
HET ZOUTBEDRIJF OP ST. MARTIN.

Een onderzoek naar de middelen te zijner verbetering.

DOOR

F. S. LANGEMEYER Cl .

(S/0/)

9. Dg S/. Mar/mscAe m/ze» ua« 20M/ma&m. Behalve
door kwel, waarvan vooral „carré A" (zie de overzichts-
kaart van het zoutmeer) der groote concessie den invloed
ondervindt, wordt thans het versche zeewater ingelaten
door een inlaatsluisje in den benedenloop van het Kanaal
van Rolandus. Na het doorloopen van een gebrekkig
geuit je, dat in den moerassigen grond haast niet te
onderscheiden is, komt het in de af deeling „Passage".
Vandaaruit wordt het door openingen, die met schuiven
kunnen worden afgesloten, in de verschillende pannen
toegelaten. Soms, bij lagen waterstand in de Passage,
wordt de pekel over de dammetjes geschept.

a. De &/gmg cowctfss^s. In 1831 kwamen enkele in-
vloedrijke kooplieden en combinaties van ingezetenen
op het denkbeeld, kleine gedeelten van de rest van het
meer af te scheiden door steenen dammetjes, waardoor
men althans in die kleine ruimten van slechts enkele
H.A. oppervlakte, de sterkte der pekel meer in de hand
had en waardoor dus absolute mislukkingen van den oogst
niet zoo vaak meer zouden voorkomen. Van een doorge-
voerde differentiatie is daarbij geen sprake en het is niet
de gewoonte verschillende vakken van een concessie te
gebruiken voor verschillende dichtheden. Alle af dee-
lingen zijn volkomen gelijkwaardig.

Toen de werken der groote concessie werden aange-
20
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306 HET ZOUTBEDRIJF OP ST. MARTIN.

legd, werd daarbij ingevolge de concessie-voorwaarden,
de „passage" tusschen de kleine pannen en de groote
gelaten.

Vaak heeft het verwondering gewekt, dat de oogst
der kleine concessies betrekkelijk zooveel grooter was dan
die der groote. Zoo was in de vrij normale reeks van 10
jaren: 1886—1895 de oogst op de 182 H.A. der groote
concessie 677.608 vaten of 373 vaten per H.A. en per
jaar en op de 31 H.A. der kleine concessies 216.997 vaten
of 699 vaten per H.A. en per jaar. Deze berekening is
echter niet juist, omdat de Passage, hoewel aan Perrinon
geconcedeerd, technisch tot de kleine pannen moet wor-
den gerekend. Wat toch is het geval ? Het zeewater wordt
in de Passage ingelaten en de zoutoplossing concentreert
zich daar in den loop van het jaar. De oppervlakte der
Passage is te klein en de waterstand te laag dan dat daar-
uit pekel in „carré D" der groote zoutpan zou kunnen
worden getapt. Versch zeewater moet daartoe worden
ingelaten. Een week te voren moeten echter de kleine
concessionarissen worden gewaarschuwd, die dan zelfs
dan nog pekel in hun gebied kunnen inlaten. Vaak is de
pekel in de Passage 18° en 19°B. In Augustus 1919 was
de dichtheid zelfs 25°B. Niet altijd zullen de kleine con-
cessies kunnen wachten, tot de pekel in de Passage zijn
grootste sterkte bereikt heeft, doch steeds laten de kleine
concessies pekel in, die veel sterker is dan zeewater. Met
andere woorden: de oppervlakte der Passage moet bij die
der kleine concessies worden gevoegd, waardoor hun
technische oppervlakte wordt 60 H. A., terwijl die der
groote zoutpan niet meer dan 153 H.A. bedraagt. Dit
in aanmerking nemende, waren de oogsten per jaar en per
H. A. in het bovenbedoelde tien-jarige tijdvak voor de
groote zoutpan 443 vaten en voor de kleine pannen
362 vaten, waaruit blijkt, dat de wanverhouding slechts
in schijn bestaat.

Ofschoon dus de Passage deel uitmaakt van het sys-
teem der kleine pannen, wordt daaruit niet dat voordeel
voor de kwaliteit van het zout getrokken, dat er uit te
halen zou zijn. De Passage wordt m'etf bewust gebruikt
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als plaats, waar het calciumsulphaat zich moet afzetten
en waar de pekel dus zou moeten blijven tot 24°B. Ge-
middeld is de sterkte van de pekel, die door de kleine con-
cessies wordt ingelaten, 12°a 15°B, dus lager zelfs dan die,
waarbij het gips zich begint af te zetten (16°B). Ook
worden de „eaux-mères" nooit afgevoerd. Het zout uit
de kleine pannen is van mindere kwaliteit dan dat uit de
groote zoutpannen. Het is melkwit van kleur, de kristal-
len zijn kleiner en het soortelijk gewicht is lager. Op St.
Martin is men van oordeel dat een grootere diepte der
pannen gunstigen invloed heeft op de kwaliteit van het
zout. De kleine zoutpannen hebben inderdaad geringere
diepte. Toch geloof ik, dat deze meening op een ver-
gissing berust.

Is het zout „rijp", d.w.z. is de korst voldoende dik
(4—5 cM.) en zijn de kristallen van voldoende grootte,
dan kan er gegaard worden. De werklieden gaan dan in
de pekel. Daartoe zijn ze ingedeeld in ploegen, elk be-
staande uit 1 „captain", 1 „mate" en 6 a 9 „sailors".
Onder de laatsten zijn vele vrouwen. Elke ploeg heeft
als regel 3 kleine platte vaartuigjes „flats", (elk inhou-
dende 25 vaten) om het geraapte zout te bergen en 4
grootere „flats" (van 40 vaten elk) om het naar den wal
te brengen. Het zout wordt geraapt door de handen
onder den koek te steken en een brok af te breken, te
wasschen en in de flats te werpen. Bij het overladen
van het zout van de kleine in de groote flats, wordt het
wederom gewasschen en eenigszins gebroken. Op den
wal wordt het zout gemeten en opgestapeld op groote
pyramidevormige hoopen.

6. Z)£ groofe co«c£ssi£. De afdeeling D wordt gevoed
door den inlaat van versch zeewater door het sluisje
en via de Passage. De kwel naar de afdeeling A, is, vooral
als de zoetwaterpan zout water bevat, wat in droge
tijden meestal het geval is, zoo groot dat daarin nooit
versch zeewater wordt ingelaten. Soms wordt zelfs wei-
eens D van uit A ververscht. Naar proeven kon worden
geschat, dat de infiltratie langs de geheele long-wall-water-
keering ruim 80.000 M^ zeewater per jaar bedraagt. Een
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bestrijding van dit euvel lijkt mij niet gemakkelijk en
zeer kostbaar. Eenige meerdere zorg voor de wanden is
daartoe niet voldoende.

De nadeelige invloed van de kwel kan ook nog blijken,
uit de volgende cijfers, mij door den Directeur op St.
Martin verstrekt, waarin zijn aangegeven de dichtheden
van de pekel op 1 Nov. 1902 en 1 Nov. 1903, gedurende welk
tij dperk er geen zeewater werd ingelaten, terwij 1 de gevallen
regen eene gelijkmatige verdunning van alle vakken gaf.

1 Nov.

Pekel.

vak A :
„ Bi;
„ B2;

O :
„ O.
„ D:

14,8
15,7
15,9
16
16
15,3

o n

°B
°B
°B
°B
°B

1902.

Peilschaal.

