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Jan Samuel Cornelis Kasteleijn werd 18 Januari 1866 te
Utrecht geboren. Hij genoot, evenals zijn broer, die jong overleed,
zijn opvoeding gedeeltelijk in het kinderhuis van de fundatie van
Vrouwe van Renswoude, van wie hij een afstammeling was. Na
de driejarige H.B.S. te hebben afgeloopen, werkte hij in den
particulieren proeftuin van mr. Tiele, waaruit later de landbouw-
school is gegroeid. Na de Rijkslandbouwschool te Wageningen te
hebben afgeloopen, vertrok hij in 1885 in dienst van de Amster-
dam-Deli Cultuur Maatschappij als assistent naar Deli, waar hij
tot den hoogsten rang opklom, nl. tot hoofdadministrateur, Na
een langdurig verblijf in Nederlandsch-Indië keerde hij in 1911
naar Nederland terug en werd directeur van verschillende te
's-Gravenhage gevestigden cultuurmaatschappijen, welker be-
langen hij tot zijn dood heeft behartigd. Hij had zich in Indië als
een bekwaam planter, een man van goed inzicht en scherp waar-
nemingsvermogen, doen kennen, zoodat het niet te verwonderen
is, dat de nieuwbenoemde gouverneur van Suriname, G. J.
Staal, hem later tot leider van het Suriname Studie Syndicaat
koos; hierover later. Zijn voornaamste arbeidsveld heeft in
Ned.-Indië gelegen, maar toch is zijn naam onaf scheidenlij k
verbonden geweest met Suriname, welk land hij een goed hart
toedroeg.

Suriname had voor Kasteleijn altijd eenige bekoring gehad. Hij
gevoelde zich aangetrokken tot de zusterkolonie, waar het slecht
ging, en waarvoor zijn medewerking tot den opbouw werd inge-
roepen. Niet geheel vreemd daaraan was, dat reeds een zijner
voorvaders in de tweede helft der 18de eeuw in dat gewest had
gewoond, nl. Johannes Petrus Kasteleijn, al waren aan diens
verblijf sombere herinneringen verbonden. Deze, in Utrecht
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wonende als leerling-apotheker, had zich te Amsterdam in schei-
en artsenijbereidkunde bekwaamd, en vertrok na den dood zijner
moeder, in 1763, naar Suriname, waar hij op de plantage „La
Rencontre" te werk werd gesteld. Na een verblijf van drie jaren
had een droevige gebeurtenis plaats. Hij had nl. op 23 November
1766 het ongeluk een zijner vrienden, Jan Willen Arends, op de
plantage dood te schieten, maar na een streng gerechtelijk onder-
zoek bleek hij aan dit ongeluk onschuldig te zijn en werd hij
vrijgesproken. Door deze gebeurtenis geschokt, verliet hij Suri-
name en keerde in 1766 naar Amsterdam terug, waar hij zich als
apotheker vestigde. Door een hevige ziekte aangetast, verloor
hij zijn gezicht, waardoor zijn apotheek verliep. Deze Kasteleijn
was een zeer verdienstelijk man geweest, niet alleen in zijn eigen
vak, maar ook op letterkundig gebied. Hij had kwaliteiten als
dichter, als tooneelschrijver en als vertaler. Voor de beantwoor-
ding van vragen op godsdienstig gebied (hij was remonstrant)
schonk het Leidsche Dicht Genootschap „Kunst wordt door
arbeid verkregen", hem medailles en het bekroonde zijn verhan-
deling over de vereischten en kenmerken van den stijl der poezy.
Hij ontsliep op 18 April 1794 ')

Het Suriname Studie Syndicaat heeft zijn bestaan te danken
aan de vergadering, op 11 October 1916 in de Lairessezaal te
's-Gravenhage gehouden. Deze vergadering, samengesteld uit de
vertegenwoordigers van een elftal groote Indische cultuurmaat-
schappijen en enkele belanghebbenden bij Surinaamsche cultures,
had de heer G. J. Staal, toen sedert kort tot gouverneur van
Suriname benoemd, bijeengeroepen om bij de eerstgenoemden
belangstelling voor dit gewest op te wekken.

