
Y. B. DE WIT

IS PARAMARIBO TE GROOT?

Het is opvallend dat in de literatuur over Suriname nogal eens
naar voren wordt gebracht dat de hoofdstad Paramaribo - de
enige echte stad in Suriname - te groot is, terwijl deze bewering
dan, naar mijn mening, niet op bevredigende wijze aannemelijk
wordt gemaakt.

Zoals uit het volgende moge blijken, zijn het niet de minsten
onder degenen die over Suriname hebben geschreven bij wie men
dit oordeel zonder overtuigende argumentering aantreft. Boven-
dien drukken zij zich op dit punt vaak uit in tamelijk krasse be-
woordingen, die van grote stelligheid en van emotionele betrok-
kenheid getuigen ten aanzien van het in hun ogen bestaande
ernstige probleem van 'de te grote stad Paramaribo'.

Ter illustratie van het bovenstaande volgt hier allereerst een aanhaling
uit een artikel van Lou LICHTVELD *; "Accordingly expenditure on
administration figures heavily in the budget of the country and there
exists the dangerous anomaly of a capital with more than one third of the
entire population concentrated in it, but without proportionate resources
to support this population." Elders * wordt de opvatting van deze auteur
dat Paramaribo te groot is op indirecte wijze weerspiegeld ais hij decen-
tralisatie en terugkeer naar het platteland bepleit: "Wanneer men voorts
ia het ©og houdt dat het wenselijk is de terugkeer naar het platteland te
bevorderen, althans de nog voortdurende trek naar de stad tegen te gaan,
en dat het van belang is in menig opzicht tot meer decentralisatie over te
gaan dan ligt het voor de hand bij de toekomstige woningbouw aan het
platteland de voorkeur te schenken."

VAN DOSSELDOKP * komt aan de hand van gegevens voor verschillende

* LOÜ LICHTVELD; The social and economic background of education in
Surinam and the Netherlands Antilles. Fa# (rttyawa* j , ^ / j , 1955, p. 35-48
IP- 38Ï-

* Lou LICHTVELD: Swriwawe's jta/ionai; as^traltes. Amsterdam, 1953
<P- J*).

* D. B. VV. M. VAN DUSSELDOKP: Geografische mobiliteit en de ont-
wikkeling van Suriname. fit/tfr. Taal £a«i Fo/A*«A. 1/9, 1963, 1 |p. 35).
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landen over de bevolking in steden met meer dan 100.000 inwoners uit-
gedrukt in procenten van de totale bevolking, tot de uitspraak: „De groei
van de steden is dus over de gehele wereld van grote omvang geweest,
maar in slechts weinig gevallen heeft de urbanisatie een zo ongelijke ver-
deling tussen stad en platteland tot gevolg gehad als in Suriname."
In de loop van een fragmentarische doch belangwekkende uiteenzetting
van het 'Surinaamse urbanisatievraagstuk' in het kader van zijn ver-
handeling over de mobiliteit in Suriname stelt hij verder *: "Is het dien-
tengevolge begrijpelijk dat men voorlopig niet veel verandering mag
verwachten in de heersende situatie, het neemt niet weg dat een zich
handhaven van de urbanisatie op het niveau van na de oorlog de sociale
en economische ontwikkeling van Suriname ernstig in gevaar zal brengen."
Het blijkt niet alleen dat de mening dat Paramaribo te groot is voor hem
vanzelfsprekend is, maar ook dat daaruit noodzakelijkerwijs bepaalde
ongunstige consequenties voortvloeien.

In zijn knappe sociaal-historische studie schrijft VAN LIER *: "De
meening dat in een overwegend agrarisch land een opeenhoping in de stad
van 35% van de bevolking een sociaal-pathologisch verschijnsel is, berust
ongetwijfeld op goede gronden." Het is erg jammer dat hij, hoewel hij ze
aanwezig acht, de goede gronden voor deze mening die hij kennelijk is
toegedaan, niet vermeldt. Wel brengt hij enige nuances aan door zich te
bezinnen op de vraag in welke mate die opeenhoping van bevolking gun-
stig is: „Maar hoe abnormaal de toestand wel is, die het ongunstige ver-
houdingscijfer aanduidt, is zeer moeilijk te bepalen, omdat de bosch-
arbeiders en hun gezinnen en ook vele gezinnen van bauxiet-arbeiders in
Paramaribo wonen, waardoor deze stad de woonplaats van arbeiders van
een aantal belangrijke bedrijven is geworden." Tenslotte zou ik deze
schrijver geen recht doen als ik niet ook zijn volgende opmerking weer-
gaf.' welke getuigt van een gedachtengang die mi. in de juiste richting
gaat om het 'probleem' van de te grote stad Paramaribo doorzichtiger te
maken, en die er op neer komt, dat de omvang van Paramaribo op zich-
zelf niet een gevaarlijk verschijnsel is, maar dat een aantal minder gun-
stige structuurkenmerken van het gehele land Suriname in de maatschap-
pelijke opbouw van Paramaribo tot uiting komen: "Op grond van onze
voorafgaande beschouwing kunnen wij vaststellen dat dit verhoudings-
cijfer in elk geval de abnormale ontwikkeling van een verstedelijkte mid-
denklasse aangeeft en het bestaan van een aantal werkschuwen in de stad.
Welke andere abnormale verschijnselen hierin eveneens tot uitdrukking
komen, kan aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden vast-
gesteld."

KRUIJER gaat dieper op het vraagstuk in dan bovengenoemde auteurs,
maar tevens drukt hij zich nog categorischer uit. Onder het hoofd 'De te
grote stad Paramaribo' schrijft hij *: "De oude trek, in hoofdzaak Creolen

* VAN DUSSELDORP, I963 (p. 43).
* R. A. J. VAN LIER: Samenfcfing in e«n grensgefcwd. 's-Gravenhage,

1949 (P- 254)-
» VAN LIER, 1949 (p. 254-255).
* G. J. KRUIJER: SuMwawc en «ƒ« 6«wt7an<&n, 3de druk. Meppel, i960

(P- 253).
G. J. KRUIJER: Urbanisme in Suriname. Tt/tiscAr. A'on. AfccfeW.

