
DE TOEKOMST VAN VERSCHILLENDE
CULTURES IN SURINAME.

DOOR

TJ. PYTTERSEN.

II. Suiker.

't Mag vloeien, 't mag ebben,
Die niet en waagt en zal niet hebben.

J. CATS.

De Nederlanders hebben gedurende de laatste drie eeuwen
steeds een groote voorliefde getoond voor de rietsuikerindustrie
en wisten telkens weer een goed plekje op onzen aardbodem te
vinden waar de rietcultuur gunstige resultaten afwierp.

Het begon met Brazilië. De groote winsten, welke de cultuur
daar den Portugeezen verzekerde, waren reeds lang een doorn
in het oog van onze brave landgenooten. Zij, als de vrachtvaar-
ders van Europa, waren bekend in de haven van Lissabon en in
Spaansche havensteden en brachten daardoor voldoende gegevens
mee naar huis waaruit de voordeden dier tropische cultuur vast-
stonden.

Uit Oost-Indië brachten de Portugeezen in hoofdzaak opge-
kochte suiker mede, in Brazilië bezat men eigen plantages.

Reeds omstreeks 1532, schrijft J. J. Reese in zijn mooi werk
„De Suikerhandel van Amsterdam", werd het suikerriet van Ma-
dera naar Brazilië overgebracht en van lieverlede nam deze cul-
tuur aldaar een groote vlucht. In 1600 waren er 120 suikermolens
en bedroeg de productie jaarlijks 60.000 kisten. Ziedaar, zegt
Reese, rijkdommen waarop de nijvere en handeldrijvende Hol-
landers niet weinig belust waren en reeds vóór het begin van het
twaalfjarig bestand was bij sommigen het denkbeeld opgerezen
om een onderneming tegen Brazilië te wagen.

De Portugeezen zuchtten evenals wij onder het juk van Spanje
en hadden er weinig tegen dat hun vijanden, de Spanjaarden,
door ons uit Brazilië werden verdreven.
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De plannen en motieven, schrijft Reese, werden duidelijk uit-
eengezet in de propositiën in April 1623 gedaan aan den Prins
van Oranje.

Men berekende dat een West-Indische Compagnie een jaar-
lijksche winst van vijf millioen gulden zou maken en dat het ver-
plaatsen van de suikermarkt en het raffinagebedrijf naar Amster-
dam ons eveneens een belangrijk voordeel zou opleveren, terwijl
verder op den kostprijs van het product flink kon worden ver-
diend doordat de suiker gedeeltelijk zou worden betaald in koop-
mansschappen.

In December 1623 verliet in alle stilte een vloot onder bevel van
Admiraal Willekens ons land en zeilde met verzegelde orders naar
een punt op 6 graden boven de linie ten zuiden van het eiland
St. Vincent, een der Kaapverdische eilanden en ontving daar
order San Salvador in Brazilië op de Spanjaarden te veroveren.

Dit geschiedde, maar reeds het volgende jaar werden wij er
door de Spanjaarden wederom uitgejaagd.

Eerst in 1629 werd Olinda en het recif van Pernambuco door
ons genomen, waarop tot 1636 verder achtereenvolgens een groot
deel van het land veroverd werd.

Hoewel een groot percentage der „suyckermeulens" werd ver-
woest, bracht volgens de Laet, een der bewindvoerders der West-
Indische Compagnie, de buitgemaakte suiker nog ongeveer 8
millioen gulden op.

Plantages werden wederom opgeknapt en nieuwe gesticht. Een
tijd van grooten bloei volgde en deed Vondel dichten:

„En hier benêen, in 't wentelen der jaren.
Ontziet men niet met lust te varen,
Ter wereld uit, naar suikerzoet Brezyl,
Daar ijvert elk, om suikerriet
Te snijden in het wildemansgebied.
Te malen en te zieden en te schepen,

En naar ons wijk
Door zee te slepen
Uit het suikerrijk."

Het beheer der West-Indische Compagnie was zeer slecht; ieder
klaagde èn in Holland èn in Brazilië, het regende pamfletten en
ten slotte, in 1661, was men genoodzaakt door wanbeheer het
land aan de Portugeezen te laten, die over het bestuur der Hol-
landers openlijk bij den Koning van Portugal hadden geklaagd.

Als een pleister op de wond betaalden de Portugeezen ons een
vergoeding van 8 millioen gulden.
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Men voelde het gemis ter dege in het vaderland; van der Goes
zong in zijn IJstroom:

„Wanneer de Maatschappij nogeens haar scherpen bijl,
Den nek liet treffen van het wrevele Brazyl."

Onno Zwier van Haren vertolkte later de stemming door te
spreken over het „verzuimd Brazil" en zong:

„Bataaf, Guiana kan bevatten,
Misschien wat g'in Brasil verloort."

Intusschen was het eerste deel der geschiedenis van de Neder-
landsche rietsuikerindustrie uit.

Onze landgenooten hadden den smaak der cultuur eenmaal te
pakken en zagen naar middelen uit om elders weder te beginnen.

De Portugeezen zetten de in Brazilië achtergebleven Neder-
landers het land uit, die zich gedeeltelijk over de West-Indische
eilanden verspreidden en o. m. terecht kwamen op de Fransche
eilanden Guadeloupe en Martinique, waar zij de suikerrietcultuur
invoerden.

Een deel van hen kwam er tot grooten welstand en knoopte
connecties aan met Amsterdamsche firma's, welke zich voor de
zaken daar gingen interesseeren.

Men moest echter eigen land hebben en in 1667 trok een
Zeeuwsche vloot onder bevel van den flinken Abraham Crijnssen
naar Suriname en veroverde dit land op de Engelschen.

Suriname zou een groote rol spelen in onze suikergeschiedenis
en bijna twee eeuwen van voorspoed zouden volgen.

Het tweede deel werd begonnen.
De West-Indische eilanden zijn voor de suikerproductie nooit

van groote beteekenis kunnen worden; als doorvoerstation waren
sommige echter van belang.

