
KOLONISATIE VAN BLANKEN IN HET SURINAAMSE
WAGENINGEN-PROJECT

DOOR

R. KOOL

Over sociaal-economische mogelijkheden van kolonisatie van
blanken in de tropen is nog weinig bekend, üe emigratie zoals
deze momenteel met overheidssteun uit West-Europa plaats
vindt, richt zich hoofdzakelijk op niet-tropische gebieden met
een welvaartspeil dat vaak beduidend hoger is dan in het land
van herkomst. Gezien de bevolkingsproblematiek van West-
Europa enerzijds en de geringe bevolkingsdichtheid van vele
tropische landen anderzijds, blijft het vraagstuk van bovenge-
noemde kolonisatie echter urgent. En elke bijdrage, hoe beschei-
den ook, die enig inzicht kan verschaffen, blijft van waarde.

In dit artikel nu zal aandacht worden geschonken aan de
kolonisatie van blanken in Suriname zoals deze sinds enige jaren
in het kader van het Wageningenproject plaats vindt. De auteur
die een dergelijk onderwerp in een artikel wil behandelen, wordt
dadelijk voor het feit van de beperkte publicatieruimte geplaatst.
Een bijzondere moeilijkheid ontstaat wanneer een niet-socioloog
een dergelijk onderwerp ter sprake brengt en zich daarbij wil
wagen aan een brok beschrijvende sociale economie dat onmerk-
baar in het voor hem geheimzinnige veld der sociologie over-
loopt. Hopenlijk zullen de lezers bij eventuele critiek ook de
durf tot het experiment op het conto van schrijver dezes willen
boeken.

Zoals bekend is Suriname een immigratieland bij uitstek. De
autochtone Indiaanse bevolking bleek ongeschikt voor de eco-
nomische ontwikkeling van deze „volksplanting". Kolonisatie
van blanken, de zogenaamde „poor whites", bleek hiertoe even-
eens onvoldoende. Vandaar de eeuwenlange economische samen-
werking tussen twee momenteel minder-ontwikkelde gebieden,

— 25 —

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:35PM
via free access



26 R. KOOL

te weten Afrika en het Caribisch gebied met inbegrip der Guy-
ana's. Naar schatting werden immers een 300.OOO-tal slaven in
Suriname gebracht. Het feit dat er bij de emancipatie in 1863
nog 30.000 over waren, zegt voldoende over de resultaten van
deze vorm van migratie. De negers vervreemdden geleidelijk
van de landbouw en trokken naar de stad.

Voor de rehabilitatie van het plantagesysteem werden in de
tweede helft der 19e en het begin der 20e eeuw tienduizenden
emigranten uit India en Java aangevoerd.

De Hindoestanen vestigden zich als zelfstandig landbouwer
langs de wegen, de Javanen bleven de plantages trouw maar
verpauperden in economisch opzicht. Kleinere groepen zoals
Chinezen, Madeirezen, Libanezen en zelfs enkele Wit-Russen
arriveerden eveneens. Vrijwel iedere Libanees exploiteert een
textielwinkel.

Nederland bleef niet achter en zond een groep kolonisten in
het midden der negentiende eeuw. Hierbij werden ongeveer alle
fouten gemaakt, die gemaakt konden worden. Door armoede
en ziekte was de sterfte in de groep zeer hoog. De overlevenden
vestigden zich rondom de stad.

De geschiedenis van deze mislukking werd uitvoerig te boek
gesteld door Mevrouw VERKADE-CARTIER VAN DISSEL*). Zij
kwam tot de conclusie dat vestiging in de tropische landbouw
voor blanken zeker mogelijk was mits aan enkele minimum-
condities inzake gezondheid en energie voldaan werd. Hierbij
onderzocht zij zelfs de gewassenkeuze voor een toekomstig kolo-
nisatieproject, maar vermeldde niet nadrukkelijk dat de eerste
vereisten tot enig succes van overwegend economische aard zijn.
Het gaat immers om de vraag of de kolonist uit zijn landbouw-
productie voldoende inkomen verkrijgt voor een adaequaat be-
staan; en dit wordt bepaald door factoren waarop door hem
weinig invloed kan worden uitgeoefend.

Als zodanig kunnen genoemd worden het binnenlands prijs-
peil voor verbruiksgoederen, met inbegrip van agrarische pro-
ducten en het niveau van laatstgenoemde op de wereldmarkt.
De landbouw in de gematigde zone, gekenmerkt door een rela-
tief koopkrachtige vraag, verschafte eerst na een krachtige
overheidssteun een redelijke bestaanszekerheid. Hoeveel te meer
zal dit voor de tropische zone nodig zijn. Bovendien zijn de commer-
cieel meest aantrekkelijke gewassen, die ook de hoogste investering

*) E. F. VERKADE-CARTIER VAN DISSEL: De moge/i;* Zieden va«
i/oor Wan£ew t'n Suriname. Amsterdam, 1937.
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per productieeenheid vragen, tevens exportgewassen, waardoor
het bestaan van de naar meer welvaart strevende kolonist
onder de druk van de internationale conjunctuur komt te staan.

Er zijn echter ook andere dan strict-economische, landbouw-
kundige en individueel-medische eisen. De kolonisatie zal bij
voorkeur in groepsverband moeten plaats vinden. De strijd om
het bestaan zal dan beter gevoerd kunnen worden, niet het minst
omdat er zich bij meervoudige vestiging „economics of scale" zul-
len voordoen, voordelen die uit het toenemen van de productieve
en consumptieve kracht van de koloniserende groep resulteren.

