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„Ten opzichte van de cultuur heeft men in Suriname
tot nog toe alleen te maken met de ruim 50 K.M.
breede kuststrook van goeden kleigrond, hetgeen echter
volstrekt niets beslist omtrent de meerdere of mindere
geschiktheid van de meer stroomopwaarts gelegen ter-
reinen voor de teelt van stapelproducten. " zegt het
Rapport der Studie Commissie van het Sur. Studie
Syndicaat op pag. 15.

Die 50 K.M. breede kuststrook vertegenwoordigt
ongeveer -g- deel van het totaal oppervlak der kolonie,
terwijl van het resteerende -f- deel, vooral wat cultuur-
mogelijkheid betreft, nagenoeg niets bekend is.

Te veel heerscht onder de weinigen die zich in ons
land voor Suriname interesseeren de meening, dat
het kustgebied voor cultuur de meest gunstige voor-
waarden biedt en dat vanaf de kust begonnen moet
worden het geheele land — voorzoover de grond zich
daartoe leent — in cultuur te brengen.

Mocht dit vroeger het geval zijn geweest, m. i. geldt
dit thans niet meer; als met alles kan ook hier gezegd
worden „nieuwe tijden, nieuwe zeden — methodes".

Om dit duidelijk te maken dient meteen enkel woord
de cultuurontwikkeling van de kolonie te worden be-
sproken.

De eerste planters vestigden zich in hoofdzaak
langs de vruchtbare hoog gelegen oevers der Suriname-
rivier, maar reeds spoedig na de komst van onze land-
genooten zien wij pjantages verrijzen in het zeer vrucht-
bare laag gelegen kustgebied, waar indijken der gronden
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noodig was ten einde de aanplantingen tegen over-
strooming te vrijwaren.

Dit indijken op zichzelf was kostbaar, maar het
polderland bood verschillende groote voordeden boven
het hooger gelegen terrein.

In beide streken was de grond vruchtbaar, maar
de lage ligging der polderplantages maakte een door-
snijding dezer plantages met waterwegen mogelijk, waar-
door niet alleen het transport vergemakkelijkt werd,
maar waardoor tevens in de droogste tijden het vocht-
gehalte van den ondergrond voldoende kon worden
geregeld, daar het mogelijk was uit achterliggende
moerassen water in de polders in te laten.

Deze beide groote voordeelen miste het meer stroom-
opwaarts gelegen terrein.

Later kwam hier nog bij dat het polderland meer veilig-
heid bood tegen invallen der boschnegers, terwijl tevens
deze streken het wegloopen van slaven bemoeilijkten.

Bij het werken met uitsluitend levende kracht boden
deze polderlanden groote voordeelen en is het begrij-
pelijk dat hier de cultures hun groote vlucht namen.

Wat van die eerstijds bloeiende plantages is over-
gebleven, komt nog in het polderland voor, maar
bezien onder het licht van onzen tijd bestaan de voor-
deelen boven het hooge land langs de rivieroevers'
gelegen niet meer, zeer zeker niet, indien de door mij
verzamelde gegevens omtrent den middenloop der
rivieren juist zijn. (Zie mijn artikel „De Toekomst
van Suriname als Suikerland." in het Meinummer
van De West-Indische Gids).

Suriname sukkelt evenals zijn buren en andere
suikerproduceerende landen aan een chronisch gebrek
aan werkvolk. (Australië, Hawaï, Louisiana, Cuba enz).

Door immigratie tracht men in die landen evenals
in onze kolonie in dit te kort te voorzien en voert
Hawaï Japanners en Portugeezen aan, Cuba werk-
krachten uit buurtlanden, maar tevens ook van verre,
als China en Spanje.

In the Louisiana Planter van November van het
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vorige jaar komt een bericht voor over de komst van
5000 Chineesche werklieden, terwijl in het zelfde blad
van 20 December staat dat een bericht uit Spanje zegt
dat 10000 Spanjaarden naar Cuba wenschen te gaan.

Echter wordt tevens getracht middels mechanische
middelen in het te kort aan werkkrachten te voorzien.

„Labor saving" is het parool in die landen en in
bijna elk nummer der daar verschijnende valkbladen,
komen berichten daaromtrent voor.

Ik wil hier een oogenblik bij stilstaan en een kort
overzicht geven van hetgeen op dit gebied elders ge-
daan en geschreven wordt.

De in de rietsuikerwereld bekende Nöel Deerr schrijft
in een aan de Regeering van Cuba ingediend rapport
(Archief J. S. I. 1915.)

„In een ander gedeelte van dit rapport heb ik de
mogelijkheid van een alkoholindustrie besproken, waar-
bij de melasse als grondstof dient. Bij de schaarsche
en dure arbeidskrachten moet van alle middelen ge-
bruik gemaakt worden om de capacteit van iedere
eenheid van werk te verhoogen.

De mogelijkheid bestaat dat met een goedkoope
bron van kracht en het gebruik van machinaal gedre-
ven landbouwwerktuigen een veel goedkooper en meer
intensieve grondbewerking verkregen kan worden."

In the Louisiana Planter 1915 blz. 402 komt een artikel
voor „De Toekomst van Cuba." Hierin lezen we o. m.:

. . . . „Al zijn de voorhanden arbeidskrachten wel
wat krap, de ontwikkeling der mechanische hulp-
middelen is van dien aard, dat het volgende jaar EEN
man het werk van TWEE kan doen.

De ingenieurs van de Ver. Staten zullen ons voorzien
van mechanische inrichtingen om het riet te snijden,
op lorries te laden, naar de fabrieken te transporteeren,
daar op carriers te lossen etc."

The International Sugar Journal. 1916, bevat een artikel
over de suikerindustrie in Cuba, waarin o. m. voorkomt:

„Bewerking Bij de ontginning der bouwgron-
den wordt na kappen en branden het riet onregel-
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matig tusschen de achtergebleven boomstronken ge-
plant, na het snijden van het riet houdt men snit aan.