St. Eustatius, dat oorspronkelijk Hollandsen bezit was, werd
in 1665 door de Engelschen veroverd en bleef lange jaren een
twistappel tusschen Engeland, Frankrijk en de Vereenigde Pro-
vinciën, tot het in 1697 bij den vrede van Rijswijk definitief aan
ons kwam.

Dit eiland was een gewichtig verzamel- en doorvoerstation en
voerde o. a. in 1780 niet minder dan 30 millioen ponden suiker
naar Amsterdam uit. De middelen, waarmede in Suriname de
suiker uit het riet werd gewonnen, verbeterden in den loop der
jaren en vooral het leeren benutten van de vloed voor het aan-
drijven der molens was een vinding van beteekenis.

Op de laag gelegen plantages maakte men reservoirs, z.g.n.
molentrenzen waarin bij springvloed rivierwater werd ingelaten,
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dat dan bij eb daaruit werd afgetapt en op zijn weg naar de rivier
een gemetselde goot passeerde waarin een molenrad was aange-
bracht.

Dit systeem werd later nog eenige malen verbeterd en bleef tot
in de eerste jaren der stoommachines bestaan, om langzaam te
verdwijnen.

Van Sypesteyn zegt in zijn werk over Suriname (1854) dat in
1832 van de 108 werkende suikerplantages 30 van stoomwerk-
tuigen voorzien waren, terwijl nog 70 door waterraderen en 8
door paarden werden gedreven.

1 Jan. 1853 vond men reeds van de 92 werkende suikerplantages
52 met stoomwerktuigen, terwijl 35 door waterraderen werden
gedreven.

Suriname liep op zijn laatste beenen.
De afschaffing der slavernij met den hieraan voorafgaanden

tijd van verboden slavenaanvoer was oorzaak dat de meeste
plantages niet met voordeel konden blijven werken; het te laat
zorgen voor aanvoer van Britsch-Indische of Javaansche con-
tractanten was mede oorzaak dat het land in een toestand van
malaise kwam waaruit het zich tot nu toe niet heeft kunnen
oprichten.

Groote kapitalen werden verloren, men schuwde in ons land
Suriname, te meer, toen Oost-Indië voor de particuliere cultuur
groote voordeden beloofde.

Zoo is de toestand ook thans. Men is zeker in Oost-Indië zijn
geld goed te kunnen plaatsen en wenscht geen risico te loopen in
Suriname, men wenscht zich op een commercieel standpunt ten
opzichte van dit land te stellen en zoolang de zaken daar meer
geld eischen dan zelfde zaken in Oost-Indië zonder grootere win-
sten te kunnen garandeeren zal Suriname er nooit meer inkomen.

De Surinaamsche suikercultuur ging dus praktisch gesproken
ten gronde: „deel twee" eindigde, maar tegelijk werd „deel drie"
begonnen.

De Javasuikerindustrie ging, vooral toen de vrije cultuur zich
ontwikkelde, snel vooruit en het goede plekje dat onze landge-
nooten voor hun rietsuikerindustrie thans op den aardbodem be-
zitten, is van zeer groote beteekenis geworden.

Het land bood gelegenheid aan de suikercultuur haar vleugels
uit te slaan op een wijze zooals de tijd eischte.

De tijd echter wordt steeds veeleischender.
„De steeds veranderende toestanden geven andere coëfficiënten

aan de elementen, die de economische waarde van een geogra-
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fisch milieu bepalen" zegt het Tijdschrift voor Econ. Geografie
in een bespreking van mijn artikel over „De toekomst van Suri-
name als suikerland". voorkomende in het Mei-nummer (1920)
van De West-Indische Gids.

Dit is juist, men moet waaksch zijn om vóór te blijven.
De vraag rijst thans zal „deel vier" wederom in Suriname spe-

len of èn in Suriname èn op Java?

Deze heeft vooral de laatste 25 jaar een groote vlucht genomen.
Vele en goedkoope werkkrachten, betrekkelijk goedkoope grond

en goede wetenschappelijke voorlichting versterkt door een goed
irrigatiestelsel maakten dit land een der meest op den voorgrond
tredende suikerlanden.

Toch had vooral onder de snelle uitbreiding van de Cubasuiker-
industrie het land een scherpen concurrentiestrijd te voeren en uit
de door E. Helffrich in Koloniale Studiën gepubliceerde cijfers
blijkt dat vooral in 1914 de toestand alles behalve rooskleurig was.

Kostprijs

Verkoopsprijs.

'07

/5-94

ƒ6.50

'08

5-75

6.82

'09

5-85

6.95

'10

6.20

7-94

'11

6.27

7-74

' 1 2

6.44

8.26

'13

6.44

7.50

t/m. Juli'14
6.81

6-75

Uit het hierbij gaand staatje blijkt verder dat vooral Cuba
de gevaarlijke concurrent is e n . . . . deze zal het voorloopig nog
ernstiger worden.

Rapport L. Diephuis.
Kostprijs per ton suiker.

Cuba / 72.30 Louisiana . . . . / 198.75
Hawai - 111.50 Java - 88.20
Porto Rico . . . - 130.72

Als overal in de wereld zal de kostprijs der producten hooger
blijven dan vóór den oorlog het geval was; het is alleen de kwestie
hoeveel die verhooging zal blijven bedragen voor de verschillende
landen.

Het ziet er voor Java niet uit dat de kostprijs van de suiker
belangrijk zal verminderen, daar de factoren, welke hierop van
invloed zijn, den prijs eer zullen doen stijgen.

Java verkeert in een eigenaardige positie.
De suikerfabrikanten beschikken niet over eigen grond, zij

moeten zich door inhuur van den noodigen grond verzekeren en
om de zekerheid zoo groot mogelijk te doen zijn, moeten zij over-
gaan tot het afsluiten van langjarige contracten.

37
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Hierdoor wordt de huurprijs echter verhoogd en deze prijs,
welke geregeld zal worden herzien door een daarvoor aangestelde
commissie, heeft meer kans in den loop der jaren te zullen stijgen
dan te dalen.

