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I. STELLING

Wat is het Surinatnevraagstuk ? Zooals ik het opvat, gaat het
om het vinden van wijze en middelen, om een kleine bevolking
in een groot vruchtbaar tropengebied in staat te stellen, zich een
goed bestaan te verwerven in haar land en een krachtig gezond
welvarend en bloeiend gemeenebest te vormen.

Zelden trof ik een duidelijke, korte stelling van het veel be-
sproken en vaak overwogen vraagstuk, doch uit de wijze waarop
de armzalige toestand, waarin de kolonie verkeert, meestal werd
behandeld en de middelen om haar uit haar verval op te heffen
werden gezocht, viel af te leiden, dat men zich het vraagstuk na-
genoeg steeds dacht: „is het mogelijk om bloeiende winstgevende
ondernemingen in Suriname op te zetten en dan hoe? "terwijl dan
verheffing van de welvaart van de bevolking als een nevenpro-
bleem beschouwd werd, waarvan de oplossing vanzelve wel zou
komen, indien het gelukte een manier te vinden om winstge-
vende grootlandbouwondernemingen in het land te vestigen.

Ook werd het vraagstuk meer beperkt tot de vraag hoe een
sluitende begrooting te verkrijgen, welke het Moederland van de
chronische subsidieverleening zou kunnen verlossen, of nog
anders hoe de staatkundige positie van de Kolonie tot het Moe-
derland zoodanig te regelen, dat er eene voor beiden meer bevre-
digdende verhouding tot elkaar, dan onder de bestaande om-
standigheden het geval is, ontstaat.

Meer gevolgen van den belabberden toestand, waarin de Kolo-
nie verkeert werd als „Suriname vraagstuk" aangediend, doch de
eigenlijke zaak waar het om gaat en waarom alles draait, is naar mij

31

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:57PM
via free access



482 HET SURINAMEVRAAGSTUK

voorkomt juist omschreven in mijne stelling van het vraagstuk. *)
Merkwaardig is ook, dat de mogelijke oplossingen, die aange-

geven werden voor den nood van Suriname, steeds slechts te
bereiken waren met middelen, die niet in de kolonie zelf te vin-
den zijn nl. veel geld en een groote menigte goedkoope arbeids-
krachten.

De zwakke zijde van deze oplossingen, waardoor ze geen ver-
trouwen wekken aangaande te bereiken praktische resultaten, is
dat ze feitelijk geen oplossingen zijn. Men tracht slechts de gege-
vens te veranderen, zoodanig, dat er — naar men aanneemt —
goede kans ontstaat, dat onder de aldus veranderde omstandighe-
den een oplossing in den zin van loonende plantage-exploitatie
bereikt wordt, — doch de mogelijkheid, dat het ook dan nog op
een mislukking uitdraait en slechts grooter geldelijk verlies en
verslechterde toestand verkregen worden, is daarbij volstrekt
niet uitgesloten.

I I . ORIENTEERING

Voor zoover ik kan nagaan is de vraag wat kan bereikt wor-
den met de aanwezige bevolking en de financieele middelen, die
deze kan opbrengen, nimmer ernstig behandeld geworden: steeds
werd a priori als uitgemaakte zaak aangenomen, dat die bevol-
king niet wil en niets met haar te bereiken valt. *)

Dat nu acht ik een valsche praemisse — een van de vele over-
leveringen, die Suriname als in een ban gevangen houden — land
en bevolking als het ware als een antiquiteit doen voortleven in
den nieuwen tijd, onbegrepen en niet begrijpend.

Al dadelijk dringt zich nu een andere vraag op: als het nu waar
is, dat de bevolking wel wil werken en zich inspannen, hoe komt
't dan, dat zij geen partij trekt van de voordeden, die het vrucht-
bare land haar biedt en zij integendeel te midden van zooveel goe-
de gaven een armzalig bestaan leidt ?

Hierop is het antwoord heel nuchter: omdat zij niet w£e< hoe ze
partij moet trekken van die goede gaven: ze weet niet hoe ze het
land moet bebouwen, — ze weet niet, hoe ze de wildernis moet
ontginnen, hoe ze het terrein moet beplanten, hoe ze vee moet
fokken — zoodanig, dat ze daarmede een goed bestaan en voordeel

•) Zoo onderscheidde nog onlangs Dr. van Blankensteyn in zijn artikelen-
reeks in de Nieuwe Rotterdamsche Courant twee Suriname vraagstukken,
een kleine economische en een groote internationaal-koloniaal-politieke.

•) Deze voorstelling van den Surinaamschen Creool is zoo algemeen ver-
breid en diep geworteld, dat elk goed woord, dat men van den Surinamer
zegt met een goedaardig spottend glimlachje ongeloovig wordt aangehoord.
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wint: het is haar nooit geleerd en hare handen staan verkeerd.
Poogt iemand van haar wel eens uit zichzelve wat te beunhazen,
dan levert de zwaarste inspanning hem nog niet eens genoeg op,
om de maag te vullen — bij al de ontberingen, die hij zich onder-
wijl getroosten moet: terwijl hij juist uit zijnen aard zooveel be-
hoefte heeft aan een behaaglijk en gezellig leven.

Nu zal hier weer dadelijk bij opgemerkt kunnen worden, dat er
toch plantages zijn onder deskundige leiding, waar werk te vinden
is en landbouwkennis kan worden opgedaan.

Ja, maar werken op een plantage, dat vertikt de Surinamer.
Hij wil wel voor zich zelve werken en hard werken ook, indien hij
de kans ziet, zich daarmede een behoorlijk bestaan te verzekeren,
— maar niet voor een ander zich uitsloven en onder commando
tot uiterste inspanning aangezet worden voor een karig of op zijn
best net voldoende loon, om den ander kans te geven rijk te
worden van de meerwaarde van zijn arbeid.

Dat is het gevolg van de psychische factor, die kenmerkend is
voor den Surinamer als werker: hij wil eigen baas zijn en geen
knecht. Leerling — helper — maat, best —alles wat zijn gevoel
van eigenwaarde, van gelijkwaardigheid niet krenkt, wat hem
niet bregt in een positie van mindere, onmondige, onpersoonlijke
werkkracht, die gebaasd kan worden naar believen. Dat is de
reden, waarom de Surinaamsche Creool bij voorkeur tracht naar
een zg. intellectueel ambt, dan wel ambachtsman en als 't niet
anders kan balatableerder en gouddelver wordt: deze zijn alle
betrekkingen, waarin een zekere — meestal belangrijke — mate
van zelfstandigheid wordt genoten.

Dan is er nog iets, dat den arbeid op de plantages voor dene
Creool onaantrekkelijk maakt. De Surinamer heeft een bijzondere
behoefte aan gezellig leven, aan vertier. Wie nu het plantageleven
van den landarbeider van nabij waargenomen heeft en de om-
standigheden kent, waaronder de z.g. klein-landbouwer leeft, kan
het niet meer onbegrijpelijk zijn, dat een Creool daarvoor past.
Ongezelliger, kleurloozer bestaan is niet denkbaar, terwijl het
daarbij nog duurder is dan in de stad Paramaribo en er voor de
kinderen als regel noch een behoorlijke omgeving, noch een be-
hoorlijke, gemakkelijk te bereiken school te vinden is *).

Verander deze omstandigheden: maak het landleven gezellig —
geef den menschen zelfstandig werk, waarbij zij gelegenheid heb-
ben de meerwaarde van hunne inspanning zm. geheel voor zich-
zelf te behouden — leer hun hoe zij planten moeten en hun land

') In den jongsten tijd schijnt ten aanzien van onderwijsgelegenheid
eenige verbetering in de districtsomstandigheden te zijn gekomen.
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aanleggen, opdat zij zaakkundig het meest mogelijke rendement
van hunne energie kunnen verkrijgen: en dan werken naar mijne
overtuiging de Surinamers in hun eigen land even hard — en
dan nog liever — als zij dat doen buiten hun vaderland in vele
vreemde landen.

Naar Nederland, naar Amerika, naar Indië overal trekt de
Surinaamsche jongeling heen en men treft Surinamers in alle
mogelijke betrekkingen en levensposities aan en in het algemeen
behooren zij dan stellig niet onder de mindere broeders. In Indië
zijn zij in alle cultures te vinden en in zeer veel gevallen hoorde ik
niet anders dan met lof van hen getuigen. Waarom zouden zij dan
niet evengoed werken in hun eigen land, wanneer zij op die wijze
daar een even goed bestaan zouden kunnen vinden ? Men voert
deze vraag als regel tegen, dat deze Surinamers in den vreemde
allen behooren tot de besten onder de hunnen en dat juist wat in
Suriname blijft, tot de minder energieke en zelfs minderwaardige
categorieën behoort. Ontegenzeggelijk is het juist, dat een van
de grootste nadeelen, welke voortkomen uit den bestaanden toe-
stand voor Suriname is, dat zijne beste zonen het land verlaten.

Doch die achterblijven zijn stellig niet allen slechts de minder
goeden. Talrijke even f linken en energieken blijven in Suriname,
omdat zij om verschillende redenen niet in staat zijn het land te
verlaten. En zonder twijfel is het percentage flinke bruikbare
menschen, dat onder de Surinaamsche Creolenbevolking te vin-
den is, groot genoeg om, indien hunne energie tot nuttige aan-
wending gebracht kan worden, een geheel ander aanzien aan den
toestand van het land te geven. Op deze categorie heb ik dan
ook uitsluitend het oog. Stellig zijn vele, zeer vele individuen van
een laag allooi, en inderdaad valt met dezen voorloopig niets te
bereiken. Immers, het is aannemelijk, dat in een Gemeenschap
als de Surinaamsche, ontstaan uit een zeer heterogeen rassen-
conglomeraat, waarin zeer laagstaande individuen in belangrijk
aantal voorkwamen, en bij een reeds generatien durende verar-
ming en ondervoeding en voortleven onder de slechtst denkbare
hygiënische en weinig minder slechte maatschappelijke omstan-
digheden, in een tropenklimaat, het percentage minderwaardige
en gedegenereerde individuen betrekkelijk grooter — wellicht
zelfs veel grooter is — dan in een andere maatschappij, op gun-
stiger wijze gevormd en onder betere omstandigheden bestaande.

Waar ik de oplossing van het Surinamevraagstuk tracht te
vinden door betere benutting van de energie van de Surinaam-
sche bevolking zelve—daar denk ik uitsluitend aan het geschikte
en ontwikkelde deel daarvan, de gezonde kern dus dier bevolking.
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Den gunstigen indruk van deze kern verkreeg ik tijdens mijn
verblijf in het jaar 1917 in Suriname. Ik heb toen gedurende ruim
7 maanden een groot aantal ambachts- en werklieden werkzaam
gehouden en ben met hen in dagelijksche aanraking geweest. Ik
heb ze met belangstelling geobserveerd in hunnen arbeid en heb
met zeer velen hunner van gedachten gewisseld. Over hunne om-
standigheden, hun streven, de pogingen die zij gedaan hadden
om zich een beter bestaan te verschaffen, de mislukkingen en
teleurstellingen, welke zij daarbij ondervonden en de oorzaken
daarvan.

Niet alleen met deze achtenswaardige, eenvoudige werklieden,
doch met vele andere personen, die door den aard van hun werk
voortdurend te maken hadden met deze grootste maatschappelijke
groep in Suriname, besprak ik hunne ondervindingen ten aanzien
van den goeden wil, de energie en werkzaamheid dier bevolkings-
groep. Daarbij verkreeg ik de overtuiging, dat — ook alle be-
staande minder goede eigenschappen, die bijna alle gevolg zijn
van den beperkten horizon, die de Surinaamsche samenleving
hun verschafte, in aanmerking nemende, -— die menschen zeer
bruikbaar, arbeidzaam, intelligent en energiek materiaal op-
leveren, wanneer zij onder naar hunnen aard aangename verhou-
dingen werken en zij behoorlijk op taktvolle wijze onderricht en
bekwaamd worden.

Vooral dit laatste, want een van de sterkst sprekende, minder
gunstige eigenschappen van den Creool is wel de zelfoverschat-
ting. Hij meent spoedig volleerd te zijn, is uiterst zelfvoldaan
met zijne prestaties en heeft een uiterst gevoeligen vaktrots
(point d'honneur).

Een praktische bevestiging van mijnen indruk, dat de menschen
wel degelijk veldarbeid willen verrichten en zich inspanning en
opofferingen getroosten, maar ontmoedigd worden door gebrek
aan kennis en bekwaamheid, vond ik gedurende een tournee met
den toenmaligen Districtscommissaris door den Saramaccapolder.
Toen ten tijde begon arbeidschaarschte in Paramaribo zich dui-
delijk te manifesteeren, terwijl de voorteekenen reeds op de
komende voedselschaarschte duidden. De aanleg van kleine
landbouwperceelen en aanplant van voedselgewassen werden
sterk aangemoedigd en vele ambachtslieden hadden stukjes
grond aangevraagd aan een der leidingen in den Saramaccapolder.
Het resultaat was echter poover. Na korten tijd lieten de pseudo-
landbouwers hun stukje terrein in den steek en kwamen in de
stad terug. Dat werd toen aangevoerd als een nieuw bewijs van
den onwil van den Creool om den landbouw te beoefenen. Doch
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wie onbevooroordeeld plaatselijk ging onderzoeken of er wellicht
een andere en gegronde reden bestond voor deze onstandvastig-
heid, die moest wel in alle eerlijkheid tot een bevestigende con-
clusie komen.

Wat was toch de praktijk. Die stadslieden konden wel een bijl
hanteeren en er een boom mee omkappen, maar daarom waren
zij nog geen handige oerboschontginners. Nadat zij met het hun
toch al ongewone werk van boschkappen zich eenige uitputtende
weken hadden beziggehouden, hadden zij niet anders bereikt,
dan dat zij een chaos van over elkaar gevallen boomstammen
hadden geschapen, waartusschen hier en daar een paar vierkante
meters terrein schoon te maken was, om iets in den grond te
brengen: meer niet. Aangezien het door den wirwar van gevallen
zwaar hout ten eenenmale onmogelijk was om slooten of greppels
te graven, waardoor het stukje terrein eenigszins behoorlijk ge-
draineerd kon worden, bleken meestal die schoongemaakte
plekjes nog kuilen te zijn, waarin het water zich verzamelde bij
elke regenbui, zoodat elke aanplant mislukken moest. Kans om
alleen en binnen den vereischten korten tijd het terrein behoor-
lijk vrij te maken bestond voor die menschen niet, en tijd om daar

langer over te doen, bijvoorbeeld hoor aannbuaëna \>r-<madn7ii!i<r'
den ze niet, want tijdens dat werken stonden alle verdiensten
stil: maar zij moesten toch eten en hunne vrouwen en kinderen
ook. Was het wonder, dat zij dat monnikenwerk in den steek lieten
en weer naar de stad terugkeerden, waar ze ten minste zoo nu en
dan een karweitje konden krijgen, dat hun den mond kon open-
houden ? Naast zulke verlaten ontginningen waren enkele andere,
waarvan de ontginners meer doorzettingsvermogen hadden ont-
wikkeld. Die waren nog zoo goed en zoo kwaad als 't ging ont-
daan van al 't lichtere hout en in de schoone plekjes was wat
rijst en mais gezaaid. De mannen waren naar de stad gegaan om
werk te zoeken en de vrouwen kwamen eiken dag op het perceeltje
het schamele aanplantje onderhouden. Op een enkel perceeltje
was de ontginner nog zelf aanwezig onder 't ongelukkige afdakje,
dat wel tegen de zon maar noch tegen regen noch tegen wind be-
schutting gaf. De ontmoedigde uitdrukking op het gezicht van
dezen man staat mij nog helder voor den geest.

Opvallend was ook de volslagen onkundige wijze, waarop ge-
plant was — mais, die veel te dicht was gezaaid en zoo dicht op-
groeide, dat ze nimmer vrucht kon dragen — andere gewassen als
cassave en rijst, waarvoor blijkbaar slecht plantmateriaal was ge-
bruikt of die op een of andere wijze slecht was behandeld — alles
zag er even wanhopig onzaakkundig gedaan uit. Op den tocht
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langs de leiding werden wij vergezeld door den aangestelden op-
zichter. De man liep aan een stuk door te jammeren bij elk per-
ceeltje, dat wij passeerden: „Kijk nou toch eens Commissaris, ik
heb dien vent nog zoo gezegd, dat hij 't zoo niet doen moest, maar
ze willen niet luisteren, Ze kappen maar raak",

„Hier nou — ik heb dien man nog gezegd, dat ie, voordat ie
ging planten, een sloot moest graven, om 't water af te leiden,
maar met die kerels is 't niks gedaan, ze willen niet luisteren".

Bij den eenigen overgebleven ontginner brak hij uit in een vloed
van verwijten, dat deze zijnen raad om het koorn (maïs) niet te
dicht te planten, in den wind geslagen had.

De scene staat mij nog duidelijk voor den geest: Mijnheer de op-
zichter stond op den dijk heftig gebarende met zijn wandelstok te-
gen den man te oreeren. Onbewogen, doch met een uitdrukking op
't gezicht van groote walging en een blik vol koude onverschillig-
heid liet deze het stemgeluid over zich heengaan en antwoordde
daarna op ontmoedigden toon de vraag van den Commissaris of
een bundeltje rijstaren soms uitgezocht zaaigoed was!

Hetgeen ik hierbij medemaakte was voor mij teekenend en
openbarend. Ik kon mij toen levendig voorstellen hoe het gegaan
was: die stads-lieden-pseudo-ontginners in liet modderige, zwoele
zwampterrein zwoegende, van boven tot onder met modder be-
spat, geprikkeld door het zilte zweet en de myriaden muskieten,
zuchtende onder het voor hen ongewone, uiterst inspannende
werk van boschkappen.... en op den drogen dijk in zijn witte
pak, met breeden zonnehelm op het hoofd, mijnheer de opzichter
van perceel tot perceel wandelende, met zijn wandelstok gebaren-
de en met den vloed van woorden en levendige uitdrukkingswijze
den Creool eigen, het werk van de ploeteraars „dirigeerende" en
dezen met toegeschreeuwde meestal negatieve gemeenplaatsen
„helpende". *)

Het was mij toen duidelijk, dat deze poging tot vestiging van
een landelijke bevolking, evenals alle soortgelijke ondernemingen
in Suriname, weer mislukt was tengevolge van volslagen onvol-
doende voorbereiding en organisatie. Er waren ook enkele percee-
len van Britsch Indiërs en daarop werd met voldoening gewezen
en den lof van deze lieden als naarstige werkers gezongen. Inder-
daad hadden deze lieden hunne grondjes netjes ontgonnen, be-
hoorlijk gedraineerd en goed beplant. Maar deze menschen waren
landbouwers, hadden een leertijd in drainage van poldergronden
van minstens 5 jaren op een of andere plantage achter den rug en

*) Hiermede wil niets slechts gezegd zijn van den betrokken opzichter:
de man deed ontegenzeggelijk zijn best en wist zelf niet beter.
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waren bij hun ontginningswerk, volgens verklaring van den opzich-
ter, door bevriende landgenooten geholpen.

Deze omstandigheden demonstreerden te scherper hoe betreu-
renswaardig het was, dat men de Creoolsche ontginners zonder
werkelijke praktische hulp en voorlichting had laten ploeteren en
zoo hunne inspanning hadden doen verbroddelen, hunnen goeden
wil nutteloos hadden doen verbruiken, en dientengevolge de val-
sche meening, dat landbouw voor hen toch niets gedaan was, die-
per doen vastgroeien.

Suriname werd in een lezing door den Heer Stephan Gonggrijp,
tijdens mijn verblijf in Suriname gehouden, bij welke lezing de
toenmalige Gouverneur Staal aanwezig was, vergeleken bij een
zinkend schip. De heer Staal kwam tegen deze vergelijking op. Bij
een Statenopening gebruikte Gouverneur van Heemstra diezelfde
vergelijking in zijne rede.

De Heer Staal vergelijkt Suriname bij de scheef verzakte licht-
baak in de monding van de Surinamerivier, die, voortdurend on-
dermijnd door den stroom, op een goeden dag zal instorten. Beide
vergelijkingen komen voort uit een geest van ontmoediging en be-
teekenen feitelijk, dat Suriname opgegeven moet worden. Im-
mers, een zinkend schip, de lichtbaak in de riviermonding, zij zijn
gedoemd tot ondergang, onvermijdelijk.

Merkwaardig genoeg heb ik zelf sedert mijn jongste verblijf in
Suriname, het land vergeleken met een overeenkomstig beeld als
dat van den Heer Staal, — dat echter naar mijne meening juister
den toestand teekent. Dit beeld is dat van een der huizen, waar-
aan ik verbeteringen liet uitvoeren: Het was een in den gebruike-
lijken ouderwetschen trant opgetrokken kolossaal houten gebouw
van drie verdiepingen met een enorm zwaar dak van groote, dikke
leien. De benedenverdieping van het huis was een groote open hal
met een veel te gering aantal, ijl in de groote donkere ruimte vrij-
staande palen. De bovenverdiepingen waren verdeeld in een laby-
rint van kleine kamertjes. Dit topzwaar gebouw was uit het lood
gezakt en helde belangrijk over naar een der zijden. Door het ver-
sterken van de hoeken tusschen palen en vloerdraagbalken met
ijzeren knieplaten en toen dit niet voldoende bleek later nog met
ijzeren strekschoren, had men getracht verder uitzakken te ver-
hinderen. Het huis was zeer gunstig centraal gelegen vlak bij den
waterkant, dicht bij, aan de eene zijde, den steiger van de K. W.
I. M. en aan de andere zijde, het station van de tram, vlak tegen-
over de groote markt. In het centrum dus van handel en bedrijf
van de stad. Het was dan ook gebouwd geworden met de bedoeling
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dat het benedendeel zou dienen tot winkel of groot magazijn, ter-
wijl de bovenverdiepingen als hotel zouden worden geëxploiteerd.

Toch was het van meet af gedoemd tot mislukking en steriele
kapitaalbelegging. En dat alleen, omdat de opzet en constructie
van het gebouw totaal verkeerd waren geweest. De benedenbouw
met zijne ijle constructie van onverbonden paalwerk was in het
geheel niet berekend op den zwaren bovenbouw, zoodat het ge-
bouw ondanks het deugdelijke materiaal, waarvan het was ge-
bouwd, zwak en ongeschikt was. Het lag wel centraal doch juist
buiten de grens van het verkeer.

Bovendien liep langs de voorzijde daarvan een walgelijk vieze
moddervliet, eigenlijk een open stadsriool, de beruchte Knuffels-
gracht.

Het huis was, na een langdurige periode leeggestaan te hebben,
ten slotte verhuurd aan een Britsch Indiër, die er een cookshop,
logies en slaaphuis voor de armste en diepst gezonken maatschap-
pelijke groep van gemaakt had. Om er nog zooveel mogelijk uit
te halen, schutte hij steeds meer kamertjes af, daardoor de boven-
verdieping steeds zwaarder en donkerder makende — alle hygiëne
werd verwaarloosd, op lekkende goten en leidingen werd niet ge-
let — 't lood werd van daken en kozijnen af gestolen — 't hout ver-
rotte en 't huis verzwakte meer en meer — en instorting zou bij
handhaving van dien toestand onvermijdelijk moeten volgen —
daar konden geen lapmiddelen van plaatijzeren hoeken en strek-
stangen tegen helpen.

Daarom werd besloten het huis af te breken en van 't vele goede
materiaal v.z.n. aangevuld met nieuw hout een ander, deugdelij-
ker geconstrueerd en beter aan ligging en omstandigheden passend
gebouw op te richten. Het herbouwde huis is later verkocht voor
de volle waarde, welke het na den nieuwbouw had verkregen. Zie-
daar een naar mijn inzicht treffender beeld van Suriname getee-
kend.. . . en de wijze aangegeven, waarop verbetering verkregen
moet worden. Punt voor punt is de overeenkomst merkwaardig.
Suriname ligt als tropengebied benijdenswaardig centraal en dicht
bij de groote koopkrachtige wereldmarkten van Noord- Amerika
en Europa — echter juist buiten de grens van het verkeer tusschen
en naar die markten.

Het land biedt ruimte in overvloed en het klimaat is zoo kwaad
niet. Ook de bodem is vruchtbaar genoeg, terwijl het land vele
deugdelijke mogelijkheden van bestaan biedt. Doch wildernissen,
moerassen, muskieten en gebrek aan verkeerswegen maken het
onaanlokkelijk en verhinderen een voordeelige exploitatie.

De Gemeenschap is klein, de samenstellinde individuen of-
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schoon in meerderheid intelligent en energiek genoeg van aanleg,
zijn door onkundigheid onbekwaam om de rijke middelen, die het
land biedt, tot eigen welvaart te benutten. Niettemin heeft zij een
volledig geëquipeerde staatsinrichting en staatshuishouden te tor-
sen met tal van ambtelijke bureaux en een zwaar dak van gouver-
nementszorg voor alles en nog wat! Geen wonder, dat het huis van
staat uit het lood zakt en de zilveren hoekversterkingen en gouden
strekschoren van de Moederlandsche subsidiën het geheel moet
trachten bijeen te houden en voor instorting te behoeden.

Opgezet als een respectabele onderneming, is het land verwor-
den tot een gribus voor allerlei ploeteraars en door vermeerdering
en verandering telkens weer van de bedrijfjes en van staatsbe-
moeienissen, waarvoor steeds weer nieuwe bureauhokjes moeten
worden afgeschoten, wordt het staatsgebouw voortdurend top-
zwaarder en worden steeds grootere subsidies ter schraging van
den zwakken onderbouw noodig, terwijl allerlei broodnoodige hy-
giënische maatregelen worden nagelaten of verwaarloosd, om de
kosten niet nog hooger te doen oploopen.