Er wordt meestal gewied; in sommige gevallen
wordt ook bijna geen verdere zorg aan het riet besteed.

Het ploegen geschiedt door een eenvoudige door
ossen getrokken ploeg, het maken der plantrijen ge-
schiedt met de hak (werktuig) hoewel hiervoor meer
en meer kleine ploegen gebruikt worden.

Kabelstoomploegen worden hier en daar gevonden en
caterpillartractors en ploegen, die direct door een motor
gedreven worden, komen langzamerhand in zwang.

. . . .Vooruitgang sedert 1913—14 In West Cuba
begint men een toenemende aandacht te schenken
aan de toepassing van kunstmeststoffen, aan de mo-
gelijkheid van kunstmatige irrigatie en aan het ge-
bruik van werktuigen van machinale grondbewerking."

Het „Annual Report of the Bureau of Sugarexperi-
ment Station" in Queensland (Australië) 1915 zegt o.m.:

„Nieuwe werktuigen voor de teelt van suikerriet
werden ingevoerd en vinden allerwege toepassing."

In the Louisiana Planter van 10 Mei 1919 komt
een bericht voor dat een bekend suikerindustrieel
van Trinidad de grootste suikerplantages van Loui-
siana bezocht heeft ter bestudeering van de werking
van tractors in de suikerrietvelden aldaar en stelt
hij zich voor op groote schaal in Trinidad dergelijke
machines in te voeren."

In het zelfde blad van 5 Juli komt een correspon-
dentie uit Australië voor waarin we o.m. lezen dat een
der voornaamste redenen van een bezoek aan Cuba was
geweest het bestudeeren van de op Cuba in de suikercul-
tuur gebruikt wordende mechanische oogst werktuigen."

Over Cane Farming lezen we in een andere aflevering:
„Er moet van elk levende kracht sparend middel
gebruik gemaakt worden."

Vóór ik dit overzicht sluit, wil ik met een enkel
woord schetsen wat op het gebied van mechanische
grondbewerking in de Java suikerindustrie is bereikt.

Men moet hierbij niet vergeten, dat — zie mijn
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artikel over „De Toekomst van Suriname als Suiker-
land" — Java geen gunstige voorwaarden biedt voor
een mechanisch bedrijf.

Den Administrateur van de S.F. Sempalwadak,
den Heer J. F. W. van Vloten, komt de eer toe de
laatste jaren met groote energie en kennis voor me-
chanische grondbewerking op Java te hebben geijverd.

Er zijn verschillende publicatie's daaromtrent in
het Archief der J. S. I. verschenen, waaruit ik het
meest voor dit doel geschikte wil aanhalen.

In de jaargangen 1914 en 1915 lezen wij dat op
Sempalwadak in het eerste jaar een 60 P.K. en het
volgende jaar een 75 P.K. Holt Caterpillartractor
ontvangen werd.

Beide tractors, die beurtelings gedurende ongeveer
vier maanden in gebruik waren, bleken geheel betrouw-
baar en bedrijfszeker; gedurende dezen termijn werd
wegens pannes aan den motor slechts 5i uur gestopt,
en wegens pannes aan de machine 68| uur.

Brekages van eeriig belang hadden niet plaats.
De Ned. Ind. Landbouw Mij. is thans in het bezit

van een „Extra Giant" caterpillar van 125 P.K., de
andere heeten „Giant".

. . . . Wij kunnen met goede inlandsche chauffeurs
volstaan, per werkdag en per machine twee in getal,
die elkaar bijv. om de drie uur afwisselen en waardoor
ook het schaf tuur kan worden uitgeschakeld. Het
is natuurlijk wenschlijk elk uur van den dag te benut-
ten, omdat het hier gaat om de opgegeven taak in
den kortst mogelij ken tijd af te werken en hoewel het
niet onmogelijk is met een paar goede schijnwerpers
en een paar bakenlichten ook des nachts te ploegen,
heb ik deze methode niet in praktijk gebracht.

Na het aantal geploegde bouws (0,71 H.A.) en de
aard der gronden te hebben opgegeven, lezen we ver-
der: . . . . „De diepgang van de scharen varieerde tus-
schen 10 en 13 duim, afhankelijk van de grondgesteld-
heid. In den regel konden zes scharen worden aange-
zet met bij uitzondering acht.
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. . . . Op een andere fabriek werd 5J bouw per dag
geploegd met zes scharen. Op een dag werd 8 | bouw
eenmaal verkregen. Kosten ƒ6,80 per bouw zonder
afschrijving en chauffeursloon.

Op lichte gronden werd gemakkelijk 10 bouw geploegd.
Op zwaren grond werd met een plantgeulenploeg

8—10 bouw per dag verkregen."
De cijfers met een extra giant op lichten grond

kunnen veel hooger zijn.
Men prefereert op Java over het algemeen de Reyno-

sobewerking (gegraven geulen) boven de ploegmethode
en daarom is ook in deze richting getracht een oplos-
sing te vinden.

De Firma Geveke te Amsterdam heeft daarvoor
een machine geconstrueerd, waarover we o. m. een
beschrijving in het archief der J. S. I. van 1918 lezen
door J. van Moll.

Er wordt daarin van deze machine gezegd: „Het
is een werktuig borend, verkruimelend, opvoerend,
stortend, vormend. Het zal mogelijk blijken om met
weinig kracht en een hoog nuttig effect er den meest
weerspannigen grond mee te „geulen."

In verband met „Labor saving machinery" wijs ik
nog op hetgeen M. W. Etty in het Archief der J. S. I.
schrijft onder „De Suikerindustrie in Queensland":

„De jonge aanplant wordt zoo te zeggen nooit uit
de hand gewied, daar dit veel te kostbaar zou zijn . . . .
Men heeft zijn toevlucht genomen tot vernuftige ge-
reedschappen en werktuigen, welke handenarbeid ge-
heel uitschakelen.