Maar de groep zal ongetwijfeld haar onzichtbare invloed op
het individuele gedrag en het individuele welzijn uitoefenen.
Hier treedt dan de invloed van sociologische verschijnselen naar
voren. Wij kunnen na deze inleidende opmerkingen het doel
van dit artikel wel nader aangeven. Het lijkt gewenst aan de
hand van de bevindingen op het Wageningenproject te onder-
zoeken of zich sinds de Tweede Wereldoorlog nieuwe perspec-
tieven inzake de blanke kolonisatie in Suriname hebben voorge-
daan. Hiertoe dient de lezer dan allereerst iets over dit project
te vernemen.

DE TECHNISCH-ECONOMISCHE ZIJDE VAN HET
WAGENINGENPROJECT

In 1949 werd door de gezamenlijke Surinaamse en Neder-
landse regeringen tot uitvoering van het Wageningenproject
besloten. Men achtte het aanleggen van polders noodzakelijk,
onder meer om onafhankelijk te worden van regen en droogte.
In deze polders werden boerderijen met een areaal van 72 hec-
tares, verdeeld in 6 a 12 hectares geprojecteerd. Als gewas werd
in de eerste plaats aan rijst gedacht. De uitvoerende instantie,
de Stichting tot Ontwikkeling van Machinale Landbouw in
Suriname, werd gefinancierd door institutionele beleggers, onder
garantie voor rente en aflossing door de Nederlandse Staat. In
1949 werd het eerste voorlopig kamp in het oerwoud aan de
Nickerierivier gebouwd.

Medio 1955 was een eerste polder van 5000 hectares voor
ongeveer de helft in cultuur. Deze polder zal dank zij de opgedane
ervaring in versneld tempo worden voltooid, zodat zij ultimo
1957 volledig in cultuur kan zijn. Over de aanvankelijk gedachte
uitvoering van een tweede en een derde polder werd nog geen
beslissing genomen.
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Wat de uitvoering van werkzaamheden in de afgelopen jaren
betreft kan het volgende worden opgemerkt. In het kader van
het poldersysteem werden aan- en afvoerkanalen aangelegd.
De ontginning wordt voorafgegaan door een vergiftiging van
het houtbestand. Geruime tijd nadat het vergif is toegediend,
wordt het te ontginnen gebied door bulldozers en draglines plat-
gereden en schoongemaakt. Vervolgens worden de boerderij-
arealen ingericht, waarbij voor elke eenheid van 600 x 200 me-
ter een van andere kavels onafhankelijke watertoevoer en water-
afvoer wordt geschapen. Inmiddels zijn dan de bijbehorende
gebouwen, te weten de boerenwoning, de arbeiderswoning en de
loods voor landbouwwerktuigen ingericht. Een krachtig pomp-
gemaal zorgt voor de bemaling.

Het project wordt gekenmerkt door een consequente mecha-
nisatie. Nadat de ontginningsploegen met hun bulldozers en
draglines de grond hebben opgeleverd, wordt door de boer de
grondbewerking ter hand genomen. Evenals het zaaien, de on-
kruidbestrijding en het oogsten, geschiedt dit machinaal. Per
boerderij wordt dan ook een machinepark ingericht dat een
rupstrekker, een wieltrekker, een maaier-dorser, een eg en een
schijvenploeg omvat. Bij het begin van het project was over de
mogelijkheid van machinale landbouw op deze zware kleigronden
vrijwel niets bekend. Momenteel geschieden deze werkzaamheden
reeds met een vanzelfsprekendheid die typerend is voor de
moderne mens.

Terwijl enige tientallen kilometers verder de Javaanse of de
kleine Hindoestaanse boer nog 300 arbeidsuren per hectare no-
dig heeft voor de oogst, geschiedt dit op Wageningen in 2-3 uur.
Het geoogste product wordt per landbouwwagen naar de boer-
derijsteiger gereden en per schip door het aanvoerkanaal naar
het verwerkingsbedrijf gereden. Dit bedrijf dat met zijn 37 meter
hoge silo het hoogste gebouw van Suriname is, verwerkt de
oogst van een hectare binnen een half uur tot een product dat
blijkens de ervaring zeer goed verkoopbaar is. Door deze ver
doorgevoerde mechanisatie wordt per man en per manuur een
zeer hoge productiviteit bereikt. De kostprijs van de rijst wordt
voor het eerst in de geschiedenis van de Surinaamse landbouw
bevrijd van de door lage arbeidsproductiviteit zware druk der
loonkosten.

Mechanisatie in de landbouw opent de mogelijkheid voor een
soepele prijspolitiek. Eenvoudige rationalisatie waardoor bij-
voorbeeld de oogsttijd per hectare van 3 uur op 27a uur wordt
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teruggebracht, vermindert de kostprijs met een evenredig deel.
Het product dat het verwerkingsbedrijf verlaat, kan via de
oceaansteiger in het zeeschip geladen en rechtstreeks naar Euro-
pa verscheept worden. Dit laden geschiedt, conform het karakter
van dit project, met een transportband.

HET KLIMAAT VAN WAGENINGEN

Het project ligt geisoleerd, de afstand naar de monding van
de Nickerierivier bedraagt enige tientallen en die naar de stad
Paramaribo enige honderden kilometers. Er is naar Paramaribo
geen wegverbinding, het verkeer gaat over de rivieren. Een
dergelijke boottocht duurt 24 uur. De Wageningse kolonist komt
zelden in Paramaribo. Dit blijft de plaats waar men enkele
dagen verlof doorbrengt of chirurgisch-medisch behandeld wordt.
Hier komt dadelijk een bezwaar van een langdurig verblijf in
Suriname naar voren. In dit land ontbreekt een „Bandoeng"
in de bergen. Alleen een verblijf in de kuststrook is mogelijk, het
achterland is voorlopig onbewoonbaar. De consequentie is een
natuurlijk milieu gekenmerkt door een aantrekkelijk maar vrij
monotoon landschap en een relatief warm en vochtig klimaat.