Ligt het niet voorde hand, dat bij zooveel overeenkomst van ver-
schijnselen het vermoeden opkomt, dat er OOK overeeiiKunibi m ue
oorzaken zal bestaan ? En inderdaad bestaat die overeenkomst.

De mislukking van Suriname ligt daaraan, dat men in 1863 op
de zwakke constructie van de als werkloods of magazijn te ver-
beelden (slaven) arbeidskolonie het hotel van een vrije vestigings-
kolonie heeft gebouwd.

Deze meening is reeds door velen vóór mij uitgesproken en ik
meen, dat ze volkomen juist is. Men heeft nagelaten den herbouw
van Suriname bij de slavenemancipatie van onderen te beginnen,
— den onderbouw te versterken en geschikt te maken om de vol-
gende verdieping van socialen opbouw, die onvermijdelijk was ge-
worden, te dragen.

Men heeft de vrijverklaring der slaven niet in volle beteekenis
onderkend. Men heeft gedacht, dat daarmede geen andere princi-
pieele wijziging in den toestand werd gebracht dan dat in de
plaats van onvrije, vrije arbeiders op de plantages zouden werken.
Het drong blijkbaar niet door, dat men van de sla ven-arbeiders op
kunstmatige wijze o»vnym7/tge en owta&K'«M£ se/tóers had gemaakt,
aldus het karakter van de kolonie fundamenteel veranderende.
Van deze principieele verandering is de administratieve wetgever
zich wel bewust geweest, blijkens de nieuwe Staatsregeling aan de
kolonie in 1866 gegeven: doch dit inzicht is zuiver academisch ge-
bleven tot op den huidigen dag. Praktisch is dat inzicht nimmer
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tot het bewustzijn doorgedrongen, noch van de Moederlandsche
noch van de koloniale Gemeenschap.

Nog altijd zoekt men de oplossing van het Surinamevraagstuk
in verkeerde richting, gevangen in den ban van de voorstelling,
dat Suriname nog een arbeidskolonie is of te maken is. — Daar-
mede is de permanente mislukking dan ook verklaard, want sla-
gen om een winstgevende arbeidskolonie in Suriname te vestigen is
èn om geografisch-economische omstandigheden èn om sociaal-
ethische redenen nagenoeg onmogelijk geworden. Het eenig geval,
waarin welslagen denkbaar is, is wanneer een speciaal, waardevol
product zou worden ontdekt, waarvoor bodem en klimaat van Su-
riname bij uitstek en bij uitsluiting geschikt bleek te zijn, zooals
het superieure dekbladtabak van Deli of de kapok van Java of de
acaba van de Philippijnen en de jute van Voor-Indië. Immers de
arbeid in Suriname zal onder alle omstandigehden steeds duurder
en veel duurder zijn, dan in de arbeidskoloniën met een groote
eigen bevolking met lagen levensstandaard. Dat, gevoegd bij de
omstandigheid, dat ook de landontginning en het onderhoud van
de polders in Suriname belangrijk meer kosten vorderen, dan aan-
leg en onderhoud van ondernemingen in de belangrijkste tropen-
gebieden, zal groot-productenten van koloniale producten in Su-
riname altijd in ongunstiger conditie doen verkeeren, dan de con-
currenten in de evenbedoelde gebieden. De meerdere nabijheid
van Suriname tot de groote afzetgebieden en andere in dit verband
kleine voordeelen ten aanzien van productiviteit a.a. wegen niet
op tegen het voordeel van goedkoopen arbeid van de concurren-
ten. De winst, in Suriname met meer moeite te behalen, zal dus
steeds geringer zijn dan in de concurreerende andere tropengebie-
den en de risico grooter: dus zal het kapitaal zich nooit in vol-
doende mate interesseeren in Suriname als arbeidskolonie. Mij
dunkt, dat deze uitspraak ruimschoots steun vindt in de praktijk.
Het kapitaal, dat nog naar Suriname komt, heeft 't gemunt op
roofbouw voordeel, is bestemd voor afbraakbedrij ven*), als balata-
winning, houtontginning en mijnbouwondernemingen en voor de
rest zijn het ongelukkige, met veel illusie behepte onkundigen, die
er inloopen, of wel zeer rijke instellingen, die het meer om gevoels-
redenen doen, voor het ophouden van nationale eer en eigen stan-
ding.

Om een werkelijk natuurlijke en geregelde toe vloeiing van ka-
pitaal naar Suriname te verkrijgen — en dit is noodig om den ge-

*) Afbraakbedrij ven nl. op de wijze, zooals zij in Suriname uitgeoefend
worden, zonder samengang met organisatie tot durende instandhouding
van het bedrijf of in de plaatsstelling van een ander permanent bedrijf.
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zonden opbloei van de kolonie te versnellen en moet daarom met
alle bereikbare doeltreffende middelen bevorderd worden — zal
men dus het effect van de omstandigheden, waaronder het kapi-
taal emplooi vindt in Suriname, zooveel mogelijk gelijk moeten
maken met dat in de concurreerende gebieden: dat is dus ontgin-
ning en onderhoud van de ondernemingen, evenzoo de arbeids-
kosten, moeten bij goede bedrijfsleiding een kostprijs van het pro-
duct toelaten, die minstens gelijke winstmogelijkheid toelaat als
elders. Dat is gemakkelijk, zal men zeggen... . maar hoe doe je
dat? Ik zal mijn denkbeelden terzake nader ontvouwen. Ik wil
voorloopig slechts te kennen geven, dat ik geenszins bij het zoeken
naar de oplossing van het Surinamevraagstuk, de juiste specula-
tie van het tot nu toe door anderen gevolgde spoor uit het oog ver-
lies en wil verwaarloozen: de Surinaamsche gemeenschap kan
niet alleen met brood gevoed worden—zij behoeft ook vleesch.
Maar het komt in de eerste plaats erop aan, dat en hoe brood ge-
schaft wordt en dan goed gezond brood.

III . OVERWEGING

Om terug te keeren tot mijn beeld van riet topzware ondoor-
dacht geconstrueerde gebouw — geheel uit het lood gezakt en
steeds zwaarder hangend aan de gouden versterking van de moe-
derlandsche subsidie: dat moet veranderen.

Het krachtmiddel door het Studie Syndicaat aangeprezen: op-
vijzelen en in het lood trekken met behulp van een massa immi-
gratie van Javaansche koelies, lijkt mij niet de juiste manier. Het
is de groote vraag of het gebouw al niet reeds te veel ontzet en ver-
zwakt is, om de enorme druk en spanningen van dat krachtmiddel
te kunnen verdragen en of de kans niet dreigend groot geacht
moet worden, dat het tijdens de operatie bezwijkt. — En zelfs ook
bij slagen zonder ongelukken blijft het een leelijk onpraktisch en
opgelapt gebouw. Kort en goed: zooals het gebouw daar staat, is
het de kosten niet waard.

Zekerder en veiliger en vermoedelijk heel wat goedkooper is het
resultaat, wanneer men het cavaille afbreekt en van het goede ma-
teriaal een geheel nieuw gebouw van maatschappij en staat op-
trekt, rationeeler ontworpen en beter geconstrueerd. Het is echter
raadzaam om alvorens tot neerhalen van het bestaande over te
gaan, zich een duidelijke voorstelling te maken van wat daarvoor
in de plaats moet komen, — in welken geest de nieuwe constructie
zal moeten worden ontworpen en uitgevoerd.

Als criteria zullen dan moeten worden gesteld:
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Ie. Ze zal binnen het materieele, financieele en fyzieke vermo-
gen van de Surinaamsche gemeenschap moeten vallen.

2e. Ze zal met vermijding van alle overdaad voldoende ruimte,
licht en lucht moeten bieden voor een gezond bestaan en krachti-
ge ontwikkeling van de bewoner».

3e. Ze zal deugdelijk samengesteld en van permanenten aard
moeten zijn en gelegenheid moeten laten tot harmonischen, logi-
schen en economischen uitbouw naarmate van groeiende behoefte.

4e. Ze zal een krachtig zelfstandig bestaan van de bewoners
moeten bevorderen en gelegenheid moeten bieden aan ieder tot
volledige benutting van alle hulpbronnen en gerieven, waarover
beschikt kan worden.

5e. Ze zal daarbij echter den gemeenschapszin en de onderlinge
samenwerking krachtig moeten bevorderen en als dringende doch
voordeelige noodzaak moeten doen realiseeren.

De eerste eisch maakt het, gelet op het in alle opzichten zwakke
vermogen van de Surinaamsche Gemeenschap, noodzakelijk, dat
de uiterste soberheid wordt betracht in afmeting, inrichting en
uitvoering en dat naar de meest volmaakte doelmatigheid wordt
gestreefd.

De tweede eisch stelt grenzen aan de beperking van de ruimte-
afmetingen — er moet voldoende bewegingsvrijheid aanwezig zijn
— groot volume lucht — flinke ruime lucht-en licht openingen —
een reine hygiënische inrichting en omgeving.

De derde eisch vordert een krachtigen bouw en wel doordacht
plan, dat rekening houdt met de toekomst.

De vierde eisch schrijft voor, deugelijk rekening te houden met
de uitgesproken en, binnen redelijke perken gehouden, zeker niet
slechte eigenschap van den Surinamer, graag eigen baas te zijn, en
voorts een ieder gelegenheid te geven, dat ook werkelijk tot eigen
nut en in het belang van de Gemeenschap te kunnen zijn.

De vijfde eisch beoogt elke noodelooze en schadelijke hulp van
buiten uit te sluiten en zelfs onmogelijk te maken *), zoodat de
noodzakelijkheid van bouwen op eigen kracht onafweerbaar
wordt opgelegd. Men zal alles zelf moeten doen in eigen huis, dus
geen vreemde dienaren moeten kunnen onderhouden, voor hetgeen
men zelf goed genoeg kan doen. Men zal zich dien tengevolge een
leefregel en huisorde moeten opleggen, welke een goeden gang van
zaken verzekerende, den minst mogelij ken arbeid vereischt buiten
de rechtstreeks productieve werkzaamheid van de Gemeenschap.

*) Dit slaat uitsluitend op ambtenarij en ongefundeerde leeningen en
subsidies en niet op personen, die in het land komen om daar met hunne
persoonlijke kundigheid, energie en kapitaal mede te helpen produceeren.
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Waar nu een ruim terrein voor den bouw beschikbaar is en het
aantal bewoners beperkt, zal het verkieselijk zijn het gebouw (van
staat) als één verdiepingswoning te ontwerpen, echter krachtig sa-
mengesteld, rekening houdende met lateren opbouw van een of
meer verdiepingen en in verband daarmede tevens het dak (van
overheidszorg en sociale maatregelen) voorloopig zoo licht en eco-
nomisch mogelijk te construeeren. Het gebouw moet in hoofdzaak
als een degelijk eenvoudig doch behagelijk woonhuis ingericht
zijn, doch moet ook gelegenheid bieden tot exploitatie van winkel,
inrichting van fabriek of atelier, m.a.w. handel en nijverheid
moeten goede voorwaarden voor ontwikkeling vinden.

Hiermede schijnt de gedachte voorloopig voldoende vastgelegd
aangaande aard en opzet van het gebouw van staat en het karak-
ter van het daarbinnen te voeren gemeenschapshuishouden.

Nu dient nog nagegaan op welke wijze de individuen zich een
behoorlijk ruim en verzekerd bestaan kunnen verwerven en de
Gemeenschap tot bloei en welvaart kan worden gebracht. Wat
voor bestaansmogelijkheden biedt Suriname? Suriname is een
primitief tropenland, nagenoeg geheel nog maagdelijke wildernis.
Van nature biedt het een ongelimiteerde hoeveelheid hout van
verschillende kwaliteit en bruikbaarheid. Er is echter geen markt
voor te vinden. Om zeer verklaarbare redenen, die we echter
hier niet zullen nagaan. Wij stellen slechts het feit vast, dat geen
loonende afzet van beteekenis is te vinden voor het Surinaamsche
hout. Andere nuttige boschproducten en bodemschatten zijn ook
voorhanden doch of in onvoldoende hoeveelheid of van onvol-
doend goede samenstelling, dan wel te bezwaarlijk winbaar om een
regelmatig loonend bedrijf te verzekeren voor de geheele bevol-
king, afgezien van de vele minder wenschelijke gevolgen van der-
gelijke bosch bedrij ven voor volk en land.

Er zijn uitgestrekte terreinen vruchtbare gronden. — Veel meer
dan met het tegenwoordige zielental ooit geëxploiteerd kan worden.
Het klimaat heeft een gunstigen regenval en regenverdeeling en
beide factoren veroorzaken een groeizaamheid, die ieder landbouw-
deskundig bezoeker van Suriname in verbazing brengt. Groote be-
vaarbare rivieren doorsnijden dit terrein en bieden op zich zelf een
uitstekenden, goedkoopen vervoersweg niet alleen, doch voeren
met de talrijke zijrivieren en kreken een enorme hoeveelheid be-
vruchtend water aan, welke zoo noodig kan aangewend worden
voor irrigatiedoeleinden, wanneer het hemelwater te kort schiet.

Het ligt voor de hand, dat onder zulke omstandigheden de land-
bouw als middel van bestaan van nature aangewezen is. Er zijn
echter moeilijkheden te overwinnen.
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Het terrein is laaggelegen — is eigenlijk een aaneenschakeling
van meer of minder diepe moerassen, dichtbegroeid met zware
tropenwildemis.

Het dient dus eerst geschikt gemaakt te worden voorbewerking.
Deze noorfzaa& i's van />rtMCtY>iee/e èc/ec&em's voor a*e oes/aattoflarAeüf
t/an eentge wuia/scAa^t;'. Zonder open, beplantbaren grond is wer-
ken voor een verzekerd bestaan voor het individu niet mogelijk en
dus evenmin de vestiging van een maatschappij.

//e/ rerscAa//en ran zw/£e ftowuve/o'en, vorm/ rfws een /uMa"awien-
<e«/ gemeenscAa/>s0e£ang, waarin rfoor a"e GemeenscAa/> voorzien moe/

Een voordeel is, dat de vroegere arbeidskolonie, als erfenis
heeft nagelaten een groote uitgestrektheid ingepolderd terrein —
waarvan de polderwerken nu weliswaar in vervallen toestand
verkeeren, terwijl de velden weer in wildernis zijn veranderd, doch
het kost heel wat minder moeite zulke verwaarloosde polders
weer in goeden staat te herstellen, dan geheel maagdelijk terrein
te ontginnen en te bepolderen.Toch zijn er redenen, die voorshands
ontginning van dergelijke maagdelijke terreinen tot een eerste
noodzakelijkheid maken.

Wanneer nu bebouwbare grond beschikbaar gemaakt zal zijn,
komt het aan op de keuze van den vorm van landbouw, die gedre-
ven zal worden. De omstandigheid, die deze keuze beheerscht, is
de eisch, <fo< Aetf ftedrt/'/ aan ieder gemidde/d on/tt>i&£e/a* en zrer&zaam
man ge/egenAei'd" «toe/ oiea'en ow roor zi'cA en zt/'n gezin 61)' normak
//»n£e inspanning en orde/i/&e rege/wa/ige u/er£zaamAeia" een uerze-
teri goea* 6es/aan /e venterren.

Deze eisch brengt mede, dat die vorm van landbouw gekozen
wordt, die:

a) het hoogste rendement mogelijk maakt van het fyzieke en
geestelijke arbeidsvermogen van den individueelen man en zijn
gezin,

è) rechtstreeks in de eerste levensbehoeften van het gezin voor-
ziet,

c) bij de minst mogelijke risico het grootste voordeel geeft,
tf") het minste kapitaal vordert.
Deze voorwaarden nu worden het best vervuld bij den verbouw

van snelgroeiende, uitzaaibare of gemakkelijk uitplantbare ge-
wassen, die een of meer oogsten per jaar geven en o"te «tacAina/e
6eAana"e/jng oi) zaaien, onaVrAoWen en oogs/en Zoe/a/en. Dat zijn
dus voor een tropenland rijst, mais, cassave en vele andere voor
het doel nuttige gewassen, die echter van minder universeele be-
teekenis zijn. Daarnaast zijn tot een bepaald minimum veeteelt en
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boomcultures tevens noodig en nuttig te achten op elk gezins-
bedrijf.

Het voordeel van deze eenjarige gewassen voor een gezeten
landbevolking, als bevolkingscultuur dus, boven de teelt van
meerjarige handelsgewassen is veelvormig. Ze strekken recht-
streeks tot voeding van mensch en dier en vormen tevens de
grondstof voor velerlei fabrikaten — (industriemeel, alcohol,
voedingsstoffen, olie-, gom- en lijm-middelen, enz.). Ze hebben
dientengevolge bij normale verhoudingen een grooten constanten
binnenlandschen en buitenlandschen afzet tegen weliswaar lage,
doch weinig schommelende prijzen. Oogstmislukkingen tengevol-
ge van ziekten en plagen hebben niet zulke vèr strekkende en du-
rende destructieve gevolgen: een nieuwe aanplant kan spoedig in
den grond gebracht worden en nieuwe oogst opleveren. Het is ge-
makkelijker in groote hoeveelheden te telen en daarmede groote
uit voeroverschotten te verkrijgen, waardoor een levendig scheep-
vaartverkeer in stand kan worden gehouden en vanzelve verwer-
kingsindustrieën in het leven worden geroepen.

De directe en indirecte voordeden van het vertier brengend
druk scheepvaartverkeer zijn stellig van niet gering belang
voor het land, waardoor de geringere winst, te maken met
deze voedselgewassen, in zeer beduidende mate goedgemaakt

wordt.
Als overwegend bezwaar tegen deze eenjarige gewassen wordt

als regel aangevoerd, dat het niet mogelijk is om daarmede een
bestaan te verschaffen aan een landbouwersgezin, dat naar wes-
terschen levensstandaard leeft. De oppervlakte, waarvan de be-
werking door een gezin mogelijk is, zou niet genoeg kunnen op-
leveren voor het volledig onderhoud ervan. Dit is inderdaad juist,
indien het gezin aangewezen is op handenarbeid, — doch met
behulp van machinalen arbeid moet het wel degelijk mogelijk wor-
den geacht.

Weliswaar is het vraagstuk van machinale landbewerking voor
tropengronden nog niet bevredigend opgelost, doch dat is een
kwestie van relativiteit en voortgaande perfectioneering. Het
staat wel vast, dat met behulp van landbouwmachines ook in de
tropen de gronden beploegd kunnen worden, en de minder moei-
lijke rest landbouwwerkzaamheden verricht kunnen worden.
Op het Indische proef-grootrijstbedrijf te Selat Djaran is het
technische deel van het vraagstuk als opgelost te beschouwen *).

*) D. w. z. bij voldoende langdurige droogte, waardoor de bodem goed
genoeg kon uitdrogen, kon het ploegen, zaaien en oogsten met tractors op
bevredigende wijze geschieden, doch bij den grooten, vrijwel regelmatig
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Bovendien worden op talrijke suikerondernemingen op Java
reeds sedert jaren zonder veel ophef te maken geregeld de gron-
den machinaal beploegd, terwijl in den laatsten tijd welgeslaagde
proeven zijn genomen met machines tot het graven van rainoso-
geulen *).

In Italië en in Californië en Louisiana worden rijstlanden ook
geregeld machinaal bewerkt, de aanplant machinaal in den grond
gebracht en de oogst machinaal binnengehaald en verwerkt. Wat
daar kan, moet ook mogelijk zijn elders al zijn de omstandigheden
wat moeilijker en zal het resultaat dus gradueel verschillen. De
hoofdfactor waarom het daarbij gaat, is de zooveel grootere weer-
stand van de tropische gronden bij het ploegen, tengevolge waar-
van de trekwrijving van de tractoren als regel niet groot genoeg
gemaakt kan worden, terwijl de bodem dikwijls evenmin ver-
grooting van het gewicht van de machines toelaat tot de mate,
vereischt voor de constructie van een tractor met voldoende bo-
demwrijving. Een oplossing zou in dit geval gevonden kunnen
worden door toepassing van een kabelsysteem, terwijl de ontwik-
keling van voldoende machinale paardekracht uiteraard tech-
nisch geen bezwaren hoegenaamd oplevert. In dit verband kan
verwezen worden naar de zeer leerzame lezing van den Heer K.

*v. d. Veer, opgenomen in de Indische Mercuur van 19 Mei 1922
No. 20 2).

Kan dus de praktische mogelijkheid van de machinale bewer-
king als vaststaande aangenomen worden, dan is ook daarmede
het bezwaar overwonnen, dat door één persoon een voldoend
groote hoeveelheid voedselgewassen niet geteeld zou kunnen

over liet geheele jaar verdeelden regenval in de streek van Selat Djaran,
zijn ileze droogteperiodes als regel onvoldoende lang van duur en te wissel-
vallig, zoodat de bodem meestentijds te week was voor machinale bewer-
king. Selat Djaran heeft geleerd, dat om deze en andere redenen in een
vochtig tropenklimaat machinaal landbouwwerk met mo/orfreAAers onbe-
vredigende en oneconomische bedrijfsresultaten geeft.

') In Suriname zelf zijn al sedert jaren praktische proeven in gang met
landbouwmachines, doch naar mijne meening is het verkeerd gezien,
dat deze proeven niet geleid worden door een of meer technisch deskun-
dige(n). Hierop kom ik nader terug.

*) De heer Van der Veer, met wien ik deze aangelegenheid besprak, op-
perde als denkbeeld waarmede wellicht een uiterst praktische en goedkoo-
pe oplossing voor Suriname te vinden zou zijn, in verband met den daar
toegepasten polderaanleg, stoomkabelmachines, gemonteerd op zolder-
schuiten, varende in de breede vaar- en loostrensen, die daartoe evenwijdig
aan elkaar moeten loopen op afstanden van 500 tot 800 M.

Op deze wijze zouden zoo goed als alle bezwaren op Selat Djaran onder-
vonden met motortrekkers, tengevolge van klimaat en bodem, onvoldoende
bedrijfszekerheid en dure exploitatie, vermeden kunnen worden.

32
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Zonder strijd is de prijs niet te winnen, doch de Surinaamsche
Creool van de gemiddeld goede soort ziet niet tegen moeite en
inspanning en opoffering op, om een eervol en waardig bestaan te
verwerven. — Dat is mijne overtuiging en voorbeelden zijn er ge-
noeg, om die meening te staven. Hoe talrijk zijn niet de Suri-
naamsche ouders, die zich de grootste opofferingen en ontberin-
gen opleggen, om hunne kinderen in staat te stellen een of andere
vakopleiding te genieten. Hoevele jongelieden zijn er niet, die na
jarenlang sparen van een schamel loon naar Nederland gaan, om
een vurig verlangden graad te kunnen verkrijgen of een ontijdig
afgebroken studie te voleindigen ? *) Dat de Creool zich afwendt
van den landbouw is enkel en alleen, omdat hij geen kans ziet, om
daarmede zich een goed bestaan en waardige maatschappelijke
positie te verwerven. Open hem gelegenheid daartoe en leer hem
hoe hij die benutten moet, en hij zal een even goed landbouwer
blijken als timmerman, smid, machinist, ambtenaar, apotheker,
officier, jurist, ingenieur, dokter.

Naast en na voor deze bevolkingslandbouwbedrijven moet ook
de gelegenheid gemakkelijk gemaakt worden voor de vestiging
van grootlandbouwbedrrjven op kapitalistischen grondslag.

Zal de vestiging van de bevolkingsbedrij ven voorzien in een
gezond en behagelijk bestaan van de gezeten Creolen-bevolking
en de instandhouding verzekeren van de koloniale maatschappij,
waarvan zij de kern vormt, deze maatschappij is te klein om het
op eigen kracht spoedig tot een bloeiende, welvarende Gemeen-
schap te brengen, die in staat is een huishouden in te richten,
welke in volle maat voorziet in alle behoeften, welke haar ont-
wikkelingspeil medebrengt. Daartoe is de hulp van het grootka-
pitaal noodig en dient alles gedaan te worden om het aan te trek-
ken. Het grootkapitaal slechts is in staat om door zeer intensieve,

') „Surinaamsche jongelui van deze soort worden geen landbouwers",
was het besliste oordeel van iemand die Suriname en Surinamers goed kent,
„Waarom niet?" „Omdat dat niet „heerig" genoeg is". Als dat waar is, dan
moeten zij inderdaad maar liever een „white collar" baantje zoeken. Doch
ik geloof niet, dat ze zoo bekrompen zijn, want het moet een ieder duidelijk
zijn, dat er geen functie is, waarin men zoo zeer „heer" is, d.w.z. onafhan-
kelijk van den wil van een ander, als die van landbouwer, waarbij men al-
leen te maken heeft met de Machten der Natuur en met de onpersoonlijke,
markt. „Heer" in den zin van man van innerlijke en uiterlijke beschaving,
geestelijke ontwikkeling en goede vormen kan men in alle levensposities
zijn. Neen, ik geloof veel eer, dat de reden, waarom dergelijke jongelui tot
nu toe er niet aan denken landbouwer te worden door mij juister aangege-
ven is, behoudens voor de gevallen van bijzonderen aanleg en toeneiging
voor een bepaalde andere werkzaamheid.
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groot opgezette exploitatie, in korten tijd de geconcentreerde
groote inkomsten op te brengen, die de middelen moeten schaffen,
om het gemeenschapshuishouden in te richten overeenkomstig de
beschavingsbehoeften der koloniale maatschappij. De medewer-
king van het grootkapitaal is echter dan alleen werkelijk nuttig,
wanneer het dient tot stichting van opbouwende bedrijven. Niet
wanneer het dient om natuurlijke rijkdommen, die niet meer aan-
groeien, te winnen en weg te voeren zonder een behoorlijk deel
daarvan te besteden tot het tot stand brengen van permanente,
scheppende bedrijven of instellingen. Zoo acht ik houtkapbedrij-
ven, die slechts het goede hout weghalen en daarna een waarde-
looze wildernis achterlaten, verwerpelijk. Iets anders wordt het,
wanneer dergelijke bedrijven geleidelijk de concessie of een deel
daarvan inrichten tot een permanente houtvesterij en het
bosch vernieuwen dan wel landbouwbedrijven stichten.

