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Wat de cultures voor den grooten landbouw betreft,
is die van cacao na de emancipatie der slaven, vooral
sedert de regeling van de Britsch-Indische immigratie op
voldoende basis, de voornaamste geworden. Men kan
echter zeggen, dat bijna alleen die cacao-ondernemingen
niet teveel kapitaal hebben verslonden om rendabel te
zijn, welke in den eersten tijd na de emancipatie aan-
gelegd werden, toen plantages in goeden staat voor zeer
lage prijzen te krijgen waren, de negerbevolking nog
op de weinige in exploitatie gebleven ondernemingen
werkte, en de bananen, het volksvoedsel en het voor-
loopige product bij cacaoaanleg, nog voornamelijk door
die plantages geleverd moesten worden en daardoor
steeds goede prijzen opbrachten. Later, toen de neger-
arbeiders naar de goudvelden en naar eigen grondj es
trokken, dus met immigranten gewerkt moest worden,
terwijl de bananen door de groote productie op cacao-
plantages en grondjes telkens sterk daalden in prijs,
werd de cacaoaanleg bij het vaak zeer lange wachten
op voldoende product zoo duur, dat herhaaldelijk plan-
tages met groot kapitaalverlies in andere handen over-
gingen, en ten slotte verreweg de meesten, die niet in
den eersten, gunstigen tijd waren aangelegd, veel meer
geld gekost hebben dan de opbrengsten rendabel konden
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434 DE MIDDELEN TOT OPHEFFING VAN

maken. De voorspelling, die ik in mijn meergenoemde
Gidsartikelen deed, dat het aantal cacaoplantages wel
niet veel meer zou toenemen, is dan ook geheel uitge-
komen. Tot voor ongeveer twintig jaar gaven zij even-
wel, afgezien van het aanlegkapitaal, goede exploitatie-
winsten. Daarna is de toestand door de krullotenziekte
en de bijkomende plagen echter veel ongunstiger ge-
worden. Eerstgenoemde ziekte is gelukkig blijkbaar veel
in hevigheid afgenomen; terwijl bij haar optreden de
productie er door tot een in sommige jaren onbetee-
kenend gedeelte van de normale werd gereduceerd, is
deze thans weder aanmerkelijk gestegen, en het ver-
wijderen van de krulloten nu een vrij voldoend be-
strijdingsmiddel, wat eerst volstrekt niet het geval was.
Echter is zij nog steeds niet verdwenen, evenmin als
de andere, vroeger niet voorkomende ziekten. De aller-
ergste plaag is thans de thrips, een klein insect, dat een
soort bladziekte veroorzaakt. Daartegen wordt zware
beschaduwing als het beste, ofschoon niet afdoende,
middel beschouwd; deze is intusschen, zooals de onder-
vinding heeft geleerd, op zichzelf nadeelig zoowel voor
de ontwikkeling van de cacaoboomen als voor de pro-
ductie. De Studiecommissie zegt in haar rapport wel,
dat in alle cacaolanden plagen van ernstigen aard be-
staan; maar ik meen te mogen betwijfelen, of die van
zóó ernstigen aard en daarbij zoo talrijk zijn als nu in
Suriname. Wellicht is de bewering niet geheel onjuist,
die ik eens hoorde, dat de cacaoboom daar slechter
kansen heeft tegen ziekten omdat hij eigelijk tehuis be-
hoort in het gebergte, in wel vochtige atmosfeer, maar
op hoogen en lichten grond. Buitendien is Suriname wat
de cultuurkosten aangaat in een ongunstige positie. Ik
zou wat dit betreft niet gaarne de cijfers voor mijn
rekening nemen, die in het rapport dezer commissie ge-
geven worden van de kosten van onderhoud eener
cacaocultivatie en den kostprijs van het product; zelfs
niet voor grootere plantages dan men meestal in de
kolonie aantreft. In elk geval moet het verwondering
wekken, dat de Studiecommissie een cultuur, waarvan
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de aanleg reeds vóór de ziekten feitelijk niet als rendabel
beschouwd kon worden, thans nog aan het kapitaal zou
willen aanbevelen naast die van andere gewassen, al
durft zij niet direct te adviseeren tot aanleg op groote
schaal. Het argument dat het jammer zou zijn, haar ten
onder te zien gaan, omdat zij weinig werkvolk en geen
kostbare installaties eischt in vergelijking met die van
andere gewassen, en dus bijzonder geschikt voor de
kolonie geacht mag worden, is zeker geen voldoend
motief waar late productiviteit en thans daarbij nog
verlies van vruchten en zelfs van boomen door ziekten
de rendabiliteit beletten.