In een sympathiek inleidingswoord 2), getuigende van de groote
ambitie, waarmede de nieuwe landvoogd zijn ambt aanvaardde,
zette hij uiteen, hoe hij hoopte, dat de, door de aanwezigen in
Oost-Indië ontwikkelde energie, de daarbij vergaarde kennis en
het kapitaal mochten worden dienstbaar gemaakt aan de ont-
wikkeling van Suriname, indien dit „naar zakelij ken maatstaf
een goed ondernemen" zou blijken te zijn. Verder deed de in-
leider een beroep op het nationaliteitsgevoel der aanwezigen, er
op wijzende, dat ook Suriname een Nederlandsche kolonie is en
dus aanspraak heeft op den steun van onze Nederlandsche kracht,

) Biogya^At'scA WoonfowftoeA rfer Neder/anrfew, deel 7, blz. 22 en
erfeWanrfscA Btogra^AiscA VFoorcff«6oeA, deel IV, blz. 825.

Rapport van de Studie Commissie. Voorwoord, blz. 1-3.
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en dat wij toonen moeten in staat te zijn al wat het onze is te
beheeren en te ontwikkelen. Na uitvoerige bespreking verklaarde
de meerderheid der aanwezigen zich bereid om een bedrag bijeen
te brengen voor het instellen van een onderzoek. Het volgende
voorstel van den inleider verwierf de instemming der aanwezigen:

„Er wordt opgericht een Studie-Syndicaat, dat ten doel
heeft te onderzoeken welke culturen van uitvoerproducten
in Suriname op gezonden grondslag kunnen worden geves-
tigd.

Leden van het Syndicaat zijn de aanwezigen, zoomede
degenen, die op uitnoodiging van voormelde leden, voor
15 November het lidmaatschap schriftelijk hebben aange-
nomen.

De leden verbinden zich de voor het onderzoek benoodigde
gelden naar de behoefte bijeen te brengen. Ieder lid is ten
hoogste verplicht tot de bijdrage, waarvoor hij heeft inge-
schreven.

Er is een leider van het Syndicaat, bijgestaan door een
commissie van advies. De leider leidt het onderzoek; hij is
bevoegd deskundigen aan te wijzen en, zoo noodig, naar
Suriname uit te zenden.

Hij vraagt de benoodigde gelden aan. De aanvragen moe-
ten van te voren worden onderworpen aan de goedkeuring
van de Commissie van Advies, die bij meerderheid van stem-
men beslist. Van de bevindingen en van ieder onderzoek
wordt door den leider aan de leden verslag gedaan".

Tot leider werd de heer Kasteleijn benoemd en tot leden der
commissie van Advies T. G. van Haren Noman, A. C. Mees, M.
Sanders, mr. dr. C. F. Schoch, mr. A. G. N. Swart en de heer
J. Moorman, die als secretaris optrad. Het bleek den heer Kas-
teleijn, dat het arbeidersvraagstuk het alles overheerschende was,
en dat zonder een afdoende oplossing hiervan alle pogingen om
Suriname tot bloei te brengen vruchteloos zouden blijken. Daar-
toe was geen overleg met het departement van koloniën van
eenig nut en er werd besloten een commissie ter bestudeering der
landbouwtoestanden, met alles wat daarmede samenhangt, in te
stellen. Kasteleijn nam de leiding op zich en koos als medeleden
dier commissie een bekwaam Javaplanter, B. J. Kluvers, oud-
superintendent en hoofdadministrateur bij de Handelsvereeni-
ging Amsterdam, alsmede E. Snellen, landbouwkundig ingenieur
en Rijkstuinbouwleeraar, tevens secretaris der commissie.

