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Bemoedigend stemt, bij het beschouwen van de gege-
ven cijfers, het feit dat het mogelijk gebleken is de produc-
tie van den kleinen landbouw belangrijk op te voeren.

Hoewel van dit bedrijf alléén de noodzakelijke alge-
meene verbetering van de economische omstandigheden
van Suriname niet verwacht kan worden, is toch het
krachtig gedijen van den kleinen landbouw eene zaak van
groote beteekenis, want het beduidt eene innerlijke ver-
sterking der gemeenschap, eene verhooging van het wel-
standspeil van eene talrijke groep van ingezetenen. On-
geveer één vierde van de bevolking is immers bij dat be-
drijf rechtstreeks betrokken.

Onbevredigd laat echter de ongunstige verhouding tus-
schen de Lands-uitgaven en inkomsten.

Blijkens het slot der Memorie van Toelichting bij het
wetsvoorstel tot nadere aanvulling en verhooging van
Suriname's begrooting voor het dienstjaar 1921, den 8sten
September j.l. aangeboden aan de Tweede Kamer en af-
gedrukt onder n°. 594 der stukken van de zitting 1920—
1921 is het totaal der uitgaven in 1921 geraamd op
ƒ8.758.610, waarvan ƒ 1.375.090 in aanmerking komen
voor bestrijding door eene leening. Een bedrag van
ƒ7.383.520 zal derhalve gevonden moeten worden uit an-
dere middelen en daar de som van de eigen, koloniale
inkomsten op niet meer dan ƒ 5.512.566 is kunnen worden
gesteld, zal uit de Rijksmiddelen ditmaal eene bijdrage
van ƒ 1.870.954 moeten worden verschaft om de reke-
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ning te sluiten, dat is, — den bevolkingsaanwas sedert
eind 1919 tengevolge van geboorte-overschot en immi-
gratie in aanmerking nemende, — zegge ƒ 16 per hoofd.

Het ontwerp van den Minister van Koloniën voor de
Surinaamsche begrooting voor 1922 vermeldt als geza-
menlijke uitgaven een bedrag van ƒ 8.894.377, waarvan
door leening dekking te verkrijgen tot eene som van
ƒ1.493.000; tegenover het restant van ƒ 7.401.377 wordt
de opbrengst der eigen middelen geraamd op ƒ 5.246.336,
zoodat op eene Rijksbijdrage van ƒ 2.155.041 wordt ge-
rekend of ƒ 19 per hoofd.

Feitelijk moet voor een juiste becijfering bij het bedrag
der Rijksbijdrage nog opgeteld worden de schuld wegens
rente en aflossing der Spoorwegleening ad ± ƒ350.000
per jaar, die in 1920 voor den duur van 5 jaren ten laste
van de Rijksmiddelen is genomen, terwijl in mindering
gebracht kan worden eene som van ten naasten bij
ƒ300.000, die Suriname ten bate van de Nederlandsche
geldmiddelen vergoedt voor de verpleging van burger-
patiënten in de militaire ziekeninrichtingen.

Toen bij de Surinaamsche begrooting van 1857, over-
eenkomstig de bepalingen van het Regeeringsreglement
van 18t5, voor de eerste maal uitvoering werd gegeven
aan het beginsel der scheiding tusschen de Rijksuitgaven
ten behoeve van Suriname (de wedde en verblijfkosten
van den Gouverneur en de kosten van de Rijks Zee- en
Landmacht tot bescherming van de kolonie) en de uit-
gaven der koloniale huishouding (die voor den openbaren
dienst in de kolonie) was er dadelijk gemis aan voldoende
eigen middelen om in de kosten van de eigen huishouding
te voorzien. Voor een uitgave van rond ƒ 1.177.000 kon
slechts ongeveer ƒ 737.000 door Suriname zelve worden
opgebracht; 's Rijks schatkist moest met ƒ440.000 bij-
springen. Na 55 jaren — 1921 — zijn de jaarlijksche uit-
gaven ruim zes maal grooter geworden, de eigen middelen
ruim zeven maal; de laatsten namen dus wel sneller toe
dan de uitgaven, maar niet snel genoeg om het nadeelig
verschil op te heffen. Het deficit werd in dat tijdsverloop
ruim fier maal zoo groot. Niet .zet'ew maal, doch fo'en maal
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hadden de inkomsten moeten stijgen om het nadeelig
verschil in te halen.