In Demerary heeft men nooit een cacaoaanplant van
eenige beteekenis aangelegd.

De cultuur van Liberiakoffie heeft niet de voordeelen
van goedkoope exploitatie, maar daarentegen ook minder
het nadeel van late productiviteit, en thans niet dat
van ernstige ziekten; deze laagland-koffiesoort is ook
waarschijnlijk in Suriname wel op haar plaats. Boven-
dien is de qualiteit van het product er zeer goed, evenals
indertijd met de Arabische koffie het geval was, welke
niet zoo sterke hooglandsoort er echter minder tehuis-
behoorde, zoodat de cultuur daarvan dan ook meer
onzekerheid opleverde. Intusschen kan de kolonie bij
de dure werkkrachten en de groote kosten van de inge-
polderde terreinen niet met voordeel koffie produceeren,
wanneer de prijzen zoo laag zijn als geruimen tijd het
geval is geweest toen de eerste aanplantingen van Liberia-
koffie waren aangelegd. Dit heeft destijds de uitbreiding
van den aanplant zeer tegengehouden. Later is die echter
weder op nieuw ter hand genomen, vooral toen de
bacovenvelden een geschikte gelegenheid aanboden om
in de schaduw daarvan Liberiakoffie aan te planten,
zoodat deze cultuur thans weder een belangrijke plaats
in Suriname inneemt.

Het groote debacle, dat de krullotenziekte in de cacao
teweegbracht, leidde tot het beginnen van de bacoven-
cultuur, onder contract met de Amerikaansche United
Fruit Company, en met steun van de Nederlandsche
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Regeering in den vorm van voorschotten, waardoor vele
Surinaamsche planters vrij grif op de zaak ingingen.
Er moest een niet in Suriname inheemsche pisangsoort
geplant worden.