Die prijs bedraagt op het oogenblik in de residentie Soerabaia
ongeveer / 120.— per bouw (0,71 H.A.) per oogstjaar.

Ik geloof niet dat een daling van den rijstprijs, welke in de toe-
komst verwacht wordt, de prijs der grondhuren op een lager
niveau zal brengen, daar er factoren zijn, welke deze verlaging
zullen tegengaan.

Deze zijn o.m. de hooger wordende levensstandaard der Ja-
vaansche bevolking, een hechter vereenigingsleven dat kan wor-
den verwacht, politiek drijven enz.

Het niet beschikken over eigen aaneengesloten uitgestrekte
complexen cultuurgrond zal een goede benutting der mecha-
nische middelen door de Javaindustrie in den weg staan; de riet-
velden zijn daarvoor te veel versnipperd, de slechte, dikwijls te
smalle binnenwegen, de bruggetjes, leidingen verhinderen het
transport van groote, krachtige machines, waarbij verder nog
nadeelen komen van het ongeregeld afsnijden der padie en het
omringd zijn der te bewerken velden door natte rijstvelden,
waardoor de ploeggeschiktheid der gronden dikwijls wordt
tegengehouden.

Hierbij komt verder nog dat de hooge grondhuurprijs en de
groote gevoeligheid van het Javariet voor ziekte een intensieve
rietcultuur noodig maakt, terwijl een mechanisch bedrijf zich
voorloopig meer leent voor een extensieve cultuur, zoodat m.i. de
Javaindustrie de eerste jaren in hoofdzaak blijft aangewezen op
handenarbeid.

Sedert 1913, het jaar der groote propaganda van de Sarikat
Islam, is de toestand op Java ten zeerste veranderd.

Zelfbewustzijn begon zich bij de Javaansche bevolking te ont-
wikkelen, sloeg natuurlijk om in zelfoverschatting en een nor-
male houding was binnen korten tijd te verwachten geweest, ware
het niet dat door den de geheele wereld uit zijn verband rukken-
den oorlog ook de Javaan of liever een deel der Javaansche bevol-
king het evenwicht verloor en onder aanvoering van volksmen-
ners zeer vergaande eischen stelde enz.

Wat hiervan voor dit betoog te gebruiken is, komt neer op
verhooging van loonstandaard en huurprijzen, maar eveneens op
minder bedrijfszekerheid.

De fundeering is gelegd van vakvereenigingen op Java.
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Voor de suikerindustrie is dit pas dan van groote beteekenis
zoodra deze vereenigingen gaan beschikken over weerstandskas-
sen, welke kleiner kunnen zijn dan die der Europeesche arbeiders,
maar toch noodig zijn wil een dergelijke vereeniging zijn eischen
op een oogenblik kunnen doorzetten. Zoolang echter de Javanen,
om het zacht uit te drukken, „slechte financiers" zijn, zal de
macht der vakvereenigingen niet groot kunnen worden tenzij de
leiding in andere handen overgaat.

Stakingen kunnen juist daarom gevaarlijk worden voor de Java-
suikerindustrie, omdat maaltijd èn planttijd in dezelfde maanden
vallen, zoodat, waar het Javariet zeer gevoelig is, bij niet tijdig
afmalen van den oogst bij staking, het verlies zeer belangrijk kan
zijn, en tevens te laat planten den volgenden oogst schaadt.

Het mes snijdt dan dus van twee kanten.
De kostprijs van een zeker gewichtaan riet — picol, ton enz. —

tot den molen is feitelijk de prijs waar het bij de suikerindustrie
om gaat; deze bedroeg op Java vóór den oorlog gemiddeld onge-
veer 30 cent per picol, is en zal voortaan worden ongeveer 60 cent
p. p. tenzij — en dit is de groote kwestie voor de Javaindustrie —
het gelukt rietsoorten te kweeken welke de productie per vlakte-
eenheid belangrijk doen stijgen zonder den kostprijs van beteeke-
nis te verhoogen.

Meer dan ooit zal wetenschappelijke voorlichting voor deze
industrie noodig zijn.

Mr. Gerritsen, oud-plaatsvervangend president van de Ja-
vasche Bank deelt in een artikel in „Econ. Stat. Berichten" mede,
dat door de verhoogde grondhuur en de enorme rijzing der loonen
van Europeesch- en inlandsch personeel de kostprijs volgens des-
kundigen zeker op / 13,75 mag worden aangenomen.

Cuba zal de grootste concurrent van Java blijven. Hawai,
Louisiana e. a. landen zullen minder te vreezen zijn.

Wat er ten slotte in Britsch-Indië zal gebeuren en in andere
Britsche koloniën o. a. Demerary zal de tijd moeten leeren.

In Britsch-Indië schijnt men groote plannen te hebben.
Volgens „the Louisiana Planter" werd 30 Sept. j.l. in de „Che-

mists Club" te New-York een afscheidsdiner gehouden ter eere
van den in de suikerwereld bekenden Noel Deerr, die als „techni-
cal expert and adviser for the newly formed India Sugar Corpo-
ration, with headquarters at Bombay", naar Britsch-Indië zou
vertrekken.
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Een door een Amerikaansch ingenieur op verzoek van den
Gouverneur van Demerary gehouden onderzoek naar de water-
krachten van dat land heeft de groote waarde dezer krachten
aldaar vastgelegd en het gepubliceerde rapport wijst op de be-
teekenis er van voor een goedkoop gedreven suikercultuur.

Mijn bedoeling met het aanhalen dezer beide voorbeelden is
te doen uitkomen hoe overal gezocht wordt naar mogelijkheden
ter verkrijging van goedkoope suiker.

De suikercultuur op Cuba beteekende tot korten tijd geleden
qua cultuur niet veel; de meest primitieve werkwijze werd toe-
gepast, maar de groote vruchtbaarheid van den grond en het
met voorkomen van ernstige rietziekten, waardoor snitten konden
worden aangehouden, maakte dat de suiker vrij goedkoop kon
worden geproduceerd.