Het zelfde geldt m.i. voor balatawinning en mijnbedrij ven.
Deze laatsten zouden bv. industrieele inrichtingen tot stand kun-
nen brengen, al dan niet dienende tot verwerking van de gewon-
nen grondstof.

De eenige rationeele manier om Suriname tot een aantrekke-
lijk arbeidsveld voor het grootkapitaal te maken, is het scheppen
van gelijke winstmogelijkheid en even gunstige zm. zelfs aan-
trekkelijker arbeidsomstandigheden als in andere tropengebieden.
De voor Suriname geldende handicap zijn: moeilijker en kost-
baarder te ontginnen terrein, onzekere arbeidsmarkt en dure ar-
beidskosten. Deze afschrikkende omstandigheden moeten dus
weggenomen worden en de Surinaamsche Gemeenschap moet aan
't grootkapitaal tegen zeer matige vergoeding bepolderd land en
voldoende arbeidskrachten garandeeren. De directe en indirecte
voordeelen van de vestiging van grootlandbouwbedrijven zijn be-
langrijk genoeg om het in den maatregel belegde kapitaal te be-
loonen. Aldus wordt de kans gegeven aan de grootcultuur om
ruime winsten te maken en dan zal er ook geen bezwaar tegen ge-
maakt worden om een redelijk deel van de overwinst, die boven
een bepaalde, ruim te stellen, rente van het gebruikte kapi-
taal gemaakt wordt, aan de Gemeenschap af te staan.

Het spreekt vanzelf, dat de beschikbaarstelling op dergelijke
wijze van terrein en arbeidskrachten slechts op beperkte schaal
kan geschieden: Is de maatregel zoo aantrekkelijk, dat de toevloed
van gegadigden te groot is, om allen tevreden te stellen, dan wor-
den de landconcessies vergeven aan die aanvragers, die de beste
waarborgen van kapitaalkrachtigheid en ernstige reeële bedoe-
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lingen kunnen geven. Het zal toch voor de verzekering van het
succes van den maatregel noodzakelijk zijn om de grootonder-
nemingen beperkt te houden tot het aantal, dat een gemakkelijk
en ruim voldoende aanbod van werkkrachten kan vinden.

Deze werkkrachten denk ik mij als vrije arbeiders, aangelokt
door gunstige voorwaarden van vestiging en arbeid op de onder-
nemingen, te vinden onder door contract gebonden immigranten
op kosten van de Surinaamsche Gemeenschap overgevoerd. Zij
zullen onder een rayonsysteem met beperkte bewegingsvrijheid
als vrije arbeiders voor loonen, welke niet beneden vastgestelde
minima mogen dalen op de ondernemingen, binnen het rayon ge-
legen, kunnen arbeiden. Voor hunne vestiging worden dorpen
aangelegd met gunstige ligging ten aanzien van de ondernemin-
gen. Aan deze immigranten worden in de omgeving van de dorpen
kleine grondstukken , groot genoeg om daarop het voedsel voor
hun gezin te verbouwen, in erfelijk bezit gegeven, overgaande in
eigendom, tegen betaling van de waarde volgens een nader aan te
geven regeling van leveringen in natura. Hunne gronden moeten
eveneens behoorlijk beschermd en draineerbaar, zm. irrigeerbaar
gemaakt worden.

Voor hygiëne en ziekenverzorging in het dorp moet gezorgd
worden. Deze lieden moeten volle gelegenheid en vrijheid hebben
om naar de mate van hun vermogen zich een beteren levenstand
te verwerven; het mag nimmer de opzet zijn om hen in een toe-
stand van armoede te houden, waardoor zij gedwongen worden,
om steeds loonarbeider te blijven. De energieken onder hen zul-
len door aankoop of inhuur van de grondstukken van hunne
dorpsgenooten zich een eigen zelfstandig bedrijf moeten kunnen
verwerven. Na een bepaald aantal jaren, bv. 5, zullen deze immi-
granten geheel vrij in hunne beweging zijn en werk zoeken of zich
vestigen waar zij willen.

Hoe zal dit alles betaald moeten en kunnen worden en zal het
loonen ?

Gaan we eerst de kans op dit laatste na. Volgens de laatste tel-
ling van 1921 is de Creolenbevolking van Suriname sterk ±
55.000 zielen. Om veilig te gaan aannemende, dat % gedeelte hier-
van kinderen beneden de 16 jaren en oude lieden boven de 60 jaar
zijn dan blijven er 22.000 werkbare mannen en vrouwen over. Van
dezen aannemende, dat slechts de helft van dat aantal geschikt is
voor het landbouwwerk in den geest als hierboven geschetst, dan
geeft dat, herleid tot gezinnen, 5500. Zou het mogelijk blijken om
deze allen tot bekwame en nijvere landbouwers te maken, dan zou
den zij te samen 5500 X 50 — 275.000 H.A. land kunnen bewer-
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ken en in productie kunnen houden. Stellen we nu, dat slechts
200.000 H.A. bebouwd wordt met rijst de rest met gras, groenten,
vruchtboomen enz. en verder per hoeve slechts 10 stuks runderen
en 50 stuks pluimvee worden onderhouden en aannemende, dat
per H.A. aan opbrengst van eenjarige gewassen, in rijstwaarde
omgezet, slechts P/Ï ton schoone rijst verkregen wordt, dan krij-
gen we als totale productie 300.000 ton rijst, een veestapel van
55.000 stuks runderen en 275.000 stuks pluimvee. Bij een prijs van
slechts / 75.— per ton. d.i. minder dan / 5.— per pikol, — de laag-
ste prijs, betaald voor de middel kwaliteit rijst uit de Oostersche
wereldrijstschuren in de normale vóór-oorlogsjaren, — zou dat
dus een gezamenlijke productie van , 22.500.000 waarde beteeke-
nen of per gezin van ruim ƒ 4000.—, aangevuld met de opbrengst
van handelsgewassen en veestapel op rond / 5000.— 's jaars te
stellen. Ontginningskosten en oprichting van centrale krachtsta-
tions en verwerkingsinstallaties van de hoeveproducten enz. op
/ 200.000.000.— i) stellende, welke in 50 jaren door de landbou-
wers terugbetaald zou moeten worden, geeft een jaarlijksche anui-
teit van 4 miljoen gulden of ± / 750.— per hoeve. Uit de overblij-
vende / 4250.— moet dus voorzien worden in de algemeene be-
werkings en onderhoudskosten van de hoeve en het levensonder-
houd van het gezin.

Gelet op de zeer lage kosten bij machinale bewerking, welke
thans reeds verkregen worden en in Amerika voor de Fordsen
tractor met bediening, brandstof, reparaties, afschrijving inbegre-
pen, bij aangenomen bedrijfsleven van den tractor van 4800 werk-
uren, op $0.79 per acre worden gesteld of /5 .— per H.A. (in
Italië worden belangrijk lagere cijfers verkregen voor den elec-
trisch getrokken kabelploeg), schijnt het ruimschoots mogelijk met

*) Dit bedrag betreft alleen het uit 's Lands middelen te bekostigen ge-
deelte van de productieve organisatie. Dat zijn dus de fundamenteele wer-
ken, inrichtingen en maatregelen en ploegschoon maken van ± 10 % van
het totaal voor hoeven bestemde oppervlak. Alle overige detail-arbeid,
ontginnings- en uitbreidingswerkzaamheden moeten geschieden door de
landbouwers en landbouwondernemingen zelf. De totaalkosten van het
volledig tot stand gekomen landbouwbedrijf van de gemeenschap zullen
dus veel hooger te stellen zijn. Ambtelijk deskundige berekeningen wijzen
uit, dat de oprichtingskosten van een rubber- of koffieonderneming op
boschgrond in de Buitengewesten in Indië, waarbij de grond dus niet
ploegschoon behoeft gemaakt te worden, to/ aaw Ae< a/twwen i/an Ae^rodwct
op / 1000 a / 3000 per bouw (0.71 H.A.) komt te staan. Volgens een even-
eens deskundige inlichting kost het ploegschoon maken van licht boschter-
rein van de Pamanoekan en Tjiasem Landen op Java bij lage koelieloonen
/ 340 per bouw of/500 per H.A. .
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een dergelijke opbrengst te voorzien in die uitgaven *). Aannemen-
de dat het machinale ploegen in Suriname het dubbele kost als in
Amerika met den Fordsentractor berekend, dat twee keer ge-
ploegd wordt, terwijl de andere machinale bewerkingen evenveel
kosten als een keer ploegen (in werkelijkheid wordt het gesteld op
20 % daarvan) — dan komen we op een totaal voor één rijst oogst
van / 30.— per H.A. of / 1500.— 's jaars. Stel onderhouds- en an-
dere kosten van hoeve en bedrijf op / 20.— per H.A., dan geeft
dat nog / 1000.— meer, zoodat voor het landbouwersgezin over-
blijft / 1750.—. Men vergete niet, dat alle arbeid wordt verricht
door den landbouwer zelve met zijn zoon en hoogstens een of twee
helpers *). In aanmerking nemende, dat het gezin huisvesting en
het belangrijkste deel van de voeding reeds vindt op de hoeve zel-
ve, dan moet dat bedrag alleszins voldoende geacht worden, om te
voorzien in een goed bestaan. De schatting, hoewel zeer globaal,
schijnt zoo voorzichtig, dat er een ruime kans overblijft, dat de in-
komsten aanzienlijk meer zullen zijn in de praktijk. Wel is niet
gerekend op rente over het aanlegkapitaal, doch dat ligt geheel in
de lijn van mijne vooropstelling, dat de aanleg uit de gewone mid-
delen moet worden gevonden, althans zoolang als er niet zooveel
bezit iŝ  gevormd en een zoodanige mate van welvaart is verkre-

gen, dat er voor een leening een goede gezonde basis bestaat. Is
deze toestand bereikt, dan kan de aanleg uit leeningsgeld geschie-
den, de rente uit de gewone landsinkomsten en de aflossing uit de
door de landbouwers op te brengen annuiteit of pachtschat wor-
den gevonden.

Voor het grootlandbouwbedrijf kan men zich op overeen-
komstige wijze een globale voorstelling vormen van de economi-

') Van deskundige zijde verkreeg ik de inlichting, dat tractor ploegen
in de Zuidelijke Staten van Noord Amerika komt te staan op / 15 per H.A.
alles inbegrepen. In Italië kost ploegen met electrische kabelmachines ƒ 14,
per H.A. (zonder eggen).

Ploegen over 1 M. breedte correspondeert met eggen over ongeveer 6M.
breedte, doch maaien over 2 M. breedte.

Zie verder het uiterst interessante artikel van den heer L. Koch, in de In-
dische Mercuur van 7 Maart 1924 No. 10 en v. „Italië ons ten voorbeeld ?"

*) D.w.z. Creolenvaklieden (skilled labour), het stafpersoneel dus; hulp
van koelies liet ik buiten beschouwing en is in de algemeene kostencijfers
begrepen. Bij toenemenden omvang van het bedrijf en behoorlijke werking
daarvan zal het ontegenzeggelijk permanente hulp van een aantal koelies
vereischen en toelaten. De hoeve opbrengst is zeer laag geschat. Zoo bracht
in 1923 1 kojang Java exportrijst, d. i. minder dan 2 ton, gemiddeld / 300
en / 325 op. En er is geen reden, waarom in Suriname deze of soortgelijke
hoogwaardige rijstsoorten niet zouden worden verbouwd, zoodat daardoor
alleen de opbrengst van de hoeve zou kunnen worden verdubbeld, althans
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sche uitkomsten. Waar het kapitaal voor den aanleg van den pol-
der, aanvoer van werkkrachten, voorziening en huisvesting en
hygiënische verzorging van de werkliedenbevolking door de Ge-
meenschap wordt verstrekt, kan het particuliere kapitaal uitslui-
tend benut worden voor de rechtstreeks productieve werken op
de onderneming. Er kan een grooter areaal in cultuur gebracht
worden, er kan meer zorg aan fabriek en laboratorium worden be-
steed, meer kosten aan selectie van plantmateriaal en uitplanten
daarvan worden besteed, de polder kan beter ingericht en geoutil-
leerd worden: — allemaal omstandigheden, die de intensiviteit
van de cultuur en de economische uitkomsten daarvan gunstig be-
invloeden. Het komt er dan ook op aan, om de kansen voor de
grootcultuur zoo gunstig te maken, dat slagen menschelijkerwijze
gesproken verzekerd moet zijn. Dit succes wordt dan niet betaald
door de Gemeenschap voor den grootondernemer. Want zij won
met haar geld bebouwbaar terrein en produceerende bevolking in
de eerste plaats en een bloeiende grootcultuur met al de directe en
indirecte voordeelen daarvan voor land en volk. Zij krijgt recht
om voor het kapitaal, dat zij besteedde ter zekerstelling van het
succes van de onderneming, van het grootkapitaal een zekeren
waarborg te vergen, welke zou kunnen bestaan in een recht op
aanplant en gebouwen, door de ondernemers op te richten, tot de
waarde in den aanleg van den polder gestoken, zoolang als de
amortisatie daarvan duurt. Want ook de plantage zal een annuï-
teit moeten betalen, te stellen op 2 % per jaar van het gemeen-
schapskapitaal, waarvan zij het voordeel geniet. Aannemende dat
dit / 1000.— per H.A. bedraagt, waarin begrepen aanvoer en ves-
tiging van werkvolk, dan is dat voor een plantage van 1000 H.A.
totaal/ 1.000.000.—i).

De anuïteit bedraagt dan / 20.— per H.A. en per jaar, wat
waarlijk niet drukkend te noemen is voor een goed geleide groot-
cultuuronderneming. Een koffieplantage bijv. kan met liberia-
koffie, waarvoor Suriname inderdaad een bijzondere geschiktheid
heeft, gemakkelijk 2000 K.G. koffie per H.A. produceeren.

De prijs op / 37.50 per 100 K.G. stellende — dat is de normale

zeer verhoogd, zoodat de kosten voor meerdere vaste koelies gemakkelijk
zouden zijn te vinden. Volgens deskundige inlichting worden opeen bes taande
Italiaansche rijstboerderij van 300 H.A., waarvan 200 H.A. rijst, 6y de
rfaar gwo/gde seer arfteidstMtensiew: wer&a/yrs, ongeveer 20 vaste knechts en
meiden durend geëmployeerd, dat zou dus voor een Surinaamsche hoeve
beteekenen rfm vaste koeliegezinnen of zes vaste mannelijke en vrou-
welijke koelies, en dat moet zoo'n hoeve kunnen betalen.

M Zie noot op blz. 503.
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prijs voor de goedkoopere Java robusta *) — geeft een opbrengst
van / 570.—per H.A.

De exploitatiekosten, afgaande op die, berekend in het tijd-
schrift West Indië voor een sinaasappelplantage op kleigrond,
ruim stellende op / 5000.— per H.A. laat dus een bruto winst van
/ 250.—. verminderd met de annuïteit voor den grond van / 20.—
en de annuiteit voor werkvolk / 30.—, zeg rond / 200.— toe en dat
motiveert een flink kapitaal voor de onderneming.

Zooveel voor wat aangaat de vraag of het loonend kan zijn om
de vereischte reusachtige sommen gemeenschapsgeld te besteden
voor het scheppen van de aantrekkelijke en voordeelige omstan-
digheden voor de vestiging van hoeven en plantages. Nu de vraag
hoe aan voldoende geld te komen.

De nadruk zij er nog eens op gelegd, dat het hier gaat om een
strijd op leven en dood voor Suriname en de Surinamers en boven-
dien om de eer van den Creool. Er kan dus verwacht en geëischt
worden, dat men zich inspanning en opoffering tot het uiterste
getroost. Met het voorbeeld van hetgeen de menschheid over ge-
had heeft voor den destructie ven oorlog en de valsche leuzen,
waarvoor hij gevoerd werd, nog zoo kersversch in ons aller geheu-

gen, moet het toch zeker licht geacht worden om in den te voeren
strijd voor opbouw, welvaart, geluk en eer, waarbij de moge-
lijkheid, neen, zekerheid van overwinning bovendien als 't ware
van de voren mathematisch vast te stellen is, alles in te zetten,
wat men aan energie en materieel vermogen te geven heeft.

In dezen geest gestemd willen wij nu eens nagaan, wat de Suri-
naamsche bevolking aan materieele middelen beschikbaar stellen
kan. Daarbij zal zoowel op positieve als negatieve wijze te werk
gegaan moeten worden, om zooveel mogelijk vrij te maken voor
het groote doel: den opbouw van Suriname.

Alle uitgaven, die niet volstrekt noodig en essentieel zijn, moe-
ten eenvoudig ophouden. Door zelf doen moet zooveel mogelijk

*) De laatste paar jaren worden geregeld prijzen gemaakt van gemid-
deld / 40 a / 45 £er£ico/, stijgende zelfs tot / 60! zelfs de minderwaardige
Palembang robusta (bevolkingsproduct) maakt om en bij de / 40 per £teo/.
Zou deze koffiesoort voor Suriname niet geschikt zijn ? Er is daarvoor een
uitstekende markt gevestigd. Met het kleine beetje Liberiakoffie, dat Suri-
name produceert kan daarentegen onmogelijk een vaste markt gevormd
worden zoodat de te maken prijzen steeds aan den lagen kant en zeer onze-
ker zullen zijn. Om hiertegen verzekerd te zijn zou de productie vertwintig-
voudigd moeten worden, terwijl van Robustakoffie elke hoeveelheid zou
medegaan in de bestaande groote massa en zou mededeelen in de meer ge-
stabliliseerde marktnoteeringen.
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bezuinigd worden op uitgaven voor diensten van derden. Door
vereenvoudiging van alle administratieve rompslomp tot het
meest elementaire, onvermijdelijk noodzakelijke minimum, be-
hooren de kosten voor ambtenarij tot de kleinst mogelijke fractie
teruggebracht te worden.

Verder moeten alle noodzakelijke voorzieningen zoodanig geor-
ganiseerd worden, dat ze, zooveel als mogelijk is, rechtstreeks en
zijdelings medewerken tot het gestelde, te bereiken doel. Van de
uitgaven moet het meest mogelijke profijt worden getrokken en
tenslotte: allen moeten naar vermogen botje bij botje bijdragen —
zoodanig dat het 't minst hinderlijk gevoeld wordt en de blij-
moedigheid van 't geven niet wordt verstoord en slechts zooveel,
als genoeg overlaat voor een eenvoudig en sober, doch behoorlijk
gezond en behagelijk bestaan.

Wij Surinamers vormen een arm gezin, dat echter in waardig-
heid zijne armoede wil dragen en met hooge idealen en vromen
zin vervuld, taai worstelt om zich uit eigen kracht te verbeteren.

Laten we eens zien aan de hand van de voorloopig vastgestelde
Surinaamsche begrooting voor 1923 *) in hoeverre het tegenwoor-
dige Surinaamsche huishouden aan dit beeld beantwoordt.

De begrooting van uitgaven bedraagt / 9.019.814.
De hiertegenoverstaande inkomsten bedragen / 5.070.511. De

dekking van het tekort van / 3.948,803 wordt gevonden voor
/ 1.222.000 uit leening en voor / 2.726.803 uit subsidie.

e'én gevo/g/r^&ing gemaal ie>onfo» e« we/ tfow/
wan tó SwrwaawscAe /jwisAowfcw /<w£ ?'s. Deze conclusie

vindt bevestiging in de omstandigheid, dat deze toestand van de
Surinaamsche begrooting niet een uitzondering is, doch een reeds
decennia bestaande normale toestand, welke zich op normale
wijze regelmatig ontwikkelt, in de voor 't geval normale, d. i. de
verkeerde richting.

Objectief beschouwd kan men niet anders dan tot de bescha-
mende erkenning komen, dat alle begrip van hetgeen oirbaar en
redelijk is aan de Surinaamsche Gemeenschap schijnt te ontbre-
ken, hetgeen zou duiden op den laagstand van de psyche van die
Gemeenschap op een niveau, waarop besef van groeps -of Gemeen-
schapseergevoel en -trots nog niet bestaanbaar i s . . . . Inderdaad,
de schijn is zoo. Dat is een onaangename, harde waarheid. . . . En
toch staat het peil van moreele en geestelijke ontwikkeling van de

*) De definitieve begrooting van 1923 en de voorloopige van 1924 zijn in-
tusschen bekend geworden, doch daar het slechts gaat om gegevens ter be-
paling van de gedachte, kunnen de voorloopige cijfers van 1923 even goed
dienen.
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leidende groep van de Surinaamsche bevolking ver boven dat ni-
veau. Het heeft mij dan ook altijd verwonderd, hoe het mogelijk
is, dat men zich zoo gelaten en futloos bij den toestand neerlegt en
telken jare weer de openbare schande wil ondergaan van zulk een
begrooting van de bedeeling. Ik kan er geen andere verklaring
voor vinden, dan die van den fatalen ban, waarin de kolonie ge-
vangen zit en welke een toovercirkel om haar heen getrokken
heeft, waarbinnen zij zich slechts bewegen kan en welke zij niet
vermag te verbreken. Men acht zich machteloos, men acht het
niet mogelijk om iets in Suriname te bereiken door af te wijken
van den steeds gevolgden weg en ziet slechts overal onoverkome-
lijke bezwaren, zoodra in wanhoop de gedachte weieens opkomt,
om den knellenden band van schande en armoede te verbreken door
den boel radicaal anders aan te pakken.

Er is een zeer groote overeenkomst tusschen den toestand in
Suriname thans en die, welke in Atjeh bestond tijdens de periode
van de geconcentreerde linie. Toen versterkte men ook voort-
gaande den kring, waarbinnnen men zich opgesloten had. Men zag
met den dag de positie slechter worden, het eigen moreel dalen en
het optreden van de vijandige elementen — persoonlijke en on-

__ oersoonbikf — steeds driester worden p.n Tne.n voe-Mp-zinK-roe*
den dag onmachtiger worden om zich daartegen te verzetten. Tot-
dat van Heutsz kwam en met krachtig geluid riep: Sluit je toch
niet achter die linie op; je beschermt op die manier niet je zelf
maar den vijand: je krijgt die nooit eronder, als je 't hem zoo ge-
makkelijk maakt: vooruit, erop in — slaat erop! . . . . Er was nog
een vonkje daadkracht over, hij kréég ze op — ze stormden hem
na. En de vijand was in korten tijd verslagen.

Zoo ook moet 't in Suriname gaan. Op! Verbreek den ban van
verkeerde traditie en sleur; schudt af de lethargie, welke U als een
geestelijke beri-berisloopt; slaat neer de drieste uitwassen, welke
een stelsel van al te voorzichtige overheidszorg en gebrek aan ver-
trouwen in eigen kracht hebben doen ontstaan; pak zelf aan in ge-
zonde, stalende inspanning, vreest ontberingen en ongelukken
niet; sta niet stil en zie niet om, voordat gij de stelling hebt be-
reikt, die zekerheid en onbezorgdheid waarborgt en gij zult daar
zijn en overwonnen hebben in verbijsterend korten tijd!

Waar ligt die stelling ?
Daar waar de Surinaamsche Gemeenschap haar huishouden

voert op eigen kosten en met eigen middelen den grondslag kan
leggen van hare welvaart.

Weg met de /3.948.803 te kort op de begrooting! Volksge-
meenschappen met een eigen, in allerlei soort productief bezit

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:57PM
via free access



HET SURINAMEVRAAGSTUK 509

vastgelegd gemeenschapskapitaal, dat een goede en sterke basis
voor crediet oplevert, kunnen zonder gevaar tijdelijke begroo-
tingstekorten aanvaarden, als de omstandigheden er toe leiden.

Doch voor Suriname, waar zulk een credietbasis ten eenenmale
ontbreekt, is een begrootingstekort fataal en beteekent niet an-
ders dan hopeloos verval en degeneratie. En ieder die nuchter eer-
lijk den toestand van Suriname zonder verbloeming, zonder leege
en valsche troostredenen kwalificeeren wil, zal toegeven dat Suri-
name alle kenteekenen vertoont van den evenbedoelden staat van
hopeloos verval en degeneratie. Hopeloos nl. zoolang als men
voortgaat het gemeenschapshuishouden op denzelfden voet voort
te zetten. Er zijn er die, omdat zij geen andere wijze van het aan-
pakken van de Surinaamsche zaken voor mogelijk houden, aarze-
len om het vernietigende feit te aanvaarden en allerlei lichtpunten
zien willen,waar die er niet zijn. Nog onlangs trachtte de Hr. Staal
daarnaar in de W. I. Gids door met behulp van eenige statisti-
sche cijfers op een verheugenden vooruitgang te wijzen: Zeker
vooruitgang is er, doch de vooruitgang is niet volledig aangegeven.
De Heer Staal liet na de gegevens van den groei van de landsbe-
grooting en van het te kort daarop aan te geven en eveneens die
van den groei van den achteruitgang van wat nog als gemeen-
schapsbezit aangeduid kan worden, als daar zijn plantages, ge-
bouwen, koloniale spoorwegen, goud- en balataontginning e.d. Bij
vervollediging met deze gegevens zou door de schaduw, die deze
werpen, het licht, dat de gepubliceerde cijfers uitstralen, spoedig
gedoofd blijken.