Het bleek later wenschelijk, dat deze drie leden der studie-
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commissie zich naar Suriname zouden begeven voor een persoon-
lijk onderzoek, vergezeld van den heer L. D. Krusemann, oud-
directeur van Soesmans Emigratiekantoor te Semarang. Men
wilde aanvankelijk 23 Februari 1917 vertrekken, maar de onbe-
perkte duikbootoorlog legde het geheele scheepvaartbedrijf stil.
Ook bleek het niet wenschelijk over Amerika te reizen, zoodat
men eerst na herstelling der rechtstreeksche verbinding met
Suriname op 6 Februari 1919 uit Amsterdam met het nieuw ge-
bouwde ss. „Stuijvesant" der K.W.I.M. vertrok. De commissie
kwam op 12 Maart 1919 te Paramaribo aan en bezocht, behalve
Suriname, ook Britsch- en Fransch Guyana. Na drie maanden,
op 17 Juni, keerde zij naar het vaderland terug, na uitgebreide
gegevens over land en volk te hebben verzameld, welke in een
rapport van 215 bladzijden werden neergelegd, hetwelk een
waardevolle bijdrage vormt voor de kennis van den economischen
en landbouwkundigen toestand van ons gebiedsdeel aan de
noordkust van Zuid-Amerika

In dat rapport behandelden de samenstellers alle takken van
landbouw, zoowel groote als klein-landbouw, de boschexploitatie,
den mijnbouw, het arbeidersvraagstuk, om daarna de middelen
tot verbetering van den toestand aan te geven.

Die middelen waren: i)
1. het in goeden staat brengen van veel, dat thans verwaarloosd

is (wegen, loozingen, kanalen, enz.),
2. het onverwijld invoeren van voldoende immigranten voor de

door gebrek aan werkkrachten snel achteruitgaande plan-
tages,

3. de bevordering der immigratie-kolonisatie in den uitgebreid-
sten zin des woords, door eigen werving op Java, de tot stand
brenging van speciaal voor het vervoer van emigranten inge-
richte scheepvaartverbindingen, alsmede de aanleg van irri-
gatiewerken voor de vestigingsplaatsen van immigranten,

4. de uitrusting van een aan alle eischen des tijds beantwoor-
dend departement van Landbouw, Handel en Nijverheid,

5. de uitbreiding der communicatiemiddelen, zoowel in de ko-
lonie als met de buitenwereld, door wegen, kanalen, draad-
looze lelegrafie enz.,

6. de verbetering van den hygienischen toestand.
Daarna volgden een resumé en een aantal aanhalingen uit

vroegere schrijvers. Het werk was door 42 afbeeldingen verlucht.

') Alsvoren, blz. 211.
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Het verslag is opgenomen in de Februariaflevering van .De
JnA'sc/ze Gz'̂ s 1920 '), en is in alle Nederlandsche bladen destijds
uitvoerig besproken, zoodat wij daarover niet in herhalingen
zullen vervallen. Alleen halen wij twee zinsneden aan, luidende:
„Zoo trotsch als we op ons koloniaal beheer in Oost-Indië kunnen
zijn, hebben we ons te schamen ten opzichte van Suriname" 2),
en „Zooals het verblijf in Nederland het einddoel van den Suri-
namer en van de dezerzijds daarheen vertrokken ambtenaar of
particulier is, zoo staat ook het leven daarginds in het teeken
van het Nederlandsch. In Suriname spreekt het beste gedeelte
der bevolking onze taal en heeft zich steeds één gevoeld met het
volk van het moederland" 3).

De leider van het S.S.S. heeft het niet bij zijn rapport gelaten,
doch eerst in beperkten kring van leden van de Staten-Generaal,
hoofden van departementen en leden van den Raad van State,
vervolgens in een druk bezochte vergadering van het Indisch
Genootschap te 's-Gravenhagen«), in voordrachten de bevin-
dingen der commissie uiteengezet en de middelen aangewezen,
welke naar het oordeel dier commissie tot verbetering konden
leiden. De indruk, dien de toenmalige toestand van Suriname
wekte, kwam vrijwel overeen met dien in vroegere publicaties
over het gewest, zooals b.v. in het rapport der in 1911 van regee-
ringswege ingestelde Welvaartscommissie, welke schreef: „dat
is zoo ongeveer die van een tot armlastigheid vervallen gezin,
dat in een huis woont met versleten inboedel en verwaarloosd erf,
en dat slechts door een jaarlijksche toelage van een rijken oom
voor geheel verval behoed wordt" s).