49* cM. Z.St.
id.
id.
id.
id.
id.

1 Nov. 1903.

Pekel.

13,8'
18,5'
19,4'
20,2'
20,6'
16,3'

'B
'B
'B
'B
'B
'B

Peilschaal.

48 cM. Z.St.
68
68
68
74
53

Terwijl dus de pekel in alle andere vakken dichter werd,
verdichtte die in D onevenredig veel minder en werd de
pekel in A zelfs zwakker. De waterstand in A daalde niet.

Theoretisch is nu de werkwijze deze, dat men de op-
lossing in A en D laat blijven tot ruim 20°B. Het meeste
gips heeft zich dan afgezet. In de kristallisatiebakken
B*, B^ O en (7 vormt zich dan het zout en daar moet het
geoogst worden. In die bakken zorgt men dat de dichtheid
steeds beneden 32°B blijft, zoodat de magnesium-zouten
zich niet kunnen afzetten. Vaak schijnt het echter niet
mogelijk zich daaraan te houden. Soms vormt zich in D
reeds zout vóór de garing in B en C is afgeloopen. Men
kan dan beter in D zelf gaan garen en in Ĉ  water uit de
Passage inlaten. Blijkbaar is de verhouding van de op-
pervlakte der verschillende afdeelingen niet zoo, dat
in alle gevallen de goede methode kan gevolgd worden.

Toch is het zout van de groote concessie van betere
kwaliteit dan dat der andere pannen.

Het oogsten en opstapelen van het zout geschiedt
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geheel op dezelfde wijze als bij de kleine concessies.
Soms is er vraag naar fijn zout. Daartoe wordt het

machinaal gemalen. De verkoop van gemalen zout is
echter niet voordeelig voor den fabrikant.

De zouthoopen worden niet afgedekt. Zooveel mogelijk
wordt alle zout van een oogst in hetzelfde en het daarop
volgende jaar verscheept. In slechte jaren wordt geen
zout verscheept. Het kapitaal en onderhoud noodig voor
loodsen schijnt niet op te wegen tegen het door regen ge-
leden verlies. Onder den invloed van de eerste regenbui
vormt zich een harde korst aan de oppervlakte. De spil-
lage der Exploitatie Maatschappij is gemiddeld 1 1 % ,
die der kleine concessionarissen gemiddeld 14,6 %. Ook
hier komt wederom de betere kwaliteit van het eerste
aan den dag. Intusschen is op Madoera, waar het zout
wel in loodsen bewaard wordt, de spillage op de aanmaak-
plaatsen niet meer dan 6 % (van der Kemp).

10. ifcgenm/ era flgr<fam/>i«g. De fabricatie van zout in
open pannen houdt nauw verband met den regenval en
met de verdamping. In een hierbij gaand staatje zijn
maand- en jaarregencijfers opgegeven voor het decen-
nium 1909—1918. De maximale regenval in dien tijd is
geweest 1399 raM. in 1916, de minimale 778 mM in 1917.
Het jaargemiddelde was 1030 mM. Ofschoon opSt. Martin
een nat en een droog seizoen niet nauwkeurig afgeteekend
zijn, blijkt uit de tabel toch wel, dat de maanden Januari,
Februari, Maart en April nagenoeg nimmer groote regen-
vallen hebben, terwijl de aan deze reeks aansluitende
maanden December en Mei, Juni, Juli meestal ook vol-
doende droog zijn. De zware regens vallen in Augustus,
September, October en November. Een maandgemiddel-
de van beneden 100 mM. kan als laag worden aangeno-
men, daar dit dan zelden in een kort tijdsverloop geval-
len is en dus niet veel schade aan de pekels gedaan heeft.

De verdamping staat onder invloed van de zon, van
den wind en van den vochtigheidstoestand van de lucht.
Gedurende de wintermaanden zijn de dagen korter en is
de temperatuur lager, maar is de vochtigheid minder
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en zijn de winden sterker dan gedurende de zomermaan-
den. De heerschende wind is de Noord-Oost passaat, die
vrij groote sterkte kan bereiken, terwijl soms zuidelijke
en zuid-westelijke winden voorkomen. Gedurende den
orkaantijd, van medio Juli tot begin November is het
weer meestal zeer kalm en warm, doch treden nu en dan
luchtstoringen op, die daar ze gepaard gaan met regen-
buien, de verdamping niet ten goede komen. De pekels
zijn in de wintermaanden meestal zwakker.

Dit alles maakt, dat de verdamping over het geheele
jaar gelijk mag worden aangenomen. Volgens waar-
nemingen, van wege de Exploitatie-Maatschappij ver-
richt, o. a. in de periode 1 Sept. 1892—13 Jan. 1893 kan
een gemiddeld verdampingscijfer worden aangenomen
van 2,5 cM. per week. De verdamping per jaar kan der-
halve geschat worden op 130 cM.

Afgezien van dijkdoorbraken, kan volgens de op St.
Martin gevolgde werkwijze in een jaar zout worden ge-
maakt, wanneer de jaar verdamping den jaarregenval
zoodanig heeft overtroffen, dat de bij den aanvang aan-
wezige pekels tot meer dan 26°B zijn ingedampt. Het is
wel eens voorgekomen, dat er twee oogsten in een jaar
konden worden geraapt. Sinds 1900 kwam het slechts
2-maal voor, dat het verdampingscijfer door dat van den
regenval werd overtroffen, doch nog 4 a 5 malen kwamen
de beide cijfers bedenkelijk dicht bij elkaar. In de 50
jaren sinds 1868 is het 15 malen voorgekomen, dat niet
kon worden geoogst. Dit zeer ongunstige cijfer kan wor-
den verminderd, door de dijkbreuken te voorkomen.
Doch bij beschouwing der regencijfers blijkt, dat er toch
nog verscheidene jaren zonder oogst zouden zijn geweest.

Waarom kan op Madoera, bij veel hooger regencijfers,
wel op een jaar lij ksche oogst worden gerekend? Volgens
het werk van den heer van der Kemp is deze toch uiterst
zelden minder dan ongeveer 13000 K.G. of 118 St. Mar-
tinsche vaten per H.A.

De oorzaak moet gezocht worden in de kortere indam-
pingsperiode, die daar gebruikelijk is. Door dunne lagen
pekel op de kristallisatietafels te nemen, loopen de oogs-
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ten af binnen het droge seizoen. Op St. Martin is het, bij
de daar gebruikelijke groote diepte in de kristallisatie-
bakken, noodzakelijk den zoutaanmaak door te laten
gaan over het geheele jaar, en ook de regenval in den
regentijd heeft schadelij ken invloed. Zoo werd in het jaar-
verslag der Maatschappij over 1896 geklaagd: „Door de
zware regens en voornamelijk door de overstrooming was
de sterkste pekel in de pan te Philipsburg op 1 Jan.
stectós ruim 11 ° B, zooiotf er o/> ££« oogsrf a/daar mei wag
wonfew gtfr^wi." Ja, zelfs werd in het jaarverslag over
1895 een sterkte van 17° B nog gering genoemd. En dat
is dan aan het begin van het droge seizoen, wanneer in
andere zoutlanden nog geen sprake van pekel is, doch
versch zeewater van 3° B wordt ingelaten.

Wanneer men opmerkt, dat de gemiddelde verdam-
ping van Januari tot en met April 425 raM. bedraagt
en de gemiddelde regenval in die periode 197 mM. is, dan
blijkt het verdampingsoverschot van 228 mM. niet veel
minder te zijn dan het gemiddelde verdampingsoverschot
over het geheele jaar (270 mM), terwijl in die maanden
de verdamping nooit door den regenval wordt overtrof-
fen en slechts zelden wordt benaderd.