Sedert het Amerikaansch kapitaal zich voor de suikerindustrie
aldaar ging interesseeren, veranderde de toestand.

Men voelde dat door het uitgeven van iets meer geld en bij het
aan het hoofdstellen van meer energieke leiders de productie
gemakkelijk was op te voeren.

Cubaproductie in mill. ton.
1910. . . . 1,48 1913. . . . 2,40 1920tax. . . 4,50
1911. . . . 1,89 1919. . . . 3,97 1920verkr. . 3,65
1912 . . . . 2,43

Uit een in 1915 gepubliceerd artikel haal ik het volgende aan:
„Het gemiddelde rietproduct op Cuba bedraagt niet meer dan 580
Pic. per bouw, maar aangenomen wordt dat de productie ge-
makkelijk is op te voeren tot 722 Pic. per zelfde oppervlak. De
voordeelen van Cuba op de wereldmarkt zijn dezelfde, die zijn
spoedige ontwikkeling voor zijn suikerindustrie mogelijk hebben
gemaakt, deze voordeelen zijn nog steeds aanwezig.

Al zijn de voorhanden arbeidskrachten wel wat krap, de ont-
wikkeling der mechanische hulpmiddelen is van dien aard, dat
het volgende jaar één man het werk van twee kan doen.

De ingenieurs van de Vereenigde Staten zullen ons voorzien
van mechanische inrichtingen om het riet te snijden, op lorries te
laden, naar de fabriek te transporteeren, daar op rietcarriers te
lossen enz."

De bet eekenis van mechanische hulpmiddelen werd ingezien.
Noell Deerr schrijft in een aan de Cubaansche Regeering uit-

gebracht rapport:
(Zie Archief J. S. I. 1915.) „In een ander gedeelte van dit rapport heb

ik de mogelijkheid van een alkohol-industrie besproken, waarbij de melasse
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als grondstof dient. Bij de schaarsche en dure arbeidskrachten moet van
alle middelen gebruik gemaakt worden om de capaciteit van iedere een-
heid van werk te verhoogen. De mogelijkheid bestaat, dat met een goed-
koope bron van kracht en het gebruik van machinaal gedreven landbouw-
werktuigen een veel goedkooper en meer intensieve grondbewerking ver-
kregen kan worden.

Ik zou dan ook een meer liberale wetgeving willen voorstellen, die de
productie van alkohol als krachtbron aanmoedigt; hierdoor zouden niet
alleen de middelen gegeven worden om de productie door een betere be-
werking van den grond te verhoogen, doch tevens zou een bijproduct van
de suikerindustrie in waarde toenemen."

Dat die bewerking der gronden nog te wenschen overlaat blijkt
uit een artikel in het Archief der J. S. I. van 1916 overgenomen
uit „the International Sugar Journal".

Wij lezen daar: Bij de ontginning der bouwgronden wordt na
kappen en branden het riet onregelmatig tusschen de achterge-
bleven boomstronken geplant, 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 met een eenvoudigen door ossen ge-
trokken ploeg, het maken der plantrijen geschiedt met de hak,
hoewel hiervoor meer en meer kleine ploegen gebruikt worden.

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

Sedert 1913/14 gaat de toestand vooruit.
In West-Cuba begint men een toenemende aandacht te schen-

ken aan de toepassing van kunstmeststoffen, aan de mogelijkheid
van kunstmatige irrigatie en aan het gebruik van werktuigen
voor machinale grondbewerking. —

De toestand verandert er echter met den dag onder invloed
van de hooge suikerprijzen.

Amerikaansche energie en vooral ook Amerikaansch geld
spaart geen middelen om de industrie uit te breiden en op hooger
peil te brengen.

It is stated that over 60 percent of the Cuban sugar industry is
now in American hands. (G. T. Milne. Gr. Britain's Commercial
Secretary in Havana. London Board of Trade Revieuw. Sept
9. 1920.)

De laatste van Cuba ontvangen berichten wijzen op een snel
uiteenvallen van bestaande toastanden aldaar en nu kunnen deze
op het oogenblik voor de Javaindustrie slechts voordeel betee-
kenen, zij beteekenen oveneens dat langzamerhand het Ameri-
kaansch kapitaal zich van de gcheele. Cubasuikerindustrie zal
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meester maken, met het gevolg dat dan gezorgd zal worden voor
gezonder toestanden niet alleen, maar dat eveneens methodes
zullen worden toegepast door welke de kostprijs van het product
zal dalen.

De gunstige factoren welke het land de suikerindustrie
biedt, zullen door Amerikanen naar waarde worden geschat en
benut.

De werkloonen van van buiten aangevoerde negers bedragen
reeds 3 dollars per dag, maar men heeft niet genoeg van dergelijke
zwarte werkkrachten en apprecieert ze ook niet voldoende.

Daarom is men overgegaan tot aanvoer van Chineesche-,
Spaansche- en Italiaansche arbeiders.

„Large parties of Chinese laborers continue to pass through New
Orleans in bond, en route to Cuban sugar fields, where they will help har-
vest the mammoth sugar crop to be produced on the island in 1921."
zegt the Louisiana Planter van 2 Oct. '20.

In een in hetzelfde blad voorkomend artikel „The Labor Pro-
blem in the Tropics," lezen we o. m.:

„Cuba, our largest canesugarproducer in the western world, is now suf-
fering from a short supply of labor. Spanish steamers bring over to Cuba
every year a large number of transient workers who spread through the
island and do a large amount of work in harvesting the cane crop and then
return again to their native land."

De zooeven genoemde heer Milne schrijft:

„There is a shortage of labour, both urban and rural, but the volume
of immigration, chiefly from Spain, is on the increase. Some of this is mere-
ly seasonal in character many of the labourers who emigrate for the cut-
ting of the cane crops returning to Spain when this is completed. The
advent of Italian immigrants in appreciable numbers appears to be a
possibility of the near future."