Men weet, dat ook deze poging om de kolonie te helpen
een mislukking was. Ik heb mij dadelijk verwonderd,
dat men er zulke goede verwachtingen van had, vooral
wegens den voorgestelden prijs, dien ik geheel onvol-
doende achtte; en deelname voor de destijds nog onder
mijn beheer staande plantages ten sterkste ontraden.
Het is ook zeer verklaarbaar, dat de kolonie met een
goedkoop product niet concurreeren kan met streken als
Jamaica, waar op hooggelegen land en door een vrije
arbeidersbevolking met veel minder kosten wordt ge-
werkt. De onmiddellijke oorzaak van de mislukking was,
dat het gewas ziek werd, hetgeen de voortzetting van
de cultuur met die soort onmogelijk maakte. De Regee-
ring en de Kamers wilden daarop met het geven van
voorschotten niet doorgaan; de reeds verstrekte konden
niet terugbetaald worden. Besprekingen om met een
andere pisangsoort, die zonder ziekte bleef, de cultuur
weder op te vatten, hadden geen resultaat; voorstellen,
daartoe ten slotte aan de planters gedaan, waren deze
laatsten, door wie toen voor het product ook een hoogere
prijs geëischt werd, niet geneigd aan te nemen. De
Studiecommissie meent, dat zij wellicht nog bereid zijn
zouden, op de basis van ƒ 1 . — per bos als kostprijs
exclusief rente en afschrijving te contracteeren, daar
de bacoven voor hen een bij gewas zouden uitmaken,
waarop de algemeene kosten weinig drukken. Dit laatste
is evenwel alleen het geval voor zooverre zij aangeplant
worden als schaduwplant en tot voorloopig product bij
nieuwen koffie- of cacao-aanleg, indien daarvoor op zich-
zelf kapitaal beschikbaar is. Ik geloof, dat het derhalve
niet alleen twijfelachtig, zooals de Commissie het noemt,
maar geheel buiten sprake gerekend moet worden, dat
op die wijze contracten te sluiten zouden zijn voor een
oppervlak van 3000 H.A., noodig voor geregelde ver-
scheping.
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De eenige andere groote cultuur in Suriname is die
van suiker. Het is evenwel niet te verwonderen, dat
voor deze cultuur, die door het lange wachten met
slavenemancipatie en immigratie van nieuwe werk-
krachten in de kolonie geheel verloopen was, het kapitaal
zich later meer gericht heeft tot Java, waar de winsten
veel grooter waren. Niet alleen de dure werkkrachten en
de inpolderings- en afwateringskosten zijn daarbij in
't nadeel van Suriname, maar de suiker-rendementen zijn
er ook veel kleiner, al groeit het riet er veel weelderiger
en wordt het er veel zwaarder dan op Java. Het werken
op ingepolderd land heeft ook het bezwaar, dat ver-
wisseling van velden moeielijker is dan elders; wel komt
de mogelijkheid om in den zwaren kleigrond meer oog-
sten achtereen uit 't zelfde land te halen daarin eenigs-
zins tegemoet, doch bij dit stelsel geven de oude riet-
velden, al heeft men die gedurende verscheidene jaren
door af damming onder water gezet, op den duur niet-
tegenstaande bemesting, dikwijls toch minder voldoende
resultaten. Zoo had men op de suikeronderneming van
de Nederlandsche Handelmaatschappij indertijd bij het
weder aanbrengen van oude velden steeds last van een
wortelziekte, die in 't nieuwere land niet voorkwam, en
waarover men eveneens in Demerary te klagen had.
Terwijl de gemiddelde rendementen op Java thans steeds
boven 100 picols per bouw = 3700 kgr. per akker komen
en menigmaal zelfs de helft meer bedragen, gelden in
Suriname, bij behoorlijke fabrieksinstallatiën, voor zeer
goed, nieuw land opbrengsten van 35/4000 kgr. per
akker als buitengewoon, en van boven 2000 kgr. gemid-
deld voor oud land reeds als goed, terwijl die in het
meer uitgewerkte en over het algemeen lagere land van
Demerary niet eens bereikt worden. De betrekkelijk
korte afstand van Noord-Amerika is zeker een voordeel
voor alle West-Indische koloniën, reeds wat scheeps-
vracht betreft. Eveneens is dit het goedkoope water-
transport in Suriname en Demerary. Het voorbeeld van
deze Engelsche kolonie toont ook, dat suikercultuur,
op eenigszins groote schaal en met kennis gedreven,
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onder zulke omstandigheden voordeel kan opleveren, als
de prijzen niet al te laag zijn. Trouwens de enkele over-
gebleven ondernemingen in Suriname zijn daarvan tevens
het bewijs. En voor nieuwe ondernemingen zouden er
groote uitgestrektheden van lang buiten cultuur ge-
weest, en zelfs van nog nooit ontgonnen land, zooals
aan de Coppename-rivier, ruimschoots in deze kolonie
te verkrijgen zijn, die gedurende langen tijd veel hoogere
rendementen zouden geven dan het land der oude suiker-
plantages en vooral dan dat van Demerary. Een onlangs
in dit tijdschrift verschenen artikel wijst ook uitdruk-
kelijk op de voordeden van Suriname voor suikercultuur.