G**. 6«, 1951. p. 31-63 (p. 54).
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omvattende, leidde tezamen met een betrekkelijk hoog geboorteoverschot
tot de vorming van een stad, die te groot is voor het dunbevolkte Suriname.
Te groot wil zeggen, dat de stad overeenkomstig zijn inwonertal te weinig
functies heeft, hetgeen tot de sociale consequentie leidt, dat de volksmassa
te weinig bestaansmogelijkheden heeft." We zien hier een poging om meer
inhoud te geven aan het begrip te groot, welke poging tot mijn spijt niet
wordt voortgezet. De lijn van KRUIJER'S betoog is namelijk vooral gericht
op het aangeven van eventuele maatregelen 0111 het onderstelde euvel te
verhelpen en op het beschrijven en het verklaren van de geneigdheid van
de Surinaamse bevolking om in Paramaribo te blijven, of er naar toe te
trekken. Daarbij schroomt hij niet om, na te hebben aangetoond dat de
werkloosheid in Paramaribo ernstig is, zich in de volgende bewoordingen
uit te drukken ' : "Er zijn tal van sociale factoren, waardoor de positie van
dit economisch-structurele monstrum Paramaribo, wordt geconsolideerd."

Alleen bij een recensent van de eerste editie van KRUIJKK'S boek,
PONTFOORT,2 trof ik op papier de 'kreet' aan, die in gesprekken over Para-
maribo vaak valt te horen: "Paramaribo, het waterhoofd van Suriname."

Alle bovengenoemde schrijvers hebben natuurlijk meer, en ook
meer waardevols, over Paramaribo geschreven dan de geciteerde
passages. Daar wil ik hier niet op in gaan. Ik heb hen slechts
aangehaald om tot de volgende samenvatting te kunnen komen.
Er blijkt een communis opinio te bestaan, samengesteld uit de
volgende stellingen:
- Paramaribo is te groot.
- Dit is een ongezonde en gevaarlijke situatie (cf. 'dangerous

anomaly', 'sociaal-pathologisch verschijnsel', 'economisch-
structureel monstrum', 'ernstig in gevaar', 'waterhoofd').

- Terugkeer van de stad naar de districten en vasthouden van de
bevolking in de districten moet worden bevorderd.

In het volgende wil ik trachten duidelijk te maken waarom ik
deze mening niet zonder meer kan delen. Ik zal dit doen door een
vijftal vragen te beantwoorden.

Vooraf wil ik stellen dat het bij discussies over de omvang van
Paramaribo zeker niet gaat om de oppervlakte, de stad als ruim-
telijk gebied, maar om het inwonertal, de omvang van de stede-
lijke gemeenschap.

Vraag 1: HOE GROOT is PARAMARIBO?
Gezien het voorafgaande komt deze vraag neer op: Wat is het
inwonertal van Paramaribo en is dit groot te noemen ? Bij de be-
antwoording kijken we in de eerste plaats naar de absolute om-

1 KRUIJER, i960 (p. 259 resp. p. 56).
* A. H. PONTFOORT: boekbespreking in £con. S/a/is/. ifcrtcA/en 27. II.

1952, p. 157-158-
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vang van de stadsbevolking en naar de relatieve omvang ten
opzichte van de gehele Surinaamse bevolking. Vervolgens gaan
wij na of wellicht de groei van de stadsbevolking groot is geweest
- wederom absoluut en relatief - hetgeen tevens uitsluitsel geeft
over het al dan niet bestaan van de in de literatuur zo vaak ver-
melde grote trek naar de stad. Tenslotte volgen dan nog enige
beschouwingen over de afbakening van het stedelijke gebied
Paramaribo.

Tabel i. BEVOLKING VAN PARAMARIBO EN SURINAME

7 aar

1922
1930
1940
1949
1950
1955
i960

/nifon«r<a/
.Paramaribo

43.800
47300
55-5OO
77.700
71.900
83.600
97.600

/ntfOM^r/a/
Suriname

ui.000

133.700
159.400
190.400
178.000
211.700
256.500

/nawier/a/
Paramaribo

in % fan a"a/
t<an 5urtnam«

39
35
35
41

4°
39
38

Bron: zie tekst.

De belangrijkste cijfers zijn opgenomen in Tabel 1. Ze zijn af-
komstig uit twee verschillende bronnen en vormen daarom geen
homogene reeks.

Die van vóór 1950 zijn afkomstig uit de i£o/om'a/e Fers/agew
ï>arc BesiMMr e« Staa£. Ze zijn samengesteld op basis van de uit-
komsten van de in 1921 gehouden iste volkstelling en de daarop
geënte bevolkingsboekhouding van de officiële registers. De cij-
fers van 1950 af zijn samengesteld op basis van de 'de facto' ge-
telde woonbevolking van de in 1950 gehouden 2de volkstelling
en aanvullende gegevens van de burgerlijke stand, verzameld en
bewerkt door het Bureau Landelijke Opbouw en schrijver dezes
in het kader van zijn door WOSUNA gesteunde onderzoek. Over
de kwaliteit van de verschillende cijfers is het laatste woord nog
niet geschreven. Dat kan pas na de eventuele publicatie van de
resultaten van de volkstelling 1964. Vooralsnog acht ik de in
Tabel 1 opgenomen cijfers zeker aanvaardbaar voor het onder-
havige doel, mits goed in het oog wordt gehouden dat het twee
reeksen betreft die niet zonder meer op elkaar aansluiten, zodat
vergelijking van aantallen uit de eerste met die uit de tweede ge-
vaarlijk is.

