
SURINAME GEDURENDE DE REGEERING VAN
KONINGIN WILHELMINA

(Radio-rede bij het 40-jarig Regeeringsjubileum)

DOOR

C. R. BISWAMITRE

Suriname is een der gebiedsdeelen van het Koninkrijk der Ne-
derlanden, waarover Hare Majesteit Koningin Wilhelmina 40 ja-
ren geleden de Regeering aanvaardde.

Wat toont ons nu een terugblik op de lotgevallen van dit ge-
biedsdeel gedurende die regeeringsperiode ?

De geschiedenis der menschheid is een ontdekkingstocht naar
een betere toekomst; de geschiedenis van Suriname in het bijzon-
der toont ons, na de afschaffing der slavernij in 1863, het streven
naar de vestiging van een Westersch georiënteerde Surinaamsche
gemeenschap op degelijke economische grondslagen, die financi-
eel onafhankelijk staat tegenover het Moederland.

Langs dezen weg is dan ook de laatste 40 jaren voortgeschreden.
Met welk resultaat ?
In verband met deze vraag nemen wij hier enkele hoofdzaken

uit de geschiedenis der bedoelde periode in beschouwing en be-
ginnen met h e t g r o n d g e b i e d .

„Het grondgebied van Suriname onderging geene verander-
ring". Deze zin is in nagenoeg alle Koloniale — thans Surinaam-
sche — Verslagen der laatste 40 jaren te lezen geweest.

De kennis van het grondgebied is echter sinds 1898 zeer ver-
meerderd.

De betwiste gebieden aan de Oost- en aan de Westgrens zijn
betwist gebleven, maar bij het verdrag van 1906 met Brazilië
werd de Zuidgrens vastgesteld en onlangs door een gemengde
grens-commissie nauwkeurig afgebakend.

Binnen de grenzen was in 1898 ongeveer 90% van het land aan-
gegeven als „onbekende wildernis". Dit had reeds enkele jaren te-
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voren de aandacht getrokken, en F. W. van Eeden schreef over
dezen toestand in 1895 het volgende: „Nederland heeft hier zijn
plicht als beschaafde natie vergeten en daarom is de koloniale
duistere vlek een vlek op onze nationaliteit."

Thans is die duistere vlek geheel van de kaart verdwenen. Op
de eerste wetenschappelijke expeditie in 1900 naar het stroomge-
bied der Nickerie, die ook door Hare Majesteit de Koningin finan-
cieel gesteund werd, volgden 7 expeditie's van 1901 tot 1911 naar
de stroomgebieden der andere groote rivieren, en in 1926 werd het
centraal gebergte onderzocht.

Vermeerdering van kennis leidde tot verstoring der illusie, die
men over de vruchtbaarheid van het binnenland gekoesterd mocht
hebben. De leider der expeditie naar het Wilhelminagebergte,
Prof. Stahel, verklaarde, dat de binnenlanden ten Zuiden van
den 5den breedtegraad nauwelijks voor de vestiging van land-
bouwbedrijven in aanmerking komen. Dus geen 173840 K.M *
vruchtbaren grond hebben we tot onze beschikking, maar nauwe-
lijks een kwart daarvan.

In de twintigste eeuw zullen we ons daarover echter nog niet
al te bezorgd behoeven te maken. Vooreerst komen we geen land
tekort voor onze b e v o l k i n g .

Bij de behandeling van de Surinaamsche begrooting voor
1938 in de Tweede Kamer heeft Minister Welter ons weer
herinnerd aan het oude probleem: Suriname lijdt aan onder-
bevolking.

Indien we de minder vruchtbare binnenlanden geheel buiten
beschouwing laten, krijgen we voor 1898 een bevolkingsdicht-
heid van slechts 1.5 per K.M.*; thans is dit cijfer 3.75.

Het streven naar vermeerdering der bevolking door kolonisatie
treedt dan ook duidelijk naar voren.