De Studiecommissie geeft eenige middelen aan om
den kostprijs van de suiker in Suriname te verlagen,
n.l. behalve exploitatie op grootere schaal en met
nieuwere fabrieksinstallatiën en beter personeel, ook
kweeken en importeeren van superieure rietvariëteiten,
bemesting, irrigatie en mechanische grondbewerking.

In dat lage land met zwaren regenval is intusschen
zeker slechts bij uitzondering, in een buitengewoon
langdurig droog seizoen, veel behoefte aan irrigatie voor
de suikercultuur; maar omdat het water in de rivieren
dan tot op verren afstand van de zee zout is, en zoet-
water in het vlakke land niet te vinden, wordt irrigatie
er een moeielijk probleem. Diepe moerassen, die in een
langen drogen tijd water blijven behouden, vindt men
hoogst zeldzaam in de nabijheid der plantages. Wel
trachtten sommige cacaoplanters nu en dan op kleine
schaal zoet water te krijgen voor de velden uit daartoe
hoog afgedamde verlaten landerijen; maar in deze
laatsten blijft het water bij felle droogte natuurlijk niet
zeer lang staan, zoodat het slechts voor een korten tijd
beschikbaar is om naar eenige zeer laag gelegen velden
gevoerd te kunnen worden; door het spoedig weder
ontbreken er van bij aanhoudende dî oogte wordt dikwijls
ook meer nadeel veroorzaakt dan anders geleden zou
zijn. De oude koffieplantages hadden gewoonlijk in het
midden van de smalle, diepe concession een zoogenaamde
bantama, een afgesloten, diepe vaart, die lang zoet-
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water hield in de droogte, hetgeen de vochtigheid van
den ondergrond natuurlijk wel eenigszins ten goede
kwam; maar bij langdurige droogte daalde daarin het
water ten slotte toch ook zeer snel. De kleigrond van de
Surinaamsche plantages kan bij lang uitblijven van
regen ook zoo uitdrogen, dat hij overal splijt, en somtijds
met zulke diepe scheuren, dat men er een wandelstok
gemakkelijk in kan laten verdwijnen; de grond is dan
zoo hard als rots; dit is natuurlijk vooral met slecht
doorlatenden en minder goed gedraineerden grond het
geval.

Wat mechanische grondbewerking aangaat wees ik
bij de bespreking van den kleinen landbouw reeds op
de belemmering, door de noodzakelijke verdeeling van
de velden in bedden voor de drainage. In Demerary
heeft een suikerplanter indertijd een proef genomen
met het leggen van draineerbuizen in zijn velden om
de beddenverdeeling te vermijden, ten einde den grond
te kunnen laten omploegen; echter zonder gunstig
gevolg. Of de proeven onlangs daartoe genomen met
zeer breede, platte bedden en niet naar de greppels
gerichte rietgeulen goede resultaten zullen geven, is
met het oog op de afwatering minstens ook zeer twijfel-
achtig. Maar een lichte tractor met ploeg, die dwars
over de bedden en greppels kan gaan, schijnt thans de
moeielijkheid te zullen oplossen.