Relatief werd de verhouding tusschen de uitgaven en
inkomsten en de Rijksbijdrage in die 55 jaren gunsti-
ger.

In 1867 verhielden zich de eigen middelen tot het sub-
sidie als 1 : 0.6; volgens de ramingen voor 1921 zal over
dat jaar de verhouding 1 : 0.35 zijn. Ruwweg dus: het
subsidie beliep in 1867 evenveel als f van de opbrengst
der eigen middelen en nu is het £.

En wat de eigen uitgaven aangaat — met uitzondering
van de uit leening te bestrijden uitgaven — vertegen-
woordigde, het subsidie daarvan 37£ percent, terwijl
thans 251 per cent van die uitgaven door 's Rijksschat-
kist wordt gedragen.

Valt dus relatief wel eenige vooruitgang te bespeuren,
in cijfers uitgedrukt neemt de afstand tusschen de jaar-
lijksche uitgaven en de eigen middelen toe. Na het bijzon-
der gunstige jaar 1900, — met zijn subsidie van ƒ 54.000
één van het viertal, waarin sedert 1867 de Rijksbijdrage
in vijf cijfers kon worden uitgedrukt, — is eene sterke
stijging waar te nemen. Tot 1904 bereikte het subsidie
wel is waar nog niet de hoogste getallen van het tijdperk
1867—1900, doch daarna worden die getallen overtrof-
fen: het subsidie nadert het millioen, overschrijdt het in
1914, bereikt de ƒ2.000.000 in 1918.

Op zich zelf bezien levert een hoog subsidie-bedrag
nog niet het bewijs van het bestaan van een zorgwek-
kenden toestand, de toeneming van het subsidie behoeft
nog niet een teeken te zijn van achteruitgang. Men
kan zich omstandigheden denken, waarin zelfs een
aanzienlijke stijging van de Rijksbijdrage een geheel an-
dere beteekenis heeft. Het gaat er om voor welke doel-
einden die bijdrage bestemd is: dient zij voor de bestrij-
ding van de kosten van maatregelen, die — al moge het
zijn dat niet aanstonds een bepaalde rente van het daar-
aan besteed kapitaal in uitzicht gesteld kan worden —
ontwijfelbaar de economische ontwikkeling der gemeen-
schap in sterke mate zullen bevorderen, eene krachtige
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opleving zullen teweeg brengen, dan heeft de bijdrage het
karakter van een tijdelij ken steun om de kolonie door de
oogenblikkelijke moeiehjkheden heen te helpen naar een
beteren staat van zaken. In dat geval duidt het hooge
subsidie op gang in de voorbereiding van een betere
toekomst. Moet de bijdrage echter dienen om het tekort
in de dagelijksche huishouding aan te vullen, de kolonie
in de gelegenheid te laten haren staat te blijven voeren,
voort te leven in haar levens-lijn, zooals die nu eenmaal
getrokken is, zonder dat aan den horizon de ruime weg
zichtbaar wordt, waarin de lijn zich verbreedt en waar
ander bewegen, ander leven is dan op het enge pad, dat
nu begaan wordt, dan wordt de ondersteuning een aan-
duiding van innerlijke zwakte en de toeneming der bij-
drage eene waarschuwing voor de toekomst.

De geldelijke steun, die Nederland jaar in jaar uit aan
Suriname verschaft, vertoont inderdaad deze laatste,
bedenkelijke vormen.

Vraagt men welke uitgaven in het bijzonder uit het
Rijkssubsidie worden bestreden, welke maatregelen er
uit worden bekostigd, welke tekorten aangevuld, dan
vindt men — zooals ook de schrijver der verhandeling
over de West-Indische begrootingen in het Koloniaal
Tijdschrift (Juli- en September-afleveringen van 1921)
doet opmerken — geen antwoord in de begrootingsstuk-
ken. Het eenige wat die stukken aantoonen is, dat het be-
drag van het subsidie gelijk is aan het nadeelig verschil
tusschen de som der gezamenlijke uitgaven, nadat daar-
van zijn afgetrokken die bedragen, welke met geleend
geld zullen worden verrekend, en de opbrengst der mid-
delen, geleende gelden uitgezonderd. In andere woor-
den: het subsidie vertegenwoordigt het nadeelig saldo
van het totaal aller uitgaven en het totaal aller middelen.