Van de heeren Kasteleijn en Kluvers verscheen voorts een
artikel in Z>c Weŝ -TWi'sc/ze G/rfs getiteld: „Het rapport der
Studie Commissie van het Suriame Studie Syndicaat in de 2de
Kamer" 6), en een artikel van eerstgenoemde alleen in hetzelfde
tijdschrift 7) „Het verkrijgen van een vrije arbeidersbevolking in
Suriname". In de 2de Kamer der Staten-Generaal heeft de oud-
gouverneur C. Lely op 10 Februari 1921 een belangrijke rede

1) De Wes*-/«ri!«cAe Giis, 1ste Jrg., blz. 287. Resumé van het rap-
port (1919^ van de Studie Commissie van het Suriname Studie Syndi-
caat, door J. S. C. Kasteleijn en B. J. Kluvers.

2) .Ra££o>-<, b l z . 7.
J) ^ tooK», blz. 21.
«) Op 26 Maart 1920.
') ./Vïetta/f .RoMfrrfawscAe Cowrani, 12 April 1920, avondblad D.
«) De Wes/-.7>t<fiscA<; Gi'is, 3de Jrg., blz. 145.
'̂  ^4/svoren, blz. 225.
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over het rapport gehouden, welke in Z)e Westf-ZwftscAe Güs is
opgenomen 1).

Bij de oprichting van den Ondernemersraad voor Suriname in
1926 werd het Studie Syndicaat buitengewoon lid van dien Raad
en als zoodanig gaf de heer Kasteleijn waardevolle adviezen. Hij
was ook lid van de commissie voor het nazien van de admini-
stratie van dien raad.

In 1931 werden door de Surinaamsche Landbouwvereeniging
bacovenvelden aangelegd, terwijl in hetzelfde jaar de Onderne-
mersraad voor Suriname (in Nederland) een commissie ter be-
studeering van de bacovencultuur instelde.

Nadat eenige jaren, op kosten dezer beide lichamen, met mede-
werking der K.N.S.M., cultuur- en verschepingsproeven genomen
waren, kwam in Nederland een consortium tot stand, dat ten
deele met aanwending van eigen fondsen, ten deele met Regee-
ringssteun, de proeven voortzette.

Op 29 Augustus 1936 ontstond daaruit „De Surinaamsche
Bananen Maatschappij N.V.", waarvan de heer Kasteleijn tot
zijn dood directeur was. De heer Putman Cramer, president-
commissaris, dr. A. A. L. Rutgers regeerings-commissaris en
prof. Sprenger wetenschappelijk adviseur, raadsman bij genoemde
maatschappij, waren de overige leidende figuren.

Deze maatschappij heeft onder de geestkrachtige leiding van
den heer Kasteleijn de proeven op groote schaal voortgezet en
geregeld proefzendingen verscheept. Een tweetal Wageningsche
landbouwingenieurs waren met de leiding der proeven in Suri-
name belast, terwijl de heer Kasteleijn en prof. Sprenger inspec-
tiereizen daarheen maakten. Bij het uitbreken van den oorlog
was nog geen beslissing genomen nopens de vraag, of het verant-
woord was, op grond van de verzamelde — niet gepubliceerde —
gegevens, tot een cultuur op groote schaal over te gaan.

Kasteleijn werd in 1916 door de groep Nederlandsch-Indië
afgevaardigd als lid van het hoofdbestuur van het Algemeen
Nederlandsch Verbond, dat zijn groote sympathie had, en zijn
waardevolle adviezen werden hier steeds op hoogen prijs gesteld.
Toen hij Suriname bezocht, heeft het hoofdbestuur hem de op-
dracht medegegeven te trachten de groep Suriname van het
Verbond, dat aldaar was ingeslapen, nieuw leven in te blazen.
Na daarover besprekingen te hebben gehouden, belegde de wd.
secretaris met mij een bijeenkomst in de buitensocieteit „Het

/4Zworen, blz. 168.
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Park" op 5 Juni 1919, welke door een paar honderd belangstel-
lenden werd bezocht, waaronder de gouverneur en tal van auto-
riteiten. De heer Kasteleijn hield een groote, boeiende rede,
waarna de schrijver dezes, het werk van het A.N.V. sedert 1898
toelichtte. Deze vergadering had veel succes. Tal van nieuwe
leden gaven zich op en men kon de groep Suriname van het
A.N.V. als gered beschouwen.