Hoe nu deze hopelooze richting te verlaten, het obstakel van
bijkans / 4.000.000.— begrootingstekort te overwinnen, om het
open vrije veld met vasten bodem en lichtende verschieten te be-
reiken ?

Een nadere beschouwing van den uitgewerkten en toelichtenden
staat van deze begrooting levert de volgende bijzonderheden op:

Ie. Aantal hoofdambtenaren (ambtenaren van /7000.—
en daarboven) 32

Aantal lagere ambtenaren met verantwoordelijke positie 75
ld. subalterne ambtenaren bureau personeel 508
ld. boden e.d 158
Onder deze cijfers zijn niet begrepen het politie personeel, 285

man, het personeel voor lager onderwijs en het personeel van de
koloniale vaartuigen, waaromtrent geen cijfers in den staat zijn
opgenomen.

Zooveel betaalde dienaren voor een doodarme Gemeenschap
van nauwelijks 100.000 zielen en waarin niets omgaat!
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Waar moet 't werk vandaan komen voor al die menschen ? Het
kan niet anders of het grootste deel moet uit reliefarbeid en lief-
hebberij werk bestaan, dat misschien wel nut heeft, maar zeker niet
noodig en nog minder noodzakelijk kan zijn. Zoo is onwillekeurig
de gedachte, die opkomt bij het beschouwen van deze gegevens.

2e. De waarde van het voornaamste gedeelte van de realiseerba-
re productie van de kolonie in 1921, berekend aan de hand van den
staat, opgenomen in het verslag over dat jaar van de Vereeniging
voor Handel en Nijverheid, geeft een totaal van rond / 8.100.000
d.i. 1 millioen of 11 % minder dan de begroote landsuitgaven!
Wel is waar wordt meer geproduceerd, dat voor het onmiddellijk
levensonderhoud van de bevolking dient, doch voor andere le-
vensbehoeften moeten de middelen gevonden worden ook uit de
evengenoemde realiseerbare productie! Dat is echter onmogelijk
— zoodat ingeteerd moet worden van het armzalige beetje ge-
meenschapskapitaal . . . . wat wonder wel uitkomt met hetgeen
de toestand van de kolonie doet zien.

3e. I. Voor zoogenaamd rechtstreeksch productieve uitgaven
is uitgetrokken.
a. Ten behoeve van groot- en kleinlandbouw, immi-

gratie en kolonisatie ƒ 1.42/.ÖUU
6. Ten behoeve van verkeersmiddelen - 1.255.500

/ 2.683.300

In wezen wordt dit geld onproductief besteed, want hetgeen er
mede verkregen wordt, brengt niet zooveel voort, dat het daarme-
de in stand gehouden kan worden en dan nog een overschot ople-
vert ter vorming van nieuw kapitaal. — Integendeel de kapitaal-
waarde der verkregen goederen is van meet af al lager dan het
daarvoor bestede geld. — De mogelijkheid is echter niet uitgeslo-
ten hierin verbetering te brengen door economischer wijze van be-
nutting.

II. Voor onproductieve doeleinden wordt gerekend op:
a. terugvoerkosten van immigranten en openbare

liefdadigheid / 130.000
ö. rente en aflossing geleende gelden - 824.438

/ 954.438

De post voor rente en aflossing rangschik ik onder de onpro-
ductieve uitgaven, omdat de geleende gelden, waarvoor ze be-
taald worden eensdeels volkomen weggeworpen zijn anderdeels
geen productieve goederen of resultaten hebben opgeleverd. (Zie
onder I.)
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III. De uitgaven onder I en II, te zamen met een gezamenlijk
bedrag van / 113.821 voor materieele uitgaven voor het gevange-
niswezen, voorts ten behoeve van de aanraking met Boschnegers,
voor de Schutterij en wetenschappelijke inrichtingen, bedragen in
totaal:

a / 3.751.559
zijnde uitgaven, anders dan voor diensten.

Voor diensten is dus gerekend op - 5.267.755
Deze laatste uitgaven zijn te splitsen:
6. voor noodzakelijke diensten, waarvoor speciaal deskundige

personen vereischt worden, als:
Rechts- en politiewezen / 632.653
Onderwijs - 1.019.896
Landb. onderw. voorl - 38.407
Telefoonwezen - 51.682
Geneesk. School - 10.600
Geneesk. en hygiën. dienst - 884.284

/ 2.637.522
c. Diensten, waarin weliswaar noodzakelijk moet
worden voorzien, doch die grootendeels door de ge-
meenschapsleden zelf kunnen worden verricht of
aan particulier initiatief kunnen worden overgela-
laten, als Bestuur, financieele dienst-, openbare
werken, verkeersdiensten / 2.630.233

/ 9.019.314

IV. Bij beschouwing van de raming der middelen en inkom-
sten valt op, dat er 59 verschillende soorten zijn. Er zijn posten bij
van / 100.—, / 700.—, / 1000.—, / 1200.— in een heel jaar!

Deze inkomsten zijn onder te brengen in de volgende negen
groepen:
A. Contribution (belastingen), rechtstreeks verband

houdende met inkomen of vermogen / 606.000
B. Heffingen (belastingen), indirect drukkende op

inkomen of verdiensten -2.512.500
C Vergoedingen voor bewezen diensten, recht-

streeks te voldoen uit het inkomen - 130.000
D. Vergoeding voor bewezen diensten, indirect

drukkende op verdiensten - 27.000
E. Aandeel in de opbrengst van gewonnen natuur-

schatten, indirect drukkende op verdiensten . . - 110.000

/ 3.385.500
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/ 3.385,500
F. Heffingen op luxe rechtstreeks uit inkomen te

betalen - 23.100
G, Legalisatie en gerechtskosten - 41.800
H. Opbrengst van landsbedrijven, indirect en

rechtstreeks voortkomende uit inkomen der ge-
meenschapsleden - 1.559.011

I. Verschillende ontvangsten . . . , , . . . . - 32.700

/ 5.042.11!
Aan de hand van deze groepeering van de begrootingsgegevens

willen we pogen na te gaan waar bezuiniging gezocht en hoe en
hoeveel vermeerdering van inkomsten verkregen zou kunnen wor-
den.

Het zal wel zonder betoog door een ieder worden toegegeven,
dat de administratieve organisatie van Suriname overmatig
zwaar drukt op de Gemeenschap en te weidsch en grootdoenerig
is opgezet in verhouding tot het te verrichten werk. Deze opmer-
king is al herhaaldelijk gemaakt, men geeft de juistheid daarvan
ook toe, doch verklaart dien opzet onvermijdelijk, omdat Surina-
me als zelfstandige Gemeenschap een volledige administratieve

organisatie moet hebben. Zeker, stellig volledig, doch niet nood-
zakelijk zoo ingewikkeld en uitgebreid als zou passen voor een tot
volle ontwikkeling gekomen staatsgemeenschap. Een huishouden
kan heel goed volledig georganiseerd zijn zonder bottelier, huis-
knecht, tuinman, chauffeur, enz.

Men kan het onmogelijk met minder ambtenaren en diensten
doen, dan loopt de boel mis, wordt voorts aangevoerd. Hoe weet
men dat ? Heeft men 't al eens geprobeerd ? En kan 't wel beroer-
der gaan met Suriname dan 't nu mèt al die ambtenaren het ge-
val is? Het morf mogelijk zijn een behoorlijk bewind te voeren met
een belangrijk kleiner getal ambtenaren. Men kan met een ernstig
gemeende en goed doorgezette poging slechts winnen — al was 't
maar de besparing aan, zonder merkbaar nuttig effect voor de
Gemeenschap, betaalde traktementen.

Op den voorgrond zal bij zoo'n poging moeten staan staatsbe-
moeienis te beperken tot het werkelijk essentieele en onontkom-
baar noodzakelijke. Voorts benutting van alle hulp, die door ge-
meenschapsleden kan worden verschaft bij de vervulling van de
Overheidstaak en overigens alles wat daarvoor maar eenigszins
in aanmerking komt ter regeling en verzorging overlaten aan be-
trokken groepen van de Gemeenschap zelf. En bovenal: alles zoo
eenvoudig en praktisch mogelijk regelen; — niet naar onbereik-
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bare volmaaktheid, doch naar het gemakkelijk uitvoerbare en
practisch bevredigende streven.

Bureaucratie moet tot het uiterste geweerd worden, daarvoor
in de plaats moet komen een stelsel van ver doorgevoerde decen-
tralisatie met verantwoordelijke bevoegdheid tot initiatief en uit-
voering, binnen de grenzen van instructies en overeenkomstig aan
te geven algemeene gedragslijn voor ambtenaren, belast met een
bepaald afgerond onderdeel van de overheidsbemoeienis.

Men late die ambtenaren, hoofden van „diensten", verder vrij
om te handelen.

Indien instructie en aan tegeven gedragslijn behoorlijk zijn om-
schreven, moeten principieele verschillen uitgesloten zijn en dan
is het volstrekt voldoende, wanneer de dienst- of afdeelingshoof-
den maandelijks een rapport indienen van hetgeen in de afge-
loopen maand gedaan is en in de volgende maand gedaan zal wor-
den, opdat de hoogere Overheidspersonen voortdurend op de
hoogte zijn van den stand van zaken en hunne directieven kun-
nen geven. Controle van de zijde van de hoogste ambtenaren en
van Statenleden kan immers ook nog voortdurend geschieden.

Een schema van een administratieve organisatie , die aange-
past zou zijn aan de voorafgaande desiderata geef ik ter bepaling
van de gedachte hieronder. Het geeft naar mijne meening ook
eene regeling, welke soepeler en bevredigender verhouding tus-
schen het Koloniaal Bestuur en het Moederlandsche Opperbe-
stuur mogelijk maakt bij het bestaande en te behouden staatkun-
dige verband tusschen Suriname en Nederland.

Inzonderheid de positie van den Gouverneur wordt veel zuiver-
der gesteld: hij wordt de representant van het Opperbestuur en
tevens middenman tusschen het Opperbestuur en het Koloniaal
Bestuur, in 't kort de zaakgelastigde van den Minister van Kolo-
niën.

Het eigenlijke Koloniaal Bestuur wordt gevormd door den
Raad van Suriname of Raadpensionaris en de Koloniale Staten,
die tezamen het uitvoerend gezag uitmaken; het wetgevend gezag
berust bij den Gouverneur, Raad van Suriname (Raadpensionaris)
en de Koloniale Staten tezamen.

Het College der Koloniale Staten verkrijgt een gewijzigd karak-
ter. Het wordt een soort gemeenteraad, juister nog een college van
schepenen of wethouders met den Raad van Suriname of Raad-
pensionaris in de plaats van een Burgemeester.

Deze constructie past naar mijne meening ook veel beter bij de
staatkundige ontwikkelingsphase, waarin Suriname verkeert en
belooft een betere benutting van het intellectueel vermogen van

33
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de gekozen vertegenwoordigers van de Koloniale Gemeenschap en
een veel hooger praktisch rendement van hunne inspanning en
toewijding voor de gemeene zaak.

A. de Regeering
(Gouverneur, Raad van Suriname of Raadpensionaris, Kolo-

niale Staten).
B. Bestuursorganen:

I. Algemeen landskantoor.
Hoofd: de Raad van Suriname (Raadpensionaris)
Ie. Kantoor of Departement. Bestuursaangelegenheden (admi-

nistratie, personeele aangelegenheden en burgerlijke stand-,
justitie en politie-, hygiëne-, lichamelijke ontwikkeling-, eere-
dienst-, armenverzorging, beheer van de begraafplaatsen enz.).

1 Gouvernements Secretaris of Directeur.
I Referendaris of Administrateur, 5 Afdeelings-Hoofden

tevens adviseurs en zelfstandige uitvoerders (Hoofd van den
personeelen Dienst, Procureur Generaal, Hoofd van den Genees-
kundigen Dienst, Hoofd van den Dienst voor lichamelijke ont-
wikkeling, Hoofd van den Eeredienst (en de armenverzorging).

5 Hoofdcommiezen, Chefs de bureau. Lager personeel.
2e Kantoor of Departement. Productieve organisatie.

(Immigratie en kolonisatie, ontginningsaangelegenheden, con-
cessien, kadaster, onderwijs, landbouw, nijverheid en handel,
boschwezen, enz.).

l Gouvernements Secretaris of Directeur
l Referendaris of Administrateur
5 Afdeelings Hoofden, tevens adviseurs en zelfstandige uitvoer-

ders (Hoofd van den Kolonisatiedienst, Hoofd van den Onder-
wijsdienst, Hoofd van den Economischen Dienst enz.).

5 Hoofdcommiezen, Chefs de bureau. Lager personeel.
3e Kantoor of Departement

Financiën en technische diensten.
(Belastingen en retributiën, pensioenen, post- telef. en tele-

grafie, openbare werken, toezicht op de verkeersdiensten, brand-
weer e.d.).

1 Gouvernements Secretaris of Directeur.
1 Referendaris of Administrateur
5 Afdeelings Hoofden tevens adviseurs en zelfstandige uit-

voerders (Hoofd van den Belastingdienst, Hoofd van den Ac-
countantsdienst, Hoofd van den post, telegraaf en telefoondienst,
Hoofd van den Dienst van Openbare Werken, Hoofd van toezicht
op de Verkeersdiensten).

5 Hoofdcommiezen, Chefs de bureau.
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Lager personeel.
II Gewestelijk en Locaal Bestuur. '

Westerafdeeling (Nickerie)
1 Commissaris en Afdeelingsraad ' '
1 Secretaris
2 Gezaghebbers
Gemeentebestuur, t.w. Burgemeester met 3 of 4 schepenen of

wethouders, te Nickerie en Coronie '
Middenafdeeling (Suriname) ' '

1 Commissaris en Afdeelingsraad
1 Secretaris ' •
2 Gezaghebbers •

Gemeentebestuur, t.w. Burgemeester met 4 of 5 schepenen of
wethouders, te Paramaribo. •''

Oosterafdeeling (Cottica)
1 Commissaris en Afdeelingsraad '"
1 Secretaris '
2 Gezaghebbers

Gemeentebestuur, t.w. Burgemeester met 3 of 4 schepeneri
of wethouders, te Albina.

i

De personeelkosten bedragen in 't raam van dit schema globaal!
A. Hoofdambtenaren. '

1 Raad van Suriname of Raadpensionaris
/ 1200 to t / 1500's maands 14400 tot 18000

3 Gouvernements Secretarissen of Direc-
teuren / 800—/ 1000's maands . . . . 28800 „ 36000

3 Referendarissen of Administrateurs
/ 600 / 800's maands 21600 „ 28800

15Afdeelings-Hoofden/600tot/800 . . 108000 „ 144000
3 Commissarissen/800 tot /1000 . . . . 28800 „ 36000

B. Subalterne ambtenaren
25 Hoofdcommiezen (waarvan 1 toegevoegd

aan den Raad van Suriname) Afdeelings-
Secretarissen en Gezaghebbers / 300 tot
/600 's maands 90000 „ 180000

C. Lagere ambtenaren.
180 man a / 75—300 's maands 162000 „ 648000

453600 1090800
453600

2 1544400
772200
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Zeg rond / 800 000 gemiddeld voor Centraal en Gewestelijk
Bestuur.

De kosten van den Gouverneur met zijn Kabinet, zoowel als
de kosten van de militaire bezetting, behooren in dit schema niet
voor rekening van Suriname te komen. De Gouverneur toch, zoo-
wel als het Garnizoen, dienen bij een organisatie als door mij ge-
dacht, nagenoeg uitsluitend, in ieder geval in principe hoofdza-
kelijk het Moederlandsche belang zoodat zij ook betaald dienen
te worden door het Moederland.

Voor de noodzakelijke diensten kan eenvoudigheidshalve
op het tegenwoordig bedrag gerekend worden, dus rond
/ 2.700.000; doch de wijze van besteding dient n.m.m. voor een
deel nuttiger te geschieden, inzonderheid wat betreft het onder-
wijs, waarover later.

Deze beide groepen van noodzakelijke uitgaven vereischen te-
samen dus / 3.500.000. Het komt er nu op aan om een inrichting
van het huishouden en een verdeeling van de restende werkzaam-
heden zoodanig te regelen, dat ze niet mèèr uitgaven vorderen,
dan door de Gemeenschap opgebracht kan worden.

De uitgaven ter bevordering van klein- en grootlandbouw,
immigratie en kolonisatie zijn te Dèscnöuwen ais" essenuefei Voui
de ontwikkeling van de Gemeenschap en hiervoor dient zooveel
mogelijk uitgespaard en beschikbaar gesteld te worden.

De uitgaven voor verkeersmiddelen en diensten behooren na-
genoeg geheel te vervallen. Verkeersdiensten behooren tot die
noodzakelijke gemeenschapsbehoeften evenals huizenbouw,
kleedingmakerij, ontspanningsbedrij ven, waarin onvermijdelijk
door particulier initiatief wordt voorzien en geheel bevredigend
kan worden voorzien. Let maar eens op de snelle aanschaffing
van automobielen en de ontwikkelingvan transportdiensten in de
stad Paramaribo niettegenstaande de heerschende armoede van
de Gemeenschap! De behoefte aan groot transport tusschen
districten en de stad is nog meer zich opdringend, dan dit groo-
tendeels luxe- en amusementsvervoer in de stad. Er is dus geen
enkele reden, waarom daarin niet op voldoende wijze door parti-
culier initiatief zou worden voorzien. Dat particuliere transport-
diensten vanzelf zouden otstaan, wanneer de Gouvernements-
diensten ophielden te bestaan, zal wel niemand betwijfelen;
hoogstens zal men zich niet gerust gevoelen over de mate van
bevredigendheid van die diensten, zoowel wat betreft de dienstre-
geling als de tarieven, omdat men heel goed beseft thans verwend
te worden te dien aanzien, al doet men het anders voorkomen.
Wel, — de particuliere transportdiensten zullen natuurüjk niet
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beter zijn dan de omstandigheden motiveeren, — d.w.z. niet
frequenter en niet goedkooper, dan waarbij een winstgevende
exploitatie verzekerd is of in een redelijken termijn te verwachten
is. Slechts in dit laatste geval, dat steeds uitzondering is, is een
tijdelijk verliesgevende transportdienst gemotiveerd. Zij, die in
Suriname pleiten voor behoud van de Gouvernementsexploitatie
van rivier- en kustvaart en spoorwegdiensten, ondanks het ver-
lies, dat zij geven, onder motief, dat die diensten in den gegeven
omvang noodig zijn ter bevordering van de ontwikkeling van het
land, verliezen n.m.m. uit het oog, dat dit motief slechts gelden
kan voor duidelijk bepaalde gevallen .waarin de waarschijnlijkheid
van die volgende ontwikkeling deugdelijk vastgesteld kan wor-
den. Dat motief kan echter nooit gelden tot goedpraten en hand-
haven van een blijkbaar door overbodigheid of overmatigheid te
kostbare organisatie van een algemeen transportdienstenstelsel
in een land, waarin dat transportstelsel met geen mogelijkheid
invoed kan uitoefenen op de ontwikkeling van het land, een-
voudig, omdat de voorwaarden van ontwikkeling in het land
zelve ontbreken en het niet om het land te verbinden met een
reservoir van menschen, die naar het land dientengevolge zou-
den komen toevloeien of wel met afzetmarkten, waarheen een
overmaat van productie zou kunnen worden gevoerd. Het is in
ieder geval in de armlastige omstandigheden, waarin Suriname
verkeert, ontoelaatbaar, om een dergelijk verliesgevend open-
baar bedrijf te handhaven, indien openbare behoeften, waarin
dit bedrijf voorziet, door particulier initiatief, zij het ook op
minder ruime en goedkoope, doch voor de omstandigheden V0I7
doende wijze kan worden bevredigd. Het thans met die bedrijven
geleden verlies is niet gemotiveerd en is een absoluut verlies, dat
de Surinaamsche Gemeenschap geen zier baat en dat op geen
enkele wijze tot hare ontwikkeling heeft bijgedragen of bijdraagt.
Dat geld kan veel nuttiger besteed worden, aan wegenaanleg bij-
voorbeeld. Dan wordt er ten minste een durend bezit mee verr
wo r ven.

Dus, laat schieten die koloniale vaartuigen en spoorwegdien-
sten. Het materiaal en de spoorbaan zijn er nu eenmaal, dus zij
kunnen en moeten benut worden op zoodanige wijze, dat ze zoo-
veel mogelijk ten goede komen aan de Gemeenschap. Zij kunnen
zeer goed in exploitatie gegeven worden aan een particuliere
maatschappij, die op eigen risico werkt en geheel vrij is ten aan-
zien van de bedrijfsorganisatie, doch onder deskundige over-
heidscontrole komt te staan ten aanzien van gebruik, onderhoud
en vernieuwing van het materiaal en den spoorweg.
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Het is n.m.m. best mogelijk om te dien aanzien een bevredigen-
de overeenkomst te treffen *).
, Er zal echter op een bedrag uit de Gemeenschapsmiddelen ge-
rekend moeten worden ter bekostiging van de controle en ter
verstrekking zoo noodig van subsidie aan de exploitatiemaat-
schappij ten behoeve van het onderhouden van bepaalde dien-
sten, ingeval de betrokken ressorten, die daarmede gebaat worden
niet of nog niet in staat zijn, die subsidie zelf te verstrekken.

Voor deze doeleinden is / 50.000.— stellig genoeg.
De terugvoer van immigranten en openbare liefdadigheid zijn

onvermijdelijk, dus daarvoor dient gerekend te worden op een
zeker bedrag, op rond f 150 000 te stellen.

Rente en aflossing van geleende gelden vormen een zeer druk-
kende post: des te drukkender, omdat men nagenoeg geen nut
gehad heeft van de gelden, die daarmede moeten worden vergoed.

Voor deze anders onvermijdelijke, onvruchtbare uitgave zou
de hulp van het Moederland moeten worden ingeroepen: de eenige
en laatste financieele ondersteuning, die ervan gevraagd mag wor-
den en dan nog onder belofte van terugbetaling, zoodra Suriname
daartoe in staat mocht komen: Mij dunkt, dat als Nederland op

deze wijze kan afkomen van de chronische subsidiéenrig van de'
kolonie, dat dan zeer goedkoop zal zijn. Nederland weet dan waar-
aan het toe is — de ondersteuning is eindigend en beteekent bo-

•) Ik acht het daarom zeer jammer, dat men de aangevangen poging
daartoe zoo dadelijk heeft opgegeven. De gerezen bezwaren tegen de aan-
geboden voorstellen van particuliere zijden waren met eenigen goeden wil
best door een nader vergelijk te ondervangen geweest. Zoo zouden bijvoor-
beeld de landstransportmiddelen ter exploitaie verpacht kunnen zijn ge-
worden onder voorwaarde, dat van de overwinst, welke eventueel boven
een matig netto bedrijfswinstpercentage, zeg 5 % of 6 % van het eigen ka-
pitaal der exploitatiemaatschappij wordt gemaakt, in de eerste plaats aan
het Gouvernement zooveel wordt uitgekeerd, dat hoogstens 5 % of 6 %
van de kapitaalwaarde van het in exploitatie gegeven materiaal wordt ver-
goed. Bedrijfsbegrooting en balans moeten aan de goedkeuring van het
Gouvernement worden onderworpen, terwijl eveneens het gebruik en on-
derhoud van het materieel onder voortdurende Gouvernementscontrole
staat. Op regelmatige reserveeringen voor vernieuwing moet gerekend
worden. — Het Gouvernementsmateriaal blijft tot het einde toe Gouverne-
mentseigendom, het nieuw aan te schaffen materiaal is natuurlijk het ei-
gendom van de Maatschappij.

Het is natuurlijk best mogelijk, dat de winst van het particuliere bedrijf
niet zoo groot wordt, dat de volle vijf of zes procent voor het Gouverne-
ment ooit bereikt wordt, terwijl het volstrekt niet uitgesloten is, dat er wel
jaren zullen zijn, dat er heelemaal geen overwinst boven de 6 %, welke de
maatschappij toekomt, wordt gemaakt, doch in ieder geval bespaart het
Land dan het verlies dat het zelf bij eigen bedrijf zou geleden hebben.
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vendien een zeer belangrijke dadelijke besparing met de kans, hoe
gering ook te achten, dat 't volle bedrag ten slotte zal worden ver-
goed. Van bijna / 4.000.000.— aan subsidie en andere onder-
steuning daalt dan de uitgave ten behoeve van Suriname op
± / 1.000.000 's jaars. Doch tevens dient Nederland aan Suri-
name, dat nu maar verder zien moet, hoe het op eigen kracht ver-
der komt, zijne autonomie ten volle te laten. Da< 2a/ een zege» zt)'n
voor SttHwame — <fa/ za/ <2oe» o/>sc/ttt&£itt — ie>«Mer scAn'Mew—
Nederland garandeert geen leeningen meer van Suriname, dus
Suriname zal nergens geld kunnen krijgen, voordat het zich een
eigen deugdelijke credietbasis gevormd heeft. Het heilige moeten
zal dus vinnig nijpen en aanzetten tot energiek aanpakken. En dat
moeten we juist hebben. Aan de sleur, de gewoonheid om de
armoede en den berooiden toestand van de kolonie te aanvaarden
als een onvermijdelijkheid, waarin men zich te schikken heeft,
moet een duidelijk schokkend einde gemaakt worden, zooals
toen Generaal van Heutsz de omwallingen en prikkeldraadver-
sperringen om de militaire posten in Atjeh liet slechten en zoo
de bezetting dwong, zich tegen den vijand te beveiligen door hem
aan te pakken!