Uitgaande van dit geografische klimaat willen wij nu achtereenvolgens
een aantal sociale verschijnselen ter sprake brengen, die voor het wel-
slagen van dit project als voorbeeld van tropische immigratie van be-
lang kunnen zijn. De invloed van een tropisch klimaat op de lichamelijke
en geestelijke gezondheid van de blanke dient allereerst ter sprake te
worden gebracht. Teneinde niet op medisch gebied verdwaald te raken,
wordt volstaan met enkele opmerkingen betreffende de invloed van de
zonnestraling *).

Dat zonnestraling een biologische werkzaamheid bezit, merkt men
allereerst aan de invloed op de huid. Verder daalt de bloeddruk en wor-
den ook andere gebieden van de stofwisseling beinvloed. Maar als men
spreekt van de zwoele tropische atmosfeer, wat houdt dat dan in ? Mees-
tal wordt dit geassocieerd met vochtigheid, warmte, en sterk transpi-
reren. Men voelt zich moe, heeft last van het klimaat. Het is opmerkelijk
dat wanneer men die warmte en vochtigheid gaat meten, er geen ver-
schil is met andere dagen die niet „zwoel" genoemd werden. Dus kan
zwoel geen thermisch, maar meer een zintuigelijk physiologisch begrip
zijn. *

Nadat men opgemerkt had dat personen met een labiel-vegetatief
zenuwstelsel op zwoele dagen de meeste klachten hadden, is men ver-
band gaan leggen met de luchtelectriciteit tussen deze verschijnselen
en de electrisch-atmosferische factoren. In Djakarta bleek ook dat de

') De schrijver is hier dank verschuldigd aan zijn echtgenote Mevrouw
E. KOOL-VERHOEVEN, arts, voor haar inlichtingen.
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potentiaal 's nachts meestal positief was. De weinige nachten en de uren
overdag met negatieve potentiaal waren ook de tijden met de meeste
subjectieve klachten. Het is onwaarschijnlijk dat het om het potentiaal
verschil alleen gaat en men denkt weer aan de overmaat van negatieve
ionen die invloed op ons organisme uitoefenen.

In de practijk van het Wageningenproject blijkt nu dat van een na-
delige invloed van het geografisch klimaat op de menselijke gedragingen,
in het bijzonder op de arbeidsprestatie slechts zelden sprake is. Opvallend
is dat bovengenoemde klachten zich vooral voordoen bij hen die veel
vrije tijd hebben en vrijwel niet bij hen die zich de weelde van de diagnose
niet kunnen veroorloven. Wel moet ook hier een na jarenlang verblijf
optredende vermindering van de lichamelijke en met name de geestelijke
activiteit worden vastgesteld. Een verblijf van enige maanden in de ge-
matigde zone werkt echter corrigerend.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat zich, juist omdat op Wageningen
zo hard gewerkt werd, vrijwel geen ongunstige verschijnselen op medisch
gebied hebben voorgedaan. Het feit dat de boeren en employe's voor hun
uitzending aan een vrij strenge keuring werden onderworpen, terwijl te
Wageningen zelf arts en hospitaal aanwezig zijn, heeft hiertoe uiteraard
in belangrijke mate bijgedragen. Dit alles wil niet zeggen dat zich -en
dit in het bijzonder ten aanzien van de geestelijke gezondheid - nimmer
detailconflicten hebben voorgedaan.

Zonder naar een streng wetenschappelijke omschrijving te zoeken kan
men opmerken dat de blanke zich ook bij lichaamsbeweging anders
„voelt" dan in de gematigde zone. Men raakt sneller opgewonden, een
belediging snijdt dieper in, een sterfgeval kan meer ontroeren dan wel
tot relatief grotere apathie leiden. In het bijzonder de blanke vrouw
heeft dikwijls een verhoogde psychische labiliteit, de afschuw voor tro-
pische insecten zoals kakkerlakken is opvallend bij vrouwen die in de
gematigde zone slechts zelden voor een muis op de tafel klimmen.

Zo maakt menigeen om minder reden dan in Holland ruzie, hetzij thuis,
hetzij op het werk en ook de verzoening daarna kost extra moeite. Een
enkel sporadisch geval van neurasthenie deed zich dan ook voor, bij
mensen boven de veertig jaar. Omdat dikwijls tevens sprake was van
heimwee naar eigen land of naar de daar achtergelaten opgroeiende
kinderen kan niet van een overtuigend ongunstige klimaatsinvloed ge-
sproken worden.

Nu moet naast het geografisch klimaat uiteraard aan het sociaal-eco-
nomisch klimaat gedacht worden. Inzake de materiële voorzieningen
werd reeds het één en ander medegedeeld. De uitgezonden werknemer
vindt steeds een modern huis tegen een in vergelijking met Paramaribo
zeer redelijke huurprijs. Dit geldt in het bijzonder voor de boer die na
enige tijd van inwerken naar de polder verhuist. De boerderij verdient
het praedicaat aantrekkelijk alleszins. De Nederlandse kolonist wordt
vervolgens omringd door gratis verstrekte sociale voorzieningen, zoals
medische zorg, verzekering tegen ongevallen, een aanzienlijke toelage be-
doeld als oudedagsvoorziening en een premiebetaling voor een levens-
verzekering.

En dit alles moet, gezien de ervaringen elders en in Suriname, als
zeer terecht worden aangemerkt. Deze gunstige voorzieningen hebben
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zeker niet op de laatste plaats tot de vorming van een relatief gezonde
samenleving bijgedragen. Men moet hierbij niet de illusie koesteren dat
een ieder tevreden zou zijn; ontevredenheid in de vreemde is één van de
kenmerken van de Nederlandse boer en burger. Voor geen van beiden
zal men deze ontevredenheid te ernstig moeten nemen, te meer daar een
correlatie tussen ,.kankeren" en hard werken ook op Wageningen niet
zelden worden aangetroffen.