Als het riet nog klein is, wordt de scuffler door een
paard getrokken tusschen de planten heen getrokken
en al het onkruid wordt er door verwijderd.

Als het riet 18" hoog is, wordt de scarifier er door-
heen gehaald en als het 3' 6" hoog is de schijvenploeg.
Verder niets Na een snit wordt het veld niet be-
ploegd, maar de verschillende bewerkingen met scuffler
etc. worden herhaald.

Landbouwwerktuigen. . . . . Het plantwagentje be-
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staat uit een houten bak op wielen. In de houten bak
worden de bibits (plantstekken) gelegd. De man die
het wagentje bedient zit op een plank, welke dwars
over de bak ligt en werpt de bibits in een trechter

Deze trekken een gleuf in de plantgeul en het ge-
heel is zoo geconstrueerd dat zoodra de bibit uit den
trechter valt en plat ligt de aarde er zich over sluit.

. . . . Het wagentje wordt door twee paarden voort-
getrokken en de man die het bestuurt, regelt de snelheid
der paarden en de tusschenpoozen van het werpen der
bibits in den trechter zóó, dat de afstanden van eind tot
eind der bibits 4" zijn. Een man beplant met zulk een
wagentje 5—7 acres per dag dat is 2$—3£ bouw

Ter vervanging van dierlijke kracht, welke voor het
trekken der landbouwwerktuigen noodig is, bestaan in
den handel lichte tractors, welke zich gemakkelijk tus-
schen de plantrijen bewegen.

De beteekenis der voor de cultures geconstrueerde
mechanische middelen blijkt o. a. uit een officieel door de
Ver. Staten uitgegeven rapport, dat in de eerste helft van
1918 58543 tractors in dat land werden vervaardigd,
waarvan in den zelfden tijd ongeveer 25 % werden uit-
gevoerd, gedeeltelijk voor de suikercultuur in Mexico.

Onder „Lidgerwood Labor Saving Machinery" wordt
in een bericht geschreven dat mechanische grondbe-
werkers thans de tropen binnenvallen.

. . . . Het vraagstuk van mechanisch rietsnijden schijnt
opgelost te zijn, evenals het mechanisch opladen van
het gesneden riet.

En ten slotte wil ik nog melding maken van het
volgende, belangwekkende berichtje: „We are confident
that the Cuban Government will cooperate with re-
presentatives of manufacturers of agricultural machin-
ery and will be very willing to have demonstrations
take place at the Government Experimental station
at Santiago de las Vegas a few miles from Havanna."

Wij zien hieruit niet alleen dat in verschillende
landen aan de middelen welke de landbouwtechniek
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verschaft groote waarde wordt toegekend, maar dat
hierin het middel wordt gezocht het groote tekort
aan levende kracht aan te vullen, waardoor m7èm'dmg
der cultures mogelijk wordt.

Ook in Suriname wordt men wakker; we lezen over
toepassing van tractors in het Rapport der S. C.:

„Het mechanische ploegen en geulen trekken ver-
keert nog wel in het proef stadium, maar men vordert
goed. Op „Alliance" werd een veld geploegd met den
„Avery" tractor en discploeg.

... Geploegd werd 9—10 duim diep. ... Na het geheel om-
ploegen werden de plantgeulen gemaakt met dezelfde disc.

De Averytractor is te zwaar gebleken en heeft meer-
dere fouten.

InDemerara deed men er dezelfde ondervinding mede op.
. . . . Na den zwaren Averytractor is een caterpillar

van handzamer afmeting, de „Cleveland" met een
motor van 20 P.K. en met bijbehoorenden ploeg in
Demerara ingevoerd en beproefd.

De resultaten zijn voorloopig bemoedigend. Er worden
steeds meer van die kleine tanks ingevoerd; verschillende
fabrieken hebben het niet bij één proef machine gelaten.

In Demerara komt volgens den Heer Shields het
ploegen met dezen tractor per 0,4 H.A. uit op ƒ3,—,
diepte 7—8 duim.

. . . . De grond in Demerara is verschillend, hier
zwaar, daar licht.

Voor het losmaken der banken en het aanaarden
zoekt men er ook in den caterpillartractor de oplossing."

Behalve voor de suikerrietcultuur ziet het Rapport
ook in mechanische kracht toekomst voor enkele
andere cultures en boschexploitatie.

Het begin is er dus en indien de suikerindustrie
aldaar over flinke krachten beschikt zal binnen korten
tijd het werk volk vraagstuk grootendeels zijn opge-
lost, zoo daarnaast tevens wordt doorgegaan met
den aanvoer van javaansche immigranten.

Een mechanisch bedrijf bindt per vlakteeenheid
op zwaarderen grond meer werkkrachten dan op lichteren
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en zal hier in het algemeen veel economischer werken.
Een zelfde tractor, b.v. een van 20 P.K. als de

Cleveland, zal op zware klei bij het ploegen tot bijv.
9" diep met één ploegschaar — dus één voor — kunnen
werken, waar op lichteren grond met drie misschien
vier scharen zou kunnen worden gewerkt.

De verhouding in het aantal noodige ploegen is
dan 4 : 1 , aannemende dat men in denzelfden tijd
een zelfde oppervlak zal willen ploegen, terwijl tevens
viermaal meer werkkrachten gebonden worden.

Het gewicht van een 20 P.K. tractor als de „Cleveland"
vertegenwoordigt ongeveer het maximumgewicht dat
een tractor op Surinaamschen poldergrond mag hebben,
waar op hooger gelegen gronden een 125 P.K. tractor
als de reeds genoemde Extra Giant kan worden benut.