Ook Hawai heeft steeds een tekort aan werkkrachten en onder-
vindt men daar als overal in de wereld veel last van stakingen.

Men treft daar een mengelmoes van arbeiders aan:

„The Hawaiian Islands are reported in a recent census to have 35000
native Hawaiians and the number decreasing; 26616 Chinese, 24407 Japa-
nese, 15191 Portugese, 3086 Americans, 2250 Britons and 1432 Germans.

These figures speak for themselves in showing the difficulties that the
Hawaiian sugar planters have experienced and how far out they have been
reaching for laborers necessary to the sugarindustry."

In mijn rijstartikel wees ik reeds op de moeilijkheden, welke de
planters in Louisiana met hun werkkrachten vooral na den oorlog

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



CULTURES IN SURINAME. 583

hebben en een bevestiging hiervan is het volgende berichtje in
een der Octobernummers van The Louisiana Planter:

„The committee of planters that went to Ellis Island, New York, to get
immigrant labor for Louisiana sugarplantations, came home disappointed.
All of the men who came to make America their home had through tickets
to western points."

We zien hieruit hoe moeilijk het werk volkvraagstuk in die
landen is, maar tevens hoe energiek men het aanpakt.

Ondanks die moeilijkheden breidt de suikerindustrie zich in
Cuba uit en tracht men daar met toepassing van mechanische
middelen de extensieve cultuur een intensieve te doen naderen,
terwijl de fabrieken en transportmiddelen van de meest moderne
inrichtingen worden voorzien; in het kort men tracht door groote
op moderne leest geschoeide ondernemingen te bouwen den kost-
prijs van het product te verlagen.

De rietsuikerindustrie kon tot korten tijd geleden in twee
hoofdgroepen gesplitst worden, nl.:

a. die waar men de beschikking had over vele goedkoope werk-
krachten en waar de cultuur gedreven werd op ingehuurden grond,

6. die waar een chronisch gebrek aan werkkrachten heerschte,
maar waar men de beschikking had over eigen uitgestrekte vrucht-
bare terreincomplexen.

Onder de eerste groep viel Java.
In het algemeen wordt de kostprijs van den picol riet tot den

molen beheerscht door:
1. huurprijs van den grond.
2. bewerkingskosten van den aanplant.
3. kostprijs van den bibit (plantstekken).
4. prijs van- en hoeveelheid te gebruiken kunstmest.
5. snij- en transportkosten van het riet.
Al deze kosten — wellicht uitgezonderd die van kunstmest —

zullen voortaan eer stijgen dan dalen, waardoor de kostprijs
van het product slechts dan zal verminderen, wanneer, zooals ik
boven reeds zeide, men slaagt superieure rietsoorten te kweeken,
welke de productie doen stijgen zonder aanmerkelijke verhooging
van den kostprijs.

De bevoorrechte positie, welke Java gedurende een reeks van
jaren in de suikerwereld heeft ingenomen, in hoofdzaak tengevolge
der beschikking over vele en goedkoope werkkrachten, waardoor
een goedkoope intensieve rietcultuur mogelijk werd, is bezig te
verdwijnen en des te sneller zal dit proces zich voltrekken naar-
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mate het de landbouwtechniek gelukt middels machines een
extensieve cultuur een intensieve te doen naderen.

De bevoorrechte positie zal voortaan komen aan die landen,
waar men:

1. beschikt over goedkoopen vruchtbaren grond in groote
complexen.

2. een gunstigen klimatologischen toestand aantreft, waardoor
kunstmatige bevloeiing nagenoeg niet behoeft plaats te hebben,
waardoor tevens een lange campagne mogelijk is zonder schade
aan het product te veroorzaken, met het gevolg dat daardoor het
in de onderneming vastgelegde kapitaal meer rendabel wordt.

3. met behulp van mechanischen arbeid een extensieve cultuur
veel hooger kan opvoeren dan dit tot nog toe mogelijk was.

4. geen ernstige rietziekten aantreft, waardoor de kosten van
het plantmateriaal laag kunnen zijn en lager zullen worden naar
gelang men een of meer behoorlijk produceerende snitten kan
aanhouden.

5. tengevolge van het aanwezig zijn van natuurlijke water-
wegen het riet, tegen zeer geringe kosten naar de fabriek kan ver-
voeren, niet alleen, maar waardoor ook de suikerafvoerkosten
zeer miniem zijn.

8. over niet al te kostbare werkkrachten en energie opwekken-
de middelen beschikt.

Suriname valt onder groep b, hetgeen dus wil zeggen dat
Suriname in onzen tijd grootere voordeden voor een rietsuiker-
industrie biedt dan Java, 2ooa/s tó ts. Ik durf verder gaan
en zeggen dat Suriname voor de rietsuikerindustrie grootere
voordeelen biedt dan Cuba, Hawai en Louisiana.

Suriname is op het oogenblik een topzwaar ambtenaarsstaatje,
hetgeen ook niet anders kan daar het een compleet bestuursstelsel
noodig heeft voor ongeveer 100.000 menschen, omgeven door een
vrijwel negentiende eeuwsch landbouwbedrijf.

Om dit land op te bouwen zal men het bestaande moeten be-
schouwen met eenzelfden blik waarmede een fabrikant zijn oude
fabriek beschouwt op het oogenblik dat hij heeft besloten tot
den bouw van een nieuwe modern ingerichte fabriek over te gaan,
dus zoo iets als: wat is er van die oude boel nog te gebruiken?

In het algemeen gesproken kan het tot heden in de kolonie op-
gebouwde niet dienen voor een uitbouw op groote schaal dus; als
basis hiervoor deugt dit bestaande niet; van voren af aan zal
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moeten worden begonnen en zal men daardoor veel sneller tot
het punt komen dat men wil bereiken.

De kern voor uitbouw in Suriname deugt dus niet en wil men
toch den reeds ingeslagen weg volgen — in zooverre als er van
een weg gesproken mag worden — dan zou deze m. i. blijven lei-
den tot teleurstelling.