#
Wanneer wij nu over de sociale achtergrond van Wageningen

spreken, valt dadelijk de eigengeaardheid van de Surinaamse
samenleving op. Zij wordt getekend door pluriformiteit en door
een unieke raciale differentiatie.'). Er is hierdoor echter een
gebrek aan sociale eenheid, dat uitermate remmend werkt opij
de sociaal-economische groei van de volkshuishouding.

Het verschil tussen arm en rijk is sterk disproportioneel. De
blanke wordt als een bezitter beschouwd en hoewel zijn ver-
mogen nihil kan zijn, is hij dit vergeleken met het volk qua in-
komen zeer zeker.

Het scheppen van een kapitaalsintensief project voor welva-
rende boeren door Nederland gefinancierd, moest in deze sociale
dynamiek enige weerstand opwekken, ondanks de aanzienlijke
economische waarde van dit project, zowel op het gebied van
werkgelegenheid en handelsomzetten als inzake de betalings-
balans.

Naarmate de bevolking, in het bijzonder de stadsbevolking
beter bekend is geraakt met de feitelijke situatie en met de
prestaties der „Hollanders", blijkt een steeds betere verstand-
houding mogelijk. De immigrant die zich tijdelijk buiten Wage-
ningen beweegt, merkt dit uiteraard ook, al kan hij het dikwijls
niet onder woorden brengen. Het gevoel van geisoleerd zijn zal
met het groeien van het externe contact verminderen. Dat zich
echter grote en kleine problemen blijven voordoen in een derge-
lijk uit radicaal en sociaal oogpunt merkwaardige samenleving,
is duidelijk.

Zo zal de boer die ver van het dorp Wageningen in de polder
woont, voor de keus staan zijn opgroeiende kinderen al dan niet
met de kinderen van de Hindoestaanse of Javaanse arbeider,
die zijn isolement deelt, te laten spelen. Dat zich hier, naarmate
de puberteit nadert, moeilijkheden kunnen voordoen, is duide-
lijk. Het is immers niet ongewoon dat een Hindoestaans meisje
op haar veertiende jaar moeder is.

•) R. A. J. VAN L I E R : Samen/ewMg in eew grewsgefoerf. 's-Gravenhage,
1949.
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DE WAGENINGSE GEMEENSCHAP

Grondig inzicht in een dergelijke gemeenschap kan slechts
verkregen worden door middel van het persoonlijk interview.
Om velerlei redenen was dit niet mogelijk. Hier moet dan ook
volstaan worden met een simpele beschrijving. Hierbij worden
slechts de leidinggevende arbeidskrachten van dorp ën polder,
beschouwd. Voor leidinggevend geldt als criterium dat de be-
trokkene een maandsalaris ontvangt. De honderden arbeiders
die voor bouw en ontginning worden aangetrokken, vallen hier
dus buiten. Naarmate deze werkzaamheden aflopen, vermindert
eveneens hun aantal *).

De kern van blijvende en tevens leidinggevende krachten
omvatte medio 1955 79 personen welke als volgt verdeeld waren:

27 medewerkende boeren
21 administratieve krachten
20 technische krachten
11 afdelingshoofden.

Het behoeft geen betoog dat bovenstaande indeling min of meer
kunstmatig is. De eerste groep omvat de eigenlijke immigranten maar
ook de overige groepen bevatten figuren die tot permanente vestiging
geneigd zijn. Tot de administratieve krachten werd behoudens het kan-
toorpersoneel ook de verpleegster gerekend, terwijl zowel een schipper
als een monteur bij de technische krachten werden geteld. De best
afgeronde groep is de laatste; het begrip afdelingshoofd is vrij goed be-
grensd. De spreiding over dorp en polder is nu zodanig dat vrijwel alle
medewerkende boeren in de polder wonen, terwijl de overige in het dorp
verblijf houden.

Vrijwel alle werknemers zijn gehuwd, zodat het dorpje Wageningen
uit een 50-tal gezinnen blijkt te bestaan. Een groep van een dergelijke
omvang, geisoleerd in een tropisch oerwoud, kan waarschijnlijk wel als
een „face to face" groep omschreven worden. Het is verheugend dat de
„sfeer" voorzover deze zonder grondig onderzoek beoordeeld kan worden,
toch niet „muf" is geworden. Zoals vermeld, zal het feit dat veelal hard
gewerkt moest worden hiertoe nog ongetwijfeld hebben bijgedragen.
Wij willen hier later nog op ingaan; voorlopig gaan wij door met onze
beschrijving, die op de eerste plaats de herkomst van boeren en dorps-
bewoners dient te omvatten.

Ten aanzien van de herkomst dient vermeld te worden dat in boven-
genoemde verzameling van maandgelders zowel Surinamers als Euro-
peanen begrepen zijn. Zoals zal blijken, is het aantal Surinamers in de
administratieve groep vrij groot. Nader onderscheid in deze Surinaamse
groep naar Creoolse of Hindoestaanse oorsprong wordt niet gemaakt.

i) Het nu volgende werd ten dele reeds gepubliceerd in Economise*
Sto/wrtscAe BericA/en 40, no. 2000, 12.X. 1955.
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De medewerkende boeren zijn momenteel allen uit Nederland afkomstig
maar voorbereidingen worden getroffen om ook Surinaamse boeren voor
deze uitzonderlijk technisch-mechanische bedrijfsvoering op te leiden.
Deze boerengroep werd derhalve naar Nederlandse provincies verdeeld.
Voor de overige groepen leek een verdeling naar herkomst uit stad en
land gewenst.

TABEL 1. Geografische herkomst der boeren van Wageningen
inclusief hun echtgenotes.