Een nieuwe cultuur, waarvan men nog niet zeer lang
geleden in Suriname goede verwachtingen meende te
mogen koesteren, ook in verband met goed geslaagde
proefaanplantingen op eenige cacaoplantages, was die
van rubber. Men schijnt die verwachtingen echter geheel
te hebben opgegeven nadat er een bladziekte in de
boomen is gekomen; zonder dat daling van rubber-
prijzen of minder gunstige resultaten wat de kosten
van tappen en de opbrengsten betreft daartoe hebben
bijgedragen. In het rapport der Studiecommissie wordt
deze geheele cultuur niet eens behandeld. Het Gouver-
nement was zelfs overgegaan tot den aanleg van een
plantage voor rubbercultuur, die echter, te oordeelen
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naar de in de kolonie geuite klachten, reeds geen succes
scheen te zijn wat den aanplant betreft. Ik weet niet,
of dit laatste hoofdzakelijk geweten moet worden aan
fouten in het beheer of aan de plaats zelf, een vroeger
niet-vooruitgaande cacaoplantage in aanleg, waarvan
de ligging aan een zijarm van de Boven-Commewijne
wellicht voor de afwatering niet zeer gunstig was. In
elk geval toont, naar het mij toeschijnt, deze mislukking,
die in vroeger tijd ook reeds met de exploitatie van
een suikerplantage aan de Saramacca was voorgekomen,
dat het Koloniaal Gouvernement beter doet, onder-
nemingen op cultuurgebied, welke in deze kolonie zooveel
moeielijkheden opleveren, aan het particulier initiatief
over te laten, dat zeker wel kapitaal beschikbaar stelt
als proeven het winstgevende van een cultuur doen
verwachten.

In vroegeren tijd waren er veel katoenplantages in
Suriname, alle nabij de zeekust gelegen, omdat het
zoutgehalte van de lucht noodig is voor het op tijd
opengaan der vruchten, dat verder van de kust dikwijls
eerst plaats heeft in den regentijd, waardoor het product
bederft. Het gebrek aan werkkrachten en de vorming
der modder banken langs de kust van Suriname, die de
afwatering beletten, deed de cultuur teniet gaan. De
Studiecommissie ziet wegens de onregelmatigheid van
de seizoenen voorloopig weinig heil voor de kolonie in
in deze cultuur, doch wenscht den uitslag af te wachten
van de proeven, die het departement van landbouw
met katoenaanplant neemt, alvorens een bepaald oor-
deel uit te spreken. Dat het voor de duur werkende
plantages der kolonie nog mogelijk zou zijn, met een
zooveel werkkrachten vereischend en door andere stre-
ken zoo goedkoop geleverd product voordeel te behalen,
komt mij intusschen hoogst twijfelachtig voor, en
daarom ook het practische nut van de genoemde proe-
ven. Men verliest dikwijls teveel uit het oog, dat het
voor een cultuur in Suriname niet slechts de vraag is,
welke gewassen er kunnen worden gekweekt, maar ook
of dit er met voordeel kan gedaan worden. Goedkoope
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producten, vooral die welke veel arbeid vorderen, kan
de kolonie niet leveren, bij de groote kosten, die er aan
den landbouw verbonden zijn.

Of de nieuwe cultures van vezelgewassen, in het
rapport der Studiecommissie genoemd, in Suriname
werkelijk voordeel kunnen geven, zal proefondervin-
delijk moeten worden uitgemaakt. Hetzelfde geldt ook
van den aanplant op groote schaal van sinaasappel-
boomen, die vele jaren noodig hebben om vruchtdragend
te worden, en waarvoor de kleigronden in het rapport
eigenlijk minder geschikt worden genoemd; en voor
dien van palmsoorten, onder welke de cocospalmen
intusschen tot dusverre slechts in de nabijheid van de
zee in leven bleven, waar zij in Demerary waarschijnlijk
ook geplant zullen zijn, dat verscheidene kustdistricten
in cultuur heeft.