Eind 1898 bestond de bevolking buiten de Boschnegers en In-
dianen uit 68.972 zielen, eind 1937 bedroeg dit aantal: 150.896.
In 39 jaren is de bevolking dus toegenomen met 118%.

De Boschnegers en Indianen, die wij ook bij de volgende op-
merkingen over de bevolking buiten beschouwing zullen laten,
moeten volgens de gepubliceerde schattingen eveneens aanmer-
kelijk in aantal zijn toegenomen: de eersten van rond 7500 tot
17000 en de laatsten van 1200 tot 3500.

De groei der bevolking is te danken aan de immigratie van
Hindustani en Javanen en aan natuurlijken aanwas.

Het immigratie-overschot bedroeg sinds September 1898:
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Hindustani 7.242
Javanen 22.961

Totaal . . . . 30.203

Het geboorteoverschot bedroeg in totaal 50.185 zielen.
Ongeveer 38% van den totalen bevolkingsaanwas is het gevolg
van het immigratie-overschot en 62% van natuurlijken aanwas.

Tot het eind van den wereldoorlog overtrof het immigratie-
overschot den natuurlijken aanwas, nadien is het ongekeerde het
geval.

De natuurlijke aanwas bedroeg in 1898: 3.6%o der gemiddelde
bevolking, steeg in 1918 tot 5 pro mille, en is daarna nog sterker
toegenomen en bedroeg in 1928: 14.8 en in 1937: 17.8 pro mille.
Deze stijging hangt samen met de blijvende vestiging van de Hin-
dostani, onder welke bevolkingsgroep het geboorte-overschot
hooger is dan het gemiddelde. In het griepjaar 1919 overtrof het
aantal sterf ten dat der geboorten met 295; overigens gaf elk jaar
een geboorte-overschot te zien, al was dit in 1902, het jaar der
gele koorts-epidemie, betrekkelijk gering.

De volkstelling van 1921 bracht het onaangename feit aan het
licht, dat de bevolking 6000 zielen minder telde dan in de officieele
verslagen werd opgegeven. Nadien bleef ons echter zulk een
teleurstelling bespaard, Misschien doordat er geen volkstelling
meer gehouden werd ?

De samenste/Zing' der bevolking is in de afgeloopen 40 jaren in
verschillend opzicht gewijzigd, in sekse, ras en godsdienst.

De verhouding tusschen de getalsterkten der mannelijke en
vrouwelijke bevolking was eind 1898: 896 vrouwen op 1000 man-
nen. Door den aanvoer van nieuwe immigranten, onder wie het
aantal vrouwen gering was, werd deze verhouding nog ongunsti-
ger, doch geleidelijk verbeterde zij na de afschaffing van de immi-
gratie uit Hindostan en den verminderden aanvoer van Javanen.
Thans is zij 959 vrouwen op 1000 mannen. Voor de Creolen-
bevolking is de verhouding 1138 : 1000, en ook in de voorgaande
jaren normaal geweest.

De «wmm'e&e wrAow^'ng £MSSCA«W ie in'e groo/ste 6evoZAi«gs-
groe^e», n.l. Creolen, Hindustani en Javanen, heeft belangrijke
wijzigingen ondergaan.

De Creolen zijn de grootste groep gebleven, doch vormen thans
slechts 45% der totale bevolking tegen rond 70% in 1898. Het
percentage der Hindustani steeg van 14 tot 29 en dat der Javanen
van 3 tot 21. Sinds 1930 vormen Hindustani en Javanen samen
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iets meer dan de helft der bevolking; het gezamenlijk percentage
blijft sinds dat jaar schommelen tusschen 50 en 51.

De kleinere raciale groepen vormen thans rond 5% der totale
bevolking.

Een groe^emng rfer èevo^ing waar ien goistf'jewsi vertoont he-
den een ander beeld dan in het jaar 1898. Door de voortgaande
immigratie van Hindoe's en Mohammedanen is het getal niet-
Christenen belangrijk toegenomen en dit bedraagt thans ongeveer
de helft der bevolking. De verhouding tusschen de twee grootste
niet-Christelijke groepen, Hindoe's en Mohammedanen, is on-
geveer als 3 : 4.