In dit verband wil ik wijzen op de cijfers en de analyse ervan
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in het reeds geciteerde artikel van VAN DUSSELDORP. De fout
die daar wordt gemaakt is de volgende. De bevolkingsaantallen
voor 1957 op basis van het bevolkingsregister worden vergeleken
met die voor 1950, welke afkomstig zijn van de volkstelling 1950.
Dit leidt tot de conclusie dat het inwonertal van Paramaribo in
die tijd uitzonderlijk sterk is toegenomen. Zouden voor 1950 even-
eens de cijfers van het bevolkingsregister zijn gebruikt (Parama-
ribo: 79.900, geheel Suriname: 195.600), dan zouden de groei-
percentages 3.8 en 3.1 bedragen en, ondanks cijfermateriaal uit
andere bron, niet al te zeer afwijken van de onze over de periode
1950-1960 (3.1 en 3.9).

Uit Tabel 1 blijkt dat Paramaribo in i960 ongeveer 100.000
inwoners telde. In aanmerking nemende dat er op alle continenten
en in vrijwel alle landen steden van deze omvang bestaan en dat
er bij mijn weten in het algemeen niet wordt geklaagd over on-
bestuurbaarheid, onbewoonbaarheid of andere bezwaren ver-
bonden aan deze omvang - hetgeen ten aanzien van steden van
1 millioen en meer inwoners wèl het geval is - meen ik te kunnen
stellen dat de absolute omvang van Paramaribo op zichzelf be-
schouwd zeker niet te groot is. In de rij van hoofdsteden van de
naties der wereld neemt Paramaribo qua inwonertal zelfs een
zeer bescheiden plaats in.

De relatieve omvang van Paramaribo uitgedrukt in procenten
van die van geheel Suriname is voor elk der peiljaren in kolom 4
van Tabel 1 opgenomen. Globaal komt het neer op rond 40%
met een 'dal' van 35% in de dertiger jaren en een 'piek' van 41%
kort na de oorlog. Indien we dit percentage willen vergelijken
met dat van andere landen, dan spreekt het vanzelf dat het gezien
moet worden als de fo/a/e stede/y'Ae bevolking (dus niet slechts de
hoofdstedelijke) uitgedrukt in % van de totale bevolking; Suri-
name kent immers geen andere steden. Omdat bij de vaststelling
van de stedelijke bevolking de definiëring altijd een probleem
vormt, mag aan de cijfers van Tabel 2 niet te veel waarde worden
gehecht. Als een ruwe indicatie zijn zij echter wel te gebruiken.

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat er grote verschillen bestaan
en dat Suriname met 38% een soort middenpositie inneemt. Bo-
vendien wijkt Suriname in verhouding weinig af van zijn buur-
landen, waarmee het in meer dan één opzicht overeenkomst ver-
toont, speciaal historisch, ethnisch en sociaal-economisch. Men
kan daarom moeilijk beweren, dat de getalsverhouding tussen
stedelijke en landelijke bevolking in Suriname op zichzelf ab-
normaal is en dat Paramaribo als stad relatief te groot is.
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Tabel 2. STEDELIJKE BEVOLKING VAN EEN AANTAL LANDEN
in duizendtallen

Kenya (1962)
Indonesië (i960)
India (1961)
Ghana (i960)
Brits Guyana (i960)
Jamaica (i960)
Suriname (i960)
Puerto Rico (i960)
Japan (i960)
Mexico (i960)
Frankrijk (1962)
Ver. Staten (i960)
Nederland (1060)

671
14358
78.836

I-55I
162
476
98

1037
40.807

I7-7O5
29.282
125.284
9.167

8.636

96.319
438272
6.727

560
1.610

257
2350

93-347
34-923
46456
I79-323
11.462

8
15
18
23
29
30
38
44
44
5»
63
70
80

Bron: jöemograpAtc V«ar6ooA J96j, (/nt/ea" Afa/to«s (New York, 1964),
tabel 5.

De groei van Paramaribo blijkt in de periode 1922-1949 per
jaar gemiddeld 2,2% te hebben bedragen en in de periode
1950-1960 3,1%. (zie Tabel 3). Voor kleinere tijdvakken binnen
deze gehele periode zijn de 1% van 1922-1930 en de 3,8% van
1940-1949 in verhouding uitschieters. Ofschoon ik een jaarlijkse
aanwas van 3,8% niet gering vind, meen ik dat dit voor een
stedelijke bevolking toch niet sensationeel is te noemen, vooral
indien men bedenkt dat in dit cijfer, behalve de natuurlijke aan-
was, ook het vestigingsoverschot is verdisconteerd evenals de
toeneming tengevolge van gebiedsuitbreidingen. In geen enkel
opzicht kan Paramaribo dan ook worden voorgesteld als een stad
die 'wilde' uitbreidingen heeft gekend, een z.g. 'ville champignon'.

Bij vergelijking van de groei van Paramaribo's bevolking met
die van geheel Suriname blijkt dat deze elkaar niet veel ontlopen.
Afgaande op de cijfers van Tabel 3 kunnen we zelfs stellen dat in
grove trekken de bevolking van Paramaribo iets minder is ge-
groeid dan die van geheel Suriname met uitzondering van de
jaren in en vlak na de oorlog. Indien we veronderstellen dat de
natuurlijke aanwas van Paramaribo in de betreffende periode
niet veel van die van geheel Suriname, heeft afgeweken, moeten
we hieruit de conclusie trekken dat, met uitzondering van de
jaren 1940-1949, geen grootscheepse trek van de districten naar
de stad heeft plaats gevonden in de zin van een positief vestigings-
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saldo. Migratiegegevens verzameld voor 1940-1948 door KRUIJER
en voor 1950-1960 door het Bureau Landelijke Opbouw in sa-
menwerking met schrijver dezes bevestigen dit.