Stel de Surinaaamsche Gemeenschap voor het feit alleen te
staan en op eigen krachten te moeten bouwen en ze slaat zich er
doorheen, de kern is er goed genoeg voor. Geeft Suriname en den
Surinamers een fair chance!

Een aanduiding hoe in de andere huishoudelijke werkzaamhe-
den van de Kolonie met de minst mogelijke kosten kan worden
voorzien, ligt reeds besloten in het schema van de organisatie van
het gewestelijk en plaatselijk Bestuur. Dat schema wordt daar-
om nader kort toegelicht, voor de goede orde beginnende met het
schema voor de organisatie van het Algemeen Bestuur.

De Raad van Suriname (Raadpensionaris) denk ik mij als een
zeer belangrijke functionaris met een geheel eigen zelfstandige
positie naast den Gouverneur staande en evenals deze door de
Koningin te benoemen. Hij is het feitelijk Hoofd van de Kolo-
niale Gemeenschap, de eerste burger van Suriname. Hij vormt de
permanente schakel tusschen den Gouverneur als zaakgelastigde
van den Minister van Koloniën en de Koloniale Staten als Gezags-
college van de Koloniale Gemeenschap: Tevens is hij de regelaar
van de goede samenwerking tusschen de beide onderdeelen van
het hoofdbestuursmechanisme Koloniale Staten en Algemeen
Landskantoor. Tot dat doel is hij èn Voorzitter van de Koloniale
Staten èn Hoofd van het Algemeen Landskantoor.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:57PM
via free access



520 HET SURINAMEVRAAGSTUK

De werkzaamheid van de Koloniale Staten denk ik mij ook an-
ders dan thans het geval is. Dit college zal toch meer positief initia-
tief moeten nemen, meer rechtstreeks constructieven arbeid moe-
ten leveren: minder tijd besteden aan critiek op anderer werk,
doch meer daadwerkelijk een deel van de Bestuurstaak verrichten.

De taakverdeeling tusschen Koloniale Staten en Algemeen
Landskantoor denk ik mij in grove trekken als volgt: de Koloniale
Staten, daartoe verdeeld in werkcommissies of af deelingen,
maken de verschillende wetsregelingen van algemeenen aard (ver-
ordeningen) open stellen het program van Overheidswerkzaamhe-
den vast, onder aangeving van systeem en hoedanigheid, in acht
te nemen bij de uit te werken plannen.

Het Algemeen Landskantoor resumeert de verordeningsontwer-
pen technisch, stelt de uitvoeringsregelingen op, maakt de plan-
nen voor de uit te voeren werken op, in overeenstemming met de
aangegeven gedragslijn, berekent de financieele gevolgen.

Het aldus tot stand gekomen ontwerp-landsbegrooting, 't welk
n.h.v. zonder bezwaar in hoofdzaken over een twee- of driejarige
periode kan loopen. wordt dan gepubliceerd en na een voldoenden
termijn, om gelegenheid te geven aan de publieke meening, om
zich te uiten, in openbare zitting van de Koloniale Staten onder-
zocht en besproken,D^eJ^|pc^j^J^r^^?\J^\»r*v}Waenaftorf'

de wijze, waarop een en ander tot stand is gekomen. Onvruchtba-
re debatten en redevoeringen, zooals deze thans maar al te veel
het hoofdwerk van de Koloniale Staten uitmaken, kunnen uit bh'j-
ven, omdat de maatregelen in beginsel door de Koloniale Staten
zelf zijn opgemaakt en het slechts erom gaat, na te gaan of de
technische veranderingen, bij het Algemeen Landskantoor aange-
bracht, geen principieele veranderingen van aard in de maatrege-
gelen teweegbrengen.

Echter, zoowel Koloniale Staten als Landskantoor, beperken
zich tot uitsluitend noodzakelijke bemoeienissen van volstrekt al-
gemeen belang. Alle locale aangelegenheden behooren door de lo-
cale bestuursorganisaties en belanghebbenden tot stand gebracht
te worden.

Algemeene wetsregeling en belastingen, hygiënische- en veilig-
heidsregelingen, bebakening van kust en andere algemeene vaar-
wateren, openhouden van riviermondingen, aanleg van door-
gaande hoofdwegen en alle andere dergelijke algemeene gemeen-
schapsbelangen behooren tot het arbeidsgebied van Kolonia-
le Staten en Alg. Landskantoor.

Niet echter plaatselijke uitvoeringsregelingen binnen de door de
algemeene wetsregelingen getrokken grenzen, — ook geen werken
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van uitsluitend locaal belang als secundaire bepolderingswerken,
aanleg van steigers, aanleg van lokale wegen en kanalen, enz. Voor
dit werk zijn de organen in de betrokken ressorten zelf aangewe-
wezen en daarvoor hebben de direct belanghebbende bewoners
zelf arbeid en kosten op te brengen. Daartoe dienen de gedachte
werkorganisaties: Afdeelingsraden en Plaatselijke colleges van
Burgemeester en schepenen of wethouders. De ambtelijke be-
stuursorganen in de gewesten zijn bestemd in de eerste plaats voor
de toepassing en uitvoering van de algemeene verordeningen en
landsdiensten. Daarnaast behooren zij v.z.m. ook belast te zijn
met de uitvoering van de plaatselijke regelingen door de plaatselij-
ke organen vastgesteld.

De Commissaris echter is een functionaris van zeer bijzondere
en gewichtige positie. Niet alleen, dat hij de drager en vertegen-
woordiger is van het gezag van het algemeen Landsbestuur en
heeft toe te zien, dat de Landswetten behoorlijk worden nageleefd
en dat geen locale maatregelen worden getroffen, die het alge-
meene Landsbelang kunnen schaden of te kort doen, hij zal tevens
de drijvende kracht moeten zijn voor de ontwikkeling van zijn ge-
west. Hij zal in elk opzicht de eerste persoon in zijn gewest en dus
een eerste kracht moeten zijn. Zulke menschen, leiders en organi-
sators, heeft men alleen kans te krijgen bij voldoende aanlokkelij-
ke arbeidsvoorwaarden, zoowel wat betreft het gewicht van het
ambt en de ruimte van het arbeidsveld, als wat aangaat de mate-
rieele positie.

Suriname is een kleine gemeenschap en een compact gevormd
land. Een verdeeling in drie gewestelijke ressorten is niet alleen
n.m.m. praktisch zeer wel mogelijk — zelfs bij de bestaande ge-
brekkige verkeerswegen — doch ook volstrekt noodzakelijk om
een voldoend arbeidsveld op te leveren voor een man van de kwa-
liteiten, als ik mij den Commissaris denk eenerzijds en anderzijds
om een voldoende salarieering van het ambt mogelijk en gemoti-
veerd te maken.

Een andere eisch is, dat de Commissaris niet gebonden moet
worden aan zijn bureau voor allerlei futiel administratiewerk. Hij
moet niet in kleine dagelij ksche bestuurszorgen verzwolgen wor-
den, doch in staat zijn over het geheel heen te kunnen zien om
richting en snelheid van de bestuursmachine naar den eisch te
kunnen regelen, met één woord dus om te kunnen besturen. Daar-
om moet hem voor de administratie en controle voldoende en vol-
doende bekwaam personeel worden toegevoegd.

De Commissaris dient in voortdurende samenwerking met den Af-
deelingsraad te verkeeren en zal daar van de voorzitter moeten zijn.
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Deze Raad, samengesteld door verkiezing, werkt op overeen-
komstige wijze als de Koloniale Staten. De Commissaris zal het
initiatief der leden voortdurend moeten stimuleeren en van hen uit-
gewerkte, in ieder geval duidelijk aangegeven voorstellen vergen.
Het Raadslidmaatschap moet geheel het karakter dragen van een
eerepost. Aangezien nu van de leden veel arbeid zal gevergd wor-
den en het lidmaatschap geen sinecure zal zijn, kan verwacht wor-
den, dat zich slechts personen voor een verkiezing in dien Raad be-
schikbaar zullen stellen, die behalve veel waren gemeenschapszin
ook een zekere mate van financieele bewegingsvrijheid zullen be-
zitten : maatschappelijk geslaagde personen dus, die in de praktijk
bewezen hebben wat waard te zijn. De Raden zullen dus klein ge-
houden moeten worden, daar de keus niet groot is. Het zelfde geldt
m.m. voor de Koloniale Staten en voor Burgemeester en Schepenen.

Eenige finantieele tegemoetkoming van deze Gemeenschaps-
voormannen — ook van de leden van de Koloniale Staten — zal in
verband met hetgeen van hen gevorderd wordt, stellig op zijn
plaats zijn. Het bedrag moet echter zoo laag gehouden worden,
dat het karakter van eerepost niet verloren gaat en de fondsen
moeten voor de locale colleges gevonden worden uit locale contri-
bution. In dit schema is er geen plaats voor een afzonderlijken
Raad van Bestuur. Het staat zoowel den Gouverneur als den
Raad van Suriname (Raadpensionaris) echter vrij om raad te vra-
gen aan een ieder, hetzij individueel of in comité, dien hij daartoe
geschikt acht.

Uit deze beknopte toelichting zal het duidelijk geworden zijn,
op welke wijze ik mij het „zelf doen" van de huishoudelijke werk-
zaamheden door de Gemeenschapsleden denk voor dit gedeelte.
Voor een ander gedeelte van de huishoudelijke werkzaamheden
kan een bepaalde groep Gemeenschapsleden ook zeer nuttig werk-
zaam zijn bij de toepassing van het „selfhelp"-principe en dat is bij
de belastinginning.

Het komt er maar op aan daartoe een doelmatig belastingsys-
teem uit te werken. Ik denk daarbij aan de winkeliers en andere
tusschenpersonen, die bij den verkoop van goederen of diensten
uit hoofde van beroep betrokken zijn. Alle belasting moet in laat-
ste instantie voortkomen uit inkomen of verdienste. Het inkomen
wordt op een onbeduidend gedeelte na, dat als baar geld thuis op-
gepot wordt, benut om er goederen of waarden of diensten voor te
koopen. Praktisch het totale inkomen van de gezamenlijke ge-
meenschapsleden wordt naar den handelaar — in den ruimsten
zin op te vatten — gebracht. Door tusschenkomst van dezen zijn
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dus alle inkomsten te treffen — hoe groot en hoe klein deze ook
zijn.

Welnu, dat de handelaren dan optreden als belastinginners van
de Gemeenschap. Dat gaat in een moeite door met de inning van
hun eigen gelden en het is goedkoop. Ik denk hierbij aan een sys-
teem van indirecte belastingen, en in dit geval inzonderheid aan
een verteringsbelasting. Niet alleen, dat de inning al zeer eenvou-
dig en goedkoop kan geschieden, doch aanslagwerkzaamheden en
vaststelling van cohieren met al de daaraan verbonden voor alle
betrokkenen onaangename en kostbare rompslomp komen te ver-
vallen. De belasting wordt voor de belastingplichtigen veel ge-
makkelijker op te brengen — en de controle op de inning wordt
eveneens veel gemakkelijker, daar ontduiking zeer bemoeilijkt
wordt; trouwens door de luttele bedragen, waarin de belasting als
't ware met dagelijksche betalingen, wordt voldaan, zal daartoe
weinig prikkel bestaan. De controle op de inning wordt zeer ver-
eenvoudigd en beperkt. De ervaring met de vermakelijkheidsbe-
lasting, vendurechten en rechten bij den verkoop van vaste goede-
ren zijn er, om dit te bevestigen. Men heeft dit soort belastingen
slechts uit te breiden ook over winkel- en andere roerende goede-
ren en zoo mogelijk ook diensten.

Een praktisch stelsel van indirecte belastingen en retributiën
als hoofdbron van inkomsten van het Landsbestuur is zeer wel
mogelijk, vooral bij de Surinaamsche verhoudingen en n.m.m. om
den eenvoud en de goedkoope perceptie en controle zeer aan te be-
velen. Natuurlijk kleven er ook gebreken en zijn er ook bezwaren
verbonden aan een dergelijk belastingsysteem: Maar is er wel een
belastingsysteem, dat volmaakt en volledig bevredigend is?

Op alle belastingen zijn correcties noodig om de billijkheid van
de werking voor de verschillende individuen zooveel mogelijk te
benaderen. Zoo ook zullen correcties daartoe noodig zijn bij het
gedachte belastingstelsel.

Een van de op den voorgrond tredende bezwaren tegen de ver-
teringsbelasting — in 't algemeen tegen indirecte belastingen — is
dat groote gezinnen zwaarder getroffen worden dan kleine gezin-
nen en alleenstaande personen, die juist beter een relatief grooter
belastingbedrag kunnen bijdragen. Wel, groote gezinnen kunnen
weer bij wijze van compensatie tegemoet gekomen worden met
schoolgeld, medicijnen, geneeskundige behandeling. Het gaat niet
om het beste, meest volmaakte belastingstelsel, maar om de een-
voudigste, minst ingewikkelde en goedkoopste manier om prak-
tisch met den mogelijk minst voelbaren druk aan de grootst moge-
lijke belastingopbrengst van de Gemeenschapsleden te komen.
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Want de bijdragen van de Surinaamsche Gemeenschapsleden
moeten onvermijdelijk opgevoerd worden om voldoende geld be-
schikbaar te krijgen om op eigen kracht het huishouden te voeren
en het Gemeenschapsbedrij f behoorlijk te kunnen financieren en
tot ontwikkeling te brengen.

Een belasting, welke eveneens zonder bezwaar verhoogd of in
toepassing uitgebreid kan worden, is de heffing van zegelrechten
en successierechten.

Een ander middel om de landsin komsten te verhoogen op een
voor de Gemeenschapsleden weinig hinderlijke manier, is toepas-
sing van het regie- of monopoliesysteem voor zooveel mogelijk ar-
tikelen als daarvoor, zonder verstoring van het particuliere be-
drijfsleven, in aanmerking kunnen worden gebracht en die zekere
winst beloven. Tot deze artikelen behooren n.m.m. vuurwapenen,
munitie en springstoffen, alle soorten geïmporteerde dranken, me-
dicijnen, tabak, sigaren en sigaretten, opium, petroleum en vloei-
bare bijproducten, rolprenten. De Overheid moet daarbij niet
zelf als handelaar en detaillant optreden, de aanschaffing, beoor-
deeling van markt en behoefte en de afzet aan winkeliers en andere
detaillanten behooren te worden opgedragen aan een of meer be-
kwame, integre, gevstigde firma'(s), die de Surinaamsche markt
in dat soort artikelen door langjarige ervaring door en door kent
(kennen). Op de wijze, waarop zij hare taak vervult (vervullen),
moet natuurlijk voortdurende effectieve controle uitgeoefend
worden door een ambtelijk deskundige en zn. een commissie uit
de Koloniale Staten.

Voor winstbelovende Gouvernementsproductie- of dienstbedrij-
ven van eenige beteekenis bestaat in Suriname nog geen gelegen-
heid. Koloniale vaartuigen — om van den spoorweg te zwijgen —
bewijzen dat wel duidelijk genoeg.

Slootwijk is van meet af een bedenkelijk avontuur geweest, ge-
volg van kortzichtige naaperij van Nederlandsch Indië in conse-
quentie van de misvatting van het eigen wezen en de eigen omstan-
digheden van de Surinaamsche Gemeenschap. In mijnen gedach-
tengang behoort ook dat bedrijf, evenals de verkeersbedrijven, en
op soortgelijke wijze, aan een particulieren exploitant verpacht of
overgedaan te worden.

Het eenige overheidsbedrijf, dat in Suriname mogelijk is niet al-
leen, doch absoluut geboden is als eenig essentieele middel om de
kolonie tot ontwikkeling te brengen is . . . . de verkoop van grond
en de daartoe bevorderlijke nevenbedrij ven.

De eenige werkelijke permanente en soliede doch nog latente
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rijkdom van Suriname is grond, vruchtbare grond in overvloedige
uitgestrektheid!

Dat bezit moet tot waarde gebracht worden door het aan den
man te brengen en daardoor tevens den man daarop te brengen.

Vooralsnog kan dit grondbedrijf echter geen inkomsten ver-
schaffen : integendeel er moet geld bij — want zooals hij daar ligt,
is de grond niet aantrekkelijk, zelfs niet, wanneer hij cadeau
wordt gegeven. Hij moet eerst in bewerkbaren en bewoonbaren
toestand gebracht worden: maar dan ook kan hij en moet hij de
daarvoor bestede kosten opbrengen. Het zoeken is nu juist naar
de financieele middelen om dezen toestand te kunnen scheppen.

Naast de gedachte indirecte belastingen en monopolies blijven
van zelve alle soorten retributiën, concessie- en vergunningsrech-
ten enz. bestaan, echter alleen voor zoover de innings- en admini-
stratiekosten niet grooter zijn dan de opbrengst. Voorts dienen
als /attisinkomsten te vervallen alle soorten heffingen, die meer
eigenaardig behooren tot inkomstenmiddelen van /oca/e besturen.

Om de gedachte te bepalen volge een globale raming van de in-
komsten volgens het door mij gedachte heffingen-systeem.

I. Landsinkomsten.

A. Heffingen indirect drukkende op inkomen.
1. Invoerrechten (verhoogen) / 1.750.000
2. Verteringsbelastingen j

omzet bel. uitv. rechten | - 1.800.000 *)
vendurechten enz. J

3. Accijnzen op binnenlandsch gedistilleerd. . / 500.000
4. Belasting (accijns) op lucifers - 25.000
5. Zegelrechten / 175.000
5. Vergunnings-en concessierechten balata . . - 150.000
7. Vergunningsrecht bauxiet - 50.000
8. id. andere delfstoffen - 30.000
9. id. onderzoek hout en cultuur 20.000

/ 4.500.000

B. 10. Successierechten (verhoogen) . . . . . . / 15.000
C. Vergoedingen voor bewezen diensten.

11. Schoolgelden (verhoogen) - 100.000
12. Geneeskundige belasting - 100.000

215.000

Gem. 7i/j % van 25 m.m. Productie.
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7>ans/>ortf / 215.000
13. Ontvangen kosten inzake in- en uitvoer
van goederen / 10.000
14. Weeg-, bergloonen en entrepotrechten . . - 20.000

D. Retributiën.
15. Belasting op goud - 25.000
16. Retributie.op.balata - 70.000
17. Retributie voor hout - 15.000

E. Opbrengst Landsbedrijven.
18. Annuïteit geïmporteerde arbeiders (5 %
van 10.000 X / 500) - 250.000
19. Annuïteit ontgonnen terrein gr. land-
bouw. (2 % van / 1.000.000) p.m.

Opbrengst annuïteit in natura kl. land-
bouw (10 % van / 500.000.) - 50.000
Verkoop domeingrond - 100.000
Opbrengst Ploegbedrijf p.m.
Id. electriciteitsvoorz p.m.
Id. brandhoutbedrijf - 50.000
Terugbetaling van voorschotten en rente . - 25.000

Opbrengst 's Lands monopoliën - 100.000
Opbrengst posterij - 55.000
ld, telefoon - 36.000

, ld. draadl. telegr p.m.
Id. klein vee en landb. bedrijven - 10.000
ld. havenbedrijf - 6.000
ld. pensioen stortingen - 23.000

: / 1.060.000
. . 4.500.000

• / 5.560.000

De locale gemeenschappen kunnen hare inkomsten verkrijgen
uit:
1. Straatbelasting ten behoeve van onderhoud, verbetering, aan-

leg, verlichting van straten in Paramaribo, Nickerie, Coronie en
Albina, te heffen van alle volwassen inwoners en alle bedrijven
naar een bepaalde veelvoudschaal van een vast minimumbe-
drag in verband met klasse-indeeling van personen en bedrijven
met in achtneming gebruik van bedrij f s- en nuts-voertuigen

/ 100.000

/ 100.000
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ƒ 100.000

2. Wegengeld buiten de steden en dorpen naar
soortgelijken maatstaf als straatbeiasting . . . » - 150.000

3. erfbelasting (huurwaarde belasting ten behoeve
van draineering, vuilopruiming, hygiënische maat-
regelen, brandweer, van huis -en grondeigenaren in
de steden te heffen — (naar de waarde van onroe-
rend goed) . . . . . . . . . . . . . . . . . - 180.000

4. akkergeld(ten behoeve van onderhoud hoofdbedij-
kingen en loozingen kl. landbouw, naar de opper-
vlakte land in bezit / 25.000

5. Luxebelastingen (drie en meer dienstboden, hon-
den, paarden, voertuigen, vaartuigen, huisinrich-
ting enz.)

a. steden - 10.000
d. district - 5.000

6. Patent en vergunningsrecht (bedrijven en am-
bachten — sterke drank verkoop —}
a. steden . - 75.000
è. districten - 25.000

7. Bijdrage van het land voor uit te voeren werken
in algemeen belang p.m.

8. Hoofdelijke bijdrage van betrokkenen bij uit te
voeren bijzondere werken p.m.

/ 570.000
Op deze wijze zouden de landsinkomsten tot ruim

/ 6.000.000 zijn op te voeren, Dit bedrag is dan ook werkelijk het
minimum, dat een behoorlijk gemeenschapshuishouden en effec-
tieve maatregelen tot ontwikkeling van de Gemeenschap mogelijk
maakt. De gewone huishoudelijke uitgaven, ontdaan van alle noo-
delooze en onnuttige verliesposten ten behoeve van verkeers-
diensten en landskoffieondememing e.d. mogen hoogstens-
/ 4.500.000 kosten. Dat moet als een onverbiddelijke grens gesteld
en in acht genomen worden en administratie en werkzaamheden
moeten daarnaar geregeld worden. — Minstens l*/i miljoen moet
beschikbaar gesteld worden voor de ontwikkeling van de Ge-
meenschap. — Dit ontwikkelingswerk is van alles overheerschend
belang; al 't andere moet daaraan ondergeschikt gemaakt en daar
aan aangepast worden. Want in dezen ontwikkelingsarbeid zit de
eenige mogelijkheid en kans voor Suriname om het tot een welva-
rende kolonie te brengen.

Voor dezen opbouw moet een vast plan van uitvoering opge-
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maakt worden en dit plan moet vastbesloten afgewerkt worden,
totdat alle daarin ontworpen objecten afgewerkt en volledig tot
stand gebracht zijn. Geen bestuurswisseling mag de continuiteit
van dit werk kunnen verstoren: de uitkomsten van het volledig
uitgevoerde plan zelf na een behoorlijk en van tevoren vast te stel-
len termijn van werking mag de eenige factor zijn, die beslissend
over het al of niet juist geziene daarvan oordeelt.

IV. SCHETSONTWERP

Ik gaf reeds in algemeene trekken aan in welken geest en op
welke wijze de opbouw en ontwikkeling van Suriname naar mijn
inzicht gezocht moet worden. Thans zal ik trachten in even grove
trekken het eerste gedeelte van een uitvoeringsplan te schetsen.

Vooraf de doelstelling van het plan. Het zal moeten om-
vatten maatregelen, die de omstandigheden scheppen waardoor:

Ie. de volle benutting van het aanwezig economisch produc-
tievermogen van de bevolking mogelijk gemaakt en tot het rede-
lijk economisch minimum ook praktisch verkregen wordt, zoodat

2e. een economische productie wordt verworven, voldoende om
te voorzien in de middelen voor eenvoudige, doch aan alle redelij-
ke eischen in verband met den ontwikkelingsgraad van de kern
der bevolking beantwoordende inrichting van de koloniale huis-
houding, zonder een overgrooten druk van belasting op inkomen,
vermogen en arbeid van de gemeenschapsleden te vereischen.

De termijn, waarin vastgesteld moet zijn, dat op de gevolgde
wijze het doel al of niet bereikt zal worden, is 10 jaren.

Het in algemeene bewoordingen aldus omschreven doel dient
nader met concrete grootheden vastgesteld te worden.

Wat is het economisch productie-vermogen van de Surinaam-
sche bevolking en welk deel daarvan blijft onbenut of heeft geen
nuttig effect? Deze is uiteraard een onmogelijk met mathemati-
sche juistheid te beantwoorden vraag. Er zal dus een grootheid
hiervoor op aannemelijke wijze beredeneerend geschat moeten
worden. Neemt men nu in aanmerking, dat ± 50.000 individuen,
— dat is weinig minder dan de helft van de totale bevolking — in
de 4 steden en dorpen wonen terwijl deze stedenbevolking be-
staat uit het meest intelligente deel van de bevolking; dat voorts
het overgrootste deel dezer stadsbevolking niet of althans zeer
weinig deelneemt aan de voortbrenging in engeren zin van het land:
dat een ander belangrijk deel van de bevolking, nl. de klein-land-
bouwers, dat wel ten volle deelneemt aan de productie dit doet
met gebrekkige kennis en methodes, onvoldoende en gebrekkige
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hulpmiddelen en organisatie en onder allerlei bezwarende om-
standigheden werkt; verder nog, dat de grootlandbouw door
kapitaalgebrek en andere belemmerende omstandigheden ook
niet vol rendement kan geven, tenslotte ook nog, dat tijd en
arbeidsvermogen in het balata- en goudbedrij f op zeer onecono-
mische wijze worden benut, dan schijnt het niet overdreven, wan-
neer het aanwezige productievermogen op het dubbele wordt aan-
genomen van hetgeen thans wordt gepresteerd.