De geogra/j'scAe 7/«"ŝ >m'a*ï«g o'er irao/Aing verschilt nu slechts
weinig van die in het begin der besproken periode. Wel is een re-
latieve daling te constateeren der stads- tegenover de districts-
bevolking en een stijging van de bevolking der overzeesche dis-
tricten, doch evenals in 1898 woont ook heden bijna het twee
derde gedeelte der gansche bevolking in Paramaribo en het tegen-
woordige district Suriname. De stad telde eind 1898 31279 inwo-
ners en eind 1937 52368; een vermeerdering van ongeveer 67%.
Door een grootere toename der districtsbevolking is echter het
aandeel der stad in de totale bevolking gedaald van 45 tot 35%.

Tot 1918 daalde dit percentage geregeld door toeneming der
immigrantenbevolking in de districten en bedroeg in genoemd
jaar 34. Daarna steeg het echter tot 40 in 1923, waarschijnlijk
mede door de trek naar de stad wegens minder gunstige omstan-
digheden in de districten. Sedert de economische wereldcrisis is
wegens den zeer ongunstigen economischen toestand onder een
deel der stadsbevolking weder een langzame daling te zien.

De grootste toename van bevolking vertoonen relatief de dis-
tricten Nickerie en (het huidige) Suriname, n.l. respectievelijk van
6 tot 10% en van 17 tot 28% der gansche bevolking van het land.

Paramaribo en de kleinste districten Coronie en Marowijne be-
zitten een Creoolsche meerderheid, in de overige districten is er
een immigranten-meerderheid van meer dan twee derde aan-
wezig.

B e s t u u r . Het bestuur over Suriname werd in de afgeloopen
40 jaren gevoerd door 9 gouverneurs, de waarnemende function-
narissen niet medegerekend. In het Opperbestuur wisselden 15 mi-

»**C nisters van Koloniën elkaar af. Maar bij die wisseling van gezags-
dragers bleven in hoofdzaak de in het Regeeringsreglement van
1865 neergelegde beginselen van bestuursbeleid, die voor Suri-
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name een boven die der andere Nederlandsche koloniën bevoor-
rechte staatsrechtelijke positie beteekenden, gelden, zij het ook
met wijziging in onderdeden.

De eerste belangrijke wijziging onderging het Reglement in
1901. De gemengde samenstelling der Koloniale Staten — 9 geko-
zen en 4 benoemde leden — maakte plaats voor een geheel uit ge-
kozen leden bestaand college, en in artikel 48 werd aan het Op-
perbestuur de bevoegdheid gegeven om elk onderwerp bij Ko-
ninklijk besluit te regelen, behoudens enkele aangelegenheden
van financieelen aard.

Als gevolg van de in Nederland ingevoerde financieele ge-
lijkstelling tusschen openbaar en bijzonder lager onderwijs
werd in 1920 dat beginsel ook in ons Regeeringsreglement vast-
gelegd.

De grondwet van 1922 ademde een vrijzinniger geest ten aan-
zien van de koloniën. De woorden „koloniën en bezittingen"
werden overal zorgvuldig geschrapt en aan de in de overzeesche
gebieden gevestigde organen werden grootere bevoegdheden toe-
gekend tot regeling van inwendige aangelegenheden.

Eerst veertien jaren later werd onze constitutie in overeen-
stemming gebracht met de nieuwe grondwetsbepalingen: den len
April 1937 trad de nieuwe staatsregeling in werking. Deze bracht
een uitbreiding van kiesrecht, doch voerde weder de gemengde
samenstelling in van het vertegenwoordigend college, thans met
10 gekozen en 5 benoemde leden. Ook de toekenning van de be-
voegdheid aan den Gouverneur om in bepaalde gevallen op eigen
gezag en verantwoordelijkheid verordeningen, zelfs betreffende
financieele aangelegenheden, vast te stellen, kan moeilijk be-
schouwd worden als versterking der autonomie, zooals na de
grondwetsherziening van 1922 verwacht mocht worden.