Brabant en
Limburg

Groningen,
Friesland en

Drente

Noord- en
Zuid-Holland

en Zeeland

Utrecht en
Gelderland

Mannen
en

Vrouwen
19 18 14

Blijkens deze cijfers kan men een vrij groot aantal Katholieke boeren
verwachten en dit is inderdaad het geval. De selectie in Nederland ge-
schiedt overigens zodanig, dat er, behalve op de lichamelijke en geeste-
lijke capaciteiten van de boer en zijn (meestal aanstaande) echtgenote,
gelet wordt op de kwaliteit van het bedrijf waar de adspirant werkt.

In deze verdeling kan men overigens geen indicatie vinden voor de
geschiktheid en de capaciteiten voor emigratie van de boeren naar pro-
vincie, hoewel de vraag naar een eigen bedrijf, welke ongetwijfeld in
Zuid-Nederland en op de Noordelijke zandgronden relatief groot is,
een rol gespeeld kan hebben.

TABEL 2. Geografische herkomst der dorpsbewoners van
Wageningen inclusief de echtgenotes.

Administratieve krachten
Technische krachten
Afdelingshoofden

Stad

19
21
15

Land

9
14
5

Bij beide tabellen werd als herkomst de geboorteplaats aangemerkt;
het is derhalve duidelijk dat aan deze cijfers geen grote waarde gehecht
kan worden. Niettemin is het merkwaardig dat het aantal in de stad
geborenen bij de dorpsbewoners vrij groot is. Voor de herkomst werden
dan als stad nog slechts plaatsen met een inwoner-aantal van meer dan
20.000 aangemerkt. ,

Het stedelijk accent wordt hier nog versterkt, indien men bedenkt
dat een aantal der buiten de stad geborenen in feite door studie en op-
leiding stedelingen zijn geworden. Dit haakt in bij onze opmerkingen,
over het sterk technische karakter van de Wageningse gemeenschap.
Deze geisoleerde vestiging Wageningen omvat overwegend mensen die
de faciliteiten van het stadsleven gewend zijn. Hiervan vinden zij slechts
een middelmatige tot slechte film op Zondagavond en een sporadische
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toneel- of muziekuitvoering op amateurspeil terug. Dat hier geen merk-
baar gemis kan worden vastgesteld, heeft waarschijnlijk veel met het
genoemde „technische" accent van de dorpssfeer te maken.

De geestelijke verzorging is, gezien de omstandigheden, zeker niet
slecht; er is eenmaal in de 2-3 maanden bezoek van een Hervormd,
Luthers of Gereformeerd predikant. Door de orde der Oblaten worden
de Katholieke inwoners uit het op enige vaaruren gelegen Nieuw-Nickerie
verzorgd, terwijl ook de Hindoestaanse pandit niet ontbreekt. De ker-
kelijke gezindte blijkt uit de volgende tabel.

TABEL 3. De kerkelijke gezindte der Wageningse gezinnen.

Gerefor.

8
1
1

—

Ned.
Herv.

Luthers
4

11
7
4

R.K.

10
5
4
1

Hindoe

—
2
1

—

Geen

Medew. boeren . . .
Administr. krachten
Technische krachten
Afdelingshoofden . .

5
1
7
6

Het blijkt dat bij de boeren het aantal Gereformeerden en Katho-
lieken relatief aanzienlijk is. Het aandeel der Hervormden/Luthersen in
de administratieve groep berust gedeeltelijk op het feit dat het aantal
der Creolen vrij groot is. Zowel bij de technische groep als bij de groep
der afdelingshoofden valt de graad van onkerkelijkheid op.

Een volgend punt dat bespreking verdient, is de gezinsvorming, zoals
deze sinds de eerste pioniersjaren 1949/1950 heeft plaats gevonden.
Zoals vermeld, zijn vrijwel alle boeren en employe's gehuwd; het aantal
vrijgezellen bedroeg medio 1955 slechts 4. Hoewel cijfers ontbreken,
kan de leeftijd van de boeren en hun echtgenoten op 25-30 jaar en van
de dorpsbewoners en hun echtgenoten op 35-40 jaar worden berekend.
Het is niet mogelijk cijfers inzake de vruchtbare leeftijd van de respec-
tievelijke echtgenoten te verstrekken. Volstaan moet worden met een
notering van de geboorten in de periode 1950 tot medio 1955 naar be-
roepsgroep en naar godsdienst. ^

TABEL 4. Geboorten op Wageningen in de periode 1951 tot
medio 1955 naar beroep.

Boeren
Administr. krachten
Technische krachten
Afdelingshoofden . . .

1951

—

—

1952

2

2

1953

2
2
2
1

7

1954

10
3
3
1

17

tot
medio
1955

4
1
1

6
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Ondanks het feit dat de boerengroep inderdaad jonger is, valt het
aandeel van deze groep op, temeer indien men bedenkt dat medio 1955
tegenover 27 boerengezinnen rond 45 gezinnen van employe's aanwezig
waren. Veel inzicht verschaft de tabel overigens niet omdat het getal
Wageningers (van jaar op jaar) aanzienlijk verschilde; het groeide naar-
mate de werkzaamheden voortgang vonden. In de periode 1949-195!
was - gezien het pionierskarakter - het aantal gezinnen zonder kinderen
uiteraard overwegend. Meer inzicht wordt verkregen, indien men de
geboorten onderbrengt in kerkelijke groepen.

TABEL 5. Geboorten op Wageningen in de periode 1951 tot
medio 1955 naar godsdienst.

Gereformeerd . . . .
Rooms Katholiek . .
Hervormd/Luthers . .
Hindoe
Geen

Boeren

3
10
1

4

Admini-
stratief

2
1
3

Technisch

I
2
1

2

Afdelings-
hoofd.