De waarde van de totale Gemeenschapsproductie, stoffelijke en
onstoffelijke, nu te schatten op rond 25 miljoen gulden *) moet
dus naar den maatstaf van de tegenwoordige bevolkingssterkte
verdubbeld worden. Van ongeveer / 250,— per hoofd en per jaar
moet zij gebracht worden op / 500 per hoofd en per jaar. Aanne-
mende nu, dat de bevolking regelmatig met 3500 zielen per jaar
vermeerdert, dan zal de bevolking na tien jaren in totaal tot
150.000 zielen aangegroeid zijn, zoodat de waarde van de Suri-
naamsche productie dus tot 75 miljoen gulden moet zijn gestegen.

De waarde van den uitvoer is op rond 7 miljoen gulden thans te
berekenen, terwijl de invoerwaarde op 9 miljoen gulden kan
worden afgerond *).

Bij het bestaan, dat de Gemeenschapsleden nu leiden, heeft de
Surinaamsche Gemeenschap in totaal noodig voor 25 m.m.
+ 9 m.m. —7 m.m. gulden waarde aan goederendiensten.

Het individueele materieele bestaan in Suriname is in 't alge-
meen slecht te noemen en beantwoordt niet in redelijke mate
aan de behoefte van het intelligente en naar westerschen stan-
daard opgevoede deel der bevolking. Het individueel inkomen zal
minstens met 50% verhoogd moeten worden om een redelijk be-
staan mogelijk te maken. Dus thans zou daartoe noodig zijn in
totaal rond (27 + 13 7») = 40 m.m. gulden of een productie-
waarde per hoofd van rond / 400 's jaars.

Thans zou voor het tot het uiterste te beperken koloniale huis-
houden minstens 6 m.m. gulden van de gemeenschapsproductie
afgestaan moeten worden d.i. '/as of 24 %.

Een gelijkblijvend absoluut bedrag behoudend bij verhooging
van de productie tot het zooeven aangenomen redelijk minimum-
inkomen van de Gemeenschap, zou die belasting druk slechts •/«,

*) Dit bedrag is vrij willekeurig aangenomen, doch heeft voor het doel een
voldoende mate van waarschijnlijkheid.

*) Deze zijn de afgeronde gemiddelde waarden van de 9 laatste jaren tot
en met 1922. De buitengewoon ongunstige verhouding tusschen in- en uit-
voer waarden voor de jaren 1921 en '22 kan niet langdurig bestendigd
blijven.

34
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of 15 % bedragen en over 10 jaren zouden bij gelijken belasting-
druk de landsinkomsten in totaal beloopen 15 % van 60 m.m. of
9 m.m. gulden.

Bij stijging van de productie tot het volle praktisch mogelijke
rendement zou er een overschot, dus gemeenschapswinst over-
blijven van 75 m.m. — 150.000 x 400 = 75 m.m — 60 m.m. = 15
m m. gulden.

Hieruit zou zonder bezwaar een zoodanig bedrag kunnen wor-
den afgezonderd, dat het gemeenschapshuishouden op een voet,
overeenkomende met den ontwikkelingsgraad van de Gemeen-
schap is in te richten.

oe/ raw AeJ >̂/aw zew^ <2MS : verwerving' va» cc» />ro-
van / 500 >̂er /JOO/̂  va« rfe ievo/Amg.

De middelen tot bereiking van dit doel zijn driesoortig:
Ie. geestelijk, 2e. fysiek, 3e. materieel.
In de eerste plaats moet aan de Gemeenschapsleden geleerd

worden, hoe de productiemogelijkheid, die het land biedt, het
best benut en uitgebuit kan worden en den geest bij hen gewekt
worden, om dit ook te willen doen.

En is het niet een merkwaardig bewijs van den ban, waarin de
Surinaamsche Gemeenschap gevangen zit, dat het onderwijs in
Suriname op alles anders ingericht is en doelt behalve daarop!

Is het niet dwaas, dat het arme berooide Suriname de voorbe-
reidende opleiding verzorgt en bekostigt van dokters, juristen,
ingenieurs, officieren, handelslieden, machinisten, planters voor..

Nederland en Nederlandsch Indië, de Vereenigde Staten
van Amerika en andere landen en zijne zonen onkundig laat hoe
de overvloedige gaven, die de eigen bodem zoo willig schenkt, er
uit te verkrijgen en daartoe voor duur geld minimaal effectieve
arbeidskrachten uit het verre Indië betrekt ?!

Hoe zou de Surinaamsche Gemeenschap zich kunnen verant-
woorden, wanneer zij eens op de vraag „wat deedt gij met de ta-
lenten, die U zijn gegeven" antwoorden moest ?!

Het doel, dat elke Gemeenschap dient na te streven bij de voor-
ziening in het onderwijs voor hare jonge leden kan, wel begrepen,
geen andere zijn dan „to make (them) better citizens of the Com-
munity!" En vooral geldt dit, wanneer de Gemeenschap nog niet
tot volle ontwikkeling is gekomen.

Zoo dient in Suriname het onderwijs erop berekend te zijn om
de Surinaamsche jeugd toe te rusten, om een behoorlijk bestaan
in het eigen land te vinden en de welvaart van de Gemeenschap
voortgaande te verhoogen, door gebruik maken van de productie-
gelegenheden, die het land zelf biedt. . . .
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De mogelijkheid, zoowel van het een als van het ander, is in
Suriname te vinden hoofdzakelijk in den landbouw. De landbouw
is fundamenteel in Suriname en daarop moet het algemeene open-
bare onderwijs uitsluitend ingesteld zijn.

De scholen behooren als hoofddoel — onder de bestaande om-
standigheden zelfs als eenig doel — na te streven verschaffen van
kennis en vaardigheid en kweeken van liefde en hoogachting voor
het landbouwbedrijf.

Het onderwijs in Suriname dient om te beginnen dadelijk in
dezen geest gereorganiseerd te worden. Voor kinderen die na vol-
brachten schooltijd volstrekt geen aanleg, geschiktheid of neiging
blijken te hebben voor den landbouw, is de algemeene elemen-
taire ontwikkeling, welke vereischt wordt om een goed landbou-
wer te worden ook voldoende om in een ander vak of ambacht ver-
der bekwaamd te worden.

Het spreekt vanzelf, dat inrichtingen van beperkten omvang tot
opleiding tot andere gewone ambachten of werkkringen ook aan-
wezig behooren te zijn, doch het algemeene onderwijs voor de
groote massa behoort geheel ingesteld te zijn op bekwaming voor
den landbouw, het lager zoowel als het meer uitgebreid lager en
middelbaar onderwijs.

Ouders, die hunne kinderen een andere richting op willen sturen
kunnen daartoe tot oprichting van bijzondere scholen trachten te
geraken. Aan zulke scholen kunnen redelijke subsidies worden
verstrekt, doch aangezien zij geen direct nut hebben voor de Ge-
meenschap — (integendeel eer een schadelijk gevolg voor haar
zullen hebben voorzoover de leerlingen van die scholen buiten Su-
riname hunnen werkkring zullen moeten vinden) — zoodat zij
slechts de idividueele belangen van de betrokken ouders en leer-
lingen dienen, moet de subsidie strikt naar verhouding van de bij-'
drage van de betrokken ouders in de belastingen afgemeten worden.

Voor de organisatie en inrichting van het volksonderwijs en de
opleiding voor den landbouw kan de organisatie in de Philip-
pijnen tot voorbeeld aangewezen worden. Het daar gevolgde sy-
steem lijkt zeer aantrekkelijk en schijnt ook goed te werken *).

Reorganisatie van het onderwijs is echter voor het heden niet

•) In het algemeen heb ik uit hetgeen ik daarover las en hoorde, den in-
druk gekregen, dat in de Philippijnen de toestanden en omstandigheden
veel meer punten van overeenkomst hebben met onze Surinaamsche toe-
standen dan bijvoorbeeld in Ned. Indië het geval is. Het lijkt mij daarom
niet ondienstig, dat in Suriname meer aandacht gewijd wordt aan hetgeen
in de Philippijnen ter bevordering van de openbare zaak en welvaart ver-
richt is en succes heeft.
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genoeg. Behalve de jeugd, moeten ook de ouderen onderricht
worden en tot juister inzicht en begrip van hetgeen noodig en
nuttig is en hun te doen staat, gebracht worden. Er zal dus een
intensieve propaganda onder hen gemaakt moeten worden en
goede, aantrekkelijke en direct voordeelige praktische landbouw-
cursussen ten behoeve van hen georganiseerd. Een zeer ruim en
voortgezet gebruik van „educational films" zal ook zeer werk-
zaam het doel kunnen dienen. Speciaal met het oog op de benut-
ting van de film als propaganda- en volksopvoedings- en onder-
richtsmiddel heb ik mij een Gouvernementsmonopolie van rol-
prenten gedacht.

De aantrekkelijkheid en gerieflijkheid van het leven op het land
moeten zooveel mogelijk bevorderd worden. Aanleg van goede we-
gen, mogelijke aansluiting aan telefoon, vorming van gezellige,
gemakkelijk bereikbare landelijke centra, waar afleiding, amuse-
ment en ontspanning gevonden kunnen worden, zijn evenveel ge-
wichtige en werkzame middelen daartoe. Deze behooren echter
tot de materieele middelen, welke nader besproken zullen worden.

De landbouw moet in de waardeering van de bevolking tot edel-
arbeid verheven worden. Het feit landbouwer te zijn moet een
cachet van gezienen maatschappelijken stand geven. De zelfstan-
dige landbouwer met een eigen hoeve moet zich als een country

gentleman voelen en gewaardeerd worden. Bezit van een land-
goed met het karakter van een groot landbouwbedrijf moet als 't
ware stempelen tot den adel van het land.

Met alle middelen moet de mutueele samenwerking van alle
klassen der koloniale bevolking in het landbouwbedrijf van meet
af bevorderd worden.

Een constructie, waarbij een kapitaal verschaffend en leiding
gevend ontwikkeld persoon, een voorlichting verstrekkend land-
bouwdeskundige en eenige intelligente personen als zelfstandige
beheerders van hoeven of middellandbouwbedrijven samenwerken
lijkt mij daartoe zeergeschikt.

Deze propaganda voor den landbouw is van het grootste ge-
wicht : zij moet de bezieling, de opofferingsgezindheid en het ver-
trouwen brengen, noodig om de volharding en het doorzettings-
vermogen te kweeken, welke vereischt worden, om deze algeheele
omzetting van de maatschappelijke inrichting en arbeid door te
voeren en tot een geslaagd resultaat te brengen. Het spreekt im-
mers vanzelf, dat tallooze moeilijkheden zullen moeten worden
overwonnen en vele teleurstellingen doorstaan, doch deze zullen
niet mogen afschrikken, integendeel moeten prikkelen. Het moet
als 't ware een sport zijn voor de Surinamers, om het arme en als
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hopeloos beschouwde geboorteland tot een welvarende, bloeiende
kolonie te maken. De geest es- en gemoedstoestand, welke ontvan-
kelijk maakt voor een dergelijke opvatting en een dergelijk edele
kamplust, moet met den meesten ernst op weloverdachte en we|
uitgevoerde en doorgezette wijze in 't leven geroepen en gehouden,
en voortgaande geintensiveerd worden.

Hierin is een schitterende sociale taak voor school en kerk in
Suriname weggelegd.

Een gewichtig onderdeel van de volksopvoeding in Suriname,
dat nagenoeg geheel verwaarloosd is en wordt en dat toch door
den economischen en maatschappelijken toestand, zoowel als met
het oog op de typische karaktereigenschappen van de Surinaam-
sche bevolking van zoo buitengewoon belang is, is de lichamelijke
ontwikkeling en de daarmede gepaard gaande hygiënische en
tuchtopvoeding.

De decenniën lange ongunstige economische toestand van het
land, waardoor onvoldoend loonende arbeidsgelegenheid voor
een groot en steeds wisselend samengesteld deel van de bevol-
king bestond, heeft een algemeene ondervoeding veroorzaakt,
tengevolge waarvan de fysieke gesteldheid van de bevolking verre
van bevredigend is. De buitengewoon groote percentages afkeu-
ringen bij werving voor den militairen dienst in Oost Indië toonen
dat reeds aan. Doch men kan het den menschen ook aanzien.
Onder de Creolen is een zeer groot aantal weinig krachtig ge-
bouwde en fysiek minderwaardige individuen bepaald opvallend.
Bovendien werkt de heterogene samenstelling van de bevolking
zoowel als de wijze, waarop die samenstellende elementen zijn
bijeengebracht, in verband met allerlei sociale misstanden, een
progenituur in de hand, waarbij veelvuldig zeer ongunstige voor-
waarden voor de fysieke en psychische gesteldheid zich doen
gelden. Het is dan ook voor een goed deel aan den krachtigen in-
vloed van de zending te danken, dat het karakterbeeld van de
Surinaamsche Creolenbevolking als geheel nog zoo'n gunstigen
indruk maakt. De invloed van den clerus kan echter niet de ge-
heele stof beheerschen, welke gekneed moet worden en is niet
sterk genoeg om dit kneedproces zoo grondig te verrichten, dat
het meest gunstige resultaat wordt bereikt, dat het ruwmateriaal
toelaat.De Gemeenschapsoverheid moet daarbij een handje helpen.

Daarbij komt nog de ondermijning van het fyziek der bevol-
king door mijnworm en filariaworm, gevolg van de onvoldoende
mate van ontwikkeling zoowel als van lichaamsbeschutting, welke
te verwachten is onder de geschetste omstandigheden.
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Bovendien doen zich ook gelden de zelfoverschatting, het ge-
brek aan gevoel voor samenwerking, en aan begrip van nood-
zakelijke ondergeschiktheid, de zucht naar vermaak en neiging
tot losbandigheid, de gemakkelijke berusting in armzaligheid en
het gaarne vragen van en steunen op philantropische hulp van
anderen.

Militaire dienst kan zijn heilzamen invloed in Suriname niet
doen gelden. Doch een organisatie voor lichamelijke oefening en
voor de ontwikkeling van den zin voor reinheid en netheid, orde,
tucht en subordonnatie is noodig als brood in Suriname.

Uit eigen behoefte van de meer ontwikkelde jongelingschap van
de bevolking neemt de beoefening van wandelsport, zwemsport en
balspelsport voortdurend toe. Doch dat beperkt zich tot een te
kleine groep en er is geen welbewust doel ten bate van het alge-
meen gemeenschapswelzijn, dat daarbij beoogd, systematisch en
met kennis van zaken nagestreefd wordt. Hier vindt de Overheid
haar aanknoopingspunt, hare rechtvaardiging en haren plicht tot
regelend ingrijpen. Zij stelle in een oefenplicht voor alle jongelie-
den van beider kunnen van 15 tot 20 jarigen leeftijd. Voor jon-
gere kinderen worden georganiseerde sport en spel en het padvin-
derswezen zooveel mogelijk bevorderd.

Gedurende de oefenplichtperiode dient ook aan alle mogelijke
sport en aangename, lichaam sterkende spelen gedaan, doch te-
vens het ernstige doel van de oefening daarbij duidelijk kenbaar
gemaakt te worden. Bevordering van het onderhouden van de
geoefendheid in sport- en oefenvereenigingen na afloop van de
oefenplichtperiode behoort ook met alle middelen gediend te wor-
den.

Ontwikkeling van een denkbeeld betreffende de wijze, waarop
de oefeningen tijdens de oefenplichtperiode georganiseerd en ge-
leid zouden kunnen worden zou te ver voeren, doch het is mijne
overtuiging, dat bij een juist partijtrekken van de uitgesproken
voorliefde voor vertoon en praal en neiging tot spel en wedijver
van de Surinaamsche Creolenbevolking de oefenplicht populair
gemaakt en tot een uiterst heilzaam en effectief instituut voor de
verheffing van de volkskracht en de volksgezondheid en voor de
sterking van hare energie en veredeling van haar karakter kan
gemaakt worden.

Hand aan hand met de geestelijke en fyzieke vorming van de
bevolking, moet de materieele uitvoering van het plan gaan.

Met vastberaden greep dient het bestaande wrakke en in wan-
verhoudingen opgezette gebouw van de staatsorganisatie afgebro-
ken en in juistere, bescheidener afmetingen beter gefundeerd en
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krachtiger geconstrueerd, herbouwd te worden. Er moet dus een
doortastende vermindering van ambtelijke bemoeienissen en
ambtelijk personeel *) doorgevoerd worden en de belastingen zoo-
veel verhoogd, dat het huishouden en het gemeenschapsbedrijf
gevoerd en uitgeoefend kunnen worden met eigen middelen.

Al dadelijk worden dan de maatregelen getroffen, die het pro-
duceeren goedkoop maken: de grootlandbouw wordt ontheven
van den zwaar drukkenden last van de arbeidersvoorziening.

De vorming van een voldoend sterke arbeidersbevolking en het
aldus scheppen van een arbeidsmarkt met normaal aanbod in het
eigen land is staatszorg. De Surinaamsche Gemeenschap werkt
voorzichzelf. De kolonie is al lang geen wingewest meer (och
arm!) voor het Moederland of voor het moederlandsche dan wel
vreemde kapitaal, noch in principe, noch in wezen.

Het motief, dat de plantage-exploitanten eigen gewin zoeken en
dus maar zelf voor den aanvoer van hunne arbeiders moeten zor-
gen, is daarom futiel en onredelijk. De werkelijke staat van zaken
eischt integendeel, dat de Surinaamsche Gemeenschap van haar
land moet trachten een wingewest te maken voor 2ic/t z<?// en /an
«ge» èate en daartoe alle middelen moet aanwenden om produc-
tieven arbeid gemakkelijk en aantrekkelijk te maken en aldus
kundige energie en kapitaal aan te trekken. De plantages, die er
zijn en ontstaan zullen in Suriname, zijn in eerste instantie Aar*
plantages. Want de Surinaamsche Gemeenschap geniet zelf de
eerste en degelijkste voordeden, die zij afwerpen. Het is dus
slechts redelijk — en wijs — dat zij zorgt voor het bestaan of ont-
staan van een goedkoope arbeidsmarkt en voor goedkoopen grond,

Welnu, het tot nu toe gevolgde systeem van aanwerving en
aanvoer van contractarbeiders door de plantages met bemidde-
lende tusschenkomst van het Gouvernement worde losgelaten en
het Gouvernement bevordere geheel op eigen hand, op eigen kos-
ten en risico, uitsluitend en enkel met het oog op het Zanisbelang,

i) „Wat moeten al die ontslagen ambtenaren beginnen", werd mij be-
zorgd gevraagd. In de eerste plaats: landbouwers en voor de rest, wat ze te
doen zullen vinden, is mijn antwoord. Wel ja, het land is geen liefdadig-
heidskolonie en de menschen geen gebrekkigen of zwakzinnigen. Iedereen
moet zich zelf door zijn moeilijkheden heen slaan op de manier waarop hij
de beste kans ziet zich eruit te redden. Natuurlijk zullen er overgangsrege-
lingen gemaakt moeten worden en deze ontslagen ambtenaren voor zoo-
veel noodig gedurende een redelijken tijd steun verleend moeten worden
om zich een nieuw bestaan te verwerven. Diegenen onder hen, die daartoe
geschikt zijn en neiging hebben, zouden b.v. in de eerste plaats in aanmer-
king komen om geholpen te worden aan het opzetten van een hoeve.
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den rege/wafo'gett toevloed van een arbeidersbevolking, waaruit de
groot- en klein landbouwer zijne arbeiders en hulpkrachten zelf en
in vrije verhouding kan trekken.

Op deze wijze kan tevens aan de scheeve verhouding, welke
thans in de bemiddeling van de Landsoverheid bij de werving
voor de plantages bestaat en hare hoogheid aantast, een einde
worden gemaakt. Immers, zooals de toestand nu is, treedt het
Gouvernement op als exploitant van een koeliewervingsbedrijf,
waarbij op bestelling wordt gewerkt en niets anders — al moge
het bedrijf ook geen rechtstreeksche winst beoogen en opleveren
en al noeme men het euphemistisch „Immigratie". Deze bemante-
lende benaming duidt reeds aan, dat men de onwaardigheid voor
de Overheid, welke in hare bemiddeling schuilt in het thans ge-
volgde systeem zeer goed gevoelt of gevoeld heeft. Bij een rege-
ling, zooals ik op het oog heb, wordt de aanwerving en aanvoer
van arbeidskrachten zoowel in principe als in wezen heusche im-
migratie, welke ten doel heeft het productievermogen van de Ge-
meenschap 6/zyvewd te verhoogen en een leemte in de Gemeen-
schapsorganisatie aan te vullen.

Een totaal aantal voor de aan te trekken arbeidersbevolking be-
hoeft niet bepaald te worden, want daar is een praktisch ongelimi-
teerde behoefte aan bevolkingsvermeerdering. Wel echter wordt
een grens gesteld door de voor het doel beschikbare middelen —
en ook door de overweging, dat voor de toevloeiende bevolking da-
delijk nuttig en productief emplooi moet bestaan. In dit laatste
zal in de eerste jaren voor het grootste deel door de Overheid moe-
ten worden voorzien in mijnen gedachtengang, zoodat het plan
van aanwerving van immigranten tevens dadelijk moet omvatten
een plan van uit te voeren werken, die voortdurend geregelde nut-
tige arbeidsgelegenheid doen bestaan en tevens een plan van kolo-
nisatie en een plan van verzekering van loonenden afzet van de
door het kwantitatief en kwalitatief toenemend productievermo-
gen snel groeiende productie van het land.

Ik neem aan, dat voor het doel gerekend kan worden beschik-
baar te zijn P/g miljoen gulden 's jaars. Dan zijn de hoofdpunten
van mijn denkbeeld als volgt:

Ie. Het Surinaamsche Gouvernement werft op eigen hand jaar-
lijks een aantal arbeidersimmigranten in Nederlandsch Indië aan,
voorloopig te stellen op 1200 tot 1600 volwassenen. Deze lieden
komen op contract uit, waaraan poenale sanctie verbonden is,
doch het contract geldt uitsluitend de partijen, nl. het Surinaam-
sche Gouvernement en de immigranten.
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2e. Er wordt een plan ontworpen voor een hoofdweg in Oost-
Westelijke strekking, Albina, Paramaribo, Coronie en Nickerie
verbindende en dadelijk aangevangen met den aanleg van het ge-
deelte Nickerie, Coronie, Paramaribo, hetzij vanuit Paramaribo,
hetzij van uit Nickerie beginnende.

3e. Gelijktijdig met den wegaanleg worden tevens links en
rechts van den weg stukken terrein, die het meest daarvoor in
aanmerking komen, hetzij omdat daartoe de minste arbeid ge-
vergd wordt en/of omdat zij zeer vruchtbaar zijn, ingepolderd en
een hoofdloozingsstelsel aangelegd, zoomede het ingepolderde ter-
rein over een redelijke oppervlakte ontboscht. Het werk dient zoo-
danig geregeld te worden, dat jaarlijks een geheel afgewerkt stuk
weg met links en rechts aangelegde en voor een begin van bewer-
king gereed gemaakte polders voor productief gebruik beschik-
baar komt.

4e. Ontwerpen en toepassen van een zoo te noemen cultuurstel-
sel met de strekking en uitwerking, dat vestiging op het ontgon-
nen terrein spoedig plaats vindt en een naarstige productie daarop
wordt bevorderd.

5e. Organisatie van een Gouvernements opkoop- en export-
dienst of bedrijf, ten doel hebbende om den afzet van de gewonnen
producten naar het buitenland te verzekeren en gaandeweg zoo
voordeelig mogelijk te doen geschieden.

JC. Over de bezwaren voor de plantages tegen het tegen-
woordige systeem van arbeidsvoorziening behoeft hier niet uitge-
weid te worden. Ze komen alle neer op deze twee reciprocief cau-
sale feiten: het is duur en in zijn werking te stroef. Doch niet al-
leen voor de plantages heeft 't systeem fundamenteele nadeelen:
ook de werving zelve en de resultaten daarvan lijden daaronder.

De noodzakelijk incidenteele wijze van werving staat een goede
voorbereiding en propaganda in den weg, terwijl de invloed van
dit voorbereidingswerk, dat aan elke nieuwe werf campagne toch
noodzakelijk vooraf moet gaan een plotseling einde krijgt, meestal
juist wanneer het werkelijk begint door te werken. Suriname
wordt daardoor in de werfressorten geen bekende klank, waar-
mede een ieder gemeen raakt: integendeel het blijft een telkens
voor het eerst gehoorde naam van een griezelig verweg gelegen
vreemd land.

Zij, die nog wel even wachten kunnen op gelegenheid om naar
een gebied, waarvan men meer en geregeld hoort spreken, en waar
blijkbaar niets buitengewoon vreemds aan is, en waarheen door-
loopend menschen gaan, melden zich niet voor Suriname. Dat
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doen slechts zij, voor wie een onmiddellijk heenkomen noodzake-
lijk is: en als regel zijn dat minder goede elementen dan zij, die nog
nog wel een bestaan kunnen vinden en geen reden hebben om
liefst zoo gauw mogelijk te verdwijnen. Wordt aldus reeds de keu-
ze voor Suriname beperkt, de omstandigheid, dat in een beperk-
ten tijd het gewenschte aantal contractanten bijeen moet zijn om
op den vast gestelden datum verscheept te worden, maakt het
noodzakelijk voor het werfbedrijf, om te nemen en te houden wat
fysiek maar even aan de eischen beantwoordt. Want in het begin
van de werving vloeien de contractanten slechts langzaam toe en
is men voortdurend in een twijfelende spanning of het aantal wel
op tijd volgeboekt zal zijn. Van een kwalitatieve selectie kan geen
sprake zijn onder zulke omstandigheden *).