Zelfs wanneer de meening der St. Martinsche deskundi-
gen waarheid bevat, dat de kwaliteit van het zout bij
geringere diepte der pan zou achteruitgaan, kan toch
het groote voordeel van een regelmatiger en zekerder
bedrijf bij ophoogen en hard maken van den vloer der
kristallisatiebakken, niet worden ontkend. De aanmaak-
tijd zou dan kunnen worden verkort en het aantal oogsten
in de goede jaren kunnen worden vermeerderd. Zou het
inrichten van een proef pan op bescheiden schaal hier geen
middel zijn om zekerheid te verkrijgen ? Blijkt ze loonend,
dan kan ze zonder bezwaar geleidelijk worden uitgebreid.

11. D« toestand ^ r wgyfott i» -r9.ro. De weinig gun-
stige resultaten, die het zoutbedrijf tot nog toe heeft
afgeworpen, hebben niet nagelaten hun stempel te druk-
ken op het uiterlijk aanzien der werken. Doch behalve dit
zijn de werken, vooral die tot afvoer van het regenwater,
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niet op den maximalen afvoer berekend. Wel zijn door de
betrokken personen over onderdeden berekeningen opge-
zet, doch voor zoover mij bekend, heeft men nooit een
stelselmatig onderzoek ingesteld naar het maximale
vermogen der kanalen en naar het waterkeerend vermo-
gen van de dijken. Indien dit geschied ware, en de abso-
luut noodige verbeteringen zouden zijn aangebracht, dan
zou een doorbraak van een der werken niet tot de gere-
geld terugkeerende verschijnselen op St. Martin be-
hooren.

Enkele opmerkingen betreffende den toestand der
onderdeden mogen hier thans volgen.

a. i / ^ Zfawaa/ i>a« i?o/awi«s m^ dm o
OCTtfr uaw da£ ^awaa/ 0̂ >g£tt>or̂ >e« dz)"A. Het kanaal van
Rolandus vertoont op vele plaatsen teekenen van niet
voldoend onderhoud. De bodem is bezaaid met groote
steenblokken en de oevers vertoonen soms een begin
van afkalving. Ter hoogte van de uitmonding van het
zuidelijkste der bergstroompjes, heeft het dwarsprofiel
tot de hoogte van de dijkskruin, een inhoud van 22 MA
Het houten bruggetje nabij de plantage „Vine-yard"
even beneden het inlaatsluisje is een plotselinge profiels-
vernauwing. Daarna loopt het kanaal, bij hoog water,
gedeeltelijk uit in een grooten poel, die wel eenige water-
berging geeft, doch aan het profiel van afvoer geen
meerdere doorsnede biedt, daar al het water toch door
den mond van het kanaal van Rolandus naar zee moet.
De dijk heeft geen overmatig dwarsprofiel en is begroeid
met manzanilleboomen en onkruid, (vooral opuntia) en
vertoont op enkele plaatsen sporen van verval. Meestal
is dat ten gevolge van het vele passeeren van menschen en
vee, daar aan de zijde der heuvels verscheidene woningen
gelegen zijn, die alleen door de droge bedding van het ka-
naal kunnen worden bereikt of langs een zeer grooten
omweg over particuliere terreinen. De slijtage door dit
beloopen veroorzaakt, is door zware regenbuien vergroot,
zoodat hier en daar geuitj es over de kruin en over de
taluds zijn ontstaan, die bij elke nieuwe bui grooter
worden. Wil men ongevallen voorkomen, dan is in de
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eerste plaats een volledig herstel en zorgzaam onderhoud
van dezen dijk noodzakelijk.

Doch de eigenlijke oorzaak der doorbraken van den
Rolandusdijk, is de te geringe capaciteit van het kanaal.
De directeur van een combinatie der kleine concessies, de
heer W. Netherwood, drukte dit uit in de volgende be-
woordingen : „Whenever a great downpour of rain takes
place within a few hours there is always danger of a
break since the water accumulates in the „freshpond"
and in „Rolandustrench", and is not carried off into the
sea quickly enough".

Ten einde dit na te gaan, stelde ik een berekening naar
den afvoer van het kanaal in, waaruit bleek, dat voor-
al de afmetingen van den mond van het kanaal veel te ge-
ring zijn. Zelfs bij een gunstigen zeestand is nog een hoog-
te van het kanaalwater van 1.80 M. boven den gemiddel-
den zeestand aan den mond van het kanaal noodzakelijk
om den afvoer van een regenval van 90 mM. per uur op
een watervang van 280 H.A. te kunnen beheerschen. Op
eenigen afstand van den mond komt daar nog bij het
noodige verval en de opstuwing ten gevolge van het brug-
getje, zoodat de dijk een vrij groote kruinshoogte zou
moeten bezitten. De kruinlijn verloopt echter zeer onre-
gelmatig. Bij grooten afvoer loopt het water over de
lage plaatsen heen en veroorzaakt daar ten slotte door-
braken. De laatste doorbraak was in 1910 iets beneden
het derde bergstroompje, nabij de plantage „Experi-
ment". De dijk is daar nog zeer laag.

b. Z

Over dit gedeelte is de oever van het zoutmeer
totaal onbeschermd. Hoewel hier geen stroompjes van
de bergen komen, is toch de algemeene richting der glooi-
ing naar het zoutmeer toe, zoodat een gedeelte van het
op deze helling liggende water daarop terecht komt. „I
have noticed that a good deal of water runs into the cut
alongside the John E Richardson ponds", aldus schreef
de heer Netherwood. Een eventueel hier aan te leggen
waterleiding, die slechts van geringe capaciteit zou be-
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hoeven te zijn, zou moeten afwateren naar het Noorder-
kanaal, daar het kanaal van Rolandus op die plaats te
hoog is gelegen.

c. Dg iVoonfer̂ y& £« / ^ iVoo>7&r£a«aa/. Het zooge-
naamde Noorderkanaal is niets anders dan het deel van
het zoutmeer, dat ten Noorden van den Noorderdij k
is overgeschoten. Het heeft dan ook niet de minste ge-
lijkenis met een kanaal, doch is een op twee plaatsen vrij
breede watervlakte.

Het Noorderkanaal heeft een waterbergend vermogen
van rond 45000 ]\P. Het gebied, dat op het Noorderkanaal
af watert, is ongeveer 100 H.A. groot, zoodat het bij een
regenval van 45 a 50 mM. reeds gevuld zou zijn, aan-
nemende dat al dit water tot afvloeiing zou komen. Het
Noorderkanaal loost door een kleinen duiker op de zoet-
waterpan, doch alleen wanneer de waterstand aldaar
lager is. Dit is pas geruimen tijd na het einde van een
zware bui. Gedurende de bui kan het Noorderkanaal
zijn water niet kwijt. Bij zeer zwaren regenval loopt het
water over den Noorderdijk in de zoutpan. De heer
Gravestein deelde mij mede, dat men indertijd het ooste-
lijk uiteinde van dien dijk lager had aangelegd, als een
soort overlaat. Bij mijn waterpassing kon daar evenwel
niets van worden bespeurd. Het over den dijk stroomende
water komt dus terecht in de kristallisatiebakken B en C,
juist daar, waar het voor de fabricage de meeste schade
kan doen. Als men overweegt, dat regens van 100 a 200
mM. allerminst zeldzaam zijn, kan men nagaan, hoe vaak
hierin de oorzaak van het uitstel van een oogst kan liggen.