2

Legt men de cijfers van tabel 3 naast deze gegevens, dan blijkt dat in
de 10 Rooms-Katholieke gezinnen met een relatief kort verblijf een 10-
tal kinderen geboren werden, terwijl bij de 6 onkerkelijke afdelings-
hoofden geen geboorte plaats vond. Laatstgenoemde groep is overigens
relatief oud. Voorzover van het grootste aantal kinderen gesproken kan
worden, betreft dit de 2 Hindoestaanse families waarin een drietal ge-
boorten plaats vonden. Meer dan een eerste aanduiding kan dit materiaal
verder niet verschaffen.

Plaatst men tegenover de medio 1955 aanwezige ruim 70, over het
algemeen jonge gezinnen, waarvan meer dan de helft reeds enige jaren
op Wageningen woont, een totaal aantal geboorten van 32, dan kan
echter niet van een abnormaal geboorteaccres gesproken worden.

SOCIALE VERSCHIJNSELEN IN WAGENINGEN

Het feit dat sprake is van een 70-tal gezinnen in een tropisch
isolement, maakt een beschrijving der sociale verschijnselen
uiteraard interessant. De lezer zal echter, zoals vermeld, met
een simpele en niét vakkundige beschrijving genoegen moeten
nemen. Het beperkt aantal personen doet een groep ontstaan
van mensen die elkaar in en buiten het werk ontmoeten. Het
zijn vrijwel alle practisch denkende mensen, gezond van lichaam
en normaal van geest. Het uiterlijk gedrag is beheerst, de jonge-
ren zijn snel geneigd tot een grap.
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Ten aanzien van de kleding heeft zich een bepaalde gewoonte gevormd.
De werkkleding is veelal khakie, met de onmisbare laarzen. Het bezoek
aan de bioscoop vereist meer zorg; een lange broek en een overhemd zijn
er het minimum. In de hogere rangen treft men niet zelden een overhemd
met das op deze Zondagavond aan.

De arbeidsprestaties zijn blijvend bevredigend, zowel voor de Suri-
naamse als de Nederlandse krachten. Ernstige conflicten in de arbeids-
sfeer zijn niet in groter aantal voorgekomen dan in de grote agrarisch-
technische organisaties in West-Europa. Tegenover de bedrij f skan toren
in Paramaribo en in Nederland staat bij alle goede contacten toch de
locale saamhorigheid, die zich uit in zinnen als „Parbo is weer bezig" of
„Den Haag heeft weer wat".

De bewoners van Wageningen vallen echter bij conflicten in of buiten
de arbeidssfeer zelf uiteen in grote groepen, die dikwijls aansluiten bij
onze beroepsgroepen-indeling in boeren, technici, administratieve em-
ploye's en afdelingshoofden.

Ondanks weerstanden tegen volledige saamhorigheid in eigen groep,
welke vermoedelijk op religieuze contrasten berustten, is de groep der
medewerkende boeren de meest hechte. Dit is o.a. het geval omdat, on-
danks verschil in oorspronkelijk sociaal en religieus milieu, bij alle boeren
de gedachten op zelfstandige vestiging en op rijkdom gericht zijn.

De rest, in casu de uitvoerende organisatie en haar leidinggevende
employe's, wordt dan bij zakelijke besprekingen als opponent beschouwd.

Ook de technici en de administratieve krachten „trekken" als bedrijfs-
groep wel eens „één lijn", maar hier treft men toch niet de onderlinge
binding van de boerengroep. De afdelingshoofden tenslotte bezitten zeer
zeker een mate van collegialiteit; zij gedragen zich echter individueel
zelfstandig in gedrag en oordeelsvorming.

De vrijetijdsbesteding heeft zich, naarmate de pioniersperiode afliep,
meer gestabiliseerd. Terwijl in de pionierstrijd een usance van geregelde
avondbezoeken bestond, blijft men sinds enige tijd meer thuis. Voor de
boeren in de polder bestaat er, gezien de kilometers lange afstand over
water naar het dorp, uiteraard een physieke onmogelijkheid om veel op
bezoek te gaan. Nu heeft de leiding de boeren in groepen van 2 en van 4
bijeen geplaatst, waarbij de groepsvorming door de boeren zelf in onder-
ling overleg plaats vond. Criterium was hier veelal de godsdienstige
gezindheid. Ook speelde het oordeel inzake de capaciteiten van de toe-
komstige buurman en de opinie over de toekomstige buurvrouw, een
belangrijke rol.

Een dergelijke in een isolement nogmaals geisoleerde groep van een
viertal families kan een primair karakter gaan dragen, in de zin van „één
grote familie". Het lijkt dat de hang naar „baas in eigen huis", vooral
wat de vrouwen betreft, hier echter een grote rem zal vormen.

De vrijetijdsbesteding in het dorp omvat het lidmaatschap van een
sociëteit, welke in het logeergebouw gevestigd is. Het is soms moeilijk
voldoende bestuursleden te verzamelen; het door deze sociëteit geor-
ganiseerde wekelijkse dansavondje wordt redelijk bezocht. Een biljart-
competitie floreert reeds jaren.

De mogelijkheden tot sportbeoefening zijn zeer beperkt, er ontbreekt
een zwembad. Men vist en jaagt in de daartoe geëigende periodes; een
enkeling bezit een raceboot met buitenboordmotor.
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Vermoedelijk wordt er weinig vrije tijd aan studie en inspannende
geestelijke arbeid besteed. Voorzover dit de groep der afdelingshoofden
betreft, welke verscheidene academici telt, is dit een minder gunstig
symptoom.

Wij willen vervolgens een aantal opvattingen bespreken, waarschijnlijk
te omschrijven als „attitudes", welke in de concrete omstandigheden
van Wageningen van belang zijn. Allereerst de kwestie van het veel-
kleurig raciaal patroon. Gevallen van rassendiscriminatie zijn tot op
heden niet waarneembaar geweest. De gevoeligheid voor de woorden
,,neger" en „koelie", uiterst pijnlijke scheldwoorden voor respectievelijk
een Surinamer van Afrikaanse en van Hindoestaanse afkomst, wordt
steeds ontzien.