Tabel 3. GEMIDDELDE JAARLIJKSE BEVOLKINGSGROEI
VAN PARAMARIBO EN SURINAME in %

TydraA

1922-1949
1950-1960
1922-1930
1930-1940
1940-1949
1950-1955
I955-I96O

Paramaribo

2,2

3. '
1.0
1.6
3.8
3.1
3.1

Surinam;

2 . 0

3.7
a.4
1.8
2.0

3.5
3.9

Tot nu toe heb ik onder Paramaribo verstaan het stadsdistrict
en daaiop hebben ook de cijfers betrekking. Nu zijn bestuurlijke
indelingen voor vraagstukken van urbanisatie en dergelijke
maar van betrekkelijke waarde. Het ligt voor de hand de vraag
te stellen of niet in plaats van het stadsdistrict een ander concept
van Paramaribo als stad moet en kan worden gehanteerd. Het is
bekend dat het stadsdistrict aan alle zijden wordt omgeven door
het relatief dichtbevolkte Suriname-district en dat de feitelijke
grens niet scherp is. De bebouwing van beide districten vertoont
op verschillende plaatsen een aaneengesloten geheel en men zou
daarom kunnen voorstellen de 'grenswijken' in hun geheel tot
Paramaribo te rekenen. Dit heeft alleen zin voorzover de betref-
fende wijken een stedelijk karakter vertonen.

Voor een beperkt aantal woonwijken lijkt mij dit zeker het
geval, zodat wij die m.i. in principe bij Paramaribo zouden
moeten rekenen. In principe, want door gebrek aan voldoende
gedetailleerde gegevens is dit nu niet practisch te verwezenlijken;
na eventuele publicatie van de Volkstelling 1964 misschien wel.
Een aantal andere gebieden die aan Paramaribo grenzen dragen
echter m.i., ondanks de nabijheid van en de frequente communi-
catie met de stad, niet een stedelijk karakter. Ik denk hierbij aan
gebieden langs de Kwattaweg en het Pad van Wanica waar het
landelijke aspect in de woon- en werksfeer overheerst. Het be-
kende feit dat een aantal personen uit die gebieden - men zou
hen forensen kunnen noemen - in de stad werken, verandert hier
niets aan. Ik zou dan ook niet zo ver willen gaan alle bewoners
van het Suriname-district die op bijv. minder dan 10 of 20 km
afstand van het stadsdistrict wonen, bij Paramaribo te rekenen.
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De essentiële vraag is nu of de hiervóór op grond van cijfers
getrokken conclusies ook geldig zijn als we de grenswijken bij
Paramaribo rekenen. Met de beantwoording heb ik uiteraard
enige moeite vanwege gebrek aan gegevens en de vaagheid van
begrippen als stedelijk karakter en landelijk aspect. Tegen deze
achtergrond van onzekerheid moet dan ook mijn oordeel worden
gezien. Dit is gebaseerd op de zeer globale schatting van een
toevoeging van ongeveer 10.000 personen en voorts op mijn me-
ning dat in het verleden ook altijd al bevolkingsconcentraties in
de directe nabijheid van Paramaribo hebben bestaan.

Op grond hiervan kom ik dan tot de conclusie dat absolute en
relatieve omvang en groei van het inwonertal fundamenteel geen
inder beeld zullen vertonen wanneer Paramaribo anders en beter
zou kunnen worden gedefinieerd.

Tot zover de beantwoording van vraag 1. Samengevat komt het
er op neer, dat op grond van de cijfers welke voor de grootte van
Paramaribo zijn aangegeven is geconcludeerd dat, louter gelet op
globale normen van omvang en groei der bevolking, Paramaribo,
ook in vergelijking met geheel Suriname, niet te groot is.

Hiermede is echter de oorspronkelijke vraag nog onvoldoende
beantwoord. Wij zullen trachten iets verder te komen door de
relaties te onderzoeken tussen de inwoners van Paramaribo en
de functies die deze stad vervult. Daartoe zullen we eerst nagaan
hoe we de inwoners kunnen indelen in categorieën die de stad uit
hoofde van bepaalde van haar functies bewonen.

Vraag 2: W I E WONEN ER IN PARAMARIBO?
De inwoners van Paramaribo kunnen we globaal als volgt indelen.
In de eerste plaats zijn er leden en niet-leden van de beroeps-
bevolking. De leden van de beroepsbevolking zijn te onderschei-
den in werkenden en werklozen. De werkenden wonen in Para-
maribo omdat ze daar hun beroep uitoefenen of omdat, ofschoon
ze elders werken, Paramaribo voor hen de geschikste woonplaats
is. Dit laatste kan verschillende oorzaken hebben. De plaats waar
ze werken kan wisselen of niet geschikt zijn voor permanente be-
woning; vandaar dat veel bouwarbeiders, houtkappers, balata-
bleeders en bosarbeiders van de Geologisch-Mijnbouwkundige
Dienst, 's Lands Bosbeheer, Bureau Waterkrachtwerken, Anti-
malaria-campagne en dergelijke in de stad wonen. Voorts kan de
plaats waar men werkt ten gevolge van allerlei omstandigheden
en persoonlijke voorkeuren als woonplaats minder aantrekkelijk
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zijn, zodat men er de moeite en kosten voor over heeft om te pen-
delen. Zo prefereert een aantal bauxietarbeiders Paramaribo
boven Paranam.