Een betere afwatering van het Noorderkanaal, zoodat
dit niet alleen waterbergend, maar ook waterafvoerend
vermogen zal hebben, is een eerste eisch. Een oplossing zal
moeten gezocht worden in een open gemeenschap met de
zoet waterpan en daarmede gepaard gaande dij k verhooging

De Noorderdijk zelve ziet er over het algemeen ge-
nomen goed uit. De kruin ligt op rond 0,70 M. boven de
zee, terwijl de kruinbreedte ongeveer 0,60 M. bedraagt.
De dijk is met breuksteen bezet, zoowel op beide glooi-
ingen als op de kruin, zoodat overvloeiend water weinig
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schade kan doen. Tusschen de voegen vertoont zich
hier en daar een groei van lage struiken, die, als zij niet
gebreideld wordt, een gevaar voor het dijkje kan worden,
daar de wortels de steenen losdrukken en uit hun verband
halen, terwijl de daaronder liggende aarden kern zal kun-
nen gaan instorten. Dit was, toen de dijk door mij werd
opgenomen, op een tweetal, enkele vierkante meters
groote vakjes reeds geschied. Aan het einde van den
Noorderdijk staat een kleine windmolen, die vroeger
diende om de diepste waterschijf uit het Noorderkanaal
in Freshpond te malen.

d. Zte zoe/M'afer̂ aw w^ A^ w'toa/m'^a«flfll waar 200
e» ie /o«g-tt'a//-z£'fl/0r£££n'wg. Al het neerslagwater uit de
vallei Cul de Sac verzamelt zich in de Fresh pond of
zoetwaterpan, een ten westen van het zoutmeer gelegen
watervlakte, die sinds de vijftiger jaren, door een gegra-
ven kanaal in verbinding staat met de zee. Cul de Sac is
een aan drie zijden begrensd dal tusschen de beide even-
wijdige heuvelreeksen (Centry-hill en Williamshill). Om
de kwel van zout water in „carré A" te beperken is de
uitmonding van het kanaal bij langdurige droogte afge-
sloten door een dam, die er bij te verwachten regenval
zoo spoedig doenlijk wordt uitgehaald. Om verzanding
van het kanaal in den drogen tijd te voorkomen, werd
een klein havenhoofd in zee uitgebouwd.

De breedte van Fresh pond varieert tusschen 400 M. en
50 M. De diepte is 0.40 a 0,50M. onder den gemiddelden
zeestand. In den loop, die het water moet volgen, zijn
eenige plotselinge vernauwingen, waarvan opstuwingen
het gevolg zijn. Het water uit Cul de Sac komt na het
verlaten van dat dal in een 400 M. breede kom. Door de
vooruitstekende punt van de waterkeering, wordt de
breedte plotseling teruggebracht op ongeveer 60 M.
Ten gevolge van die profielsvernauwing is een opstu-
wing te verwachten van 12 cM. bij een afvoer van slechts
90 IVF per sec, overeenkomende met een bui van 40 a
a 50 mM. per uur. Vele malen met name in 1910 en 1911
heeft overvloeiing van water, gevolgd door doorbraak
van het West-Oost gerichte dijkvak vlak boven „Williams
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head", zooals dit punt genoemd wordt, plaats gehad.
Een nog veel grootere opstuwing heeft plaats vóór de

brug in den weg van Philipsburg naar Marigot. Bij den-
zelfden matigen afvoer van 90 M^ per sec. werd een op-
stuwing van 0,65 M. berekend. Deze brug is reeds vele
malen veranderd en verbouwd, o.a. in de negentiger
jaren. De, aan de toen slechts 4 M. wijde, brug aan-
sluitende landhoofden, werden door de Exploitatie-
Maatschappij verlaagd, zoodat de groote afvoeren er
overheen konden gaan. Deze toestand is beschreven in
het opstel van den heer Hudig in de „Ingenieur" n°.25
van 1905. In 1906 werd door het Gouvernement de thans
bestaande brug gebouwd, die 12 M. doorstroomingswijdte
biedt en waarvan het bovendek is gelegen op 2,40 M.
boven den zeespiegel. Ook de beide kleine openingen in
den dam zijn nog aanwezig. De brugwijdte van 12 M. is
nog veel te gering.

Het eigenlijke uitwateringskanaal door de landstrook
van Philipsburg, heeft een gemiddelde bodembreedte
van 12 M. De diepte en de breedte nemen naar den mond
toe af. De afmetingen van de uitmonding in zee zijn te
klein. Bij gunstige aanname van den oogenblikkelijken
zeestand kan het kanaal bij een hoogst waargenomen
stand van 1,40 M. boven de zee, nooit meer afgevoerd
hebben dan 46 M^ per sec. Alle verdere aanvoer van regen-
water gaat over den dijk of door daarin gevallen gaten
naar het zoutmeer.

Deze opstuwingen in den westelijken waterloop zouden
niet erg zijn, als de dijk aan de zoutpanzijde voldoende
verdediging bood. Dat is echter niet het geval. De hoog-
ste plek van den dijk is thans slechts 1,76 M. de laagste
plek slechts 1,30 M. boven den zeespiegel. Deze laatste
hoogte is ter plaatse van den 190 M. langen overlaat
boven de brug. Deze overlaat bleef in 1896 bij een alge-
meene verhooging van den muur bestaan. Men berekende,
dat een afvoer van 1" (25 mM.) regenval per uur, bij
een totale doorgaande regenval van 2" (50mM) per uur
over de overlaat zou stroomen. Het doel was een even-
tueele overstrooming van den dijk te localiseeren op een
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plaats waar zoo weinig mogelijk schade aan den dijk kon
worden toegebracht. Dat het zoete water op de zoutpan
terecht kwam en de aldaar aanwezige pekels nog meer
verdunde dan reeds door den directen regenval was ge-
schied, werd als een secundair nadeel beschouwd.

De dijk is opgeworpen uit een soort zanderige specie,
behalve de kleikist, die in het buitenbeloop van den
overlaat werd aangebracht en is op de beloopen in stsrke
mate begroeid met struikgewas. Ook de oevers van het
uitwateringskanaal, dat het laatst in 1896 is verbreed,
bieden geen, voor de uitstrooming gunstig, regelmatig
en glad verloop.

e. De foscAmm'wg tegew *fe zee. De vierde zijde van de
zoutpan wordt tegen de zee beschermd door de zand-
strook waarop het dorp Philipsburg is gebouwd. De hoogte
van de Frontstreet varieert tusschen 2,50 M. en 2,77 M.
boven den zeespiegel. Alleen aan het oostelijk einde is
een lage plek. Overstroomingen van uit zee van eenige
beteekenis, schijnen niet voor te komen.

f. Zte zewfo» m ^ zo«/w^r. De dammen van de meeste
kleine concessies zijn geheel van gestapelde steen, die
der groote concessies zijn van steen en aarde, gestort
tusschen twee eenvoudige houten beschoeiingen. De
ondernemingen konden in de laatste jaren weinig kosten
aan onderhoud besteden, daar zij bedrijfskapitaal missen
en zij door de ongunstige tijdsomstandigheden slechts
geld tegen zeer hooge rente kunnen opnemen. Men
stelde dus de reparaties uit tot betere dagen. Zooals de
dammen thans zijn, is van eenige scheiding in ver-
dichtings- en kristallisatiebakken alleen in naam sprake.
In werkelijkheid zijn groote gedeelten der dammen onder
de oppervlakte der pekels.