Een dergelijke zware tractor bindt echter een zelfde aan-
tal menschen en kan stel zesmaal meer presteeren waar-
door het verhoudingsgetal voor werkkrachten bij mecha-
nisch bedrijf op zwaren en lichten grond wordt 24 : 1.

Dit cijfer is feitelijk hooger, daar voor onderhoud
ook weder meer arbeiders gebonden worden.

Er is echter meer.
Het aantal ploegdagen is op zwaren grond kleiner

dan op lichten, daar na regen het ploegen op den eersten
grond langer stopgezet moet worden, waardoor ook
weder meer ploegen noodig zijn om in eenzelfden tijd
een zelfde oppervlak grond te ploegen.

Nemen we nu aan dat dit 20 % meer bedraagt dan
wordt het verhoudingscijfer ongeveer 28 : 1.

Nu weet ik wel dat deze cijfers slechts in de praktijk
met juistheid zijn vast te stellen, maar het is hier
mijn bedoeling het verschil scherp te doen uitkomen.

In vele gevallen zal het met de bewerkingen — aan-
aarden enz. — en oogsten der gewassen evenzoo gaan;
lichte grond laat zich gemakkelijker bewerken en
zal daarom minder werkkrachten binden, terwijl oogst-
en transportmachines na regen op zware klei langer
moeten wachten om weder te kunnen worden gebruikt
dan dit op lichteren grond het geval is.
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De lichtere gronden bieden ten opzichte van het
werkvolkvraagstuk grootere voordeden dan de pol-
derstreken, waardoor de waarde van het hooger gelegen
gebied in dezen tijd meer op den voorgrond zal gaan
treden, terwijl — zie mijn opstel — „De Toekomst
van Suriname als Suikerland." — middels pompen
het uitdrogen der gewassen in den drogen tijd kan
worden voorkomen en moderne transportmiddelen de
transportbezwaren bij het ontbreken van vaartrenzen
kunnen vervangen.

Ik stel me voor dat bij toepassing van sterke machines
en ploegen als daarvoor op Java in gebruik per e/raaa/
15 H.A. gemakkelijk kan worden geploegd en een
grooter oppervlak van plantrijen kan worden voorzien,
terwijl hiervoor zes arbeiders noodig zijn.

De bewerkingen na het ploegen zullen op lichteren
grond ook veel gemakkelijker loopen en minder volk
binden dan op zwaarderen grond.

Wordt dan ten slotte van plantmachines — zooals,
naar mij van deskundige zijde werd verzekerd bij de
suikercultuur in Australië in gebruik zijn — en andere
werktuigen voor onderhoud en oogst der gewassen
gebruik gemaakt dan wordt voor Suriname het type
cultuur gevormd dat daar op zijn plaats is en waardoor
de ontwikkeling der kolonie een flinken stoot in de
goede richting zal krijgen.

Javaplanters, die dit lezen, moeten niet vergeten
dat wat op Java met een intensieve cultuur niet mo-
gelijk is, elders, waar een extensieve cultuur gedreven
wordt, voldoet; lezenswaard is in dit opzicht ook hetgeen
door de Heeren van Baak en Gogelein in het Archief der
J. S. I. geschreven werd omtrent de cultuur op Hawaï.

Zoo gaat het ook met rietsnijmachines, welke op Java
niet te gebruiken zijn daar men den eisch stelt bij het snij-
den de penwortel mede te oogsten, waar dit in Suriname,
waar snitten worden aangehouden niet verlangd wordt.

In het Rapport der Studie-Commissie wordt geklaagd
over de dikwijls onbegaanbare wegen op de plantages.

Niet verharde wegen op kleigronden zijn na regen
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veel langer onbegaanbaar dan op lichteren, doorlaten-
den grond en nu is het natuurlijk mogelijk de eerste
te verharden, maar voor het uitsparen van werkkrach-
ten is het een voorname factor dat men gebruikma-
kende van moderne transportmiddelen met de voer-
tuigen kan komen op de plaats waar geoogst wordt,
waardoor de producten snel gebracht kunnen worden
naar hoofdpunten, fabriek, vaartrenzen enz.

Voor sommige cultures is het aanleggen van décau-
villespoor daarvoor te kostbaar en daarom moet ge-
bruik gemaakt worden van minder kostbare middelen.

In verband hiermede wijs ik op de ontwikkeling der
industrie van verschillende motorvoertuigen, waarover
o. m. in The Louisiana Planter van 11—10—'19 onder
„Auto Trucks introduced for Hauling Cane" een arti-
keltje voorkomt, terwijl verder in het tijdschrift „Sugar"
van November '19 en Februari '20 resp. de volgende op-
stellen worden gepubliceerd: „Motor Cars v. s. Animal
Power'' en „Making Uses of the Motor Truck and Tractor''.

Niet alleen voor de rietcultuur maar eveneens voor
andere cultures zullen verschillende dezer moderne
transportmiddelen er toe kunnen medewerken het werk-
volkvraagstuk in Suriname op te lossen.

Twintig jaar geleden in de kolonie vertoevende
kreeg ik den indruk dat men daar in vele opzichten
te veel achter Demerara aanhinkt en dien indruk
heb ik thans nog; misschien is deze zelf verscherpt.

Al mag dit verklaarbaar zijn, het blijft desniettemin
onjuist.

Wij, Nederlanders, hebben op het gebied der tro-
pische cultures onze sporen verdiend en behoeven
niet achter te staan bij eenig ander land; integendeel,
wij kunnen in menig opzicht de leiding nemen en zijn
instaat onzen eigen weg te banen.