Nieuwe wegen dienen te worden ingeslagen en deze zullen de
bevolking ook eerder tot welstand kunnen leiden.

Om terug te keeren tot de toekomst van Suriname voor de
suikerindustrie, is het thans de kwestie na te gaan in hoeverre het
land gunstige factoren voor deze industrie biedt.

Hoewel ik over weinig plaatsruimte beschik, meen ik deze
factoren eenigszins uitvoerig te moeten behandelen.

Het Rapport der Studie Commissie zegt hiervan o. m.:

„Gaat men de voornaamste meteorologische invloeden na, dan valt het
op, dat deze weinig blijken te verschillen en onderling slechts geringe
schommelingen vertoonen. De luchtdruk wisselt normaal niet meer dan
van 759—763 mM.

De windrichting is eveneens vrij standvastig en bijna voortdurend N.O.
met kleine afwijkingen. Slechts heel zelden verandert de windrichting
meer naar 't Westen of Zuiden.

De windkraoht staat aangeteekend als van 1—4, maar meestal 1—2,
der schaal Beaufort.

De temperatuurswaarnemingen toonen natuurlijk grooter schommelin-
gen, de nachttemperatuur is gewoonlijk eenige graden lager dan die van
den dag en in de opgave der verschillende maanden vindt men ook eenig
onderscheid. De gemiddelde jaartemperatuur wordt opgegeven als 26
grd. C. hetgeen gelijk staat met Batavia; voor het binnenland is dit cijfer
iets hooger. Voor Paramaribo blijken de uiterste temperaturen uiteen
te loopen van 37 grd.—16 grd. C ; de bijna voortdurend gevoelde wind
maakt de warmte weinig hinderlijk. De hoogste temperaturen worden
waargenomen in de maanden Augustus, September en October, waarin
ook de minste regen valt.

De regenval bedraagt gemiddeld per jaar ongeveer 2300 mM. en toont
een zekere periodiciteit, die aanleiding gaf om te spreken van den kleinen
en grooten regentijd, evenals van den kleinen en grooten drogen tijd. Ge-
regelde perioden van zwaren regenval vindt men opgeteekend in April,
Mei en Juni; van groote droogte in Augustus, September en October; in
andere maanden treden de verschillen minder sterk op, daar de genoemde
kleine regentijd en kleine droge tijd niet zoo scherp afgeteekend zijn.

Het ligt voor de hand, dat deze vrij goed over het jaar verdeelde regen-
val met de hooge temperatuur en den bijzonder vrucht baren bodem de
groeivoorwaarden voor de planten in Suriname buitengewoon gunstig
maken."
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R e g e n v a l .

Paramaribo. S. F. Alliance.
1899—1908. 1900 t/m. 1916.

J a n u a r i . . . . 220 mM. 167 mM.
Februa r i . . . . 180 ,, 175
M a a r t 221 ,, 244
April 240 ,, 309
Mei 316 „ 364
J u n i 293 „ 327
Ju l i 219 „ 249
Augus tus . . . . 142 „ 146
September . . . 70 ,, 48
October . . . . 66 ,, 74
N o v e m b e r . . . 122 ,, 85
D e c e m b e r . . . . 220 ,, 187

2309 m.M 2375 mM.

Het klimaat wordt weieens vergeleken met een broeikast-
temperatuur, alles groeit er buitengewoon gunstig.

De vergeleken met andere tropische gewesten mooi verdeelde
regenval maakt dat kunstmatige irrigatie der gewassen zoo niet
overbodig dan toch slechts voor korten tijd noodig is, hetgeen als
een groot finantieel voordeel moet worden beschouwd en ook
het werkvolkvraagstuk eenigszins ten goede komt.

Een zeer belangrijk voordeel is, dat de Surinaamsche suiker-
fabrieken 9 maanden van het jaar kunnen malen, wellicht zelfs
langer, zoodat men voor een goed loopend bedrijf zeker op 210
maaldagen mag rekenen, exclusief zondagen en verplicht stoppen
voor reparatie eu schoonmaak.

Dit groote voordeel bezitten noch Java noch Cuba, terwijl ook
daar, en wel vooral in het eerste land, irrigatie kostbaarder is.

Die lange campagneduur beteekent dat een fabriek met een-
zelfde maalcapaciteit in Suriname zonder schade aan het product
ongeveer tweemaal zoolang kan werken als op Java en Cuba en
meer dan tweemaal, wanneer evenals op Java en ook elders ge-
schiedt, in den campagnetijd des Zondags wordt doorgewerkt;
het in de onderneming gestoken kapitaal komt daardoor natuur-
lijk veel beter tot zijn recht.

Die lange campagne heeft tevens tot gevolg dat de contract-
arbeiders in een bedrijf, zooals ik mij dat voorstel, hoofdzakelijk
rietsnijders, het grootste deel van het jaar emplooi vinden, terwijl
buiten den snijtijd door hen werk, dat daarvoor is aangehouden,
kan worden verricht.

Als we nu zien dat bijv. Cuba zijn kostbare Europeesche- en
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Chineesche rietsnijders vóór de campagne moet aanvoeren over
groote afstanden en deze menschen — vooral de Europeesche —
na de campagne wederom moet thuisbrengen, dan springt direct
de bevoorrechte positie van Suriname ook hierdoor in het oog.

Gemakshalve zal ik beginnen met een aanhaling uit het uit-
stekende Rapport der Studie Commissie.

„De bodem van Suriname is in hoogte afnemend van het Zuiden naar
het Noorden. In ongeveer evenwijdig loopende terrassen van het gebergte
op de Braziliaansche grens tot aan de zee daalt de oppervlakte. De grens
tusschen alluvium en diluvium is echter niet overal even ver van de
zee verwijderd; de alluviale kuststrook is dus niet overal even breed.

De afscheiding tusschen de door aanslibbing ontstane jongere formatie
en de rechtstreeks door verweering van het binnenwaarts gelegen ge-
steente gevormde oude gronden, vormt ongeveer een lijn, die in het Oosten
ong. 26 KM., in het Westen der kolonie daarentegen ong. 100 KM. van de
kust ligt, maar natuurlijk geenszins zuiver is te volgen.