Bij de behandeling van deze wijzigingen in het Regeerings-
reglement in Nederland werd groote belangstelling getoond voor
de bijzondere rechtsbehoeften van de hier te lande gevestigde
Aziaten en zelfs werd wijziging van het concordantie-artikel, dat
zooveel mogelijk overeenstemming eischt tusschen onze wetten
en de Nederlandsche, in uitzicht gesteld. Ook het Bestuur in Su-
riname toont door verschillende maatregelen en zelfs door in-
gediende ontwerp-verordeningen, dat het de tot nu van overheids-
wege gevolgde politiek van rechtseenheid voor alle bevolkings-
groepen minder juist acht.

Overigens werden alle belangrijke wijzigingen in de Nederland-
sche wetboeken ook in de onze overgenomen, tenzij ze veel geld
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zouden kosten of naar bestuursinzichten niet geschikt waren voor
het ontwikkelingspeil van onze gemeenschap.

De eerste stap op den weg van plaatselijk zelfbestuur werd ge-
zet door vaststelling van de Dorpsgemeente-verordening in 1937.
Reeds zijn op den voet dier verordening verschillende dorpsge-
meenten ingesteld, waaronder ook in het Boschland.

Rust en orde bleven niet altijd volkomen bewaard. De immi-
granten-onlusten op Mariënburg in 1902 maakten militair optre-
den noodzakelijk; in 1931 hadden de werkloozenrelletjes plaats
en bij den volksoploop in 1933 naar aanleiding van de gevangen-
houding van De Kom waren dooden en gewonden te betreuren.
Het in 1910 ontdekte Killinger-complot tot gewelddadige omver-
werping van het Bestuur kan eveneens in dit verband vermeld
worden. Dit complot was naar mijn meening een uiting van
een ontevreden stemming, die versterkt werd door de grootere
afhankelijkheid van het Moederland als gevolg van den ongun-
stigen f i n a n c i e e l e t o e s t a n d .

Subsidie tot dekking van het begrootingstekort bleek elk jaar
noodzakelijk, en thans is de toestand in dit opzicht nog ongun-
stiger dan in 1898. In dat jaar was blijkens de uitkomsten eigen-
lijk geen subsidie noodig tot dekking van een tekort en op de voor-
loopige begrooting voor 1899, die enkele weken voor de inhuldi-
ding der Koningin in de Koloniale Staten behandeld werd, was
het begrootingstekort slechts geraamd op 7 ^ % der uitgaven. In
latere jaren is de toestand verergerd: in 1910 bedroeg het tekort
31%, in 1920: 45%, in 1930: 39%, en de raming voor het loo-
pende jaar is 41%.

De hoop, dat door toeneming der bevolking de financieele af-
hankelijkheid van het Moederland zou verminderen, is tot heden
niet in vervulling gegaan. De bevolking is toegenomen met
118%, maar de Landsuitgaven met 147%. De Landsinkomsten
zijn daarentegen bij de bevolkingsgroei ten achter gebleven.

D e e c o n o m i s c h e t o e s t a n d , waarmede 's Lands-
middelen in nauw verband staan, is aan verschillende schom-
melingen onderhevig geweest. Ondanks de pogingen tot ver-
betering, waaronder de instelling der Suriname-Commissie in
1911, is die toestand thans in verschillend opzicht slechter dan

.'^- in 1898.
Groote landbouw- en boschbedrijven vormden in dien tijd de

hoofdmiddelen van bestaan. Daar deze in hoofdzaak de voort-
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brenging van exportproducten ten doel hadden, kan hun betee-
kenis beoordeeld worden naar de uitvoercijfers.

De uitvoerwaarde der landbouwproducten bedroeg in 1898:
3.785.390 gulden of 72% van den totalen uitvoer, en van goud en
balata gezamenlijk / 1.318.096 of 25% van den uitvoer.