Op het voorbeeld van Java wordt door de Commissie
de cultuur van cassave voor ondernemingen met eigen
fabrieken ter bereiding van cassave-producten, als tapi-
oca, zeer aanbevolen. Deze cultuur wordt nu in Suriname
slechts op kleine schaal voor de consumptie door de
bevolking uitgeoefend, op nieuw ontgonnen terreinen
meestal; de vaste kleigrond geeft later geen behoorlijke
opbrengsten van zulke aard vruchten, en de toepassing
van bemesting en grondbewerking zou bij de toch reeds
hooge cultuurkosten de winst allicht geheel wegnemen.
Er wordt dan ook bijgevoegd in het rapport, dat de
vruchtbare zandig-leemige gronden, hoogerop langs de
rivieren voorkomend en eveneens voor sommige andere
gewassen er in aanbevolen, het geschikst voor deze
cultuur zijn. Zooals ik reeds tevoren heb opgemerkt,
bestaat in het lage land de geheele bodem uit grooten-
deels zware klei, welke den gewonen grond van alle
plantages uitmaakt, en vindt men er slechts hier en
daar iets hoogere zand- en schulpritsen; juist bij Para-
maribo komen die meer voor, van waar ook een dier
ritsen onder de rivier doorloopt en daarin de bekende
harde bank beneden de stad vormt.

Achter de alluviale kuststrook van kleigrond, en
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daarvan gescheiden door kale, weinig vruchtbare zand-
gronden, de zoogenaamde savanna's, begint op grooten
afstand van de zeekust het heuvel- en bergland, bedekt
met zeer hooge en dichte bosschen, berucht om de
hevige malaria. Tot dusverre werd daarin slechts door
met dat doel uitgeruste expeditiën het goudzoeken en
het balatatappen, en door de verspreide en niet talrijke
boschnegers, afstammelingen der ontvluchte slaven,
het houtkappen uitgeoefend; deze laatsten, en ook
sommige eenigszins blijvend werkende goudzoekers, leg-
gen voor eigen gebruik aanplantingen van bananen en
aard vruchten aan. Een bekend goudindustriëel ver-
zekerde mij indertijd, dat op zijn placer, waar voor die
zoogenaamde kostgronden en bij de woningen en de
werkplaatsen het bosch ruim was opengekapt, weinig aan
malaria werd geleden. Dit is wel aannemelijk; zelf herinner
ik mij, bij een bezoek aan een goudplacer de lucht onder
het enorm hooge, dichte bosch zoo kil te hebben ge-
vonden, dat ik bij voorkeur op het opengekapte gedeelte
in de felle zon bleef. Op die wijze zou uit een oogpunt
van hygiène vestiging op groote schaal, om den hoogen,
lichteren grond van het binnenland in exploitatie te
nemen, dus ook wellicht mogelijk zijn; en het denkbeeld,
niet lang geleden in dit tijdschrift geopperd, om zoo
mogelijk de waterkracht van de stroomversnellingen
en vallen der rivieren te gebruiken, zou daardoor ge-
makkelijker toepassing vinden dan voor de exploitatie
van meer benedenwaarts aan de rivieren gelegen gron-
den. De groote kosten van bedijking, en aanleg en onder-
houd der uitgebreide, diepe afwateringskanalisatie, zou-
den in het hoogere land niet gemaakt behoeven te
worden; en het gebruik van machines zou er het werken
zelf goedkooper kunnen maken. De transportkosten
zouden natuurlijk hooger zijn; intusschen bestaat reeds
een nu vrij waardelooze spoorlijn naar de Boven-
Suriname. De lange benedenloop der groote rivieren
door het lage land, met gering verval, schijnt ten gevolge
te hebben, dat na hevigen regenval in 't bergland het
water in de rivieren daar zeer hoog kan stijgen voor
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korten tijd, zoo dat mij aan de Boven-Saramacca eens
een heuvel van ± 12 M. hoogte werd getoond waarvan
het rivierwater den top bereikt had, waarop het magazijn
van een goudplacer stond. Het zou in zulke streken
dus noodig zijn, de vestigingen slechts op zekeren af-
stand van de rivier hoogerop binnenwaarts aan te
leggen, hetgeen, evenals thans voor de goudplacers
aldaar, weder meer transportkosten veroorzaakt. In-
tusschen geldt dit bezwaar ongetwijfeld niet overal
even sterk, minder aan de meer benedenwaarts ge-
legen riviergedeelten, en wellicht ook minder aan
rivieren met breederen en meer direct naar de zee
stroomenden benedenloop, zooals de Suriname en de
Coppename.