Uit agronomisch oogpunt vraagt de kuststrook met haar zeer vrucht-
baren kleigrond de voornaamste aandacht, omdat daar in hoofdzaak de
plantages worden aangetroffen benevens de overblijfsels van sluizen, wa-
terwerken etc. van vele eertijds bloeiende, nu verlaten ondernemingen;
zoodat men wel kan zeggen, dat het landbouwbedrijf in hoofdzaak bepaald
was en is tot dit gebied.

De vorming van dit alluvium wordt ten deele toegeschreven aan de
groote hoeveelheden slib, door de Amazonerivier afgevoerd en door den
golfstroom in Westwaartsche richting verplaatst, langs de kust der Guya-
na's, terwijl ook een deel van het door Suriname's rivieren afgevoerde en in
zee gestorte slib daarbij van beteekenis is geweest. Krachtig stuwt de ster-
ke vloedgolf het zeewater landwaarts in; een groot verschil in waterstand
in den regentijd en drogen tijd en bij vloed en eb, maakt het overstroomen
van het land met sterk slibhoudend water tot een zeer gewoon verschijnsel.

De vruchtbaarheid dezer kuststrook, wier breedte dooreen ruim 50 K.M.
bedraagt, is van een groote vermaardheid en, gezien de productie's van de
verschillende teelten, die daarop, onder begunstiging van 80 grd. F. warm-
te en een voldoenden regenval, zonder bemesting, jaren aaneen op de-
zelfde perceelen worden gedreven, zal men die niet licht in twijfel trekken.

Tot voor de cultuur belangrijke verschijnselen behooren in de
eerste plaats de zand- en schelpenritsen, die in het alluviale gebied voor-
komen. Het zijn rugvormige bodemverheffingen, van een groote breedte,
die zich evenwijdig aan de kust gevormd hebben en meestal omgeven zijn
door moerassen (zwampen.). Enkele dezer ritsen zijn hoog genoeg om aan
eenige der van het Noorden naar zee stroomende rivieren den doortocht
te beletten, zoodat deze zich westwaarts buigen om gunstiger plaats voor
haar monding te zoeken. Maar ook meer landwaarts in treden de ritsen op,
die nu eens uit zand dan eens uit schelpen bestaan; de bodem dfr zandrit-
sen is doorgaans van goede kwaliteit, die der schelpritsen arm. Waar het
mogelijk is, wordt partij getrokken van de hoogere ligging dezer natuur-
lijke wallen boven het omringende landschap voor den aanleg van wegen
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en door ze als woonplaatsen te kiezen; zoo is ook de stad Paramaribo ge-
bouwd op eenige parallel loopende ritsen. Een andere afwijking van het
meest voorkomende landschap ziet men in de meer landwaarts in gelegen
aaneengesloten groote oppervlakten zandgrond, bekend onder den naam
van Savannahs.

Het ontstaan der savannahs wordt toegeschreven aan eluviale vorming,
het na verweering uitspoelen van een deel der oorspronkelijk aanwezige
formatie met achterlating van zand

Ten opzichte der cu'tuur 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 stroomopwaarts gelegen terreinen voor de teelt
van stapelproducten. 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 stroomopwaarts
aanwezig zijn."

Gedurende de laatste eeuw is de cultuurwaarde der lichtere
Surinaamsche gronden geheel op den achtergrond geschoven om
redenen welke ik reeds in mijn artikel „Suriname's herleving op
nieuwe basis", uitvoerig heb uiteengezet.

Langzamerhand is het praatje ontstaan — de een sprak den
ander na — dat de Surinaamsche lichtere gronden geen cultuur-
waarde bezitten.

In onzen tijd waar wij over zoovele middelen beschikken welke
vroeger ontbraken, is de waarde dier gronden juist zeer groot
geworden ware het alleen reeds wegens de gewenschte structuur
voor een zeer economische toepassing van machinale bewerking,
terwijl de vruchtbaarheid in stand zal kunnen worden gehouden
bij toepassing van een geregelden wisselbouw, waaronder een
natte rijstcultuur een voorname plaats moet innemen, daar reeds
oude schrijvers wijzen op het zich spoedig herstellen dier gronden
na opbrenging van water.

Ik zal hier even iets overnemen van hetgeen de oud-Gouverneur
Nepveu schrijft over de waarde dezer gronden voor de cultuur
van suikerriet, om vervolgens ook von Sack aan te halen.

Nepveu (1771) schrijft:
„De gemelde bovenlanden zijn verlaaten, voornamentlijk, omdat de

Wegloopers voor de Vreede met de zelve, die alle, die Plantagien, of ge-
duurig geharseleert, of geheel afgeloopen hebben en de Slaaven daar van
weggeloopen zijn.. . . als ook omdat die Landen ter Culture of beplantinge
weinig nut, immers niet voordeelig meer waren, alzoo alle de boven Lan-
den, daar weinig of geen Veen (humus. P.), of liever Mist op te vinden is,
en de Kley rosagtig, los en brokkelig vrij wat Zand in hebbende Schielijk
verdroogt, niet meer als een of twee Krop Suiker Riet kunnen geeven, de
eerste Krop geeft wel 5,6, ook 7 en 8 Oxhoofden Suyker (een Oxhoofd
woog in die tijden ongeveer 1000 Amsterdamsche ponden, vóórdien onge-
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veer 850 A.P. later tot 1500 A.P.). <k .<4AAer met scAoow Gryw, dog zoo er
een tweede valt, dan krijgt men maar één, uyterlijk 2 Oxhoofden per Akker
en dan moet het verlaaten. De beneede Landen hebben doorgaans van 8
duym tot 2 en 2* 2 voet Veen, dat is verrotte Boomen en blaaderen, die zeer
voordeelig voor Coffy is . . . . 't Suyker-Riet geeft zo veel en zo goed Suyker
niet als in de Boven Landen: door het Vette van de grond zelfs op veel
plaatsen krijgt men de eerste en zelfs de tweede en derde Krop, niet als
Malassie of weinig swarte Suyker, en doorgaans maar twee Oxhoofd per
Akker, schoon wat schraalder Landen, ook wel 3 of 4 per Akker geeven,
wanneer zij omgeslaagen zijn; als een beneden Plantagie door malkander 2
Oxhoofden Suyker per Akker geeft, wordt het voor zeer wel gehouden, dog
daar en tegen zijn ze op den duur, alzo veel van de goede Landen, 20 en 30
Jaaren duuren, mits die van tijd tot tijd omgeslagen en als de Rietatoelen
los of al te wormstekelig zijn nieuw verplant worden".