In de leeningspolitiek voor Suriname wordt geen vaste
practijk gevolgd. Nu eens was het dat voor zekeren maat-
regel wèl geleend, dan weer dat er niet voor geleend mocht
worden. Volgens de practijk van het oogenblik, — die ech-
ter blijkens bl. 3 van de Memorie van Toelichting bij het
Ministerieel ontwerp van de begrooting voor 1922 (Ge-
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drukte Stukken, Tweede Kamer, 1921—1922,1, n°. 3) ver-
moedelijk weder zal worden losgelaten— wordt slechts
ten aanzien van eenige weinige maatregelen het beginsel
aangenomen, dat de daaraan verbonden uitgaven, als
zijnde „kapitaals-uitgaven", met geleende gelden zullen
worden voldaan. Hoewel ook onder andere begrootings-
posten uitgaven aan te wijzen zijn, die in denzelfden ge-
dachtengang eveneens in aanmerking zouden kunnen ko-
men voor bestrijding uit geleende gelden, en in elk geval
daarin kosten zijn begrepen voor maatregelen, die recht-
streeks gericht zijn op de economische ontwikkeling van
Suriname en derhalve zeer wel zouden passen in een ru-
briek van voorzieningen ter wille van den vooruitgang
ten laste van de Rijksbijdrage, geven de begrootings-
stukken met de beperkte onderscheiding: eenige, aan-
gegeven leeningsuitgaven eenerzijds, alle andere ander-
zijds, aan het Rijkssubsidie uiterlijk geene andere be-
stemming dan eene ondersteuning voor al die andere
uitgaven. Dat wil dus zeggen: voor de gewone huishou-
ding in zoover Suriname die niet uit eigen middelen kan
bekostigen. Het ligt dan ook voor de hand, dat het be-
drag van die ondersteuning — ik zeg het den schrijver
van de vermelde verhandeling na — de gangbare maat-
staf is — ik voeg er aan toe: de beslissende — voor eene
beoordeeling van den loop van zaken in Suriname. En
ook is het begrijpelijk, dat het hooge bedrag van het sub-
sidie en vooral de stijging van die som aanleiding geven
tot de vragen: of de huishouding niet te weelderig is inge-
richt en de ingezetenen niet te weinig offeren aan de al-
gemeene kas ?

Getoetst aan de algemeene eischen van beheer en ver-
zorging van eene afzonderlijke Staatshuishouding, in
Nederlandschen geest — bij lange na nog niet naar Ne-
derlandschen trant! — is de inrichting van Suriname's
huishouding beslist niet te weelderig, zelfs niet weelderig!

Te zwak nog is in het Verslag der Commissie van Rap-
porteurs uit de Eerste Kamer in zake de Surinaamsche
Begrooting voor 1921 (Zitting 1920—1921 bl. 3) de toe-
stand weergegeven in deze woorden:
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„De bestuursinrichting is vrij eenvoudig, de bezoldigin-
gen der ambtenaren zijn niet te hoog".

Een stelliger verklaring: „de bestuursinrichting is een-
voudig, de bezoldigingen zijn niet hoog", zou de werke-
lijkheid dichter naderen en toch nog niet den toestand
volkomen juist kenschetsen, want maar al te dikwijls
wordt de behoefte gevoeld aan versterking van de be-
stuursuitrusting om de, niet te ontgane en evenals elders
toenemende bestuursbemoeienissen tot haar recht te
doen komen en aan verhooging van de over het algemeen
lage bezoldigingen, ten einde den gevorderden arbeid
redelijk te beloonen en het ambtenaarskorps te houden
op het peil der eischen, dat in Suriname natuurlijk, oók
als elders, stijgt.

Kan dus, uit dit oogpunt bezien, de huishouding in-
derdaad niet te weelderig en niet te duur geacht worden,
toch is zij kostbaar in verhouding tot den omvang en den
welstandsgraad der gemeenschap. Zonder verhooging
— althans zonder noemenswaardige verhooging — van
de kosten der bestuursinrichting zou een veel talrijker be-
volking op den zelfden voet als thans kunnen worden be-
diend; de inkomsten zouden, als de bevolking zooveel
grooter was, ongetwijfeld een veel beter figuur maken
tegenover de uitgaven dan nu het geval is, zelfs indien
het niveau van den welstand niet evenredig aan de be-
volkingstoename omhoog ging.

Achter het Verslag der voordracht van den Leider van
het Suriname Studie Syndicaat, den heer J. S. C. Kaste-
leijn, in de vergadering van het Indisch Genootschap van
26 Maart 1920, zijn eenige grafieken afgedrukt, waarvan
de beschouwing in verband met het zooeven opgemerkte
wel van belang is.