De inwoners niet behorende tot de beroepsbevolking kunnen
we splitsen in hen, die direct afhankelijk zijn van en in één woon-
verband leven met de beroepsbevolking, en anderen. We kunnen
aannemen dat eerstgenoemden de woonplaats kiezen van dege-
nen van wie ze afhankelijk zijn, en dat daarom hun overwegingen
om in de stad te wonen volledig worden gedekt door die van
beroepsbevolking. Tot de anderen behoren bijv. de gepensioneer-
den, bewoners van internaten en inrichtingen, invaliden en an-
dere ondersteunden, zowel door de overheid ('Lanti') als door
familie en bekenden; en tenslotte ook renteniers, d.w.z. mensen
die van hun vermogen leven zonder tevens te werken, maar dit
zullen er in Paramaribo niet veel zijn.

Deze indeling is hieronder schematisch weergegeven.

T— werklozen
— beroepsbevolking

Inwoners
van
Paramaribo

Lwerkenden

niet-beroeps-
_ bevolking

I— direct afhanke-
lijk van beroeps-
bevolking

_ anderen

.— in Paramaribo

buiten Para-
I— maribo

Vraag 3: WELKE FUNCTIES VERVULT PARAMARIBO?
Een stad heeft voor haar bewoners de functie van werkplaats,
woonplaats of van beide. Dit kan zij omdat ze in het nationale leven
een aantal economische, sociale en culturele functies vervult. De
functies werkplaats en woonplaats zijn te beschouwen als afge-
leiden van laatstgenoemde functies. De functie van werkplaats is
voornamelijk afgeleid van wat we zullen noemen stuwende func-
ties en die van woonplaats van verzorgende functies. Een poging
om deze termen te definiëren onderneem ik niet, in de hoop dat
ze voor zichzelf spreken.

Welke zijn nu de belangrijkste stuwende functies van Parama-
ribo ? In de eerste plaats is er die van regeringszetel en alle daar-
mee direct en indirect verbonden bestuurlijke functies. In de
tweede plaats is Paramaribo het industriële centrum van Suri-
name. Verder vervult het vanwege zijn zeehaven, de nabijgelegen
luchthaven alsmede zijn relatief centrale ligging in het bewoonde
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kustgebied de functie van communicatiecentrum en poort op de
buitenwereld. Hiermee hangen nauw samen de functies van
marktplaats, handelscentrum en financieel centrum. Tenslotte
zijn er nog functies als wetenschappelijk, militair en touristisch
centrum.

Al is Suriname geen 'grande puissance' en is de betekenis van
elk van de bovengenoemde functies in absolute zin dan ook niet
kolossaal, het neemt niet weg dat Paramaribo een opvallende
concentratie van stuwende functies vertoont. Het is niet over-
dreven te stellen dat Paramaribo voor Suriname nog meer is dan
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tegelijk voor Nederland.

Als enige bevolkingsconcentratie van betekenis heeft Parama-
ribo uiteraard verzorgende functies. Het is medisch en godsdien-
stig centrum, onderwijs- en ontspanningscentrum, maar ook
winkelcentrum, cultureel en sportief centrum. Hoewel de concen-
tratie van verzorgende functies gebruikelijk is, vertoont Para-
maribo ook deze concentratie wel in bijzondere sterke mate.

Laten we nu nagaan uit hoofde van welke functies Paramaribo
wordt bewoond. Daarbij gaan we uit van de hiervoor vermelde
categorieën van inwoners. De in Paramaribo werkende leden van
de beroepsbevolking hebben hun bestaansmogelijkheden te dan-
ken aan al de stuwende en verzorgende functies welke daar zijn
geconcentreerd en die gezamenlijk een groot deel van de totale
werkgelegenheid in Suriname scheppen. Een groot deel van hen
woont in Paramaribo omdat ze er hun werk hebben en omdat ze
Paramaribo op grond van zijn verzorgende functies prefereren
boven een plaats in de buurt van de stad. Zoals reeds eerder op-
gemerkt zijn er ook personen die wel in Paramaribo werken maar
er niet wonen. Deze 'forensen' geven blijkbaar de voorkeur aan
een andere woonplaats, waarschijnlijk omdat zij, en/of hun gezins-
leden daar additionele bestaansmogelijkheden hebben, bijv. in
de landbouw of omdat de verzorgende functies van Paramaribo
minder aantrekkingskracht op hen hebben. Een voorbeeld hier-
van is te vinden bij arbeiders van de Bruynzeelfabrieken.

Het bestaan van de categorie werkenden buiten Paramaribo
zou men op het eerste gezicht kunnen opvatten als het bewijs
dat de stad haar bewoners onvoldoende bestaansmogelijkheden
kan bieden. Kon zij dit wel, zo zou men kunnen redeneren, dan
zouden deze mensen toch niet buiten de stad gaan werken. Deze
redenering gaat m.i. echter voor Paramaribo niet op. Het grootste
deel van de buiten de stad werkenden is namelijk beslist niet ten
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einde raad, bij gebrek aan werkgelegenheid in de stad, daarbuiten
een werkkring gaan zoeken. Veeleer is het zo dat de arbeid buiten
de stad van dien aard is, dat men niet ter plaatse van het werk
kan of wil wonen en daarom is Paramaribo ook de plaats van
waaruit dit soort werk wordt georganiseerd. We zouden dit de
functie van operatiebasis kunnen noemen. Indien we de zaak zo
voorstellen, en dat lijkt mij in overeenstemming met de feiten,
dan biedt Paramaribo deze mensen op grond van deze functie
van operatiebasis bestaansmogelijkheden, en op grond van zijn
verzorgende functie een geschikte woonplaats.