Het is in de eerste plaats noodig dat groote belangstel-
ling voor en kennis van Suriname wordt opgewekt en ver-
spreid onder dat deel onzer landgenooten, dat op velerlei
gebied in onze Oostindische koloniën zijn sporen heeft ver-
diend en dat zich — begrijpelijk — in hoofdzaak uitslui-
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tend interesseert voor streken waar het gewerkt heeft.
„Labor saving" is het parool van verschillende

tropische cultuurlanden en ook op Java is dit de laatste
jaren doorgedrongen, niet zoozeer als gevolg van ge-
brek aan werkkrachten als wel wegens de zucht en
noodzakelijkheid er minder afhankelijk van te zijn
en al laten de daar heerschende toestanden het be-
reiken van een hoog nuttig effect der landbouwtech-
niek niet toe, er wordt daar in die richting reeds veel
gepresteerd en Suriname zal daar misschien ten slotte
de beste vruchten van kunnen plukken.

In September 1918 zond ik aan een onzer z. g. n.
leidende economische bladen een opstel over „De
ontwikkeling van de slecht bevolkte streken in onze
koloniën.", waarin ik o. m. wees op de groote betee-
kenis van een mechanisch gedreven rijstcultuur op de
Buitenbezittingen als middel om het voedselvraagstuk
onzer Oostindische bezittingen op te lossen.

Men weigerde opname daar de ideeën weinig uitvoer-
baar schenen; intusschen zijn en worden dergelijke
rijsthoeven op Sumatra opgericht.

Verder schreef ik daarin: „Deze vindingen (der
landbouwtechniek) moeten wij voor onze slecht be-
volkte vruchtbare koloniale gebieden benutten voor de
cultures van rijst, mais, grondnoten enz.

De Staat zelf of een groep belangstellenden of een
combinatie van beide moet het initiatief nemen zoowel
hier te lande als in de koloniën de werking der beste
tractors, graafmachines en andere werktuigen op daar-
voor geschikte terreinen te demonstreeren en een
gelegenheid scheppen, waar voor het behandelen en
onderhoud dier machines personeel wordt opgeleid.

De belangstelling onzer machinefabrikanten moet wor-
den opgewekt, opdat wij zelf spoedig instaat zij n van nieuwe
vindingen in eigen land (koloniën) te profiteeren."

Voor Oost-Indië is dit voorgaan door den Staat mis-
schien minder noodig, daar het particulier initiatief aldaar
voldoende krachtig is, maar voor Suriname acht ik
het evenals toen nog steeds van zeer groote beteekenis.
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er voor mtfc/ztfwisc/ze cw//z«/r

De groote kwestie is of er in de kolonie voor
mechanische cultuur geschikte gronden aanwezig zijn
en hierover wil ik het thans met een enkel woord
hebben.

Het Rapport der S. C. zegt op pag. 15: „ Men
ziet de Boschnegers en Indianen met succes hun
voedselgewassen telen op de „grondjes" langs de
bovenrivieren. Een onderzoek op verschillende plaatsen
ingesteld vanuit de oevers der groote rivieren, gaf
den indruk, dat voor plantenteelt goed bruikbare
gronden in groote uitgestrektheden meer stroom-op-
waarts aanwezig zijn. Vóór tot de ontginning daarvan
kan worden overgegaan, zal echter een omvangrijker
onderzoek dan nu kon geschieden, moeten voorafgaan."

Op pag. 77 staat o.m.: „Taoa^. De proeven in
1899—1901 door een paar Deliplanters, de H.H.
Donath en Kleber genomen om na te gaan of het
mogelijk zou zijn enz Zij kozen daartoe de ter-
reinen tusschen Berg en Dal en de Joden Savanna:
„Worsteling Jacobs", „Kassipora", „Maréchalkreek",
en „Sammetjes Eiland" geheeten.

Als oorzaak van de mislukking gaf de Hr. Donath op:
1. Gebrek aan werkvolk.
2. De slechte weersgesteldheid in 1898—99, terwijl

de Hr. Kleber mededeelde dat door de groote droogte
de grond als los zand uit elkaar viel.

Wij brachten een bezoek aan een der proefterreinen
n.l. dat bij Worsteling Jacobs en kregen, oppervlakkig
beschouwd, een goeden indruk van den bodem voor
deze cultuur. Door de hooge ligging was inpoldering
niet noodig. Het was een soort klei met zand gemengd
zooals wij in Deli ook vaak hebben aangetroffen."

Op pag. 96 lezen wij: Bo^w. „Cassave wordt in
hoofdzaak gecultiveerd op lichte zandige of zandig-
leemige gronden. In kleigrond wil ze wel groeien, doch
de wortels ontwikkelen er niet goed in en het oogsten,
de geheele wortelkrans wordt aan den stengel uit-
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getrokken, gaat moeilijk; in klei breken veel wortels
af, die dan uitgegraven moeten worden."

En verder op pag. 101: „Het bedrijf met eigen aan-
plant is alleen mogelijk op terrein met goeden, lossen
bodem en een overvloed van rein water, dat via filter-
basins de fabriek ingaat Geschikte gronden zijn
er verder de rivieren op. De zandigleemige gronden,
die wij meermalen getroffen hebben, zijn er heel
geschikt voor. De Boschnegers en Indianen vestigen
zich er bij voorkeur op. De groote rivieren zijn daar
helder genoeg, dat het daaruit opgepompte water
met succes te filtreeren is, mogelijk vindt men hier
en daar ook heldere beken. Bedoelde gronden, zelf
al doorlaatbaar, moeten goed af te wateren zijn."

In een vorig opstel haalde ik reeds het volgende
door Dr. H. van Cappelle in het Septembernummer
van De W. I. Gids geschreven aan:

„De weelderige groei van mais, cassave en vrucht-
boomen als lemmetjes en sinaasappelen op de kost-
gronden der negers, die zich als houtwerkers nu en
dan op deze leemterrassen vestigen, doet in de toe-
komst verwachten, dat mïg ŝfré&te teTremew Zawgs <fo«

flflmscAe n z w m yoor ^e cwtówwr
, voor /& fe ' S '

, nadat winsten zijn gemaakt uit de hout-
rijkdommen waarmede zij bedekt zijn."

