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Van alleszins bevoegde zijde *) is geschreven over dien
zeer specifieken vorm van eigendom in Suriname, name-
lijk „den allodialen eigendom en het erfelijk bezit". Het
ligt dan ook niet in de bedoeling, in dit artikel een uitvoe-
rige beschouwing over en uiteenzetting van dien eigen-
domsvorm ten beste te geven, doch veeleer, om na een
korte historische schets de huidige verordeningen met be-
trekking tot de uitgifte van grond te bespreken, mede in
verband met de groote beteekenis, welke groote en kleine
landbouw voor de toekomst van deze kolonie hebben. Die
korte historische schets kan niet worden gemist, wijl
daaruit blijkt, niet alleen hoe de eigendom historisch is
geworden zooals hij nu is doch ook, omdat in de voor deze
materie meest belangrijke verordening, de z.g. „Grondjes-
Verordening", welke hieronder nog nader zal worden be-
handeld, het woord „allodiale eigendom" niet voorkomt,
doch steeds van „eigendom" wordt gesproken. Dit heeft
vaak tot meeningsverschillen aanleiding gegeven. In his-
torisch verband beschouwd, kan er echter niet aan wor-
den getwijfeld, of daar is sprake van den z.g. „allodialen
eigendom". Zoo heeft ook de M. v. T. tot die verordening
zich uitdrukkelijk op dit standpunt geplaatst.

i) Door Professor Mr. /4. S. rfe BtócouW is op verzoek der Nederlandsche
Regeering een rapport over den allodialen eigendom uitgebracht, (zie
„De West-Indische Gids" 4e j . g. blz. 129), terwijl verder nog zeer lezens-
waardige lectuur wordt gevonden in het z.g. Rapport Radier, uitgebracht
door de Commissie, benoemd bij Resolutie van den Minister van Koloniën
d.d. 19 Maart 1913, om te dienen van advies omtrent de door de Suriname-
Commissie bepleite herziening van de Surinaamsche wetgeving betreffende
het beheer der domeinen en de uitgifte van gronden, evenals in het Rapport
lelf van genoemde Suriname-Commissie op pag. 113 en vlg.
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In 1621 verkreeg de West-Indische Compagnie bij oc-
trooi behalve de vrije vaart naar de haar toegestane ge-
westen en het bestuur daarover, eveneens den eigendom
daarvan. Zij verleende dan van haar kant, evenals de Oost-
Indische Compagnie en de Engelschen dat deden, aan de
kolonisten het z.g. „leenrecht", waarbij de uitgifte van
den grond vaak geschiedde onder de verplichting, om
voor het bestuur van dien grond zorg te dragen. Deze uit-
gifte draagt dus een /eoiaaZ karakter. De overeenkomst,
waarbij de uitgifte geschiedde, betrof groote landstreken
en werd oorspronkelijk slechts voor em è^aaW geua/ ge-
sloten met de stichters van koloniën, die „patroons" wer-
den genaamd. Die overeenkomsten droegen den naam
van „contracten van conditiën en articulen".

In 1627 kwam daarvoor in de plaats een a/g<JW££w regle-
ment van „vrijheden en exemptiën" voor het vestigen van
volksplantingen op de wilde kust van Amerika. Noch in
de „contracten" noch in de „vrijheden" kwam het leen-
recht sterk op den voorgrond. Het oudste en belangrijkste
„patronaat" in West-Indië, dat gesloten werd krachtens
het algemeen reglement van 1627, is .B r̂foctf, waarvan een
zekere /l ora/mra va» Pere de patroon was (1627).

In 1657 werden drie Walcherensche Steden beleend met
Zsss^weèo. Dit duurde echter niet lang en daarna behoor-
de het steeds tot het rechtstreeksch gebied der Compagnie.