En nu de werklozen. Uit hoofde van welke functie bewonen zij
Paramaribo? Kan Paramaribo hun iets meer bieden dan alleen
een woonplaats om te vegeteren? Ja, inderdaad, want Parama-
ribo vervult de sociaal-economische functie van marktplaats ook
voor arbeid; het is de nationale arbeidsmarkt, waar het grootste
deel van vraag en aanbod worden geconcentreerd en marktpar-
tijen elkaar vinden. Voor de werklozen heeft het verblijf in de
stad voordelen. De kans op het vinden van een vaste arbeids-
plaats is er het grootst en tevens zijn er de beste mogelijkheden
voor tijdelijk werk. Ook voor de vragers naar arbeid is de con-
centratie van werkzoekenden in Paramaribo gunstig. Het ver-
gemakkelijkt het verkrijgen van een overzicht van het aanbod en
de effectiviteit van het marktcontact. Kortom, Paramaribo ver-
vult voor vragers (ook buitenlandse) de functie van magazijn van
beschikbare arbeidskracht en voor aanbieders die van uitzicht-
post op de arbeidsmarkt en antichambre voor een werkkring
(eventueel in het buitenland).

Als woonplaats is Paramaribo voor werklozen behalve vanwege
de verzorgende functies ook aantrekkelijk omdat het welvaarts-
peil er gemiddeld hoger ligt dan in de districten en er daardoor
van werkende familieleden en bekenden gemakkelijker en meer
onderstand kan worden verwacht. Waar meer is, valt meer te
halen! In dit verband zou men kunnen spreken van Paramaribo's
functie als bedeeloord (of als bedeloord), maar dat klinkt niet
prettig. De functie die Paramaribo vervult als centrum van de
werkverschaffing heeft zowel verwantschap met de zojuist ge-
noemde als met die van nationale arbeidsmarkt.

De direct-afhankelijken, niet leden van de beroepsbevolking,
wonen in Paramaribo op grond van dezelfde overwegingen die
gelden voor de werkenden van wie zij qua bestaansmogelijkheden
afhankelijk zijn.

Voor de 'anderen' die niet tot de beroepsbevolking behoren,
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vervult Paramaribo de functie van woonplaats op grond van zijn
verzorgende functies. Wat hun bestaansmogelijkheden betreft
zijn deze mensen onafhankelijk van de stad en zouden ze even
goed elders kunnen wonen, maar de concentratie en de aard van
de verzorgende functies vormen een voldoende attractie of nood-
zaak om in Paramaribo te wonen.

Terloops zij opgemerkt, dat vrijwel alle prijzen, met uitzon-
dering van die voor enkele ter plaatse voortgebrachte producten,
in de districten hoger zijn dan in de stad, zodat er geen stimulans
bestaat om in de districten te gaan wonen vanwege de lagere
kosten van levensonderhoud.

Nu we de bewoners van Paramaribo naar categorieën hebben in-
gedeeld, hebben vastgesteld dat ze er wonen op grond van be-
paalde functies die Paramaribo vervult en voor de verschillende
categorieën hebben nagegaan welke functies dit zijn, is de vraag
'of Paramaribo te groot is' te reduceren tot de twee volgende
vragen: vervult Paramaribo te veel functies? en zijn er te veel
mensen per functie ?

Vraag 4: VERVULT PARAMARIBO TE VEEL FUNCTIES?

Wij hebben geconstateerd dat Paramaribo een zeer groot aantal
functies vervuld en kunnen ons afvragen of er zijn die met elkaar
botsen, die op zichzelf ongewenst zijn, en die elders in Suriname
beter kunnen worden vervuld.

In het algemeen kan men stellen dat allerlei stedelijke functies
slechts op zinrijke wijze ergens kunnen worden vervuld als be-
paalde andere functies er ook worden vervuld, of als de omvang
van een stad een bepaalde drempelgrootte heeft overschreden.
Voorts kunnen vele functies, binnen bepaalde grenzen, beter en
goedkoper worden vervuld naarmate de bevolkingsconcentratie
groter is. In het economische leven is dit een bekend soort ver-
schijnselen. Men spreekt daar van complementaire productieve
activiteiten, minimumgrootte van de afzetmarkt en voordelen
van productie op grote schaal. Op bestuurlijk, sociaal en cultureel
gebied treft men in principe hetzelfde aan. Ik geloof dat deze ver-
schijnselen voor Paramaribo niet minder van belang zijn dan voor
andere steden. Het is niet moeilijk voorbeelden te vinden. Men
denke bijv. aan de onderwijsvoorzieningen. Bepaalde vormen
van onderwijs vereisen enerzijds onderwijs op lager niveau dat
nieuwe leerlingen moet verschaffen, anderzijds plaatsings-
mogelijkheden of onderwijs op hoger niveau om geslaagde leer-
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lingen aan af te leveren. Voor elke vorm van onderwijs moeten
regelmatig voldoende leerlingen zijn om het bestaan ervan te
rechtvaardigen. De leraren moeten, ofwel volledige betrekkingen
kunnen krijgen, ofwel voldoende mogelijkheden hebben voor een
aanvullende werkkring buiten het onderwijs, hetgeen alleen kan
wanneer ter plaatse ook andere functies worden vervuld.

Paramaribo is voor sommige functies nauwelijks groot genoeg
hetgeen te verklaren is uit de economische en demografische si-
tuatie van Suriname. Wanneer Paramaribo een aantal van zijn
huidige functies niet zou hebben, zou het te klein zijn voor een
aantal andere functies wat gevolgen heeft voor weer andere
functies, etc. Er blijkt dus eigenlijk een cumulatie van elkaar
aanvullende functies nodig te zijn. Gezien de maatschappelijke
structuur en de bevolkingsomvang van Suriname is het, geloof ik,
niet overdreven om te stellen dat een sterke concentratie van
functies zoals Paramaribo die kent voor Suriname een conditio
sine qua non is: één stad of geen stad! In plaats van botsende
zien we dus elkaar aanvullende functies. Dit is echter globaal. Ik
wil niet ontkennen dat incidenteel botsingen kunnen bestaan,
maar zou er geen in concreto kunnen signaleren.