Ook in de kolonie en in verschillende geschriften
wordt de aandacht gevestigd op de groote vrucht-
baarheid van deze hooggelegen zand-leemgronden.

We zijn met het bespreken der gronden reeds een
eind het binnenland ingegaan en wil ik daarom thans
nog op het volgende, door Dr. van Cappelle in diens
reisverslag in het Nickerie binnenland vermeld, wijzen.

Sprekende over de in de binnenlanden voorkomende
balatariffen, wordt op pag. 195 het volgende gezegd:

„ . . . . Hoe groote oppervlakten worden nu niet af-
gestroopt waar nimmer eenige concessie was. En werpt
men mij tegen: „waaruit trekt gij dit besluit, dat
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deze bolletrieriffen een enorme uitgestrektheid hebben?"
dan wijs ik slechts op de bij de balatainzamelaars
bekende voorwaarden voor het gedijen van den bolletrie.

De Mimusops balata Gaertn. n.l. heeft humus-
houdenden zandgrond noodig, die het water gemakkelijk
doorlaat, welke voorwaarde ik langs beide hellingen
van den bergrug vervuld vond, daar de verweering
de kwartsbestanddeelen van het aan dit mineraal
rijke gesteente gaandeweg vrijgemaakt en in de laagten
heeft neergelegd.

Denkt men nu aan de enorme oppervlakte, waarover
zulke bergruggen met gelijksoortige samenstelling in de
kolonie verspreid zijn en aan de aanzienlijke terreinuitge-
strektheid, die zulke zandgronden langs duizenden en
nogeens duizenden kreken in het bosch beslaan, dan
zal niemand mijn gevolgtrekking voorbarig noemen."

Al is tot heden geen speciaal onderzoek gedaan
naar goede in de binnenlanden voorkomende cultuur-
gronden, teekenen wijzen erop dat zij aanwezig zijn
in uitgestrekte complexen en wordt het langzamerhand
tijd dat er een onderzoek plaats vindt.

Heeft men eenmaal groote uitgestrektheden van
dergelijke gronden gevonden, bijv. daar waar water-
transport is uitgesloten, dan rijst de vraag of een door-
snijding met een spoorbaan wenschelijk is, waarvoor
dan misschien een deel van de bestaande spoorlijn,
welke tot heden niet rendeert, te benutten zoude zijn.

Hoe dieper we het binnenland ingaan des te meer
naderen wij het vallengebied.

Over die vallen heb ik reeds elders geschreven,
maar wensch ik er straks nog met een enkel woord
op terug te komen.

Het onderzoek naar goede cultuurgronden, het op-
sporen van mineralen, het bepalen der waterkrachten
enz. zullen vergemakkelijkt worden door het aanwezig
zijn van wegen in de binnenlanden.

i/e£ m'zew IM SimVrnme. Het reizen in de Surinaam-
sche binnenlanden gaat gepaard met buitengewoon
veel moeilijkheden en krijgt men hiervan een goeden
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indruk door het lezen van de nog steeds veel te weinig
bekende expeditie verslagen.

Ik zelf heb die moeilijkheden en ontberingen een
korten tijd meegemaakt en ik bewonder de mannen,
die daar maandenlang in die uitgestrekte onbekende
streken hebben rondgezworven.

Hun werk is tot heden niet voldoende vruchtdragend
geweest maar zal dit kunnen worden, zoodra de
belangstelling voor Suriname in den kring van onder-
nemende menschen meer wordt opgewekt.

De reden dat meer ontwikkelde blanken tijdens hun ver-
blij f in de kolonie de binnenlanden nooit of zelden bezoeken
ligt èn aan het ongezonde en onherbergzame dier streken
èn aan de weinige kennis welke van dat binnenland
bestaat, zoodat men eigenlijk niet weet wat er te doen.

Dit kan anders worden wanneer het reizen in die streken
gemakkelijker gaat, hetgeen mede noodzakelijk is daar de
bezitter toch moeilijk de waarde van zijn bezit kan
beoordeelen alvorens dit behoorlijk geinventariseerd is.

Daarvoor is het urgent dat in ongeveer het centrum
der kolonie een hoofdstation wordt opgericht, 't welk
snel te bereiken is en van waaruit andere punten
gemakkelijk te bereiken zijn.

Op die manier slechts is een goede en vlugge explo-
ratie der kolonie mogelijk.

Voor een snel verkeer in de binnenlanden leenen
de rivieren zich niet; de in het bovenland voorkomende
versnellingen en vallen belemmeren dit.

Als centraalpunt neem ik bijv. aan het boschneger-
dorpje Mombasoe — voorkomende op de kaart der
Saramaccaexpeditie — in de nabijheid van het op
de kaart van Loth voorkomende Posto aan de boven
Saramacca gelegen.

Dit dorp is ongeveer 100 KM. gelegen van de spoor-
baan waar deze het Mindrinittie-gebied snijdt.

Ten einde nu van uit dit punt Mombasoe snel te kunnen
bereiken is de aanleg van een weg noodig, geen verhar-
den, kostbaren weg met permanente gemetselde bruggen,
maar een breed gekapt pad, dat in den drogen tijd
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met voertuigen is te berijden en waarlangs om de 15
of 20 KM. posthuizen — een soort indische pasangra-
hans — worden opgericht waar de reiziger naast onder-
dak en voedsel ook benzine en olie kan vinden.

Een dergelijke primaire weg zal met niet al te groote
kosten zijn aan te leggen, indien hij zooveel mogelijk door
zwaar bosch en eventueel voorkomende savanna loopt.

De boomen in het Surinaamsche oerwoud hebben over
het algemeen zeer breede kruinen waardoor het onder-
hout ijl is, zoodat daar het kappen van een stel drie
meter breed pad vrij vlug zal kunnen geschieden.