12 .#g/ Za^m en / ^ ü r̂vo^y va» tó 2oŵ . De Groote Baai
wordt slechts zelden aangedaan door stoomschepen. De
vrachten der stoom vaartmaatschappij en worden volgens
vaste tarieven berekend en deze schijnen voor zout ver-
voer te hoog te zijn. Het meeste zout wordt weggehaald
door zeilschepen van 100 tot 300 ton. De kleine kust-
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vaartuigen hebben minder inhoud, terwijl een enkele
maal een grooter vaartuig moet worden geladen.

Dat het zoutvervoer niet drukker geweest is, moet
aan verschillende oorzaken worden toegeschreven. Zoo
gingen de schoeners uit Nova Scotia en New Foundland
in de laatste jaren van den oorlog en in de eerste jaren
daarna, veel naar de Middellandsche Zee en brengen
vandaar zout als retourvracht mee. Waar in de toekomst
een drukkere vaart in de richting dezer wereldstreken te
verwachten is, is een vermeerdering der beschikbare
scheepsruimte niet onwaarschijnlijk.

Maar er zijn ook eenvoudiger redenen, die maken dat
de schepen niet gaarne naar St. Martin komen. In de
eerste plaats is men nooit zeker op St. Martin zout te
kunnen innemen. Het is na een of meer slechte jaren
uiterst moeilijk weer eenige scheepvaart naar het eiland
te lokken. Verbetering der productie-methoden zou hier
het aangewezen geneesmiddel zijn.

Het grootste bezwaar evenwel, dat aan zout laden op
St. Martin verbonden is, is de ontzettende langzaamheid
waarmede geladen wordt. Het komt wel voor, dat een
eenmastscheepje van 50 ton 2 of 3 dagen werk heeft om te
laden. Vooral voor grootere en snellere vaartuigen is dit
een reden om het eiland te mijden.

Als voorbeeld moge hier volgen de beschrijving van
de lading van de Noord-Amerikaansche motordriemaster
„Emily", die van 23 April tot 2 Mei 1919 in de Gioote
Baai lag tot het laden van zout en waaromtrent aanteeke-
ningen door mij werden gemaakt. Het schip mat 600
B.R.T. en was uitgerust met een oliemotor van 160 P.K.
Het kwam 5000 vaten zout laden, dat is voor St. Martin
een belangrijke hoeveelheid. De komst was reeds weken
te voren bekend en alle voorbereidende maatregelen waren
getroffen om de lading zoo snel mogelijk van stapel te doen
loopen. Er zou met dubbele kracht worden geladen.

Twee dagen werden verloren met het lossen van bal-
last, en toen kon met laden worden begonnen. De zout-
hoopen der groote concessie liggen niet meer dan 100 a
150 M. van het strand. Het zout wordt met houweelen
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losgehakt door een viertal hakkers. Het naar beneden
vallende zout wordt dan met de schop in zakjes van 14
a 15 K.G. gedaan en in twee ossekarren (elk van 1 ton
inhoud) en een kar met paard (inhoudende 0,5 a 0,75
ton) geladen. Met het vullen dezer zakjes en laden op de
karren waren een 40-tal menschen, vooral vrouwen, bezig.
Op het strand werden de zakjes op hoopen gezet. Verder
waren ploegen kinderen, elk gedreven door een opzichter,
met een platte lat of een rietje gewapend, bezig de zakken
op hun hoofd, in den looppas van den zouthoop naar het
strand te brengen. Waarschijnlijk werden meer zakjes
aangebracht door de kinderen dan door de ossewagens,
die zich met majesteueuze langzaamheid heen en weer
bewogen. Als een lichter met veel moeite zoo ver op het
strand was getrokken, dat hij bereikbaar was, werd hij
door dezelfde kinderen geladen, die daartoe vaak tot
hun middel door het water moesten waden. De lichters
hadden een laadvermogen van 30 vaten. Die ploegen van
20 tot 30 kinderen van 8 tot 15 jaar en soms nog jonger,
die, door de ruwe woorden en de kastijdingen der op-
zichters gedreven met voor hun krachten zware lasten
op het hoofd, in snellen pas naar het strand loopen
of naar de booten waden, maakten, dat de Europeaan den
indruk kreeg, alsof de slavernij nog niet afgeschaft zoude
zijn, zij het dan dat deze kinderen de slaaf waren van
hun ouders, die hen naar het werk zonden en misschien
moesten zenden, omdat de verdiensten op St. Martin
niet groot waren en de tijden duur.

Het laden van andere schepen zoowel met zout uit de
kleine concessies als uit de groote, geschiedt geheel op
dezelfde wijze. Alleen duren ze betrekkelijk nog langer
omdat slechts met de helft van het personeel en het ma-
terieel geladen wordt. Een verbetering kan hier slechts
worden verkregen door het invoeren van moderne trans-
portmiddelen.

13. ./lrfo^sfo£sta»dg». Wanneer indertijd bij de uit-
gifte der concessie de bedoeling heeft voorgezeten een
regelmatiger en meer intensieve industrie te doen ont-
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staan, die direct en indirect ten voordeel zou strekken
aan de geheele bevolking van het eiland, dan is dat in
zekeren zin geslaagd. De arbeidsgelegenheid, het grootste
voordeel voor de armere bevolking, werd regelmatiger
dan ze geweest is, ofschoon nog verre van volmaakt.
Toch is het ten gevolge van den grooten trek der arbeidende
bevolking naar Santo Domingo soms zeer moeilijk vol-
doende arbeidskrachten te krijgen.

In vroeger jaren konden gedurende den oogsttijd in de
pannen ongeveer 575 mannen en vrouwen werk vinden,
verdeeld in 40 ploegen. Het oogstseizoen duurde 6 a 7
maanden. De werkuren werden geheel overgelaten aan
de werklieden, omdat toch niet in uurloon betaald werd.
Meestal werd gedurende den nacht gegaard en des mor-
gens het gegaarde zout op de hoopen gebracht. De
mannen bleven dan doorwerken, doch de vrouwen namen
draagsters aan wie zij £ van hun loon moesten afstaan.
Vroeger werd gewerkt van 1 a 2 u.v.m. tot 2 a 3 u.n.m.
Tegenwoordig van 2 a 3 u.v.m. tot 9 a 10 u.v.m. Per dag
en per ploeg werden vroeger wel tot 300 vaten gegaard.
In 1919 niet meer dan 80 a 120 vaten. Voor 1 vat zout
werd aan den captain van een ploeg vroeger uitbetaald
6 sous, in 1919 12 sous in Guadeloupe nikkel. De ver-
diensten per dag van een man kunnen voor 1919 worden
geschat op 120 a 160 sous. Een vrouw kan slechts rekenen
op 90 a 120 sous, daar zij 30 a 40 sous aan een draagster
moet afstaan.

Behalve bij het oogsten van het zout, vinden enkele
arbeiders en arbeidsters werk bij het laden der schepen.
Er was echter in 1919 zoo weinig werkvolk beschikbaar,
dat niet meer dan 1000 vaten per dag konden worden ge-
laden, tegen 3000 vaten in vroeger tijd. De ondernemers
klagen over gebrek aan arbeidskrachten en over mindere
capaciteit der meeste arbeiders.