In hoeverre Paramaribo functies vervult die op zichzelf onge-
wenst zijn, is niet zo gemakkelijk vast te stellen wegens gebrek
aan een geschikt criterium. In ieder geval zijn er mensen die be-
paalde aspecten van sommige functies afkeuren bijv. de (legale)
doorvoerhandel in koffie die illegaal Brazilië heeft verlaten.
Paramaribo's 'reputatie' als centrum van misdaad en prostitutie,
een uitvloeisel van verschillende functies, wordt eveneens gehe-
keld. Natuurlijk zijn er voor Paramaribo dergelijke minder gun-
stige kanten aan een aantal van zijn functies, maar ik geloof dat
ze in het algemeen niet zulke vormen hebben aangenomen dat de
functies daardoor op zichzelf ongewenst zijn. Onplezierige neven-
verschijnselen moeten zo vaak worden geaccepteerd.

Een uitzondering vormen de functie van nationale arbeids-
markt en de daarmee samenhangende functies van centrum van
de werkverschaffing en bedeeloord voor werklozen, welke naar
mijn mening eventueel als ongewenst zijn te kwalificeren. Het
vergt hopenlijk geen nader betoog, dat vooral de opeenhoping
van een groot aantal werklozen kan leiden tot allerlei ongewenste
toestanden, niet alleen voor de betrokkenen, maar voor de gehele
stedelijke gemeenschap. Genoemde functies hebben echter naast
ongewenste invloeden ook gunstige zijden en als ik ze dan toch
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als ongewenst beschouw, is het omdat ik meen dat de ongunstige
aspecten in Paramaribo overheersen. Dit komt vooral omdat ik
geloof dat Paramaribo die functies op te grote schaal vervult. Op
zichzelf zijn ze niet ongewenst, maar ze zijn het vanwege het
grote aantal werklozen (op deze plaats kan ik niet nader ingaan
op de getalsmatige bepaling daarvan, maar ik geloof dat er bij
niemand onzekerheid over kan bestaan dat er veel werklozen in
Paramaribo zijn).

Of deze functies behalve als ongewenst ook als te veel voor Para-
maribo dienen te worden beschouwd, hangt tenslotte af van het
alternatief, de mogelijkheid dat ze elders in Suriname beter kun-
nen worden vervuld. Naar mijn mening zouden de kwade kanten
van de werkloosheid niet of slechts zeer gedeeltelijk verdwijnen
wanneer de werklozen uit de stad op het platteland gingen wonen.
Het platteland kan misschien een ruimere spreiding van de werk-
loosheid bieden en beschikt wellicht mede daardoor over een
groter sociaal incasseringsvermogen, maar daar staan allerlei be-
zwaren tegenover. Zo zouden de werklozen een armoediger be-
staan leiden en het welvaartspeil van de overige bevolking daar
drukken, hetgeen tot algemene ontevredenheid op het platteland
en . . . tot een trek naar de stad kan leiden, vooral omdat het
welvaartsverschil tussen stad en platteland zou toenemen. Voor
vragers en aanhiftdftr? jvm.'.hri mnd£^A»^!AjÜCTZi)vrtfmü\nül;i\jttr
overzicht over de arbeidsmarkt te verkrijgen, evenals voor de
regering, die door de concentratie van werkloosheid in de stad
er als het ware met de neus op wordt gedrukt en zich daardoor
eerder gedrongen voelt om adequate maatregelen te beramen.
Voorts zouden het opvangen van een grote vraag van tijdelijke
aard (stuwdambouw!), het recruteren van werkers voor Neder-
land, het scholen en herscholen meer moeilijkheden opleveren.
Of de werkloosheid al met al in de districten beter zou kunnen
worden opgevangen dan in de stad moet dan ook sterk worden
betwijfeld.

Men zou zich kunnen afvragen of het alternatief voor werkloos-
heid in de stad niet werkgelegenheid in de districten kan zijn. Als
dit alternatief aanwezig was, zou het betekenen dat er een onbe-
vredigde vraag naar arbeid in de districten bestaat die niet op de
arbeidsmarkt in Paramaribo wordt uitgeoefend en waarin de
werklozen uit de stad zouden kunnen voorzien. Dat nu is geloof
ik niet het geval. Het contact tussen stad en districten is zo inten-
sief, dat het onmogelijk moet worden geacht dat een bestaande
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vraag naar arbeid in de districten Paramaribo niet zou bereiken.
Het is eerder zo, dat de mogelijkheid om in de districten werk te
vinden onvoldoende wordt bekeken en er direct in Paramaribo
wordt gezocht. Dat is ook de reden waarom we spreken van Para-
maribo's functie van nationale arbeidsmarkt; vandaar ook dat
een deel van de werklozen in de stad afkomstig is uit de districten.
Ze zijn juist naar de stad gekomen met het oogmerk er werk te
vinden omdat de kans daarop in Paramaribo groter is. In prac-
tisch opzicht moet het daarom welhaast onmogelijk worden ge-
acht om werklozen van de stad naar de districten te krijgen.

Het probleem van de werkloosheid in de stad is uiteindelijk
niet een typisch probleem van Paramaribo. Het is het sociaal-
economische structuurvraagstuk par excellence van Suriname in
zijn geheel. Het treedt echter vooral aan de dag in de vorm van
open werkloosheid in de stad. Langs welke wegen het moet wor-
den opgelost is niet zonder meer aan te geven, zeker niet in dit
korte bestek. Veel hangt af van de concrete mogelijkheden voor
het entameren en uitbreiden van economische activiteiten. Deze
zullen bepalen waar nieuwe werkgelegenheid zal worden gescha-
pen. Of men daarbij voorkeur moet geven aan de stad dan wel
aan de districten lijkt mij een irrelevante vraag. De arbeidsmobi-
liteit in Suriname is voldoende om in beide gevallen de werkloos-
heid in Paramaribo te reduceren.