Zoolang men in dit zware bosch blijft, zal men er
in den drogen tijd een harden grond vinden, waar
motortransport zeer zeker mogelijk zal zijn evenals
ossenkarrentransport in den oostmoesson in de Indische
djatiebosschen en op de sawagronden mogelijk is.

Tractors kunnen dan voor goederentransport benut
worden, terwijl Ford-auto's voor personenvervoer moe-
ten zorgen.

Wat de Ford presteert weten zij die dezen wagen
in den regentijd in Indië op de niet- of weinig verharde
binnenwegen hebben zien gebruiken.

Ik stel me voor dat na eenigen tijd Mombasoe boven het
vallengebied gelegen vanaf Paramaribo binnen het etmaal
te bereiken zal zijn, een afstand waar thans een expeditie
met haar nasleep ongeveer twee weken over doet.

Verschillende mechanische werktuigen kunnen bij den
aanleg van dezen eersten Surinaamschen postweg diensten
bewijzen en voor verder onderhoud gebruikt worden.

Van uit Mombasoe zou dan verder een dergelijke
posthuispad gekapt moeten worden naar oost en west,
hier eindigende bij de Blanche Marie val.

Bestaan eenmaal dergelijke verbindingen dan zullen
zij de exploratie der kolonie ten goede komen en zullen
meer dan tot nog toe deskundigen op velerlei gebied
bereid gevonden worden aan deze exploratie mede
te werken, menschen die thans tegen de moeilijkheden
enz. van het reizen in de binnenlanden opzien.

Men kan twijfelen aan de uitvoerbaarheid van een
10
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dergelijk plan, ik kan me dit voorstellen; het heeft
echter deze goede zijde dat het over korten afstand
zonder groote kosten is te probeeren.

Proviandeering enz. van die posthuizen in den
drogen tijd zal een betrekkelijk snel reizen in den
regentijd mogelijk doen zijn, terwijl verder een groot
nieuw gebied voor balatainzamelaars en goudzoekers
openkomt, in alle gevallen gemakkelijker dan thans
te bereiken is.

Een voorloopige waardebepaling der vallen
zal op zich zelf niet moeilijk zijn, wel is echter lastig
het vinden van goede punten voor het eventueel
oprichten van krachtstations.

Hiervoor zal men door uitloven van premie's van
de terreinkennis van boschnegers, indianen en bijv.
balatableeders gebruik kunnen maken.

Z?ra«^/w^. Met een enkel woord wil ik over hout
als krachtopwekker spreken.

De oude methode van brandhout middels levende
kracht te verzamelen en te transporteeren is voor
Suriname kostbaar.

We vinden hierover iets in het Dagboek der Sara-
maccaexpeditie van van Stockum, die op pag. 53
schrijft: „In een afzonderlijk dorpje nabij het établis-
sement aan de rivier gelegen wonen de circa honderd
arbeiders, die de maatschappij in dienst heeft, sommige
met hun gezinnen. Hoewel het eigenlijke bedrijf bijna
geheel machinaal geschiedt zijn er toch zooveel handen
noodig om al het hout te kappen dat in de vuren van
de stoomketels verstookt wordt.

De hooge arbeidsloonen, die daarvoor moeten worden
betaald, vertegenwoordigen het grootste gedeelte van
de onkosten aan het bedrijf verbonden. Het kappen
van een vaam brandhout, ter plaatse waar de boom
geveld is, kost ƒ2.— aan arbeidsloon; door het ver-
voer naar het établissement wordt deze prijs nog
met ƒ0.50 verhoogd, zoodat het vaam op ƒ2.50 komt.

De stoomketels die te zamen een vermogen van

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:08PM
via free access



NIEUWE WEGEN. 147

ongeveer 1000 P. K. leveren, verbruiken daartoe circa
4J vaam per uur, zoodat wanneer het geheele etmaal
doorgewerkt wordt, alleen de dagelijksche onkosten
tengevolge van het brandhout verbruik reeds ƒ270.—
bedragen, waarbij nog de uitgaven moeten worden
geteld voor de voeding van die honderd arbeiders,
die vrije kost genieten."

Op pag. 126 van het Rapport van het Suriname-
Studie Syndicaat lezen wij:

„Sedert de steenkolenprijzen tijdens den oorlog zoo
hoog liepen, voorziet het boschwezen de koloniale
vaartuigen van brandhout en levert aan de gasfabriek
van de Ned. Ind. Gasmaatschappij te Paramaribo
wallaba (bijlhout) voor de gasfabricage, waartoe het
half om half wordt gemengd met steenkolen . . . .
De afval tot brandhout van 3' lengte voor de kol.
vaartuigen en 4' voor de gasfabriek (de maat der
retorten).

. . . . De vaam (5' X 5' X 4') van 4's hout .weegt
ong. 1600 K.G. Aan de gasfabriek worden ong. 2000
vaam per jaar geleverd.

Naar wij op de gasfabriek vernamen, loont het
gebruik van wallabahout niet meer bij een daling
van den kolenprijs tot ƒ25.— per ton. De prijs was
toen ƒ 100.— per t o n . . . .

Volgens proeven op de kol. vaartuigen hebben
2 | ton van 5' x 5' X 3' wallabahout even hooge brand-
waarde als één ton steenkolen. De zelfkosten zijn
ƒ5.— per vaam. De steenkolenprijs zou dus tot ƒ 12£
per ton moeten dalen, wil het gebruik van brandhout
geen voordeel meer opleveren."

Op pag. 133 van hetzelfde Rapport lezen wij: „Mora
is uitstekend brandhout."

Wil men in Suriname de waarde van brandhout
als krachtopwekker goed benutten dan is in de eerste^
plaats noodig deze winning te doen geschieden met
een minimum levende kracht, want niet alleen bij
brandhout winning maar voor elk bedrijf moet dit
op den voorgrond staan, omdat het binden van te
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veel levende kracht de ontwikkeling der kolonie ten
zeerste scbaadt.