Het beginsel, dat de eigendom van den grond aan de
Compagnie bleef en de kolonisten daarop slechts een afge-
leid recht hadden, gold niet alleen ten aanzien van de pa-
tronaten, doch evenzeer van de gewesten, welke recht-
streeks door de Compagnie werden bestuurd. Bij de ver-
overing van Brazilië b.v., waar een geregelde plantersbe-
volking werd aangetroffen, werden de z.g. „capitulatiën"
afgekondigd, waarbij aan de bewoners o.m. het vrije &az*<
hunner goederen werd gewaarborgd, terwijl van eigen-
dom niet gerept werd.

In 1745 werd bij resolutie van 18 October door de Ka-
mer Zeeland vestiging toegelaten aan de toen nog onbe-
woonde oevers van de Ztemtfrararmg;'. Ook hier was weer
geen sprake van eigendom, doch slechts van het aanleg-
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gen van plantages en het verleenen van gronden daartoe.

heeft eigenlijk nooit behoord tot het gebied
van de West-Indische Compagnie. In 1682 toch werd die
Compagnie bij octrooi van de Staten-Generaal aangewe-
zen als gemonopoliseerd exploitant van de Kolonie, maar
reeds in 1683 verbond zij zich met de stad Amsterdam en
de familie uan/lmsew wan Sommd/sijjft tot de vennoot-
schap,, De Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname", waar-
in elk der leden */s aandeel had.

In handen dezer vennootschap bleven tot 1745 exploi-
tatie, beheer en administratie der Kolonie. In 1770 deed
de derde vennoot zijn aandeel over aan de stad Amster-
dam. Reeds in 1686 (7 November) werd vergund, om
gronden op te nemen en in volkomen of vrijen eigendom
te bezitten. De oudste bekende grondbrief is echter die
van 12 September 1691, waarbij door den Gouverneur
va» Sc/wr/>Ams£» „aan de Joodsche natie" een terrein
van 100 akkers (de z.g. „Joden Savanne") in „allodialen
eigendom en erfelijk bezittinge" werd gegeven „tot ge-
bruik van haar synagoge".

Zoo eenvoudig bleven de grondbrieven echter niet lang.
Allengs nam men daarin bepalingen op, welke de rechten
van de Sociëteit tegenover de grondeigenaren moesten
waarborgen. Zoo kwam men er van lieverlede toe, het sy-
steem van de West-Indische Compagnie te volgen, waar-
door er in de grondbrieven allerlei voorschriften kwamen,
welke een onmiskenbaar feodaal karakter droegen. Enke-
le daarvan waren: de verplichting van den eigenaar tot
het aanleggen en onderhouden van wegen en het schoon-
houden van kreken; het verdedigen van de Kolonie tegen
buitenlandsche vijanden en binnenlandsche onlusten; de
gehoudenheid tot het betalen van een zekere retributie;
de bevoegdheid van den landheer, om den uitgegeven
grond in geval van verkoop te naasten en vooral het ver-
val van het recht bij overtreding van de voorgeschreven
bepalingen; de landheer kon dan den groMrfèn'tf/ m/r^Afo»
en den grow^ m d̂ w eo&ẑ m wa» zy« i o w m ^02» /erwgfotf-

. Hier ontmoet men dus reeds de bepaling, welke aan
41
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den Surinaamschen eigendom zijn eigenaardig historisch
karakter geeft. De oudste grondbrief uit het domeinar-
chief dateert van 1743 *). Daarin komt het recht van
naasting reeds voor. Sedert 1749 is de verplichting tot het
betalen van een recognitie opgenomen in de uitgiften van
de z.g. „achterlanden" van plantages. Die verplichting
werd algemeen krachtens de Resolutie van 5 Maart 1755,
waarbij het bedrag der recognitie werd bepaald op 2 stui-
vers Hollandsch per akker.

De uitgifte van land is in Suriname nooit grondig gewij-
zigd en heeft eigenlijk thans nog plaats als onder de So-
ciëteit. Hiervoor stelde het K. B. van 20 December 1820
(G. B. 1821 no. 7) een model grondbrief vast aan de hand
der toen gebruikelijke bepalingen. Dit model is behoudens
enkele wijzigingen van ondergeschikten aard nog steeds
van kracht.

Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk, hoe hier de
naam van „allodialen eigendom" wordt gebruikt voor een
instituut, dat zich juist kenmerkt door het feodaal karak-
ter van den eigendom, welk karakter daarin langzamer-
hand is ingeslopen, terwijl de oude naam behouden bleef.
Voor een in goede banen geleide kolonisatie is deze vorm
van eigendom juist bijzonder geschikt, zooals bij de be-
handeling der „Grondjes-verordening" nader zal blijken.

Ten aanzien van de uitgifte van grond in Suriname
dient men enkele onderscheidingen te maken. Ten eerste
tusschen den grooten en den kleinen landbouw en dan bij
den kleinen landbouw tusschen gronden op en buiten ves-
tigingsplaatsen

Uitgifte in allodialen eigendom aan den grootew Za«^-
6ottK> (suiker, cacao en koffie) komt in den laatsten tijd
vooral tengevolge van de alom heerschende malaise wei-
nig meer voor. Wel echter de uitgifte in cr//>ac^, zooals
die is geregeld in het K. B. van 10 Februari 1910 no. 6 (G.
B. 1910 no. 14). De termijn is 75 jaar; de voorwaarden
worden door den Gouverneur vastgesteld, den Raad van

Volgens het rapport van de Suriname-Commissie reeds van 1699.
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Bestuur gehoord; bij niet of niet behoorlijk voldoen aan
de gestelde voorwaarden kan de erfpachter van het recht
vervallen worden verklaard, waarbij het terrein „vrij en
onbezwaard in den boezem van het domein" terugkeert.

Met betrekking tot den toen /awièoww (rijst, mais,
aard vruchten, cassave, bacoven, bananen en cocosnoten)
golden enkele publicaties van 1842, 1846, 1863 en 1895,
welke alle ingetrokken zijn bij het inwerkingtreden der
verordening van 11 December 1914 (G. B. 1916 no. 24) op
1 Januari 1917.

Deze verordening, de „GVowd ŝ-wtfronfemMg" genaamd,
bepaalt ten aanzien van de uitgifte van grond, dat daar-
voor in aanmerking kunnen komen: ingezetenen der Ko-
lonie, landverhuizers en immigranten, die hun contract
hebben vervuld en wien deze gunst van uitgifte niet om
eenige reden kan worden geweigerd. Zij onderscheidt ten
aanzien van die uitgifte tusschen terreinen, gelegen op- en
buiten vestigingsplaatsen.

Deze x;es/igmgs/>/aa/s£tt zijn grootcndeels ontstaan uit
verkavelde verlaten plantages, waar aanvankelijk aan de
vrijgekomen slaven kleine perceelen grond werden afge-
staan. De eerste proef hiermede werd genomen op Nieuw-
Amsterdam in 1875 en thans zijn er 21 vestigingsplaatsen
met een oppervlakte van ^ 13.000 H.A., waarvan ±
4.000 H.A. reeds in cultuur is gebracht en met een bevol-
king van ^ 15.000 zielen, meest Javanen en Britsch-In-
diërs, doch ook vele Creolen. De Districtscommissaris,
handelende namens den Gouverneur, is bevoegd tot uit-
gifte van een gedeelte van een perceel (doch minstens 1 */t
H.A.) in gebruik of huur. De huurprijs bedraagt ƒ 6.— a
ƒ 10.— per H.A., naar gelang van de vestigingsplaats. De
huurder verplicht zich tot het bebouwen en onderhouden
van zijn perceel, terwijl het contract verder verschillende
bepalingen van algemeenen aard — als omtrent over-
dracht van de huur aan derden en het eindigen der over-
eenkomst — bevat. Deze perceelen kunnen »OOÏ7 m