17y?% der bevolking was in den grooten landbouw werkzaam;
het hoofdproduct hiervan was cacao, waarvan de uitvoerwaarde
44% der totale uitvoerwaarde van de kolonie uitmaakte. Suiker
en bijproducten vormden 26% van den uitvoer, terwijl koffie met
een uitvoer van J; 2% van het geheel nog van geringe beteekenis
was.

Van de boschbedrijven was de goudindustrie verreweg de voor-
naamste: de uitvoerwaarde bedroeg 22% van den totalen uit-
voer, terwijl het aandeel van balata slechts 3 ^ % was.

In zijn rede bij de opening van het nieuwe zittingsjaar der Ko-
loniale Staten op den lOden Mei 1898 noemde Gouverneur Ton-
ckens de goudindustrie „stellig de eerste in de rij" voor de naaste
toekomst der kolonie. De in 1903 ondernomen aanleg van den
spoorweg getuigt ook van de verwachtingen, die men ten aanzien
van deze industrie koesterde.

De kleine landbouw, die sedert 1895 van overheidswege sterk
aangemoedigd werd door bevordering van de kolonisatie van
contract-vrije immigranten, had nog niet de beteekenis van te-
genwoordig. Toch vonden er rond 8600 menschen — 127a% der
gansche bevolking — een bestaan in, en de invloed in de goed-
koope voorziening in de plaatselijke behoefte aan voedingsmid-
delen was reeds merkbaar, zooals Gouverneur Tonckens in zijn
evenbedoelde openingsrede speciaal constateerde.

In 1898 bedroeg de totale uitvoer van Suriname aan gelds-
waarde 5.211.123 gulden tegenover een invoer van 5.703.427
gulden, zoodat 91% van deze laatste door den uitvoer werd ge-
dekt.

In den loop der volgende jaren heeft het hier geschetste econo-
misch beeld menige wijziging ondergaan.

De cacao, die reeds in 1898 door de krullotenziekte bedreigd
werd, moest spoedig haar plaats als voornaamste landbouwpro-
duct afstaan aan de suiker. In 1910 en 1918 bereikte de cacao-
uitvoer met respectievelijk 20.425 en 24.683 balen nog bijna het
peil, waarop hij in de eerste jaren van deze eeuw stond, doch na
1928 verloor dit product practisch alle beteekenis als uitvoer-
product.

Het aandeel van suiker en bijproducten in den uitvoer steeg in
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1908 tot 31% en in 1918 tot 36%. Tot 1928 bleef dit aandeel nog
boven een derde gedeelte, doch tijdens de economische wereld-
crisis is het teruggeloopen tot 9% in 1937. De uitgevoerde hoe-
veelheden zijn echter niet in dezelfde mate afgenomen, bedroegen
zelfs vaak meer dan in 1928, zoodat de daling van het percentage
van het aandeel in den totalen uitvoer voornamelijk te wijten is
aan prijsdaling en toeneming van den uitvoer van andere pro-
ducten.

Koffie, waarvan de uitvoer in 1898 slechts 102.910 gulden be-
droeg, is als uitvoerproduct belangrijk in beteekenis toegenomen,
voornamelijk door den achteruitgang der cacao-cultuur. In 1928
was het aandeel van dit product, met een uitvoer van 34.560
balen ter waarde van bijna 3^2 millioen gulden, gestegen tot 30%
in den totalen uitvoer; het steeg daarna boven dat van suiker, doch
is in 1937 weer gedaald tot 7%. tegenover 9% van suiker en bij-
producten.

Door de sterke prijsdaling van koffie bleek na herhaalden fi-
nancieelen steun van de overheid in 1936 de oprichting van de
Surinaamsche Koffie Centrale noodig ter saneering der cultuur.