De omgang tussen blanke superieur en niet blanke ondergeschikte is
veelal van de joviaal-ruwe aard, zoals men die in een Amsterdamse bouw-
put of op een Rotterdamse scheepswerf aantreft. De waardering voor
bepaalde goede prestaties van niet-blanke arbeiders is spontaan. Dit
betreft onder andere het Surinaamse bedieningspersoneel van „draglines",
dat na een relatief lange tijd van inwerken betere prestaties leverde dan
de oorspronkelijk Nederlandse bezetting.

Een apart probleem vormt de verhouding tussen de boer en de per-
manent bij de boerderij behorende Javaanse of Hindoestaanse arbeider
in de polder. Het on-Europese gedrag van de Javaan heeft aanvankelijk
individuele moeilijkheden gegeven. Te veel voorschotten op loon werden
onder andere verstrekt.

Van een raciale discriminatie is noch in het dorp noch in de polder
ooit sprake geweest. Het feit dat de immigranten relatief jonge mensen
zijn, met een herinnering aan oorlog en Jodenvervolging, is hier niet
vreemd aan. Dit betekent niet dat nimmer gevallen van onbeheerst op-
treden tussen personen van verschillend ras zijn voorgekomen. Maar
hierbij was evengoed sprake van persoonlijke conflicten tussen Creolen
en Hindoestanen onderling als tussen blank en niet-blank.

Een religieuze overtuiging wordt steeds geëerbiedigd. Zowel de Hin-
doestanen als de Javanen krijgen verlof op hun religieuze feestdagen.

Terwijl raciale discriminatie een zeldzaamheid is, moet een zekere
graad van sociale discriminatie wel aanwezig worden geacht, hoewel dit,
voorzover waarneembaar, niet sterker is dan bijvoorbeeld in de Noord-
Oost-polder. Waarschijnlijk is dit een van de grootste vraagstukken
voor de blanke immigrant in de tropen. Hij wil van rassenonderscheid
niets weten; hij beseft dat de tropische niet-blanke mens in het verleden
een geringe kans op ontwikkeling en vakkennis heeft gehad. Hij moet
echter zorgen voor voldoende arbeidsprestaties bij hen voor wiens werk
hij verantwoordelijk is. Hij heeft bovendien niet zelden een relatief
grote verantwoordelijkheid.

Met het etiket ,'luiheid" zal hij overigens na enige jaren tropenervaring
wel minder kwistig omspringen, evenals met het etiket „dom". Nu ont-
breekt aan de niet-blanke arbeider zelden een zeer sterk gevoel van eigen-
waarde; tijdelijk kunnen individuele arbeidscontacten aldus verstoord
raken.

Ook in de eerst enkele jaren gevestigde beroepsgroepen op Wageningen
treft men reeds een persoonsbeoordeling op basis van materiële welvaart
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aan. Dit is bijvoorbeeld bij de groep der boeren het geval. Enkele be-
zitten gefortuneerde ouders in Nederland en „voelen zich dus wat meer".
Bovendien heeft de leiding wijziging gebracht in de eertijds uniforme
bedrijfsopzet, waarbij aan elke boer een areaal van 6 X 12 hectares ver-
strekt zou worden. Afhankelijk van de capaciteiten van de boer wordt
1 x 72, 2 x 72 en sporadisch 3 X 72 hectares aan hem toevertrouwd.
Zo bespeurt men wat jalousie bij de bewerker van 1 x 72 hectare als,
bijvoorbeeld in het gesprek over de stand van het gewas met de bewerker
van 3 X 72 hectares, laatstgenoemde over zijn additionele percelen praat.

Van groot belang voor permanente vestiging is uiteraard de reactie
van de Nederlandse echtgenote op de veelal volslagen andere wereld
waarin zij geplaatst wordt. Voorzover bekend, reageert zij gedeeltelijk
zoals zij dit in Canada of Australië doet. Het isolement, de dunne band
per brief met thuis en met eigen straat en dorp, de licht enerverende
invloed van een tropisch laagland-klimaat, het manco aan gezellige win-
kels etc, dit alles geeft tijdelijke weerstanden tegen het verblijf, in het
bijzonder tegen een permanente vestiging. Dat hierbij herkomst uit de
stad bijzondere moeilijkheden geeft, kon niet worden vastgesteld. Ander-
zijds vindt een wijziging in haar sociaal-economische status in opwaartse
richting plaats. Zij woont in een aantrekkelijk huis, het inkomen is rede-
lijk en de sociale voorziening voor het gezin is goed. Het loon voor een
dienstbode is laag; het is bezwaarlijk om alle huiswerk zelf te doen. Zij
wordt mevrouw in velerlei opzicht, overigens veelal zonder de ballast
der Europese pedanterie.

Over het morele gedrag der immigranten is weinig bekend. De uit-
latingen van geestelijken en overige bezoekers wijzen op een over het
algemeen kalme sfeer, waarin sexuele overtredingen (die overigens on-
bekend zijn) voor eigen sociale groep onverbiddelijk veroordeeld worden.
Ten aanzien van de gedragingen van arbeiders en dienstpersoneel wordt
vrij algemeen een tolerante houding aangenomen.

Met het voor Suriname belangrijke verschijnsel van de ongehuwde
moeder raakt men spoedig vertrouwd en men hoedt zich snel voor een
bekrompen oordeel in deze. Deze vage angst voor bekrompenheid hangt
samen met een beheerst joviaal gedrag op feesten en bijeenkomsten.
Men krijgt dan de indruk van burgerlijkheid, niet in de benepen zin van
het woord, maar in de sfeer van een als vanzelfsprekende aanvaarding
van eigen bestaan. Verwondering treft men dan weinig aan en de lach
overheerst de glimlach.