worden verkregen.
Anders is dit bij perceelen, in huur uitgegeven

Hier kunnen de huurders na 2 jaar hun
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perceel, zoo mogelijk vergroot tot 10 H.A., kosteloos««
«genoom verkrijgen. De huurprijs bedraagt in de eerste
jaren/0.50 per 1/4 H.A. Overigens gelden vrijwel dezelfde
bepalingen als bij uitgifte van grond op vestigingsplaat-
sen. Het Besluit, waarbij de eigendom wordt verleend en
waarin uitdrukkelijk van „allodialen eigendom en erfelijk
bezit" wordt gesproken, behelst, zooals reeds boven werd
vermeld, de clausule, dat bij niet- of niet behoorlijk vol-
doen aan de gestelde voorwaarden (als o.m. betalen van
een recognitie van 23 cent per H.A.) de grondbrief kan
worden ingetrokken en het land in den boezem van het
domein teruggenomen, terwijl bij verkoop het Gouverne-
ment zich het recht van naasting voorbehoudt.

t/tïgt/ite m geèrm& geschiedt in beide gevallen met vrij-
stelling van grond- of andere zakelijke belasting voor den
tijd van 6 jaar.

Verder bevat de verordening nog een zeer gunstige be-
paling voor immigranten, die door tusschenkomst van
het Koloniaal Gouvernement zijn aangevoerd en hun con-
tract getrouw hebben vervuld. Hebben zij een bewijs van
goed gedrag en is hun domeingrond voor den kleinen land-
bouw afgestaan, ook al hebben zij daardoor het bedongen
recht op vrijen terugvoer naar het land van herkomst ver-
loren, dan kan hun op denzelfden voet als vroeger ten
laste van de Koloniale Kas een vrije terugreis worden ver-
schaft. Wordt op hun behoud voor de Kolonie door het
Bestuur prijs gesteld en doen zij afstand van hun daar-
even genoemd recht op vrije terugreis, dan ontvangen zij
een premie van ƒ 100.—, welke tot ƒ 200.— kan worden
verhoogd, indien de immigrant wettig gehuwd is en de
echtgenoote eveneens afstand doet van het recht op vrije
terugreis. Ook is het Koloniaal Bestuur bevoegd, voor-
schotten te geven aan hen, die zich op den kleinen land-
bouw toeleggen, mits zij blijkgeven van „arbeidzaamheid,
geschiktheid en goed gedrag".

Nog een enkele opmerking omtrent de boven reeds ver-
melde vestigingsplaatsen moge hier volgen. Oorspronke-
lijk heeft bij den aanleg der vestigingsplaatsen veelal de
gedachte voorgezeten, de nog aanwezige cacaobeplantin-
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gen intact te houden en uit te breiden en daarbij profijt te
nebben van de opwonenden, die uiteraard goed bekend
waren met teelt, oogst en bereiding van dit product, ter-
wijl daarvoor bovendien een vaste markt bestond, zoodat
afzet verzekerd was. Ook hier deed de beruchte „krullo-
ten-ziekte" haar noodlottigen invloed gelden, welke nog
werd verscherpt door de omstandigheid, dat hier werd ge-
werkt met een zeer klein kapitaal en door de fatalistische
gelatenheid, waarmede de bewoners der „grondjes" het
kwaad lieten voortwoekeren.

In dit verband moge gewezen worden op een der weini-
ge goede gevolgen van den oorlog voor Suriname. Toen
dit land langzamerhand geheel van het verkeer met de
buitenwereld was afgesloten, ontstond daar groote vraag
naar voedingsmiddelen. Hieraan hebben de kleine land-
bouwers op de vestigingsplaatsen weten te voldoen, door
zich met kracht toe te leggen op den rijstaanplant, daarin
krachtig gesteund door het Gouvernement, dat groote be-
dragen beschikbaar stelde voor het aanleggen van rijst-
polders. Weldra was toen de hoeveelheid geoogste padi
voldoende, om in de behoefte der Kolonie te voorzien.