Volgens het koloniaal verslag van 1914 gingen 431
personen uit St. Martin N.G. in het voorafgaande jaar
voor 3—6 maanden naar St. Domingo arbeiden. Volgens
het verslag van 1915 was dat aantal vermeerderd tot 512.
Op 1 Januari 1919 waren niet op het eiland aanwezig 447
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personen, waarvan 150 gedurende ruim 5 jaar hun ver-
blijf in het buitenland hadden gehad. Dit cijfer omvat
niet tf//tf arbeiders, die elders werk zoeken; velen toch
gingen pas na 1 Januari. Vanaf ongeveer November of
December tot Juni voeren een of meer malen per maand
schoeners van Marigot naar St. Domingo, die soms wel
300 passagiers tegelijk vervoerden. Over het algemeen
waren het de beste en meest ondernemende werklieden, die
hun krachten elders en tegen hoogere loonen gingen ver-
huren.

14. £te k « t ó m zo^. De handelswaarde van zout is
afhankelijk van de zuiverheid en van de grootte der
kristallen. De zuiverheid houdt wederom nauw verband
met de hygroscopiciteit, die veroorzaakt wordt door de
magnesiumzouten. Zuiver keukenzout is oplosbaar,
doch trekt het water uit de lucht niet aan. Meestal is
het grofstkorrelige zout het zuiverste. Het zoogenaamde
sel-f in-fin wordt gevormd door zeer snel neerslaan. Dit
kan geschieden door pekel van 25°B samen te brengen
met eaux-mères van zeer groote dichtheid, bijvoorbeeld
38°B. Onmiddellijk vormt zich dan een witte wolk, die
zich als zeer fijn wit tafelzout afzet. Sel-fin-fin wordt op
St. Martin niet gemaakt. Als fijn zout wordt gevraagd,
wordt dit verkregen door het grove zout te malen tusschen
twee walsen.

De gouvernementsvaten, waarin te Philipsburg het
zout wordt gemeten, moeten een inhoud hebben van
3 Am. Bushels of 105, 60 L. Bij weging vond ik de vol-
gende volume-gewichten:

Grof zout der kleine concessies.. 109 K.G. per H.L.
„ „ groote concessie.. 113 „ „ „

Het beste St. Martinsche grove zout is bij de Noord-
Amerikaansche „packers" zeer gewild, voor het conser-
veeren van vleesch. Het heeft echter zware concurrentie
van het zout der Amerikaansche zoutmijnen.

Het zout der kleine concessies werd vooral gebruikt
in de vischzouterijen in Nova Scotia en New Foundland.

21
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Daarvoor schijnt het zich beter te leenen dan zuiverder
en grofkorreliger zout.

Door de groote transportkosten heeft het St. Martin-
sche zout de concurrentie met andere zoutsoorten op
Europeesche markten nog niet kunnen opnemen.

15. ifos#>nys CM w t ó . De kostprijs per vat zout is af-
hankelijk van de grootte van den oogst, daar enkele vaste
kosten over den geheelen oogst moeten worden omgeslagen.
Zoo was de kostprijs op den zouthoop der Exploitatie-
Maatschappij in 1898 bij een oogst van 39.125 vaten:
ƒ 22,64 per 100 vaten en in 1905 bij een oogst van 164.352
vaten: ƒ 16,82 per 100 vaten. F. a. b. werden de kosten per
vat in de beide jaren20,85en 17,26 Amerikaanschecenten.

Het gewone onderhoud en herstel van dammen en
dijken en andere vaste kosten worden door de Exploitatie-
Maatschappij berekend op/0,07 per vat, door den onder-
nemer der kleine concessies op ƒ 0,05 pervat. Op calami-
teiten is in dit bedrag niet gerekend.

De kostprijs per vat zout op den zouthoop kon in 1919
gerekend worden op rond 14 dollarcenten. F. a. b. werd
de kostprijs 28,5 dollarcent.

De uitvoerpremie bedroeg in 1919 10 % van een nomi-
nale waarde van ƒ0,38 per H. L. Als uitvoerpremie op
een vat van 105 L. wordt dus gerekend: ƒ0,0399. De
handel in zout was in 1919 zeer slap. De betaalde prijzen
waren ƒ0,33 a 0,37. In aanmerking nemende, dat op
een risicopost voor slechte oogsten en voor doorbraken
moest worden gerekend, kan de winst niet groot genoemd
worden.

Vroeger werden wel schepen door de Exploitatie-Maat-
schappij gecharterd en werd het zout voor eigen rekening
naar een der Noord-Amerikaansche havens vervoerd.
De vrachten waren voor 1902: S 0,065 a S 0,07 p. bushel van
80 lbs. Later stegen deze prijzen en in 1905 werd $0,08 p.
bushei bedongen, dat is ƒ0,60 per vat. In den laatsten
tijd werd door de Maatschappij niet meer voor eigen re-
kening naar de V.S. verscheept. Voor S 0,32 per bushei
kon in 1918 en 1919 geen vaartuig worden gecharterd.
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Naar het schijnt werd zout van de Turk-Islands ver-
voerd voor S 0,50 tot 8 0,70 per bushel.

De prijzen, die voor ruw zout in New-York werden
betaald, waren volgens een bericht in de Journal of
commerce van 30 Aug. 1919 per vat van 280 lbs (126
K.G.): S 3.—, en per zak van 200 lbs (90 K.G.) S 2.

16. .Cte mw/tate« /o/ ^9/9. De financieele resultaten van
de groote concessie zijn nooit schitterend geweest.
Slechts viermaal kon zij 6 % uitkeeren, eenmaal 5 %,
eenmaal 4 % en tweemaal 3 %, doch meestal konden er
in het geheel geen uitkeeringen plaats vinden, ofschoon
niet bepaald met verlies gewerkt werd. Het wil mij voor-
komen, dat de grondoorzaak van de bloedarmoede der
St. Martinsche zoutindustrie vanaf hare geboorte moet
worden gezocht in kapitaalgebrek. De Maatschappij tot
zoutwinning begon met slechts 75000 gulden, en de
Exploitatie-Maatschappij had evenmin haar aandeelen-
kapitaal volteekend. Nooit is er geld geweest om het be-
drijf flink op te zetten en op zoodanige leest te schoeien,
dat het een stootje en zelfs een flinken stoot zou heb-
ben kunnen velen.

En stooten zijn de onderneming niet gespaard. De
omstandigheden zijn haar niet gunstig geweest. Al spoe-
dig was de Amerikaansche burgeroorlog een beletsel
voor voldoende transport en later werd de Maatschappij
in de Vereenigde Staten tegengewerkt, vooral toen zich
daar een trust had gevormd, die de Amerikaansche
mijnzout-industrie met meer dan gewone middelen be-
vorderde. Vaak ook deden zware regen vallen de dijken
doorbreken en den oogst mislukken. Door deze bedrij f s-
onzekerheden, vergaten de schepen den weg naar St.
Martin en gingen liever naar de Turks-islands, waar wel
zout van mindere kwaliteit werd geleverd, doch waar
op lading kon worden gerekend. Men heeft wel eens
zout uit de Turks-islands in St. Martin ingevoerd en
vandaar wederom uitgevoerd.

Toch kan, niettegenstaande de vele slechte jaren, de
gemiddelde productie per H.A. van het St. Martinsche
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zoutmeer niet slecht worden genoemd. De gemidelde
opbrengst der kleine concessies over de jaren 1909—1918
was 25. 345 vaten per jaar, d.i. 422 vatenof48000K.G.per
jaar en per H.A. (de totale oppervlakte der kleine pan-
nen met de Passage op 60 H.A.gerekend), de gemiddelde
opbrengst der groote concessie over het 50-jarig tijdvak
1868—1917 was 60.839 vaten per jaar d.i. 400 vaten
of 46.000 K.G. per jaar en per H.A.

