aan de administratiekantoren. Deze
klagen bitter, dat zij geene voordeelen van den Surinaamschen
landbouw genieten en zoeken hunne winst hoofdzakelijk in de
vracht hunner schepen. De plantaadjedirecteuren, afhankelijke
wezens, genieten slechts eene matige jaarwedde en moeten daar-
voor den beul over de slaven spelen. De slaven verminderen bij
den dag (de jaarlijksche sterfte bedroeg 4,7 percent, de geboorte
2,7 perc, zoodat de sterfte 2 percent meer bedroeg dan de geboor-
te) en de veldarbeid moet naar evenredigheid ingekrompen of
geheel verlaten worden. Zoodoende gaat alles den kreeftengang.
Alleen de Administrateuren worden rijk en keeren naar Neder-
land terug met hunne overwinst, aan anderen overlatende, om op
dezelfde wijze zich een vermogen te verwerven".

Er waren administrateurs, die zes tot acht plantages onder hun
beheer hadden en een deel van de koffie niet naar Nederland,
maar naar Engeland verscheepten, hetgeen te hunnen voordeele
kwam.

V. De Geldzwendel.
Het gestadig wegloopen der slaven, de invallen der Marrons,

de verwaarloozing der plantages en de steeds toenemende weelde,
waren zoovele oorzaken tot achteruitgang, welke de eigenaren
ertoe brachten om gelden van de Amsterdamsche kooplieden aan
te nemen.

Op voorstel van burgemeester Duitz stichtten Amsterdamsche
kooplieden omstreeks 1760 een credietbank en gaven gelden tegen
6% 's jaars op hypotheken op plantages in Suriname. Jaarlijks
moest behalve de rente 5% van de hypotheek afgelost worden,
zoodat na 20 jaar dit bedrag geheel en al terugbetaald zou zijn.
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Deze tegemoetkoming aan de plantages was voorzeker niet
slecht, maar deze goed bedoelde steun zou weldra tot zwendel
overslaan, hetgeen vooral op rekening moet gesteld worden van
het kantoor Schouten en Valens, welks agent in Suriname de be-
ruchte La Croix was, een man, die, zooals de geschiedenis zegt,
„met een enkel pennestreek veel rasser landbouwers en planters
maakte, dan eertijds Pyrrha menschen wist te maken".

Hadden de planters het geld voor hunne plantages besteed,
dan zouden zij en de gansche kolonie erbij baat hebben gevonden,
doch verreweg de meesten gebruikten het geld om hun weelde-
zucht te bevredigen en met elkaar te wedijveren in weelde ver-
toon.

Op de plantages werden loodsen gebouwd van wel / 80.000;
er verrezen dure woningen in Paramaribo, waarin het van huis-
slaven wemelde. Zilver, kristal en porcelein vormden het gewoon
tafelgerei. De planters en administrateurs hielden er prachtige
paarden en koetsen op na, alsmede kostbare tentbooten. Diners,
drink- en kaartpartijen waren aan de orde van den dag. Men leef-
de er maar op los en onbekommerd.

In 1765 barstte de bom en werden vele plantages wegens schul-
den verkocht of onder sequestratie gesteld. Vele planters ver-
vielen tot diepe armoede, daar de plantages meestal niet meer
dan een vierde van de hypotheek bij verkoop opbrachten.

Voeg hierbij de hernieuwde aanvallen van de Marrons en het
wegloopen van de slaven.

Toch scheen het voor een wijle, alsof de voorspoedzon van
Suriname aan den hemel weder verrezen was.

De koffieproductie bedroeg in 1769 14.786.045 pond, hetgeen
tot heden niet overtroffen is. Het was in dezen tijd, dat de be-
ruchte La Croix onbepaald wissels gaf, aan de planters, welke
evenwel alle geprotesteerd terugkwamen.

Zoo was dan in 1770 het verval van Suriname voor goed be-
vestigd, een verval, dat steeds aanhoudt, en waaruit wij naar
alle waarschijnlijkheid niet zoo spoedig zullen geraken.

Het is een verval gedurende 160 jaren. Het ebt maar aldoor
en de vloed is helaas nog niet te merken. Nederland is tot nu toe
in gebreke gebleven, ons uit het moeras te helpen.

Is dit onmacht of onwil? Ik geloof dat het antwoord hierop
onder I en II te vinden is.

VI. De geringe bebouwde oppervlakte.
In den slaventijd is deze gemiddeld geweest 15.000 H.A. of één

duizendste van de gansche kolonie en in 1930 was dit volgens
West-Indische Gids XV 20
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het koloniaal verslag, waarvan wij de betrouwbaarheid niet in
twijfel willen trekken, voor den grooten landbouw 12.468 H.A. en
voor den kleinen landbouw 21.404 H.A., tezamen 33.872 H.A. of
meer dan het dubbele, ofschoon de groote landbouw nu ongeveer
2000 H.A. minder in cultuur heeft, dan in den slaventijd.

VII. Ziekten in de cultures.
Hieronder heeft een van onze vroegere voorname stapelproduc-

ten, de cacao, door thrips, kanker en vooral door de krulloten-
ziekte geleden.

Bedroeg de productie in 1895 nog 4.456.338 K.G., in 1932 was
deze 125.800 K.G.; een teruggang met meer dan 4 millioen K.G.