De toestand op de meeste vestigingsplaatsen is nu zóó,
dat het meerendeel der opwonenden een hooger gelegen
perceel voor cacao, koffie en verschillende voedingsgewas-
sen (bacoven, cassave, patatten e. d.) in huur heeft en dan
nog een lager gelegen perceel voor rijst. De vraag naar de-
ze perceelen neemt nog steeds toe. Het Gouvernement
verricht het inpolderingswerk en geeft daarna het verka-
velde land in huur uit. Tot nu toe kon alleen in het Dis-
trict Nickerie het systeem van aanleg op kosten van de
bewoners gedeeltelijk worden toegepast. Er wordt thans
gepoogd, dat systeem ook elders toe te passen.

Een groot voordeel van de vestigingsplaatsen, doch dat
eerst in de toekomst zijn nut zal afwerpen, is het vormen
van een kern voor een soort van medebestuur der bewo-
ners, eenigszins in den geest der waterschappen in Neder-
land. Zoo zou men dan geleidelijk kunnen komen tot een
gedecentraliseerde bestuursinrichting. Ongetwijfeld is dit
alles nog toekomstmuziek, doch het openen van mogelijk-
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heden in deze richting is in deze zaak van groot belang. In
verband hiermede doet zich ook de vraag voor, in hoever-
re men ten aanzien van de uitgifte van grond op deze ves-
tigingsplaatsen zou moeten breken met het tot nu toe ge-
volgde beginsel, dat nooit eigendom van den grond kan
worden verkregen. Wil men geraken tot een verantwoor-
delijke en zelfstandige bevolking van dit gewest, dan zal
men de oplossing wel in deze richting moeten zoeken, hoe-
wel dient te worden gewaarschuwd tegen een overhaast
veranderen van systeem, daar men ten aanzien van de
eventueele eigenaars met drie verschillende rassen te doen
heeft: Creolen, Britsen-Indiërs en Javanen, die niet allen
even geschikt zijn als grondeigenaars en wier geaardheid
ook zeer sterk uiteen loopt, zoodat men allicht met be-
trekking tot het eene ras het nieuwe systeem eerder zou
kunnen toepassen dan wat betreft het andere.

Naast deze kwestie wordt tegen het instituut van vesti-
gingsplaatsen wel als bezwaar aangevoerd, dat de opper-
vlakte der perceelen zoo klein is: zelden meer dan 1 H.A.
Vroeger is getracht, een grootere oppervlakte te verhuren,
maar al spoedig bleek, dat één gezin dit terrein niet kon
bewerken. Zoo zal echter nooit een finantieel krachtige
landbouwersstand kunnen opbloeien. Vandaar dat vak-
opleiding een eerste vereischte is, opdat de bewoners be-
kend geraken met het gebruik van trekvee en machines.
Een poging in deze richting wordt reeds gedaan door het
Gouvernement, dat midden op enkele vestigingsplaatsen
lokalen van zeer eenvoudigen opzet laat bouwen, waarin
landbouwonderwijs wordt gegeven; tevens kan dit lokaal
dan worden het centrum, waar later bestuursgebouwen,
kerk en school verrijzen. Bovendien bezit het Gouverne-
ment in de boerderij, gelegen in den Cultuurtuin, een
geschikt middel, om den aanstaanden boerenstand van
voorlichting te dienen op het gebied van landbouw en
veeteelt. Hoewel dit bedrijf nog zeer jong is, bereikte men
reeds gunstige resultaten, niet het minst ook op het ge-
bied van veeteelt.

Voor de toekomst van Suriname, die weliswaar niet uit-
sluitend ligt op het terrein van den landbouw, maar waar-
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in deze toch een belangrijke rol zal spelen, is een ruim op-
gevatte en tevens verstandige grondpolitiek van zeer veel
gewicht en men kan dan ook niet anders wenschen, dan
dat spoedig de tijd zal aanbreken, dat de Moederlandsche
en de Koloniale Regeeringen, bevrijd van het schrikbeeld
van den bodem eener ledige schatkist, de handen ineen
zullen kunnen slaan, teneinde hier met krachtige en waar
noodig met kwistige hand — doch steeds met een koel
hoofd daarbij — den landbouw, zoowel den grooten als
den kleinen, te steunen en tot bloei te brengen.

Bloemendaal, Augustus 1923
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