Bij von Sack (Berlin 1818) lezen wij o. m.:
„ . . . . t'wiiem rfie AöAer /legende» Lawrfem'en seAr IMW ZwcAey wwd «ur

wenig Me/asse /ie/ern ; niedrige Gegenden hingegen ein dickes, schweres,
starkes Rohr hervorbringen, welches wenig festen Zucker, aber eine
sehr gute Melasse giebt.

Die Pflanzungen, welche ein Gewachs von der zuletzt angegebenen Be-
schaffenheit hervorbringen, gewahren einen grosseren Gewinn durch die
Melasse und den Zuckerbranntwein, als durch den Zucker selbst.

Zuweilen ereignet es sich, dass ein Zuckerrohr von diesen Beschaffenheit
gar keinen festen Zucker giebt

Die Euro/Jae»- ge&en «few ZwcAe»- fo« rfew AöAer /tekende» Gegewdew den
Fo«wg, und finden ihn besser als den von den Niederungen

Ein fass Zucker wiegt gewöhnlich 1000 Pf.—jetzt giebt jedoch jeder
den Fassern einen willkührlichen Inhalt."

Ook in Engeland begint men de waarde der lichte gronden in
Britsch Guiana in te zien.

In de „Handbooks prepared under the direction of the Histori-
cal Section of the Foreign Office." No. 134. „Introduction to the
Guiana Colonies." London.: Published by H. M. Stationary Office.
1920." lezen we onder IV. Undeveloped Wealth.

„The more remote possibilities of British Guiana can not be made
the subject of a precise calculation. . . . The country has an estimated
acreage of 57.000.000 acres . . . and 11.000.000 are land which is
easely accessible and suitable for arable and pastoral pursuits. At
present out of all this area only a small portion of the alluvial fringe
along the coast is cultivated; yet the old planters found the richest
soil up the rivers, and men, who have lived in the interior, assert,
that the interior lands are far more productive than the sea coast,
and that, too, with half the labour."

Ik heb reeds elders geschreven dat lange jaren in Suriname „Ka-
nariesch Zuiker-Riet" werd geplant, waarover men zeer tevre-
den was.

Met verbetering der middelen voor het winnen van suiker uit het
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riet, werd eveneens getracht meerwaardige rietsoorten te planten.
Von Sack zegt daarover:
„Sonst rechneten die Pflanzer von einem mit inlandischem Zucker-

rohre bepflanzten Acre 3I/2 bis 4 Fass Zucker; seit Einführung des Zucker-
rohres von den Molucken (welches in den Jahren 1792—1794 geschah)
steigt der jahrliche Ertrag wohl auf 6 Fass."

Hij zegt dat het riet op verschen grond dikwijls tot 20 maanden
kan staan eer het rijp is, dat het op die gronden 6—7000 Pond
suiker opbrengt per akker, dat het echter voorkomt dat 8000
Pond verkregen wordt. Volgens hem werden op de langs de
Saramaccarivier gelegen plantages Catharina Sophia en Hamburg
„4 bis 5 Hogsheads von 1000 Pf. per Acre" verkregen.
Dr.F.W.Hostman(A'daml850)zegt van de lichtere gronden o.m.:
„De landerijen aan de Tempati-kreek, hellende van achteren naar de

Grankreek af, zijn wellicht de vruchtbaarste der geheele kolonie. Intusschen
laat het zich begrijpen, dat alle hooge, door de boschnegers bewoond wor-
dende, landen zeer vruchtbaar zijn.

Het eenvoudig aanschouwen van die reusachtige vegetatie, waarmede
het hooge land prijkt, gedoogt niet den minsten twijfel omtrent de vrucht-
baarheid van het zelve, en men zal zich hierover zooveel te minder behoe-
ven te verwonderen, als men het mengsel van die aarde slechts oppervlak-
kig onderzoekt, die dezen statigen groei ontwikkeld heeft. Hoe meer het
land begint te rijzen, zooveel te minder zuiver wordt de kleiaarde, en gelijkt
niet meer op die soort, die aan het kustland wordt aangetroffen, zijnde
daarentegen meer rood of geel van kleur . . . . Haast nooit ontbreekt in
het mengsel zand."

Hij ziet verder voor de lage landen het meest in de suikercultuur
hetgeen in zijn tijd ook juist was.

De groote vruchtbaarheid der Surinaamsche gronden mag aan-
genomen worden voldoende bekend te zijn en deze kan waar-
schijnlijk — indien een verstandige wisselcultuur wordt toege-
past — met winst op peil gehouden worden.

Op Java heeft de gemiddelde aanplant ongeveer 5 Picol Zwa-
velzure Ammonia noodig, welke vóór den oorlog met inbrengen
ongeveer op / 60,— kwam te staan, nadien enorm steeg en voor-
taan wel aangenomen mag worden op minstens / 100,— per
bouw, waardoor de kostprijs van een picol riet met ongeveer 9
cent wordt belast.

Zooals ik boven reeds zeide is ook de grondhuur stijgende en zal
ook deze de kostprijs van den picol riet drukken met ongeveer
10 cent, overeenkomend met / 110,— per bouw.

In Suriname is de prijs van erfpachtland jaarlijks ongeveer 25
et. per H.A.; het verschil zegt voldoende.
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