De genoemde spoorweg is onder de kostbare misluk-
kingen van den laatsten tijd in Suriname een zeer sterk
voorbeeld van oppervlakkig optimisme. Omdat men,
naar aanleiding van opnamen aan een bovenarm van
de grensrivier met Fransch-Guyana, de Lawa, hooge
verwachtingen koesterde van die verafgelegen streken
voor minerale ontginningen, ook van goud, werd het
plan voor een spoorlijn daarheen gemaakt. Later vielen
bij verdere opnamen de verwachtingen van dat gebied
tegen. Daarbij schenen de ramingen voor de spoorlijn
veel te laag genomen te zijn; ik had in Holland ook in-
dertijd verwondering hooren uiten over het lage cijfer
per K.M., waarvan voor spoorwegaanleg in Suriname
gesproken werd, in vergelijking van hetgeen men er
in Nederland gemiddeld voor aanneemt. Toen reeds
het eerste gedeelte een ongedacht groot kapitaal verslond,
besloot men, het werk na voltooiing van de lijn tot een
punt aan een rechterzijtak van de Boven-Suriname te
staken. Daardoor heeft zij feitelijk weinig doel, en levert
thans bij beperkte exploitatie groote tekorten op. Belang-
rijke landbouwvestigingen er langs ontstonden ook niet,
hetgeen licht verklaarbaar is: in het lage land hebben
die als regel behoefte aan een waterweg voor afwatering,
en in het savannagedeelte is de grond er te onvruchtbaar
voor; de op zandgrond aangelegde vestigingsplaats

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:12PM
via free access



444 DE MIDDELEN TOT OPHEFFING VAN SURINAME.

Lelydorp schijnt daarom reeds langzamerhand door
de bewoners weder verlaten te worden.

Ik geloof door het een en ander wel te hebbenaan-
getoond, dat men met de keuze van maatregelen om
Suriname uit zijn staat van verval op te heffen niet
gelukkig is geweest, en zulks voornamelijk te wijten is
aan gebrek aan voldoende zaakkennis en overdreven
optimisme. Ik meen ook duidelijk te hebben gemaakt,
dat het niet zoo gemakkelijk is, de kolonie tot bloei te
brengen, als men bij al het roemen op de vruchtbaarheid
van den grond en zonder dat ooit op de groote nadeelen
van de lage ligging gewezen wordt, gewoonlijk meent.
Het is te hopen, dat men in de toekomst met meer
kennis van zaken zal optreden; en dat de kolonisten
beter zullen inzien, met een te optimistische voor-
stelling van de werkelijkheid slechts aanleiding te geven
tot mislukkingen, die de kolonie meer kwaad dan goed
doen.

Hetgeen Suriname noodig heeft is in de allereerste
plaats immigratie, en daarbij verstandigen aanleg van
goed gelegen en goed afwaterende polders voor kleine
landbouwers, met betere regeling van hun verplichtin-
gen. Wat de kosten van den aanvoer van immigranten
betreft, is het bij de hooge uitgaven, die het werken in
Suriname met zich bengt, wel onbetwistbaar, dat de plan-
tages geen zware lasten op dat punt kunnen dragen;
zoodat, wil men het kapitaal niet afschrikken van deel-
name aan den grooten landbouw, deze laatste tegen een
matig aandeel in de aanvoerkosten de noodige werk-
krachten moet kunnen krijgen. Verder is verbetering van
de communicatiën te land zeker hoogst gewenscht. En
eindelijk is de reeds van verschillende zijden aanbevolen
maatregel om de verlaten plantages, waarvan de eigenaars
onbekend zijn, in den boezem van het domein te doen
terugkeeren, zeer noodig ten einde over die landerijen
weder te kunnen beschikken.

Lausanne, Juli 1920.
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