Naar gegevens van 1913 — met opzet is een jaar vóór
de wereld-ontreddering genomen — heeft de heer Kaste-
leijn in zijne grafiek aanschouwelijk voorgesteld, dat in
Britsch Guyana, waar de bevolking 3 maal zoo sterk is
als in Suriname, de Landsuitgaven ƒ 23.67 per hoofd van
de bevolking bedroegen, en in Suriname in datzelfde jaar
ƒ 42.80. De totale uitgaven beliepen in dat jaar in De-
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merara slechts 1.4 maal (dus nog niet 1 £ maal) die in Su-
riname. De inkomsten waren echter dubbel zoo groot,
hoewel Britsch Guyana bij Nederlandsch Guyana achter
bleef in inkomsten per hoofd der bevolking (Demerara
ƒ24.45 per hoofd, Suriname ƒ34.71).

Inmiddels zijn in Suriname de uitgaven weer toegeno-
men, terwijl door verzwaring van belastingen, waarvoor
reeds in de begrootings-becijferingen voor het jaar
1921 eene hoogere opbrengst van ƒ 800.000 in rekening is
gebracht, ook de inkomsten zijn opgezet. Volgens de ra-
mingen voor 1922 zouden thans de totale uitgaven ge-
steld moeten worden op ƒ 77 per hoofd, de gezooMe uitga-
ven (dat zijn die, waarvoor niet geleend mag worden —
dus de huishoudelijke) op i ƒ 65 per hoofd. Het totaal
der geraamde eigen middelen, omgeslagen over de bevol-
king, geeft tot uitkomst: ƒ 46 per hoofd en, wanneer al-
leen de inkomsten, voortvloeiende uit directe en indi-
recte belastingen in aanmerking worden genomen: ruim
ƒ26 per hoofd. In de grafieken van den heer Kasteleijn
verschenen laatstbedoelde middelen tot een bedrag van +
ƒ23.50 per hoofd *). Het overgroote deel van de ƒ20 per
hoofd, die uit andere bronnen dan directe en indirecte
belastingen moeten vloeien, wordt verschaft door in de
kolonie zelve gevestigde en werkzame personen en bedrij-
ven. Het schijnt dus geoorloofd aan te nemen, dat van
de gezamenlijke eigen inkomsten een bedrag van ƒ 46 per
hoofd in de kolonie wordt opgebracht.

Dat bedrag is niet gering, wanneer de economische om-
standigheden der gemeenschap, het welstandspeil, voor
oogen gehouden worden.

Een sprekend beeld daarvan geeft — het is reeds méér
opgemerkt — de aanslag in de Inkomstenbelasting. De
jongste gegevens (Bijlage K: van het Koloniaal Verslag
van Suriname over 1919) wijzen uit, dat destijds in die
belasting waren aangeslagen (de belastingplicht ving aan
bij een inkomen van ƒ600 s jaars):

*) In Demerara was het / 18.76 per hoofd.
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2754 personen met een inkomen van ƒ 600 t /m/ 1000
890 „ „ „ „ boven 1000— 2000
297 „ „ „ „ „ 2000— 3000
159 „ „ „ „ „ 3000— 4000
66 „ „ „ ,. „ 4000— 5000
60 „ „ „ „ „ 5000— 6000
28 „ „ „ „ „ 6000— 7000
16 „ „ „ „ „ 7000— 8000
17 „ „ „ „ „ 8000— 9000
14 „ „ „ „ „ 9000— 10000
5 „ „ „ „ 10000— 11000
7 „ „ „ „ „ 11000— 12000

en 24 personen met meer dan ƒ 12000.—.
In het geheel kwamen dus slechts 4337 physieke per-

sonen in aanmerking voor een aanslag en daarvan had-
den 2754 — dus 63 % — een inkomen tusschen ƒ 600 en
ƒ 1000! Van de 64 aangeslagen vennootschappen brach-
ten het niet meer dan 23 tot een belastbaar inkomen bo-
ven ƒ12000.

Natuurlijk zijn deze cijfers niet absoluut; de fiscus
achterhaalt niet alle belastingplichtigen, noch alle in-
komsten. Maar zij teekenen toch wel den armelijken toe-
stand, of liever: de geringe draagkracht van die kleine
gemeenschap.