Door het incidenteele karakter van de werving wordt trouwens
ook niet durend in Suriname erop gelet, in hoeverre en in welke
opzichten de kwaliteit van de opvolgende transporten verschillen.
Bovendien is er niet een eenheid, die daarbij belang heeft, doch
een veelheid met verschillende waardeering en verschillende om-
standigheden, die invloed op den aan te leggen maatstaf van be-
oordeeling uitoefenen. Als regel zullen de planters veel te blij zijn
eïncfeiYjü; cfe ar&eiifers te jfcrijgen, vraarap zij' zoo Aing"gevraaftf Aeür-
ben, om zich voorloopig veel aan te trekken van hunne hoedanig-
heid als individu en als landbouwer en kolonist. Zij voorzien in de
directe behoefte aan arbeidskracht en dat is al wat verlangd
wordt.

Zoo werkt het systeem in alle opzichten stroef en met onbevre-
digend effect. De werking van een regelmatig voortgezette en

*) Hierbij komt dat de werving op de wijze, waarop die thans geschiedt,
niet altijd in de gunstigste periode valt. Deze periode loopt van Augustus
tot Maart, terwijl in de maanden December tot en met Februari de „eeng-
roen! patjeklik", d.i. de schaarsche tijd, wanneer de rijstvoorraden der be-
volking grootendeels opgeteerd zijn, het jonge gewas op het veld staat, dus
ook weinig arbeid te doen valt, de grootste toevloed bestaat van arbeiders,
die genegen zijn te emigreeren. In Maart begint de groote oogsttijd, de „pa-
nem" met zijn overloed en jolijt, terwijl in Mei en volgende maanden de
suikerindustrie volop gelegenheid tot loonenden arbeid biedt voor een
groot aantal losse arbeiders. In de periode van Augustus tot Maart zouden
2 verschepingen zoo noodig van meerdere transporten tegelijk, kunnen
plaats vinden, in September/October een en in Februari/Maart de andere,
terwijl zoonoodig tusschen Maart en September nog een kleine aanvullings-
verscheping mogelijk zou zijn. Frequentere verschepingen zouden tenge-
volge van de eigenaardige moeilijkheden, die aan de werving voor Suriname
verbonden zijn, in de praktijk bezwaren ontmoeten.
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vloeiende werving is in alle opzichten beter. Niet dat daardoor
steeds beter soort lieden zich laten vinden en ten slotte uitsluitend
een elite onder de Indische arbeiders zich zullen aanmelden. Uit-
trekken naar een vreemd land doet slechts een bepaalde categorie
lieden — en onder de Javanen behooren tot deze categorie niet de
besten, zelfs niet de middelmatig goeden. Echter ook onder de
trekkers zijn kwaliteiten te onderscheiden: en zonder twijfel wor-
den de besten onder hen bij een durende werving in grooter getale
gewonnen, dan bij een incidenteele. Behalve dit voordeel kan men
bij een durende werving een grooter wervingsgebied bewerken.
Men behoeft zich niet te beperken tot de armzaligste volksdeelen
van Java. Men kan ook geleidelijk aan elders gaan zoeken, vooral
daar de werving als Gouvernementswerving veel meer rekening
kan en moet houden met de wenschelijkheid zooveel mogelijk lie-
den te trekken, van meet af geschikt en geneigd, om zich te vesti-
gen als landbouwer-kolonist. Er zijn in Ned.-Indië ook andere
volksstammen waaronder werving voor emigratie succes kan heb-
ben en waar een voor Suriname wellicht beter geschikt slag volk
kan worden gevonden. Zoo denk ik bijv. aan Timor, een eiland
met een vrij dichte bevolking, de schrale bodem in aanmerking
genomen. De Timorees is geen geboren landbouwer van huis uit,
— doch dat is de doorsnee Javaansche contractant evenmin. De
Timorees is daarentegen zeer ambitieus; wat een Javaan van de
categorie zwervers als regel niet is. De Timorees is of heiden of
Christenbekeerling. Hij past zich daardoor veel gemakkelijker en
zelfs gaarne aan de Westersche zeden en gewoonten aan. Hij is
veel levendiger en opvliegender van aard dan de Javaan, doch te-
vens ook veel ronder en vatbaarder voor reden.

Ik geef hier den indruk weer, verkregen door mijne ervaring als
officier met recruten van beide landaarden.

Bali en Lombok, dicht bevolkte eilanden met een zeer nijvere
landbouwende bevolking zijn ook werfgebieden, die voor Surina-
me belangstelling verdienen.

Ook de werving onder Chineezen kan dan in aanmerking ge-
bracht worden. De goede kwaliteiten van Chineezen als arbeiders
en kolonisten zijn wel zoo vaststaand, dat daarover niets gezegd
behoeft te worden. Dat ze zich op den duur niet blijvend bezig-
houden met landbouw, is ontegenzeggelijk een ervaringsfeit in
Suriname, doch hier in Ned.-Indië zijn 't op Banka bijv. Chinee-
sche kolonisten, gewezen mijnarbeiders, die de pepercultuur daar
als kleine en middellandbouwer beoefenen, terwijl er op Java tal-
rijke Chineesche landheeren en grondbezitters zijn, die het zeer
goed verstaan hunnen grond met groot voordeel te doen bebou-
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wen. Zij weten uit den Inlandschen werkman veel meer te halen
dan een westerling. In ieder geval wordt door een Chineezen immi-
gratie de bevolking versterkt met een nijver en intelligent soort
menschen en dat kan niet anders dan het land meer ten goede ko-
men, dan indien in hun plaats lieden van mindere kwalitatieve
hoedanigheid worden gesteld.

Naast dit voordeel van de mogelijkheid van een ruimer arbeids-
veld en ruimere keuze, ruimeren tijd, dus betere selectie, regelma-
tiger dus gemakkelijker loopend bedrijf voor de wervingsorganisa-
tie staat de regelmatige toevloed van arbeidskrachten in Suriname
dus regelmatige voorziening van de arbeidsmarkt. Om deze regel-
matige werving praktisch uitvoerbaar te maken dient het aantal
aan te werven lieden niet beneden een bepaald minimum te dalen.
Vervoer tegen een redelijken prijs wordt voor een reederij eerst loo-
nend bij ongeveer 400 lieden per keer. Bij een regelmatige drie of
vier maandelijksche verscheping moet het totale jaarcontingent
dus op 1200 a 1600 lieden gesteld worden.

De kosten per hoofd kunnen, alles inbegrepen tot in Suriname,
ruim gerekend, dan op / 500.— gesteld worden, zoodat de immi-
gratie van 1200 a 1600 man in een jaar rond / 600.000 a / 800.000
zal kosten. Dit geld is echter niet alleen een productieve beleg-
ging, doch behoort rechtstreeks teruggewonnen te worden door
den arbeid der immigranten zelf. Hoe dat behoort te geschieden
n.m.m. zal nader aangeduid worden.

Deze immigranten gaan dus een contract aan met het Suri-
naamsche Gouvernement en verbinden zich alle redelijke werk-
zaamheden te zullen verrichten in Suriname waar en zooals het
Gouvernement dat zal wenschen. Welnu, de immigranten worden
in de eerste plaats bestemd om te voorzien in de arbeidersbehoefte
van groot- en kleinlandbouwers, doch daarnevens ook voor andere
geëigende bedrijven.

Met voorafgaande kennisgeving en daarop te verstrekken verlof
van het Immigratiekantoor kan iedereen, die behoefte heeft aan
arbeidskrachten, onder de Gouvernementscontractanten arbei-
ders werven. Deze arbeiders komen echter geheel in vrije verhou-
ding tot de werkgevers te staan, — dus in deze verhouding be-
staat geen poenale sanctie.

Dit kan zeer goed, omdat door het Gouvernement een ruim de-
pot van arbeiders gevormd wordt en aldus de arbeidsmarkt gere-
geld ruim voorzien is. Immers de behoefte van de plantages en an-
dere koeliewerkgevers is thans te stellen op gemiddeld ongeveer
600 man, zoodat er een overmaat van 600 a 1000 man bestaat.
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Deze overmaat behoort en kan zoolang als noodig is altijd behou-
den blijven, want neemt de behoefte aan arbeiders toe, dan wordt
het jaarcontingent naar evenredigheid daarvan verhoogd, terwijl
tusschentijdsche verhooging ook steeds praktisch mogelijk is. Poe-
nale sanctie als middel tot verzekering van geregelden arbeid is
dan volkomen overbodig: aanvulling of vervanging is steeds mo-
gelijk. Onwillige arbeiders kunnen steeds teruggezonden worden
naar het Gouvernementsarbeidersdepot, want tegenover het Gou-
vernement hebben zij zich wel contractueel onder poenale sanctie
verbonden. De verkrijging van arbeiders door de werkgevers be-
hoort wel is waar in de eerste plaats en bij voorkeur door vrij willi-
gen toeloop van de arbeiders te geschieden, doch indien om de een
of andere reden op die wijze voor eenigen werkgever geen lieden te
bekomen zijn, dan wordt het benoodigde aantal arbeiders eenvou-
dig van Gouvernementswege aangewezen, tenzij mocht blijken,
dat de tegenzin van de arbeiders om voor den werkgever te wer-
ken, berust op gegronde bezwaren aangaande behandeling en ver-
zorging.

Ook wanneer het werk op plantage of ander bedrijf verminde-
ring van het aantal arbeiders toelaat kunnen de overtollige lieden
teruggezonden worden naar het Gou vernemen tsdepot, zoodat zij
geen noodeloozen financieelen druk op het bedrijf uitoefenen. De
te betalen minima dagloonen en de maxima arbeidstijden per dag
en per week, voorschriften ten aanzien van huisvesting. — voed-
selvoorziening en behandeling en andere noodzakelijke en rede-
lijke sociale regelingen worden uiteraard van overheidswege
vastgesteld en op de naleving houdt de Immigratiedienst
toezicht. De financieele kosten van deze regelingen voor de onder-
nemingen moeten echter tot een minimum beperkt worden, reke-
ning houdende met den economischen eisch van goedkoope produc-
tie in vergelijking met concurreerende andere productiegebieden.

De immigranten, die het zg. Gouvernementsarbeidersdepot
vormen, worden te werk gesteld aan allerlei nuttige en productie-
ve openbare werken — in het onderwerpelijke plan hoofdzakelijk
aan den bouw van den grooten verkeersweg en den aanleg van het
loozingstelsel en de belendende polders.

De arbeid door het arbeidersdepot te verrichten, moet zoodanig
worden geregeld, dat zonder overdrijving de hoogst redelijke
graad van intensiviteit en rendement wordt verkregen. Ook de
verzorging, welke streng aan alle hygiënische eischen moet vol-
doen, moet niet overdreven worden. Natuurlijk moet een opge-
wekte, tevreden geest onder het werkvolk gewekt en in stand ge-
houden worden. — Ook het loon moet den menschen bevredigen,
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doch de arbeid voor het Gouvernement moet duidelijk uitgespro-
ken in wezen zoowel als naar publieke waardeering hard werken
zijn. Bij de regeling van dezen arbeid moet ook uitdrukkelijk het
doel voorzitten om de mogelijkheid voor de particuliere bedrijven
bestaan baar te doen zijn, om zonder in hooge extrakosten te ver-
vallen, de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker voor de arbeiders
te maken, dan 't geval is bij het Gouvernementswerk.

De wijze, waarop de kosten van de aanwerving van arbeiders
volgens dit immigratiestelsel moeten goed gemaakt worden stel ik
mij aldus voor. Met de aangeworven arbeiders, die niet opgeno-
men zijn in het depotkorps, doen zich drie gevallen voor:

Ie. zij werken in een of ander particulier bedrijf;
2e. zij vestigen zich als kolonist, als kleinlandbouwer of am-

bachtsman ;
3e. zij vertrekken weer naar hun land na afloop van hun contract.
Voor de kosten der lieden, die in het eerste geval verkeeren

wordt van de werkgevers een retributie gevorderd, bestaande uit
een annuiteit van 5 % van de totale onkosten van aanwerving en
overvoer van een immigrant, vermeerderd met een empirisch vast
te stellen risico-percentage. Stel dat deze onkostengrondslag op
/ 600.— becijferd wordt, dan bedraagt de annuiteit dus / 30 per
jaar en per man.

Deze retributie wordt betaald voor iederen arbeider, die minder
dan 20 jaren te voren als aangeworven immigrant werd aange-
voerd. De inning geschiedt maandelijks over het gemiddeld aan-
tal werklieden, dat gedurende de maand in dienst is geweest.

Voor de terugwinning van de kosten der lieden in het 2e. geval
verkeerende, voor zoover zij zich als kleinlandbouwers vestigen,
dient de voorziening, welke nader bij het z.g. Cultuurstelsel zal
worden aangegeven.

Voor de terugwinning van de kosten van hen, die ambachtslie-
den, waronghouder e. d. worden, kan ik mij geen praktische rege-
ling voorstellen. Deze lieden vormen dus een van de risico's,
waarmede rekening dient gehouden te worden bij de bepaling van
het vorenbedoeld risico-percentage, waarmede de hoofdsom der
kosten zal dienen te worden verhoogd. Het aantal dezer am-
bachtslieden en neringdoenden zal echter relatief altijd onbedui-
dend blijven, behalve bij Chineesche immigranten.

Zij, die repatrieeren vormen met de immigranten, die binnen de
20 jaren, gerekend van hunnen aankomst in het land, sterven, een
ander deel van de risico.

. 2e. Erkenning van de wenschelijkheid van aanleg van een
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behoorlijk doorgaand wegenstelsel in Suriname is in de laatste ja-
ren reeds herhaaldelijk door de Koloniale Overheid geschied. DocA
<?**£ r̂ cgen zt̂ 'n weer dan ieicnsc/teii;'A o/ nooüg, zi)' 2ty« nooiza&c/tyft,
drtngeni nootfea&e/tyA, om het in het land aanwezig productiever-
mogen gelegenheid te verschaffen tot volledige aanwending en tot
hoogst nuttig effect te geraken.

Welke andere natuurlijke grondoorzaak voor de onevenredige
steriele ophooping van volk in Paramaribo kan er anders be-
staan, dan dat de rest van het land onvoldoende toegankelijk, dus
onbewoonbaar is ?

In Suriname bestaat ten aanzien van de verkeerswegen een
merkwaardige overeenkomstige toestand als door Daendels op
Java aangetroffen werd. Plaatselijk enkele doodloopende wegen,
terwijl het doorgaand verkeer te water — op Java over zee — in
Suriname over zee en langs de rivieren moet geschieden. Vrije, in-
dividueele bewegelijkheid, niet gebonden aan omstandigheden, on-
afhankelijk van den individueelen wil, was daar en is hier niet mo-
gelijk.

Trouwens in meerdere punten bestaat overeenkomst tusschen
het Java van toen en het Suriname van nu. Het zag er op econo-
misch gebied voor Java toen even hopeloos uit als voor Suriname
nu: en ziet wat enkele kranige, krachtige,doorgezette groote maat-
regelen voor Java gedaan hebben! *) Zoo kan het ook in Suriname
gaan, als men daar ook over den durf en de daadkracht tot maat-
regelen van gelijksoortige ingrijpende en fundamenteele strek-
king en invloed beschikt. Het is niet alleen — en in den eersten
tijd hunner werking stellig zelfs niet in de eerste plaats — het zui-
ver materieele nut van deze maatregelen, dat hen zoo waardevol
en zegenrijk maakt, doch ook en vooral hunne moreele werking.
De geest die in deze maatregelen gematerialiseerd wordt, deelt
zich onweerstaanbaar bezielend mede aan de bevolking van het
land en aan velen daarbuiten. Hij werkt aansporend tot nieuwe
energieke daden en schept vertrouwen in eigen kracht. Welnu,

*) Er zijn natuurlijk ook verschillen en belangrijke verschillen in om-
standigheden, die op den loop van zaken in de beide landen van grooten in-
vloed zijn geweest. Java had zijn groote arbeidzame landbouwbevolking.
Suriname zijne slaven-emancipatie. De opening van het Suezkanaal is
voor Java van buitengewoon gunstig gevolg geweest en heeft pas gelegen-
heid gegeven tot verwezenlijking van de mogelijkheden van Oost-Indiö. . .
ten koste, van de West-Indiën. Doch evenzoo kan de perfectioneering van
de landbouwmachines en de landbouwmethoden van den huidigen tijd de
mogelijkheid die een halve eeuw leerplicht en intensieve volksopvoeding in
Westerschen geest in Suriname hebben geschapen tot haar recht doea
komen.
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dat ook in Suriname de geest en krachtige persoonlijkheid van een
Daendels, een van den Bosch en een van Heutz bezielend werke!
Deze drie mannen zijn de grondleggers van de welvaart van het
Indië van heden en zij hebben daartoe voor vele gelijksoortige
moeilijkheden een oplossing moeten vinden, als die thans in Suri-
name zich voordoen.

En zij bewezen, dat dat mogelijk is, doch slechts met groote,
forsche daden, waarbij hindernissen te overwinnen waren, naast-
welke, bezwaren, die te voren voor gewichtig aangezien zouden
zijn, nietig leken en bleken.

Zoo zal ook de aanleg van den grooten dwarsweg Albina, Pa-
ramaribo, Coronie, Nickerie in Suriname werken.

Nu heet 't, dat het tracé zoo moeilijk is, door zwaar oerbosch
en diepe moerassen voert en tal van kreken, riviertjes en stroomen
snijdt, die overbrugd of op andere wijze overschrijdbaar gemaakt
moeten worden.

Zeker, zeker; maar ziet men dan niet, dat juist daarin de reden
van noodzakelijkheid van den wegaanleg gelegen is ?! Dat oer-
woud, die moerassen, kreken en rivieren maken het land nu on-
toegankelijk: maken het niet exploiteerbaar, onaantrekkelijk.

Waar de mensch zich niet vrij bewegen kan, waarheen hij wil, ge-
dijt hij niet — zijn geest en durf worden verlamd en zoo is de
toestand ook in Suriname en zoo zal hij ook blijven, zoolang als
de belemmeringen van de vrije beweging — in alle opzichten niet
weggenomen zijn. De moeilijkheden, die daaraan verbonden zijn,
zijn alleen moeilijkheden, zoolang als er tegen aan wordt gekeken
en niets wordt gedaan, om ze te overwinnen. Dit nu zal — tenzij
men Suriname opgeeft en laat wat 't nu is — eens moeten gebeu-
ren — waarom niet nu dadelijk ?!

Nu, meer dan ooit bestaat er behoefte aan het nuttig effect van
zoo'n weg. Wanneer ooit het utopische geval van „betere tijden" *)
voor Suriname zich mocht voordoen, zonder dat die weg daartoe
heeft kunnen medewerken, dan is hij juist minder van noode! *)

•) Die betere tijden, indien niet ontstaan door een grondige reorganisa-
tie van de maatschappelijke productiewijze in Suriname zelf, kunnen op
zijn best slechts een kortstondige conjuctuurvleug zijn van de wereld-
markt van koloniale producten.

') De schrikbarende snelheid, welke de achteruitgang van den economi-
schen toestand en het financieel vermogen van de kolonie gedurende het
laatste jaar (1924) verkregen heeft, maakt het gebiedend noodzakelijk, dat
alle krachten en middelen aangewend worden voor de spoedige vermeerde-
ring van de productie van het land. Onder deze omstandigheden moet het
aanlegplan van een asweg als ontijdig verschoven worden naar den tijd, dat
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Nu moeten wij hem hebben, om ons in Suriname figuurlijk en
letterlijk uit het moeras te helpen. Die weg zal de kolonie tot een
veel kleiner en gemakkelijker, dus goedkooper, te besturen gebied
maken. In plaats van eenige vestigingen, gelegen in meer of min-
der groote afzonderlijke open plekken, rondom in- en afgesloten
door oerbosch, zal zij in waarheid een verbonden Gemeenschap
worden.

De rivieren, waarvan zoo dikwijls hoog opgegeven wordt als
natuurlijke binnenlandsche verkeerswegen zijn meer hindernis dan
weg in den bestaanden toestand. Eerst wanneer zij onderling ver-
bonden zijn tot een gesloten netwerk zullen zij als natuurlijke ver-
keerswegen tot haar recht komen en dan zullen zij ook inderdaad
zijn een van de zeer belangrijke natuurlijke voorrechten van Su-
riname i).

De geheele weg van Albina tot Nickerie zal ongeveer 400 K.M.
lang worden , en het gedeelte Paramaribo-Nickerie 300 K.M. Het
ligt voor de hand deze twee voornaamste bewoningscentra van
Suriname het eerst te verbinden,vooral omdat het daartusschen in
gelegen derde vestigingsgebied Coronie dan mede uit zijn afgeslo-
tenheid wordt verlost. Een dadelijk vrij levendig gebruik van den
weg staat dan wel vast, terwijl het ontstaan van een vierde vesti-
gingscentrum aan de Coppename bij het overgangspunt van natu-
re spoedig zal volgen.

Zoo mogelijk moet deze weg tusschen Paramaribo en Nickerie
in 5 jaar gereedkomen. Voor een globale raming van kosten staan
mij geen gegevens ten dienste. Jaarlijks zullen echter minstens
/ 500.000 a / 700.000 beschikbaar zijn ter verwerking aan den weg
en belendende polders en voor dat bedrag kan heel wat gedaan
worden.

Als type van den weg stel ik mij voor een baan van 5 M. breedte,
waarop een strook van 1 Vj M. breed verhard wordt, geschikt voor

de economische toestand gestabiliseerd zal zijn. Het eerste noodige is alle
beschikbare gronden, die gemakkelijk en spoedig loonend in cultuur ge-
bracht kunnen worden, daarvoor te benutten. Op zulke terreinen, zooals
bijvoorbeeld de uitgestrekte boomlooze vlakte achter de plantages aan den
noordelijken Commewijne oever moet het Kolonisatieplan dadelijk uitge-
voerd worden.

i) Men begrijpe goed, de wegen zijn alleen bepaald noodig voor perso-
nenverkeer en voor snelvervoer van post en pakketten. Voor vrachtver-
voer zijn de rivieren en andere waterwegen daarentegen veel meer geschikt
en deze zullen hunne superioriteit in dit opzicht boven landwegen ook bij
het best ontwikkelde wegenstelsel behouden. Verkeer te water voor indivi-
dueele personen heeft echter te veel bezwaren, vereischt te veel kosten of
inspanning en is te langzaam.

35
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verkeer met lichte autovrachtwagens (maximum 2*/j tons trucks)
met uithaalstukken op regelmatige afstanden *).

De vraag van waaruit de wegaanleg moet beginnen, is niet zon-
der belang. Van Nickerie uit beginnende zou Coronie het spoedigst
een behoorlijke verbinding verkrijgen. Doch het vooropstaand
naaste doel van den weg is, productiegelegenheid te verschaffen
aan het niet of onvoldoend benutte arbeidsvermogen van de be-
volking en het overgroote deel van de niet-produceerende indivi-
duen zit opgehoopt in Paramaribo. Het is in mijn gedachtengang
van grooter belang dezen een spoedigen uitweg te verschaffen,
zoodat de wegaanleg van uit Paramaribo ware te beginnen.

/4<i je. Het spreekt vanzelf, dat de menschen, die, aan een an-
der leven en levensopvatting gewend, niet zoo plotseling maar
andere ambities zullen krijgen, niet uit zich zelf van dien uitweg
gebruik zullen maken. Zij zullen daartoe overreed moeten worden
en desnoods genoopt, doch tevens moet de gelegenheid aanlokke-
lijk en inderdaad goed zijn in wezen, zoodat daarover geen ge-
gronde bezwaren rijzen kunnen.

Vandaar de vooropstelling, dat elk jaar een afgerond en geheel
afgewerkt weggedeelte met belendende , voor een begin van be-

werking geheel gereed zijnde terreinen, moet opgeleverd worden.
De weg moet onmiddelijk nuttig zijn en dat zou niet het geval

kunnen wezen, indien hij door ontoegankelijk bosch en onbenut-
bare moerassen liep. De streek links en rechts van den weg moet
dus bewoonbaar gemaakt worden. Het spreekt wel vanzelf, dat
niet het terrein langs de geheele lengte van den weg daarvoor al
dadelijk behoeft te worden ingepolderd en droog gelegd, want
voorloopig zullen er geen menschen genoeg zijn, om de geheele
streek dicht te bevolken. De beste stukken worden daartoe het
eerst benut, doch daarbij dient in 't oog gehouden te worden, dat
de weg beter tot zijn recht komt, wanneer, langs de geheele lengte
van den weg verdeeld, bewoonde complexen voorkomen, dan
wanneer bijvoorbeeld ongeveer in het midden van de etappe een
groot complex wordt aangelegd *). Ik stel mij voor, dat op onder-

') Hiermede wordt niet bedoeld, dat de weg bestemd is voor vrachtver-
keer, doch is slechts als een maatstaf voor de sterkte van den weg gegeven.
Hierbij zit voor, dat de weg geschikt moet zijn voor de organisatie van ge-
regelde autobusdiensten voor personen post- en pakketvervoer en voor
snelverkeer van personenauto's.

*) Van deskundige zijde werd als argument voor de andere manier de
aandacht gevestigd op het gevaar van vernietigingende insectenplagen bij
een onvoldoend groote open complex. Op Selat Djarang zijn de opvolgen-
de oogsten geregeld vernietigd voornamelijk door insectenschade, aange-
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linge afstanden van maximum — 5 K.M. voorloopige polders met
hoofdloozing worden gemaakt van ongeveer 100 H.A. oppervlak.
Bij den aanleg wordt reeds dadelijk rekening gehouden met latere
uitbreiding. Van deze voorloopige polders, waaraan bij voorkeur
een zoo lang gerekt mogelijke vorm moet worden gegeven, met de
lange zijde langs den weg gemeten, wordt na drooglegging een
strook van 200M. diepte, van den weg af gemeten, opengekapt en
van zwaar hout gezuiverd. Van het hout geschikt voor timmer-
hout worden balken en planken van standaard afmetingen ge-
zaagd en op het terrein opgeslagen, om te dienen voor bouwhout
voor de landbouwers, die zich op het terrein zullen nederzetten.