In zijn inleidingsrede zeide de heer Kasteleijn toen o.m. •)
„Na eenigen tijd in Uw midden te hebben vertoefd, ben ik tot de
conclusie gekomen, dat zoo ergens ter wereld, dan vooral hier een
groep van het verbond nuttig werk kan verrichten. Dat nuttig
werk ligt niet in hoofdzaak op taalgebied, want men kan gerust
van Suriname vertellen, dat het de meest Nederlandsche van
onze koloniën is. Het heeft mij weldadig aangedaan, dat wij op
onze tochten door de kolonie overal met Nederlandsch terecht
konden en ik heb meer dan ooit gevoeld, hoe de taal de menschen
bindt, hoe het spreken van dezelfde taal er toe medewerkt, zich
één te voelen met hen, tot wie men spreekt. Kan een groep van
het A.N.V. op het gebied van de juiste verhouding van werk-
gever en werknemer nuttig werk doen, nog veel meer nut kan zij
stichten, indien het haar gelukt het gevoel van stam verwant-
schap en saamhorigheid weer op te wekken. Bij onze komst in de
kolonie, en nu spreek ik meer als leider van het S.S.S. dan als
bestuurder van het A.N.V., hebben wij getracht zooveel mogelijk
het goede van dit land en zijn bewoners op te sporen en waarlijk,
hetgeen wij daarbij opmerkten, heeft ons in menig opzicht hoop-
vol gestemd. Maar bij al het goede, dat wij hebben waargenomen,
heeft één ding mij onaangenaam getroffen, iets, dat ik in de meest
Nederlandsche kolonie niet verwachtte, nl. het onderscheid dat
men maakt tusschen Surinamers en Hollanders. Dat moet voor-
komen worden. Spreekt van Surinamers en Hollanders zooveel
als ge wilt, even als men in Holland van Friezen en Groningers
gewaagt, maar blijft er van doordrongen, dat allen tot hetzelfde
stamverband behooren, dat geen andere stam hun nader staat."

In deze vergadering werd een nieuw bestuur samengesteld,
waarvan de schrijver dezes weer deel uitmaakte. Na jarenlange
sluimering — de ontbinding in November 1913 van de groep had
het hoofdbestuur nimmer als wettig erkend — werd zij tot nieuw
leven gewekt.

Nog eenmaal bezocht de heer Kasteleijn, op een reis naar

») ATeeWaMdta, Augustus 1919, blz. 109.
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Amerika, Suriname, in het laatst van 1928. Het bestuur van de
groep Suriname van het A.N.V. belegde te zijner eere een groeps-
avond op 11 December, in welke bijeenkomst de toespraak van
den heer Kasteleijn de hoofdschotel was. In zijn rede besprak hij
het doel en de beteekenis van het lidmaatschap op aangename,
hartelijke en ongekunstelde wijze, waarmede hij veel bijval in
oogste. De avond was verder gewijd aan zang, muziek, vertooning
van lantaarnplaatjes en tooneelspel. Een kleine 100 leden traden
tot de groep toe.

De heer Kasteleijn was door de Nederlandsche regeering onder-
scheiden met het ridderkruis van den Nederlandschen Leeuw en
het officierskruis van de Oranje-Nassau-Orde. Na een kort ziek-
bed overleed hij op 16 December 1944, terwijl zijn weduwe, niet
lang daarna, op 23 April 1945, volgde. Voor de planterswereld en
het Alg. Ned. Verbond is zijn heengaan een groot verlies. Zoowel
in den zomer, als in den winter zagen wij de bekende figuur bloots-
hoofds naar zijn kantoor wandelen, een sterke, rijzige gestalte,
een sympathieke persoonlijkheid, een goed vaderlander.
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