De volgende nieuwe cultures werden na 1898 ingevoerd:
De bacovencultuur, in 1906 begonnen in verband met den ach-

teruitgang der cacao-cultuur, bereikte haar hoogtepunt in 1910
met een uitvoer van 654.000 bossen, doch verdween geheel in
1913, voornamelijk tengevolge der Panama-ziekte. De hevea-cul-
tuur, die op haar beurt weer met de bacovencultuur in verband
stond, werd nimmer van beteekenis;

de citruscultuur, sinds 1908 van overheidswege aangemoedigd,
werd in 1929 dood verklaard, doch wordt thans weer gepropa-
geerd, zoowel bij den kleinen landbouw als bij den grooten;

de boschbedrijven namen van 1898 tot den wereldoorlog in be-
teekenis toe: het aandeel van goud en balata in den totalen uit-
voer steeg tot 49% in 1918. Nadien is echter die beteekenis sterk
verminderd, vooral van de balataindustrie.

De kleine landbouw is voor de bevolking van grootere betee-
kenis geworden dan de groote landbouw: tegenover 9000 arbei-
ders op de koffie- en suikerondernemingen op het eind van 1937
bedroeg de bevolking op dat tijdstip in den kleinen landbouw
74.000 d.i. 49% der Surinaamsche bevolking. Ofschoon in dezen
landbouwvorm tot nu toe de voorziening in de behoefte van de
binnenlandsche markt aan voedingmiddelen op den voorgrond
staat en dit ten voordeele der bevolking op goedkoope wijze ge-
schiedt, wordt het hoofdproduct rijst sinds 1928 ook uitgevoerd.
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Deze uitvoer, die gedurende het vijfjarig tijdvak 1932/36 ge-
middeld 1.500.000 kg. bedroeg, is in 1937 gestegen tot 7.403.304
kg. ter waarde van / 412.644 of 51/2% van den totalen uitvoer.

Na de van overheidswege en door de goede prijzen der produc-
ten aangemoedigde uitbreiding gedurende den wereldoorlog lijdt
de kleine landbouw echter aan overproductie, en ondanks ver-
schillende pogingen daartoe is nog geen behoorlijk afzetgebied
in het buitenland verkregen.

Een nieuw uitvoerproduct is bauxiet, waarvan de eerste ver-
scheping in 1922 plaats vond. In 1937 vormde dit product met
een uitvoerwaarde van / 4.904.000 rond 65% van onzen totalen
uitvoer.

Onze handelsbalans bleef passief in de eerste periode van het
40-jarig tijdvak, dat wij beschouwen, werd enkele jaren vóór den
wereldoorlog actief en bleef actief tot den wereldcrisis. Na 1928
bleef zij passief tot en met 1936, om in het afgeloopen jaar weder
actief te worden met een in- en uitvoer van resp. / 6.866.542 en
/ 7.613.210.

Nederland en de Vereenigde Staten bleven de landen, waar-
heen en waaruit het overgroote deel van in- en uitvoer plaats
vond. Het aandeel dezer landen in onzen totalen in- en uitvoer in
1898 en 1937 geeft onderstaand staatje: *

1898
1937

Ned.

54%
39%

Invoer

Ver. St.

18%
29%

Ned.
30%
22%

Uitvoer

Ver. St.
53%
65%

Alleen in den grooten oorlog ondervond de handel met Ne-
derland belemmering, waardoor het aandeel in den in- en uit-
voer van Suriname gering was.

Een deel der aangevoerde immigranten kwam in den kleinen
landbouw tot een zekere welvaart, doch door den achteruitgang
van de cacao-cultuur en van de boschbedrijven is de economische
toestand van de Creoolsche bevolkingsgroep verergerd. De trek
naar de stad nam door genoemde oorzaken toe en door de wereld-
crisis trad de werkloosheid der stadsbevolking scherper naar vo-
ren. Aanmoediging van de vestiging van werkloozen in den klei-
nen landbouw met steun der overheid, de z.g. binnenlandsche •»*
kolonisatie, heeft voorshands weinig verbetering in den toestand
gebracht.
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Meer reden tot tevredenheid bestaat er over d e n c u l t u -
r e e l e n e n s o c i a l e n t o e s t a n d .

Het onderwijs is sedert 1898 zeer gegroeid en op een hooger peil
gebracht. De groei is vooral belangrijk geweest in de districten
door het betrekken der kinderen van de immigranten bij het
onderwijs.