Samenvattend zou ik willen stellen dat Paramaribo niet te groot
is omdat het te veel functies vervult in die zin dat deze in de dis-
tricten beter kunnen worden vervuld. Decentralisatie, bijv. van
bestuurlijke activiteiten, zoals bepleit door LICHTVELD, zal tot re-
sultaat hebben dat sommige functies alleen maar slechter of duur-
der worden en sommige andere helemaal niet kunnen worden
vervuld.

Vraag 5: ZIJN ER TE VEEL MENSEN PER FUNCTIE?
Indien Paramaribo wordt bewoond op grond van bepaalde func-
ties en dit er niet te veel zijn, bestaat nog de mogelijkheid dat
Paramaribo te groot is omdat er per functie te veel personen zijn;
meer in het bijzonder te veel leden van de beroepsbevolking per
categorie van bedrijvigheid. Zo wordt in de literatuur vaak ge-
steld dat er te veel winkels en mede daardoor te veel werkers in
de detailhandel zijn. Ook het grote en snel gegroeide aantal over-
heidsdienaren, de uitgebreide importhandel en de transportsector
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met zijn talrijke karrelieden en 'wilde' bussen worden in dit ver-
band nogal eens genoemd.

Nu is het niet zonder meer mogelijk om vast te stellen of bij
een bepaalde activiteit te veel personen zijn betrokken. Natuur-
lijk kan men wijzen op een lage arbeidsproductiviteit of op direct
waarneembare leegloop. Het moeilijke is echter dat een norm ont-
breekt, zodat we wel van 'veel' kunnen spreken maar niet weten
waar de grens met 'te veel' ligt.

In het algemeen zullen werkgevers wel hun redenen hebben om
personeel in dienst te nemen of te houden; per slot van rekening
kost het hun geld en zullen ze dit er alleen voor over hebben als
het opweegt tegen de productieve bijdragen die ze er voor ont-
vangen. Een dergelijke redenering geldt voor zelfstandigen. Het
is niet te verwachten dat zij hun werkkracht en kapitaal gaan
aanwenden in een richting die hun geen reële bestaansmogelijk-
heden oplevert. Die bestaansmogelijkheden kunnen eventueel op
een laag niveau liggen, maar daarmee nemen ze kennelijk ge-
noegen omdat een aantrekkelijker alternatief ontbreekt.

Bij de overheid ligt het wel iets anders. De eigen inkomsten
van degenen die daar personeel aanstellen, worden niet beïnvloed
door het aantal mensen dat ze in dienst nemen. Anders gezegd:
ze voelen het niet in hun eigen portemonnaie zoals de particuliere
werkgevers. Aangezien er bovendien uit hoofde van persoonlijke
en politieke bindingen vaak sterke druk op hen wordt uitgeoefend
om meer personen aan te stellen, ook als dit voor een juiste ver-
richting van taken niet strict noodzakelijk is, is het begrijpelijk
en menselijk dat zij wel eens voor de druk bezwijken. Het over-
heidsapparaat kan op die manier een versluierde werkverschaf-
fing gaan omvatten indien het politieke systeem niet voldoende
tegendruk geeft. Een uitspraak over de mate waarin de ver-
sluierde werkverschaffing in Suriname voorkomt, durf ik hier
zonder uitvoerige cijfermatige analyse van de aantallen lands-
dienaren en de omvang van hun werkzaamheden niet te doen,
maar ik geloof dat zij in ieder geval bestaat.

Als we nu zouden willen concluderen dat Paramaribo te veel
inwoners telt omdat er te veel personen in overheidsdienst zijn,
moeten we eerst nog nagaan wat het alternatief is. Dit kan alleen
maar zijn: meer werklozen. Gelet op hetgeen we daarover reeds
eerder hebben betoogd, komt dit neer op nog grotere werkloos-
heid in de stad, want in de districten zou voor de uit landsdienst
ontslagenen evenmin als voor anderen werkgelegenheid zijn, of
een andere attractie om er te gaan wonen.
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Hiermede ben ik gekomen aan het eind van mijn betoog. Wat
heeft het opgeleverd?

In de eerste plaats is, naar ik hoop, aannemelijk geworden dat
er onvoldoende grond is voor de stelling dat Paramaribo te veel
inwoners telt.

Voorts is gebleken dat niet de te grote omvang van Paramaribo
een ongewenste, zo men wil gevaarlijke, situatie schept, maar de
stedelijke werkloosheid. De oorzaak hiervan ligt niet in de om-
vang of de typische stadsstructuur van Paramaribo met zijn vele
functies, maar in de sociaal-economische structuur van geheel
Suriname.

Een belangrijke trek van de districten naar de stad, in de zin
van een positief vestigingssaldo voor de stad, heeft niet plaats
gehad. Daarom kan men beter niet spreken van een 'terugkeer'
naar het platteland. Bevordering van een trek van de stad naar
de districten zou op zichzelf geen bijdrage kunnen leveren aan de
oplossing van het werkloosheidsvraagstuk. Bovendien is het on-
waarschijnlijk dat een dergelijke trek is te verwezenlijken.

Het werkloosheidsvraagstuk moet worden opgelost door moge-
lijkheden te vinden voor nieuwe productieve activiteiten. Deze
zullen bepalen of de nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan in de
stad of in de districten.

Op grond van de functie van nationale arbeidsmarkt zal bij het
scheppen van nieuwe werkgelegenheid de benodigde arbeids-
kracht in Paramaribo kunnen worden gerecruteerd, zodat de
daar geconcentreerde werkloosheid zal verminderen. De te ruime
personeelsbezetting van het overheidsapparaat in Suriname
hangt nauw samen met het werkloosheidsvraagstuk en kan niet
los daarvan tot een oplossing worden gebracht.
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