Van 1890 af — uitgezonderd 1892 — tot en met 1903 was de
cacao-productie nimmer beneden de 2 millioen K.G. In 1923 was
deze nog meer dan één millioen K.G., maar nadien steeds minder.

Door de ziekte in de cacao werden de planters genoodzaakt
die cultuur vrijwel te verlaten, en zich te wijden aan de koffie,
zoodat de opbrengst hiervan van 1917 af met 1.546.000 K.G. steeg
tot 3.853.400 K.G. in 1932, hetgeen voor de planters toch niet
veel beteekent door de lage marktprijzen, en vele plantages
maken dan ook gretig gebruik van gouvernementssteun.

Of er thans in Nederland een truc wordt toegepast om de
prijs van de koffie laag te houden is mij niet bekend, evenwel
werd op het einde van de 19de eeuw door de directeuren in Ne-
derland de prijs van de koffie gedrukt.

Wat was het geval? De verhypothekeerde plantages moesten
hun producten naar Nederland opzenden aan de Directeuren.
In plaats dat deze de koffie op de beurs verhandelden, verkochten
zij deze bij inschrijving aan makelaars, door hen opgeroepen. Be-
grijpelijk is, dat deze makelaars een trust vormden evenals de op-
koopers van landbouwproducten te Paramaribo en trachtten zoo
goedkoop mogelijk te koopen.

De directeuren paaiden hun geweten met de koffie te hebben
verkocht aan den hoogsten inschrijver, zonder zich af te vragen
of er geen hooger prijs kon gemaakt worden.

VIII. De hooge belastingen.
Natuurlijk moeten tot instandhouding van de huishouding

in elke beschaafde maatschappij belastingen geheven worden.
Maar wanneer men ziet, dat juist in tijden van malaise de belas-
tingsschroef meer en meer wordt aangedraaid, dan is dit geen be-
wijs van wijs beleid.

Destemeer springt het in het oog, wanneer, nadat een vorig Be-
stuur heeft verklaard, dat de belastingsschroef niet meer kan
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aangedraaid worden, een volgend bestuur in een nog slechteren
tijd dit wel doet, al is het onder den naam van opcenten en sala-
riskortingen.

En ons tarief van invoerrechten ?
Is het geen tijd, dat het bestuur tot tariefsverlaging overgaat ?

Een sprekend staaltje van zeer hooge tarieven is het invoerrecht
op tabak. In 1848 werd dit nog bepaald op 30 et. per 100 pond en,
met vreemde schepen aangevoerd, op het dubbele. Onze huidige
tariefverordening vraagt van z.g. Amerikaansche tabak — d.i.
tabak in bladen — / 2.50 per K.G. of ruim 416 maal zooveel.

IX. De oude werkwijze in den landbouw.
Bij de huidige verouderde werkwijze in den landbouw is een

groote macht arbeiders vereischt. Overal ter wereld tracht men
door mechanische werkwijze een meer intensieven landbouw te
drijven, en, ofschoon het niet ontbroken heeft aan pogingen ook
hier in Suriname daartoe te komen, blijft dit, op het ploegen van
de rijstvelden na, een vrome wensch.

Dat de bebouwde oppervlakte om deze redenen niet noemens-
waard kan uitgebreid worden, en de kostprijs van het product
steeds hoog blijft, is hierdoor te verklaren.

Ook is de oude werkwijze remmend voor de verbetering en ver-
meerdering van het product.

X. De buitenlandsche markt.
Dat wij met het buitenland moeilijk kunnen concurreeren, vindt

zijn oorzaak in punt IX. Toch moeten wij trachten onze producten
op de buitenlandsche markt te brengen, waar en zooveel moge-
lijk. En daar nu het particulier initiatief in dezen niet veel ver-
richt, is het de plicht van het Bestuur hierin te treden. Maar hoe
wordt in deze gehandeld?

Is er niet gedraald, totdat de markt voor sinaasappelen in Ne-
derland voor ons zoo goed als gesloten is, daar wij niet op het
juiste tijdstip met de gewenschte sinaasappel op de markt kwa-
men?

En wat dreigt nu weer met de bacove te gebeuren ? Zullen wij
nog steeds proeven blijven nemen, om, als wij eens tot export
komen, te bemerken, dat wij nog in den tijd der beproeving zijn
en wij geen markt kunnen veroveren ?

Met het voorgaande hoop ik, voor zoover ik hiertoe in staat
ben geweest, beknopt en duidelijk het verval van Suriname te
hebben verklaard en de meening weerlegd te hebben, alsof dit
verval aan de bevolking geweten moet worden.
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Ik hoop, dat Nederland thans oprecht toonen zal, niet in woor-
den, maar met daden, dat het den ernstigen wil heeft, Suriname
uit het moeras te helpen en dit schoone, vruchtbare land met
vele mogelijkheden, te maken tot wat het dient te zijn, een dia-
deem aan de kroon van Nederland, en dat de Surinamers ook be-
grijpen mogen, dat ieder naar vermogen moet trachten het verval
van zijn geboortegrond tegen te gaan.

Ik wil eindigen met dat, waarmede Netscher zijn „Geschiedenis
van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice" besluit, n.l.:
„Neerlands koloniale historie heeft waarlijk genoeg aan een „Ver-
zuimd Braziel". Het zou al te beschamend zijn, indien de nazaten
ook nog op een „Verzuimd Suriname" moesten wijzen!"
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