In 1898 bedroeg het aantal leerlingen van alle lagere en uit-
gebreid lagere scholen 7189, eind 1937 was dit aangegroeid tot
21.851, alzoo een vermeerdering van 205%. In eerstgenoemd
jaar behoorden 77% van alle schoolgaande kinderen tot de stads-
bevolking, in 1937 was dit percentage slechts 48.

De belangrijkste groei van het aantal leerlingen valt te consta-
teeren na de invoering van de financieele gelijkstelling van het
openbaar en het bijzonder onderwijs in 1920, inzonderheid bij het
laatstgenoemd onderwijs.

Deze laatste omstandigheid leidde tot een scherpe reactie van
de zijde der voorstanders van het openbaar onderwijs, die de ver-
houding tusschen de beide takken van onderwijs blijvend ver-
slechterde.

De onderwijs-uitgaven stegen van 170.000 gulden in 1898 tot
612.000 in 1920, bereikten het hoogste punt in 1931 met 1.313.000
gulden en zijn voor het loopende jaar geraamd op / 1.115.000,
d.i. rond 650% van het eerstgenoemd bedrag.

Deze uitzetting van uitgaven gaf aanleiding tot verschillende
ingrijpende bezuinigingen, waarvan een in 1924 leidde tot een
volkspetitie tot de Kroon, om de afschrijving van 13-jarige leer-
lingen te voorkomen. Zooals bekend is, had deze petitie niet het
gewenschte gevolg.

Door de eerder genoemde reactie tegen den groei van het bij-
zonder onderwijs zijn de godsdienstige tegenstellingen tusschen
de verschillende religieuse groepen verscherpt, zoowel tusschen
de Hindoe's en Mohammedanen onderling als tusschen deze
groepen eenerzijds en de Christenen anderzijds, en tusschen de
Christenen onderling. Ten aanzien van de godsdienstige ver-
draagzaamehid valt dan ook in de laatste 10 jaren achteruit-
gang te constateeren.

Vooruitgang van de coöperatieve gedachte valt onder geen der
bevolkingsgroepen te constateeren. Eerder kan van een achter-
uitgang worden gewaagd, die gelijken tred schijnt te houden
met de voortschrijdende intellectueele ontwikkeling der bevol-
king.
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De verhouding tusschen de verschillende raciale groepen, die
hier gevestigd zijn, is geleidelijk door aanpassing verbeterd.

Inzonderheid geldt dit ten aanzien van de verhouding tusschen
de oudere bevolkingsgroepen en de later aangevoerde immigran-
ten.

Na deze vluchtige verkenning op enkele belangrijke gebieden
der samenleving thans de vraag, die wij bij den aanvang stelden:

Met welk resultaat is er in de achter ons liggende 40 jaren ge-
werkt aan den opbouw van onze wordende gemeenschap?

De bevolking is meer dan verdubbeld, doch het daarmede na-
gestreefde naaste doel, n.l. vermindering van de financieele af-
hankelijkheid van het Moederland, ligt heden nog verder in het
verschiet dan bij den aanvang van bedoeld tijdvak.

Economische welvaart van eenige beteekenis is voor geen der
bevolkingsgroepen verkregen en de toestand van bepaalde groe-
pen is zorgwekkend.

De verschillende bestanddeelen der bevolking hebben zich nog
niet aan elkaar aangepast; van een „Surinaamsch volk" is nog
geen sprake.

Onderwijs en verdere overheidszorg geven redenen tot tevre-
denheid.

Er zijn storende krachten, die uit egoïsme of verkeerd inzicht
het voortschrijden op den goeden weg belemmeren.

Hopen wij, dat ieder ten volle zijn verantwoordelijkheid be-
seft in overeenstemming met den wensch van Hare Majesteit de
Koningin, in Hare radio-toespraak geuit. Hopen wij, dat nog on-
der de regeering van Hare Majesteit op elk, vooral op economisch
gebied, getuigd kan worden: „Er is reden tot tevredenheid!"
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