17. .FVoew vaw <?£» owfa£>£r/> voor
zew£tf«. De werken, die in de eerste plaats algeheele her-
ziening behoeven, zijn de afvoer en verdedigingswerken
rondom het zoutmeer. Het moet in de toekomst niet
meer mogelijk zijn, dat een droppel regenwater, behalve
het loodrecht neervallende, op de zoutpan komt.

a. Zte zo ẑe>afer/>a«, / ^ a/a>aten'wgs&flwaa/, «aar 200
e« rfg a'aar/awgs gg/egm rfi/fow. In de eerste plaats werd
een berekening gemaakt naar de afmetingen, die de wes-
telijke waterloop minstens zou moeten hebben, uitgaande
van den zeker niet overdreven grooten regenval van 90
mM. per uur. De mond moet worden verwijd tot 30 M.
en verdiept tot 1 M. onder den gemiddelden zeespiegel.
Daardoor zal het niet meer zoo gemakkelijk zijn den
mond in droge tijden af te sluiten. Dit geschiedde ter
bestrijding der kwel onder den longwall. Wat het zwaarst
is, moet echter het zwaarst wegen en een goede wateraf-
voer gaat voor alles. De vermindering der kwel naar
carré A zal nader onder ^ ter sprake komen. Het kleine
havenhoofd aan den mond van het uitwateringskanaal
zal moeten worden verplaatst. Het doel is verzanding
van den mond te voorkomen. Daar het nieuwe haven-
hoofd tot in dieper water zal moeten komen, zal de lengte
grooter worden.

De dijken moeten minstens 0.50 M. boven den bere-
kenden hoogsten waterstand worden gehouden. Dit
komt neer op een verhooging van deze dijken van ruim
1 M. Het buitentalud moet van goede specie worden ge-
maakt en door breuksteenzetwerk worden verdedigd. De
buitenglooiing zal minstens 2 op 1 moeten zijn. De kruin
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en de beloopen voor zoover niet bezet met steen, moeten
van een behoorlijke sterke en gladde grasbegroeiing wor-
den voorzien en goed worden onderhouden. Op enkele
plaatsen moeten dijksmagazijnen worden gebouwd, waar
alle materiaal voor plotselinge voorzieningen in voldoende
mate bij de hand moet zijn. De brug in den weg naar
Marigot moet worden vervangen door een nieuwe met
minstens 40 M. dagwijdte. De kosten dezer werken aan
de westzijde van het zoutmeer werden in 1919 globaal
begroot op ƒ 53.000.

b. //tftf A^oor̂ rAawflaZ £« *fe iVoonüm&y .̂ Het Noorder-
kanaal moet in open gemeenschap worden gebracht
met de zoetwaterpan. Daartoe moet de dijk tusschen deze
beide worden doorgegraven en moet een houten brug over
de opening worden gelegd. De Noorderdijk moet worden
opgehoogd tot 0.50 M. boven den berekenden hoogsten
waterstand in het Noorderkanaal, dat is 2.41 M. boven
den gemiddelden zeestand. Beloopen van 1 op 1 worden
voldoende geoordeeld, mits het buitenbeloop van steen-
glooiing wordt voorzien, waarvoor gevoegelijk de thans
reeds op het dijkje liggende steen en kunnen worden ge-
bruikt. De Noorderdijk moet worden doorgetrokken
tot het terrein de hoogte van 2,41 M. boven den gem.
zeest. heeft bereikt. Daarboven moet tot aan het noor-
derlij k uiteinde van het Rolanduskanaal een sloot wor-
den gegraven om het water van den weg naar Grand
Case en van de heuvelhellingen op te vangen en naar het
Nooderkanaal af te voeren. Er moet zorgvuldig voor
worden gewaakt dat deze sloot niet dicht groeit. De kos-
ten werden in 1919 geraamd op ƒ 34000.

c. i / ^ &a«aa£ uaw /?o/#w^«s. Ook dit moet principieel
worden verbeterd. De uitmonding van het kanaal moet
worden gebracht op 30 M. breedte en 0.50 M. diepte on-
der den gem. zeest. Het normaal profiel beneden den
mond van den laatsten bergstroom moet worden ge-
bracht op een inhoud van 20 M^ bij den berekenden hoog-
sten waterstand. De dijkskruin moet 0.50 M. boven den
hoogsten waterstand worden genomen. Ook hier moet
het geheele profiel doorloopend worden verruimd en ver-
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beterd en moeten een paar gestapelde havenhoofd-
jes van breuksteen in zee worden uitgebracht. De
kosten werden in 1919 geraamd op rond / 48.000.—

d. Zte fotf/aatfm^tf/m voor ŝ rscA zeewater. Het toe-
laatsluisje moet worden vernieuwd en van behoorlijke
schuiven met windwerktuigen worden voorzien. Het
toelaatkanaal moet regelmatiger worden aangelegd en
een behoorlijk aanzien krijgen en behouden.

Ook zal het om na te noemen redenen aanbevelens-
waardig zijn, aan de westzijde van het meer een toelaat
te maken voor versch zeewater, door een duiker, van
goede afsluitmiddelen voorzien.

Een globale begrooting van deze werken beliep in 1919
ƒ 10.000.—

e. /«ncAfo'ttg üaw 00» terra» voor .zott/0erg/>Zaafc. De zout-
bergruimte der kleine concessies is te klein. Door ophooging
van het drasland, waardoor thans het toelaat-kanaal loopt,
kan een terrein worden verkregen van rond 1,5 H.A. De
kosten van die ophooging worden geraamd op ƒ 20.000.

f. Bo«z£> iwm fe>££ / i f l t t«^». Om te dienen als „accu-
mulator" zouden pakhuizen moeten worden gebouwd.
Met twee loodsen van gegolfd plaatijzer, elk inhoudende
1200 M? of 11500 vaten kan worden begonnen. Deze beide
pakhuizen samen werden gesteld op ƒ 12.000.

g. Laaimn'cW«g. Drie of vier lichters van minstens
de 4-voudige capaciteit der tegenwoordige, moeten wor-
den aangeschaft. Het effect van deze groote lichters kan
nog worden vermeerderd door het in dienst stellen van
een sleepbootje met oliemotor. Zoowel de tegenwoordige
zoutbergplaats van de Exploitatie-Maatschappij als de
onder 0 bedoelde nieuwe bergplaats der kleine concessies
moet van een eenvoudige mechanische los-, en laad-in-
richting worden voorzien. De totale aanschaf f ings- en
opstellingskosten van een en ander werden in 1919 glo-
baal geraamd op ƒ 29.000.—

h. De zê r&tf» faf» / ^ 20«/m££r. In de eerste plaats
moeten de bestaande dammen worden hersteld en op de
goede hoogte gebracht. Deze kosten zijn in de begrooting
gebracht ten bedrage van ƒ25.000.
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Om de filtratie in carré A te beperken moet de weste-
lijke dam, waarmede indertijd wel een begin werd ge-
maakt, doch die niet werd voleindigd, opnieuw worden
aangelegd. Ook moet een zuidelijke dam worden aange-
legd, echter zoo, dat de zoutvlotten den wal kunnen be-
reiken. Daar nu echter de infiltratie in carré A zal worden
beperkt, zal die afdeeling, desgewenscht moeten worden
gevoed, door het inlaten van zeewater. Bij aanwezigheid
van slechts één inlaatsluis, n.l. aan de oostzijde zooals
thans het geval is, zou al het zeewater voor A door de
Passage moeten komen, waardoor deze vaker zou
moeten worden verdund, en waarvan de kleine concessies
groot nadeel zouden hebben. Daarom moet onder de
long-wall-waterkeering de tweede duiker worden ge-
bouwd, die onder i werd genoemd. Als de groote con-
cessie al zijn water inlaat door dezen tweeden duiker, dan
kunnen de oostelijke toelaatmiddelen geheel voor de
kleine concessies worden gebruikt, waardoor ook de
Passage uitsluitend te hunnen dienste komt, en dus zal
kunnen worden benut voor het neerslaan der calcium-
zouten, waardoor de kwaliteit van het zout der kleine con-
cessies zal winnen.