Ook in hare samenstelling is de gemeenschap weinig
geschikt voor het verschaffen van ruimen geldelij ken
steun ten bate van de uitgaven van den publieken dienst.
Onder de 110000 zielen, door het koloniaal Verslag over
1919 als bevolking aan het eind van dat jaar opgegeven,
bevonden zich 11000 boschnegers en indianen, 9000 Ja-
vanen en 1100 Britsch-Indiërs, als contract-arbeiders
werkzaam op de plantages. En van de geheele bevolking
was de helft jonger dan 20 jaar.

Des ondanks heeft het niet ontbroken aan maatregelen
om ook door rechtstreeksche heffingen de middelen te
versterken. In de nieuwe verordening op de Inkomsten-
belasting, die kort geleden tot stand is gekomen en die
/" 300.000 méér moest opbrengen dan het oude tarief, is de
grens van het belastbaar inkomen lager gesteld en de
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schaal belangrijk verhoogd. Het zal echter, met de hier-
voren gegeven cijfers voor oogen, duidelijk zijn, dat de
grens der redelijkheid bij zulke heffingen spoedig bereikt
wordt en dat eene werkelijk aanzienlijke vermeerdering
van de landsinkomsten — aanzienlijk in verhouding tot
de landsuitgaven — eer verwacht moet worden van de
veelheid van bijdragen aan de indirecte middelen, dus
van sterke toeneming van de bevolking.

Meermalen heeft de beschouwing van de Surinaamsche
financiën aanleiding gegeven tot het maken van verge-
lijkingen met de Nederlandsche. En met name werden
dan de lasten, die ginds en hier te lande zijn opgelegd,
tegenover elkander gesteld.

Het lijkt mij een avontuurlijk cijferen. In Neder-
land staan de uitgaven onder den invloed van tal van
Overheidszorgen en voorzieningen, waarvoor óf in Su-
riname geene plaats is of waarvan, ook al mogen zij in
het maatschappelijk leven daar wel passen, nog geen
spoor is te ontdekken. Aan den anderen kant laat de
economische toestand van Nederland, de vermogenstoe-
stand der ingezetenen toe om, tegenover die uitgaven,
heffingen te bewerkstelligen, waarvan in de zoo geheel
andere maatschappij van Suriname geen sprake zou
kunnen zijn.

Ook in den kring van de behartiging van gelijksoortige
belangen is er zulk een enorm verschil tusschen de mate
van verzorging hier en daar, dat eene vergelijking wel
stemt tot bezorgd nadenken hoe het ginds eenmaal wor-
den moet en waarheen het gaat, doch niets beslist ten
antwoord op de vraag of naar Nederlandschen maatstaf
de uitgaven van het heden betamelijk zijn. En wat den
druk der lasten aangaat, het individueel aandeel in de op-
brengsten der onderscheidene middelen, brengt de ver-
ge ijking tot eene verwarrende gelijkstelling van ongelijk-
soortigheden.

Het is dan ook geen be wijsvoerende tegenstelling, dat
volgens de raming over 1922 de Surinaamsche bevol-
king voor/65 per hoofd te boek staat in de gewone (huis-
houdelijke) uitgaven, die van Nederland voor ƒ92 per
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hoofd. Noch deze, dat in Suriname ƒ46 per hoofd wordt
bijgedragen in de gewone (eigen) middelen, in Nederland
ƒ80.

Het is beter te blijven bij Suriname zelf en dan de fei-
ten vast te stellen, dat ondanks eene eer te karige dan
weelderige bestuursuitrusting en eene, in verhouding tot
het economisch peil der bevolking niet onbelangrijke op-
brengst der middelen, toch de steun noodig is van eene
toenemende Rijksbijdrage, zonder dat die hulp een wer-
kelijken omkeer in den gang van zaken te weeg brengt,
zonder dat het zichtbaar verschiet een ander tafereel ver-
toont dan van een land-in-zorgen, een volk-in-nood.

Het bovenstaande was reeds voor den druk
gereed gemaakt, toen eene Nota van Wijzigingen op het
Ministerieel ontwerp der Surinaamsche begrooting voor
1922 verscheen. De gezamenlijke uitgaven zijn daarbij
thans geraamd op f 9.264.606 ; het subsidiebedrag op
f 2.525.270, zoodat per hoofd gesteld moet worden f 22,
in plaats van f 19, zooals hiervoren werd aangegeven. In
verband hiermede ondergaan ook andere cijfers, ontleend
aan het oorspronkelijk ontwerp, eenige wijziging. Voor
het betoog is dat echter niet van beteekenis.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:04PM
via free access