Reeds elders schreef ik dat brandhout vooral den
eersten tijd van groot nut voor de ontwikkeling der
kolonie kan zijn en dit nut zal aanzienlijk worden
verhoogd, indien daarvoor ^roog hout wordt gebezigd.

Daarom is het noodig dat in een streek waar men
van plan is een of ander bedrijf te beginnen van te
voren het groot hout geringd wordt.

Een krachtstation moet dan eenigen tijd daarna
op een gunstig punt worden opgericht en zoo gebouwd
zijn dat het desgewenscht gemakkelijk te verplaatsen is.

Een deel der opgewekte kracht wordt aangewend
voor de houtwinning, de rest voor het bedrijf zelf.

Zagen van het kleine hout en het transport ervan
naar de centrale kan electrisch geschieden en is deze
stroom hetzij middels stoommachines hetzij middels
zuiggasmotoren op te wekken.

Zuiggasmotoren zijn vooral gedurende de oorlogs-
jaren meer en meer in gebruik gekomen en verbeterd en
worden, vooral op fabrieken welke houtafval hebben, veel
gebruikt.

Mijn bedoeling hiermede is er op te wijzen van hoe
groot belang een goede bestudeering van het hout-
winningvraagstuk met een minimum levende kracht
is voor de kolonie en waar het particulier initiatief
daar niet voldoende krachtig is, ligt het op den weg
van het Gouvernement de bestudeering van dit vraag-
stuk door deskundigen te steunen.

„In Suriname is niets te beginnen, er zijn daar immers
toch geen werkkrachten", is de gangbare meening
hier te lande.

Tegen dit m. i. verouderde en onjuiste begrip moet
de strijd worden aangebonden, welke slechts dan
kans van slagen heeft, indien de kennis en de waarde
van het binnenland — 't welk feitelijk bezuiden
Paramaribo reeds begint — belangrijk wordt uit-
gebreid en bepaald en betrouwbare gegevens en cijfers
worden verzameld omtrent de middelen, welke het
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percentage tot heden noodige levende kracht tot een
minimum kunnen reduceeren.

Gewenscht is:
dat werving van goed<? javaansche werkkrachten

met kennis en energie wordt geleid,
dat de waarde als waterkracht der voornaamste

vallen en vallenreeksen wordt vastgesteld,
dat naar goede plaatsen voor oprichting van kracht-

stations wordt gezocht,
dat de eventueele stroomafname direct en in de

toekomst approximatief wordt vastgesteld,
dat bestudeerd wordt in hoeverre hout als kracht-

opwekker diensten kan bewijzen,
dat naar uitgestrekte vruchtbare niet te zware

cultuurgronden wordt gezocht,
dat liefst in de nabijheid van Paramaribo op lichten

zoowel als zwaren grond proeven worden genomen
ter vaststelling welke tractors en werktuigen op die
gronden de beste resultaten opleveren,

dat in verband hiermede proefvelden worden aan-
gelegd van die cultures, welke zich voorloopig het
best leenen voor een mechanische cultuur, waardoor
ten slotte over soorten en methodes kan worden be-
schikt, welke de hoogste opbrengsten garandeeren
bij het binden van een minimum werkkrachten,

dat ook in verband hiermede het vraagstuk eener
moderne europeesche kolonisatie wordt bestudeerd,

dat het vraagstuk van den aanleg van eenvoudige
wegen in de binnenlanden in studie wordt genomen
niet alleen, maar in de praktijk wordt nagegaan,

dat meer dan tot heden in de kolonie de gelegenheid
wordt opengesteld zich te bekwamen in technische
vakken, speciaal op het gebied van motoren etc.

Van ons Nederlanders wordt dikwijls gezegd dat
men alles van ons gedaan kan krijgen, indien het
niets kost.

Het door mij voorgestelde behoeft betrekkelijk weinig
te kosten en zal den bezitter een reeks gegevens
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verschaffen, welke er toe zullen bijdragen hem een
beter overzicht van de waarde van zijn bezit te geven,
hetgeen voor beoordeeling van bezit toch in de eerste
plaats noodig is.

Ik geloof dan ook dat het in 's lands belang is, indien
in de richting als door mij hier aangegeven gewerkt
wordt.

Bij het reizen in Amerika wordt men volgestopt
met „folders", kleine handige overzichten van stad,
landstreek enz.; noem dit lastig, opdringerig, maar
het verraadt menschenkennis, het is een der middelen
om iets nieuws te laten doordingen, om verouderde
of verkeerde ideën te doen vervangen.

Verzamel gegevens omtrent Suriname, breng ze
onder in een uitnemend boek als het Rapport der
Studie Commissie is, maar construeer er tevens goed-
gestelde, korte overzichten uit en verspreid deze vooral
onder het opkomend, ontwikkeld nederlandsch geslacht.

Als in Amerika ontmoette ik in Japan permanente
en semipermanente tentoonstellingen van voortbreng-
selen van enkele streken, van 't land in het algemeen,
vergezeld van korte duidelijke gegevens enz.

Verzamel zooveel mogelijk voortbrengselen en gegevens
van Suriname, verwerk deze en breng alles onder in een
afzonderlijk gebouw, maar organiseer tevens van dat
deel op verschillende plaatsen van het land tentoon-
stellingen die niet slechts de aandacht van het groot-
kapitaal tot zich trekken.

Zoo ooit europeesche kolonisatie in de tropen wer-
kelijkheid zal worden, zal dit in ons koloniaal gebied
plaats vinden in Suriname en daar bij het voort-
schrijden der techniek en hygiène een dergelijke kolo-
nisatie steeds meer kans van slagen krijgt is ook daarom
het verspreiden van meerdere kennis omtrent Suriname
op uitgebreide schaal van gewicht.

Den Haag, April 1920.
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