Het is economisch niet verdedigbaar reeds dadelijk het
heele systeem van de zoutwinning te veranderen, omdat
daarmede te groote kosten gepaard gaan en de verkoop
van het zout altijd een twijfelachtige zaak blijft. De betere
methoden moeten geleidelijk worden ingevoerd. Men
zal moeten beginnen met het inrichten van een proef pan.
De bodem der kristallisatie-tafels van dit proefvak moet
hoog worden aangelegd, en van een harde onderlaag
voorzien, in afwachting van het onderzoek of „feutrage"
mogelijk is. Al deze werken tezamen werden in 1919
begroot op ƒ 96.000.—

18. Ccwc/Msttf . De toestand van het zoutbedrijf op
St. Martin is niet op de hoogte van den tijd. De verde-
digingswerken tegen het van de bergen stroomende
zoete water, zijn te eenen male onvoldoende. De zoutpan
is nooit naar Zuid-Fransch model ingericht. De inlaat
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van versch zeewater heeft men niet volkomen in de hand.
Het zout is van goede kwaliteit, doch de productie is
onregelmatig. Het zoutverlies door regen en door diefstal
is groot. Het transport is duur. Er is onvoldoende scheeps-
ruimte beschikbaar. Het laden der schepen op de ree
gaat veel te langzaam. De werken worden niet voldoende
onderhouden.

De in de vorige paragraaf onder « tot en met c genoem-
de verbeteringen, zouden tezamen komen te staan op
ƒ 135.000.— Deze werken dienen voor betere afvoerka-
nalen van het water, en voor betere dijken langs die
kanalen. De voorloopig noodige verbetering in de zout-
pannen zou volgens d tot en met /? een bedrag vorderen
van "ƒ167.000.— Wellicht kunnen thans deze, in 1919,
opgemaakte ramingen, iets worden verlaagd. Op een
totaalbedrag van ƒ 250.000 zal echter wel mogen worden
gerekend.

Worden deze of dergelijke verbeteringswerken niet
aangelegd, en behoorlijk ruim gefinancierd, dan is opbloei
van de St. Martinsche zoutindustrie absoluut uitgesloten.
Het bedrijf zal dan nooit regelmatige resultaten kunnen
afwerpen. Wordt behoorlijke en stelselmatige verbe-
tering wel aangepakt, dan is er bij goede en zaakkundige
leiding, geen enkele reden om aan te nemen, dat het be-
drijf niet rendabel te maken zou zijn. Doch dan zal het
niet bij verbeteringswerken ter plaatse moeten blijven,
doch zal moeite moeten worden gedaan, de vraag naar
het St. Martinsche zout te vermeerderen. De hulp van het
Gouvernement, van de consultaten en handelsverte-
genwoordigers in de verschillende staten van Noord- en
Zuid-Amerika zou kunnen worden ingeroepen.

Alleen als het zoutbedrijf op een ruime, moderne
leest wordt geschoeid, kan ten laatste ook voor St. Martin
worden bewaarheid de uitspraak van den heer van der
Kemp: „Wegens de tropische warmte is het zout maken
onder en bij den evenaar een loonende arbeid".
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BIJLAGE I.

Concessies tot het inrichten van particuliere zout-
pannen te St. Martin (N. G.).

No.

1

2
3

4

5

6
7

8

9

Naam van de zoutpan.

St. Martin Salt Com-
pany and Jumbe

The Renard
Old Bloomingdale
ponds.

J. F. Richardson's
pond.

—

Union pond.
St. George and Se-
bastopol.

New Bloomingdale
pond.

De groote concessie.

Datum
der concessie.

April 1831

April 1831
April 1831

19 Mei 1835

19 Mei 1835

19 Mei 1835
11 Juni 1835

11 Juni 1835

21 Juni 1858

Grootte
der pan
in HA.

8

5
5

—

4
2*

2J
182

Opmerkingen

nimmer ingedijkt;
Overgegaan aan
N°. 9.

Waarin begrepen 29
H.A. voor de „pas-
sage."

Regenval te Philipsburg in het 10-jarig tijdvak
1909—1918.

Jaartal.

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Maand totalen
10 jaar

Gemiddelden.

nl

86
81

110
47
72
20
51
70
48
34

619

62

F
eb

r.

69
54
94
15
31
92
49
19
36
51

510

51

M
rt

.

19
25
16
41
71
68
10
36
44
45

375

38

A
pr

il
.

27
9

24
38

103
40

160
24
11
19

455

46

M
ei

.

25
6

110
27
83

253
103
68
48
31

754

75

e
3

i—>

99
34
29
83
27

115
198
88

128
99

900

90

• — >

32
78
26
53
64
76

100
173
72
40

714

71

A
ug

.

173
212

33
62
46
55
74

108
48
60

871

87

S
ep

t.

42
295

78
47
84
30
59
87
64
87

873

87

O
ct

.

57
40

140
141
211

47
147
461
145
122

1511

151

N
ov

.

244
208
134
252

95
162
218
226

82
248

1869

187

D
ec

.

20
118
252

66
105
40
81
39
52
79

852

85

T
ot

aa
l

p.
 j

aa
r.

893
1160
1046
872
992
998

1250
1399
778
915

10303

1030
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BIJLAGE II.

Productie, Uitvoer en Prijzen (1909—1918)
(1 vat = 1.05 H.L.)

Jaartal

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Totaal
p. 10 jaar

Gemid-
deld

ProductieJb A V^ VA * * Xy V * »^

(in vaten)

134.596
134.739

—
16.398
61.592
17.675
7.578
7.476
7.624

170.147

557.825
55.783

Uitvoer
(in vaten)

115.931
102.868
74.584
13.572
26.497
38.199
26.454
21.460
29.368
38.184

487.117
48.712

Gemiddelde prijs

Groote
concessie

ƒ 0.57è
-0,60
- 0,69

—
- 0,59
- 0,62*
- 0,62è

—
—

- 1,10

Kleine
concessies

ƒ0.56
- 0,47^
-0,52
-0,56
- 0,56
- 0,57*
-0,65
-0,70
- 1,00
- 1,20

p. vat

gcmalCll

ƒ 0.52|
-0,50
-0,56
- 0,572
-0,59
- 0,60
-0,60

—
—

- 1,05

Bovenstaand lijstje werd opgesteld naar gegevens
van de Koloniale verslagen. Volgens gegevens van de
Exploitatie-Maatschappij was de gemiddelde jaarlij ksche
oogst van /mre pannen gedurende het 50-jarig tijdvak
1868—1917 gunstiger en wel: 60.839 vaten.
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