De religie blijft ongetwijfeld bij velen levend, mede dank zij het reeds
vermelde contact met geestelijken. Niettemin zal het de immigrant veel
moeite kosten deze religieuze vitaliteit te behouden; de tropische zone
schijnt op den duur op velerlei geestelijke activiteit een remmende in-
vloed uit te oefenen. De voorbeelden uit het toenmalige Nederlands-Indië
zijn een ieder bekend en ook voor Wageningen zal men met de kans op
een individuele vervreemding van religieuze waarden rekening moeten
houden.

In het voorgaande werd een en ander verteld over de vesti-
ging van blanken op het Wageningenproject. De sociale ervaring
waarover men beschikt, bestrijkt nog maar een periode van
enkele jaren. In die jaren hebben zich geen ernstige conflicten,
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individueel of in groepsverband, voorgedaan. Uitgaande van de
huidige situatie wordt de mogelijkheid van blijvende vestiging
in de tropen dan ook aanwezig geacht. Van wezenlijk belang
blijkt hierbij echter het scheppen van gunstige materiële be-
staansvoorwaarden voor de immigranten. Als zodanig moet de
opvatting van de leiding inzake arbeidsbeloning, sociale condi-
ties, huisvesting en oudedagsvoorziening dan ook als zeer juist
worden aangemerkt. Dit brengt met zich mede dat emigratie
naar de tropen op een uitsluitende basis van commerciële explo-
tatie van landbouwgronden moeilijk zal zijn, zeker voor jonge
gezinnen waarvan de kinderen recht hebben op een rustig be-
staan in een zo volwaardig mogelijke gemeenschap.

S U M M A R Y

WHITE SETTLERS ON THE WAGENINGEN PROJECT IN SURINAM

Surinam is a country of immigrants. First slaves were imported from
Africa; later came indentured labourers from India and Java. In the
mid-nineteenth century a plan for the settlement of Dutch farmers was
developed, but it soon collapsed owing to inadequate organization. In
a pre-war study of that project it was pointed out that the success of
such a settlement depends largely on marketing possiblilties. Such
possibilities can hardly be developed by the individual settler,while an
organized group has the advantage of an "economics of scale". However,
such group organization in turn exerts certain influences on the behavi-
our of the individual settler.

The Wageningen project in Surinam, decided upon in 1949, aims at
the construction of a number of polders in the fertile coastal marshlands
of the country. A first polder of twenty thousand acres was half finished
in 1955 and will be completed in 1957. Mechanizations is the key to the
whole project. The forest has been cleared with bulldozers and draglines.
A large pumping station controls the water lever for the various polder
units. Ploughing, sowing, and harvesting of rice (up to now the only
crop) are done by machine. The rice is then milled in a new, modern
mill, and loaded directly onto an ocean-going vessel. Such mechanization
opens possibilities for a more flexible price policy.

The project is quite isolated, a twenty-four-hour journey from Para-
maribo. The settlers have no possibility for respite from the hot, humid
coastal climate. The health of the settlers is good, nonetheless, no doubt
largely because they were allowed to go to the project only after thorough
medical examinations in the Netherlands. A certain amount of nervous
strain is attributable to the climate. The project, in a country with
marked ethnic differentiation, met initially with some opposition. This
has gradually disappeared, but problems in intercultural relations be-
tween Dutch farmers and Indian and Javanese farm workers will con-
tinue to crop up.
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In mid-1955 the Wageningen community consisted of 79 white and
non-white permanent employees: 27 farmers, 21 administators, 20 tech-
nicians, and 11 division heads. Most of the farmers were born in the two
southernmost and the three northernmost provinces of the Netherlands;
most of the administrators, technicians, and division heads were born
in urban areas. The general attitudes of the group are less agrarian than
urban and technological. Most of the farmers are Catholic (10) or Calvi-
nist (8); the other groups are largely Reformed or Lutheran (22) or
without religious affiliation (14).

With a total of some seventy (young) couples in the community at
present, a sum of 32 children were born in the period between 1951 and
mid-1955. Most of these were to farmers (18), most to Catholics (16),
most of all to Catholic farmers (10 - an average of one child per family).

The Wageningen community, living in tropical isolation, is a rather
cohesive group, with its own group norms, for example in dress. Labour
productivity is satisfactory, for white and non-white workers alike.
There is a spirit of local solidarity over against 'Paramaribo' and 'The
Hague'. In cases of conflict, however, the group as a whole often falls
apart into the various occupational groups, of which that of the farmers
is the most close-knit.

The polder has been divided into small units of two or four farmsteads
side by side. This system tends to promote the formation of two-family
or four-family primary groups, though the women, especially, attempt
to maintain the independence of the one-family group. There is little
organized community recreation, and evening visiting, a custom in the
first years of the project, is diminishing.

Though in Wageningen, with its multiracial pattern, certain cross-
cultural problems and conflicts are bound to occur, racial discrimination
is non-existent. Nor is there discrimination as regards religious convictions.
Social discrimination, on the other hand, does appear, in the sense of
an exaggerated gap between the better-to-do and the poorer members
of the community. Among the farmers the social background of the
family in the Netherlands is important, while the awarding of extra
land to the most efficient farmers has also led to social distinction and
to jealousy. The reaction of the Dutch immigrant wife to her new situation
seems to be much the same as in Canada and Australia: any number of
disadvantages on the one hand, and on the other an improvement in
social and economic status. Sexual transgressions are unknown, and in
theory roundly condemned, within the group, but a tolerant attitude is
taken towards the laxer standards prevailing in Surinam outside the
group. There is in fact a general fear of narrow-mindedness.

In general the Wageningen experiment has shown that the offering
of favourable social conditions, rather than of financial advantages
alone, is of importance for the success of any such settlement in the
tropics.
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