Het terrein wordt uitgegeven in perceelen bestaande uit een of
meer grondstukken van 100 M. breedte en de geheele breedte van
den polder, loodrecht op den weg gemeten, diep, met optie op het
verder daarachter aangrenzende boschterrein.

Van te voren reeds moeten door propaganda gegadigden voor
grondstukken voor de vestiging van een hoeve gewonnen worden.
Aan dezen wordt al dadelijk in cursusgroepen verdeeld, praktisch
landbouwonderricht gegeven. Op deze wijze leeren deze toekom-
stige landelijke buren elkaar kennen en leeren zij samen te werken.

Is het terrein beschikbaar gekomen, dan moeten zij geenszins
aan hun lot worden overgelaten, doch zij worden in den beginne
op het terrein zelf door dezelfde deskundigen, welke met hun
onderricht belast waren, voortgeholpen. Dezen leiden de eerste
werkzaamheden. Voorts moeten deze nieuwe landbouwers gehol-
pen worden bij den bouw van een aantrekkelijke, praktische, ge-
rieflijke en gezonde woning en zoonoodig aan crediet voor aan-
schaffing van werktuigen en vee. Plantzaad van geselecteerde,
superieure kwaliteit wordt hun voor de eerste keer verstrekt. Er
wordt echter niets gratis gegeven en voor alles moet een redelijke
tegenprestatie geeischt worden, teneinde het werkelijke waarde
voor de betrokkenen te doen verkrijgen.

Alle moeite dient gedaan te worden om de langs den weg ge-
legen terreinen dadelijk te bevolken. Daartoe zou aan de gebleken
goede elementen onder de contractanten, die aan den weg werkten
dadelijk na het eerste jaar gelegenheid gegeven kunnen worden zich
aan den weg als kleinlandbouwer te vestigen in bepaaldelijk daar-
toe uitgekozen en in kleine perceelen verdeelde complexen, welke
gunstig gelegen zijn ten opzichte van hoeven en eventueele plan-
tages, waar zij als vrije arbeider emplooi zouden kunnen vinden.

zien de onderneming een „lichtung" in een boschstreek was. Pas wanneer
zeer groote oppervlakten open terrein ontstaan is men praktisch geheel vei-
lig tegen plagen als kepi en walangsangit in Indiè.
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Voor den overigen duur van hun contract zullen zij zich niet elders
mogen vestigen. Willen zij hun perceel vóór dien verlaten, dan
worden zij weer in het depotkorps ingelijfd.Tegelijkertijd worden
de beste wegwerkers bij wijze van onderscheiding en belooning
aangesteld tot weghersteller op een vaste maandelij ksche toelage
en vrije woning, terwijl hun gereedschap voor het aan den weg te
verrichten herstelwerk wordt verstrekt.

Indien daarvoor geschikt wordt hun tevens beperkte politie-
bevoegheid toegekend. Op eiken een of twee kilometer weg komt
zulk een weghersteller. Zij zullen verplicht zijn eiken dag hun
weggedeelte te inspecteeren en onmiddellijk ook het kleinste ge-
brek te herstellen en de begroeiing kort te houden. Dat is het
systeem in de Philippijnen toegepast. Naar mijne meening moet
het bij behoorlijke controle uitstekend en zeer economisch werken.

De wetenschap van deze mogelijkheden voor hen zal ongetwij-
feld verheffend werken op de stemming, waarin door de contrac-
tanten gewerkt zal worden en voor de beste elementen onder hen
een aansporing vormen, om zich te onderscheiden.

Op de aangeduide wijzen bevolkt, wordt de weg „gezellig", een
omstandigheid, die voor den Surinaamschen aard van zeer groot
gewicht is. De gerieflijkheid van het buitenleven moet met alle
middelen verhoogd worden. Zoo behoort van meet af telefoonlijn
langs den weg gelegd en het openen en onderhouden van een om-
nibus of jitneydienst op de stad aangemoedigd en zn. ondersteund
worden. Op elke 20 a 30 K.M. behoort het ontstaan van lande-
lijke centra bevorderd te worden, waar dagelij ksche verbruiks-
artikelen verkregen, school en dokter, credietinstelling en her-
stellingswerkplaats en niet het minst ontspanning te vinden zijn.
Het klinkt grootsch, doch in wezen kan dat alles in de praktijk zoo
eenvoudig zijn en met zoo simpele middelen volkomen bevredi-
gend voor de omstandigheden verkregen worden.

Naarmate op deze wijze werkelijk goede gelegenheid voor nut-
tigen en loonenden arbeid „buiten" in ruime mate ontstaat, moet
het leven in Paramaribo voor de elementen, voor wie daar geen
behoorlijk geregeld emplooi te vinden is, hoe langer hoe moeilijker
en onaangenamer gemaakt worden. Met stedelijke politie- en fis-
cale maatregelen, ambachtslicenties en woningvoorschriften is te
dien aanzien veel te bereiken.

Het zal voor het begin niet voldoende zijn om de menschen te
leeren landbouwen en hen op het land te brengen. Er zal iets ge-
daan moeten worden om hen in den nieuwen werkkring bezig
en vast te houden. Er zal een middel noodig zijn om de goede be-
nutting van den grond te verzekeren en dat zal gevonden moeten
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worden in het loonend en aantrekkelijk maken van de productie
voor den individueelen landbouwer.

Dat middel kan slechts zijn een complex van verplichtingen en
voorrechten: een stelsel dus: een cultuurstelsel.

^4^ 4«. Ligt het niet voor de hand, dat de gedachte opkomt aan
het middel van den Commissaris Generaal Van den Bosch, in
Indië, met zoo goed gevolg toegepast, om een einde te maken aan
de steeds toenemende noodzakelijke subsidies aan de Oost-Indi-
sche bezittingen? Het Indische Cultuurstelsel kan natuurlijk niet
klakkeloos nagevolgd worden voor Suriname; de materieele om-
standigheden noch de tijden zijn voor de twee koloniën dezelfde,
doch wel bestaat er groote, principieele overeenkomst. Zou een
stelsel op dezelfde grondgedachte van dat van Van den Bosch ge-
bouwd, doch passend gevormd voor de Surinaamsche toestanden
en tegenwoordige tijdsomstandigheden niet evenzeer tot een
overeenkomstig gevolg kunnen leiden ? Naar mijn idee wel, — in-
dien slechts de juiste vorm voor het stelsel gevonden wordt.

Slechts de uitkomst kan ook weer in dit geval uitmaken of
juist getroffen dan wel misgetast is. Het komt er dus weer op aan
te rfoen en rfoor /e tas/en. Niet om naar bezwaren te speuren, deze
kleinmoedig aan te wijzen en te zoeken naar middelen om die te
ontwijken, doch om deze onvermijdelijke moeilijkheden te ge-
moet te gaan, aan te pakken en te overwinnen. Slaagt de poging,
dan is daarmede oneindig veel gewonnen, mislukt ze, dan is er
niets verloren— want slechter kan de toestand niet worden dan
ze onder de bestaande omstandigheden voortgaande zeker wordt.

Mijn denkbeeld is het volgende:
Aan een ieder, die zich als kleinlandbouwer vestigen wil, wordt

uoor öeèottm'wg gcrmtf gewaa^ie grow^ beschikbaar gesteld onder
voorwaarde, dat hij als hoofdgewas zal planten n)'s/, wats of
cassave en ieder jaar 20 % tot 50 % van den oogst in, voor ver-
handeling naar het buitenland geschikten vorm zal afstaan aan
het land, zoolang, totdat uit de opbrengst de waarde van den
afgestanen grond zal zijn teruggewonnen *). Dan is de grond het
eigendom geworden van den bezitter. Voordien mag hij niet dan
met toestemming van de Overheid een andere bestemming daar-
aan geven of het bezit daarvan vervreemden.

Het sta den landbouwer ook vrij om de rest van zijn oogst aan
het Land te verkoopen tegen een openbaar gemaakten prijs, ver-

*) Het spreekt vanzelf, dat het als locale belasting op te brengen akker-
geld hiervan geheel los staat en van meet af nevens deze annuiteit geheven
dient te worden.
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band houdende met den wereldmarktprijs van het product,
doch vastgesteld met in achtneming van de kosten van verdere
verhandeling en een behoorlijke risicomarge. Wordt bij verkoop
een netto winst behaald grooter dan het gemiddeld risicoper-
centage, waarmede gerekend is, dan wordt deze meerdere winst in
een billijke verhouding gedeeld tusschen het Land en den oor-
spronkelijken producent.

De praktische uitwerking van deze regeling zal zijn,
a. dat de klein-landbouwer van meet af in uitzicht heeft, dat hij

eigenaar wordt van zijn grond en tot de natuurlijke grens in eigen
hand heeft het tijdstip daarvan te bespoedigen;

è. dat de betaling van den grond voor een ieder mogelijk wordt
zonder geldbezit;

c. dat er onder weldadigen en zachten dwang een basisproductie
wordt geschapen, waaraan de Gemeenschap onder alle omstan-
digheden een zeker bestaan kan ontleenen;

d. dat de Gemeenschap de waarde realiseert van haar grondbe-
zit en van het kapitaal uitgegeven om den grond in bewerkbaren
staat te brengen;

e. dat de landman een aanmoedigende zekerheid verkrijgt da-
delijk te kunnen planten en ziin̂  product steeds, tegen redejuken

prijs af te kunnen zetten;
/. de vrije handel in geen enkel opzicht in zijne ontwikkeling

belemmerd wordt door drukkende concurrentie van Landswege.

/4d a. Bij herhaling is reeds gewezen op de verkeerde uitwer-
king van het thans in Suriname bestaand systeem van grondver-
strekking aan klein-landbouwers op de zg. vestigingsplaatsen.
Het feit, dat zij er niets voor behoeven te betalen of presteeren
eenerzijds en anderzijds, dat het niet hun volledig eigendom
wordt, maakt dat de kleine kolonisten geen waarde hechten aan
hun grondje. Zij blijven er los van en laten het even gemakkelijk
links liggen, als zij het verkregen; ze verliezen er niets mee en
kunnen elders even gemakkelijk weer een nieuw stuk krijgen.
Zonder twijfel heeft de grond veel meer waarde voor hem, die er-
voor heeft moeten betalen niet alleen, maar die zich tevens vrijen
eigenaar daarvan weet en voelt, vooral, wanneer die grond hem
een verzekerd, behoorlijk bestaan kan opleveren. Men laat ook
niet zoo gemakkelijk een stuk grond in den steek, waarvoor men
al een gedeelte van de koopsom betaald heeft.

Het is mij niet recht duidelijk, wat toch de redenen mogen zijn,
dat men in Suriname er zoo aan hecht om geld te laten bevriezen
in grondstukken, die men geschikt maakt voor benutting, dus

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:57PM
via free access



HET SURINAMEVRAAGSTUK 551

voor realisatie. De aanleg en inrichting van de zg. vestigings-
plaatsen is in wezen toch een soort van verstrekking van crediet
aan de klein-landbouwers, die er zich vestigen, een crediet voor
welks juiste benutting de credietgever zelf zorgdraagt, doch dat
niettemin teruggegeven en met rente beloond behoort te worden
door degenen, die er van profiteeren. Eischt de credietgever
dat niet, dan geeft dat den schijn alsof hij er iets mee voor moet
hebben om hen in den afhankelijken staat van schuldenaar te
houden. En een dergelijke staat is voor niemand aangenaam of
aantrekkelijk.

Het is een algemeen verschijnsel in Suriname, dat de Britsch
Indische kolonist zoodra mogelijk zich een eigen stukje grond
koopt en de vestigingsplaats verlaat. Ook voor den Javaan heeft
eigendom meer waarde dan een geleend bezit. Voor den met Wes-
tersche opvattingen opgevoeden Creool behoeft dat zeker niet na-
der verklaard te worden.

Welnu, het Gouvernement stelle den grond, bestemd voor de
uitoefening van den landbouw, uitsluitend door koop beschik-
baar.

/ld 6. De betaling van zijn grond is op de gedachte wijze al zeer
gemakkelijk voor den landbouwer. Voor den Aziatischen immi-
grant heeft zij bovendien niets ongewoons, integendeel, het is ge-
heel in overeenstemming met den adat in zijn eigen geboorteland.
Het komt er slechts op aan, dat het af te stane percentage van den
brut o-oogst zoodanig vastgesteld wordt, dat het overschietende
deel een behoorlijk bestaan verzekert. Daarbij dient gerekend te
worden met den levensstandaard en de levensbehoeften van de
bevolkingsgroep, waartoe de onderscheidene landbouwers behoo-
ren. Dat zal wel voor een goed deel door de praktijk moeten wor-
den geleerd, doch voor het begin schijnen de begrenzingen 20 %
en 50 % alleszins redelijk. Hierbij stel ik mij voor, dat dan 20 %
van de meest ontwikkelde Creolen en Europeesche kolonisten
wordt geëischt en 50 % van Javanen en Britsch Indiërs. Daar tus-
schen in kunnen dan bijzondere gevallen passen.

Men verlieze niet uit het oog, dat deze percentages slechts be-
treffen den hoofdoogst van de verplichte hoofdproducten, zoodat
de opbrengst van tweede gewassen en tweede oogsten van het
hoofdgewas geheel ter beschikking blijft van den landbouwer.

Ter vergelijking stel ik hiernaast, dat op Java door den inland-
schen landbouwer op particuliere landerijen en in de Vorstenlan-
den 20 % van de bruto rijst oogst aan den landheer of den apanage-
houder moet worden afgestaan, dat is dus een eeuwigdurende be-
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taling voor het bezit (niet den eigendom) van den grond, dien hij
verbouwt.

Op Celebes bestaat er een heffing, de tesang, een soort pacht
voor Gouvernements domeingronden aan de bevolking t« 6rw'&-
/een afgestaan en bedragende 73 van den n)'sfoogs£.

Mij is het geval bekend, dat een Chineesche sawahbezitter in
het Buitenzorgsche zijn sawahs aan inlandsche boeren verpacht
voor den geheelen te voren bepaalden gewn'̂ eWew rijstoogst. Wat
het eene jaar daaraan te kort komt moet het andere jaar van beter
beschot bijgepast worden. Slechts wat de boer door zijn ijver en
zorg boven dat gemiddelde uit den grond weet te halen en zijn
oogst van tweede gewassen is zijn loon *). De Chineesche eigenaar
voorziet hen ook van karbouwen voor de grondbewerking. De
beesten worden door de boeren onderhouden, en de jongen, welke
zij eventueel ter wereld brengen worden hun eigendom. De betrok-
ken boeren nemen genoegen met deze regeling, ofschoon het hun
aan 't hart gaat telken jare hun heelen rijstoogst, het resultaat
van hun voornaamsten arbeid en grootste zorg te zien wegge-
haald door den Chineeschen landeigenaar. En zij hebben het toch
naar den maatstaf van hunne levensvoering goed. Ik ken er een,
die behoort tot de^eezeten en_eeachte leden van zün desa en voor

welgesteld doorgaat. De man, dien ik geregeld in zijn dagelijksch
doen zie, behoort tot het beste type Inlandschen kleinen land-
man, dat ik ken. Een zelfbewuste man, ijverig, zorgzaam, sober en
ingetogen levend.

Het komt mij voor in 't licht gezien van dezen toestand op het
rijke en welvarende Java, dat de gedachte betalingswijze voor in
«genrfow te verwerven grond in Suriname geen bezwaar kan ople-
veren voor de betrokken klein-landbouwers, vooral niet, wanneer
men bedenkt, dat de Surinaamsche grond zooveel meer product
oplevert per oppervlakte eenheid.

Deze betalingswijze prikkelt bovendien om de opbrengst van
den grond zoo hoog mogelijk op te voeren. Immers de dwang, wel-
ke daaraan verbonden is ten aanzien van de beplanting van den
grond zoowel als de verdere beperking in de beschikkings vrijheid
over den grond, is eindigend met de volledige afbetaling: de be-
hoefte aan die algeheele vrijheid zal hare werking niet missen op
den ijver van den landman.

/ld c. Voor het verzekerd bestaan en de rustige ontwikkeling

*) Van deskundige zijde werd mij ingelicht, dat de normale pacht
(tjoeké) voor sawahgronden op Gouvernementsgronden rondom Buiten-
zorg */g (40 %) vaneen normalen padi-oogstis. . ...
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van elke Gemeenschap is het noodzakelijk, dat zij een degelijk
economisch bedrijf uitoefent, dat producten en een stabiel inko-
men, voldoende voor de voorziening in hare noodzakelijke be-
hoeften, oplevert. Dit nu mist de Surinaamsche Gemeenschap.
Suriname heeft geen degelijke nering, het speculeert in koffie, sui-
ker, cacao en balata . . . . en is daarbij altijd ongelukkig. Daar
moet verandering in komen, wil er ooit het gevoel van rustige
kracht en blijmoedige lust in den arbeid ontstaan, die de gevolgen
en tevens symptomen zijn van een gezond, naar gestadig toene-
mende welvaart voerend volksbestaan.

Welnu, rijst, mais en cassave zijn producten, die a/li/V/ een
markt hebben, wel is waar met lage prijzen, die echter onder nor-
male omstandigheden nagenoeg stabiel zijn en nabij hun natuur-
lijk /ootttfnd minimum staan. Men weet precies, wat men aan die
producten heeft, men kan daarop zijne berekeningen met een
groote mate van zekerheid baseeren.

Behalve dat, hebben die artikelen tenminste nog dit voor, dat
men ze in tijden van te grooten overvloed aan zijne dieren voeren
kan en langs dien weg nut er van trekken en de waarde ervan krij-
gen.

Een ander voordeel is, dat mislukking van den oogst slechts
voor korten tijd nood veroorzaakt. En ten slotte dat zij in het bij-
zonder voor Suriname de beteekenis hebben van meer geëigende
producten!

Rijst groeit en gedijt in Suriname beter dan in de specifieke
rijstgebieden van Oost-Azië. Op Java is de gemiddelde opbrengst
per bouw volgens de gegevens van het Statistisch Kantoor van
het Dept. van Landbouw, N. en H. nog geen 24 picols velddroge
padi: in Siam en Cochin-China bijna evenveel. In de meest vrucht-
bare residenties op Java bereikt de sawahopbrengst als hoogste
gemiddelde 35 picols Padi per bouw.

Volgens een artikel in West-Indië, 7e jaargang, No. 4 van den
Hr. Hewitt brengen de regewsawah's van de Nickeriepolder bij
uiterst primitieve bewerking in picols per bouw omgerekend na-
genoeg 45 picols droge padi op!

Neemt men hierbij nog in aanmerking, dat Suriname op minder
dan de helft van den afstand van de groote rijstconsumptie mark-
ten van Europa ligt als de Aziatische rijstgebieden, die jaarlijks
honderdduizenden tonnen daarheen uitvoeren, dan zou 't toch al
heel bar moeten zijn, indien Suriname niet behoorlijk met rijst op
die markten zou kunnen concurreeren en zich daarbij een zekere,
zij het ook kleine, winst verzekeren.

Hetzelfde geldt voor mais. Op Java wordt gemiddeld per hecta-
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re ongeveer 0.7 ton droge zaden geproduceerd. Volgens de West
Indische Encyclopaedic brengt de Surinaamsche akker 1000 a
1400 K.G. korrel op, of minstens 2*/a ton per H.A. In normale om-
standigheden worden tienduizenden tonnen mais van Java naar
Europeesche verbruikslanden verkocht en verscheept. Zou dat
dan ook niet met voordeel uit Suriname kunnen geschieden bij
zoo'n buitengewoon veel grooteren opbrengst en grootere nabij-
heid tot diezelfde verbruikslanden ?

Ook voor cassave is de Surinaamsche bodem en het Surinaam-
sche klimaat buitengewoon geschikt. Cassave rijpt in ^ 10 maan-
den in Suriname en per H.A. kan een oogst van 35 ton wortels ver-
kregen worden, maar minstens toch 15 ton. Op Java rijpt de cas-
save pas na een jaar en langer en de gemiddelde opbrengst per
H.A. is 7 ton versche knollen. Cassaveproducten behooren op
Java tot de zeer belangrijke uit voerproduct en, die met tiendui-
zenden tons hun weg vinden naar Europa en Noord Amerika. Het
voordeel daarmede te behalen is zoo groot, dat onder normale
omstandigheden de verwerking van cassave een lucratiever be-
drijf heet te zijn dan de suikerfabrikatie.

Weliswaar zegt men, dat in Suriname in de alluviale strook
geen voldoende water van de vereischte helderheid en zuiverheid
te verkrijgen is voor de tapiocabereiding, doch, aannemende dat
dat werkelijk zoo is, dan beteekent dat slechts, dat er in Suriname
met een zekere beperking in de voor uitvoer geschikte bereidings-
producten van cassave zal zijn te rekenen. Immers de in stukjes
gesneden, in de zon gedroogde wortel, gaplek hier in Indië ge-
naamd, wordt ook in belangrijke hoeveelheden uitgevoerd. Deze
gaplek beschimmelt vrij spoedig, zoodat ook in dat opzicht Suri-
name een voordeel bezit in zijnen kleineren afstand tot Europa en
de U.S.A. Ook een ander product, een soort ruwmeel, dat stellig
zijn weg zal vinden, kan zonder water bereid worden. Daartoe be-
hoeft de cassave slechts in zeer dunne schijven gesneden en door
en door gedroogd en vervolgens vermalen te worden. Na een ver-
dere nadroging is het meel geschikt voor den uitvoer en zeer houd-
baar, naar mij van deskundige zijde gezegd werd.

Zoo gezien nu, lijkt het mij aangewezen, dat deze drie gewassen,
wier producten een constante vraag hebben op de wereldmarkt
voor Suriname de hoofd&CToZ&mgscultures worden. Andere voor-
deelen van deze gewassen onder de speciale omstandigheden van
Suriname zijn, dat de teelt daarvan zeer eenvoudig is en geheel of
voor een groot deel machinaal kan geschieden, terwijl zij zeer snel
product opleveren.

Voorts — en dat is geen gering voordeel—dat gemakkelijk zeer
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groote hoeveelheden product daarmede te verkrijgen zijn en dus
een druk scheepvaartverkeer in het leven kan worden geroepen.
Het is bekend, welke groote en goede afnemers schepen zijn voor
de dagelijksche consumptieartikelen, zoodat deze hoofdproducten
als 't ware tegelijkertijd een betere binnenlandsche markt schep-
pen voor de nevenproducten van de hoeve.

Het spreekt vanzelf, dat de cultuur van alle mogelijke soorten
andere, meerjarige handelsgewassen dan niet minder belangstel-
ling zal verdienen, aangezien de resultaten daarvan juist dan be-
ter tot hun recht zullen komen als middel tot verhooging van het
inkomen.

/ l i rf. Jaar op jaar worden op de begrooting groote bedragen
uitgetrokken voor het uitvoeren van werken, voor de beschik-
baarstelling van gronden aan klein-landbouwers.

Wat ziet men van dat geld terug — wat voor werkelijk nut le-
vert dat geld op voor de Gemeenschap ? Blijkbaar al een heel klein
beetje — want jaar op jaar zien wij den toestand van de Suri-
naamsche Gemeenschap slechter worden. Dwz. die klein-land-
bouwers zijn of 't geld niet waard, dat te hunnen behoeve wordt
uitgegeven, of men haalt 't geld uit de zakken van 't eene deel van
de Gemeenschapsleden om een ander deel daarvan het bestaan te
vergemakkelijken, een soort van socialen-heilstaat-toestand!

Dat gaat niet. Gemeenschapsgeld moet de heele Gemeenschap
ten goede komen. Wordt het gebruikt voor maatregelen, die ten
goede komen aan een deel van de Gemeenschap, dan moet dit
deel het geld weer opbrengen, opdat het kan dienen ten bate ook
van het andere deel van de Gemeenschap. Gebeurt dat niet, dan
moet de gedane uitgaaf geacht worden te zijn geschied ten behoe-
ve van de openbare weldadigheid — dus te zijn een improductieve
uitgaaf. En zoo is de staat van zaken in Suriname precies en daar
is niet alleen geen enkele reden voor, doch het is bovendien funest
en werkt demoraliseerend naar beide kanten. Het stereotiepe
„lanti sa pai" is daarvan de uitdrukking.

Neen, de Gemeenschap maakt den grond waardevol en de
waarde daarvan moet door de Gemeenschap genoten worden.

Geld eischen voor den grond, zou in de meeste gevallen inder-
daad niet tot het doel leiden, omdat de gegadigden geen geld bezit-
ten. Zonder die gegadigden heeft de grond echter ook geen waarde;
dus zij moeten getrokken en behouden worden. Daarom is een
andere oplossing noodig om de waarde te realiseeren. En daartoe
lijkt mij de aangegeven wijze de meest rationeele en praktische.

Het land helpe de landbouwers daarbij zooveel mogelijk en sta
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hen bij met alle middelen om het rendement van hun bedrijf zoo
hoog mogelijk op te voeren en hun product zoo goed mogelijk te
verkoopen. Het zou te ver voeren, aan te geven op welke wijzen
dat zou kunnen geschieden, doch naast verstandige verstrekking
van goedkoop landbouwcrediet uit de opbrengst van den aange-
geven verkoop van den grond is een van de gewichtigste middelen
in verband met de Surinaamsche omstandigheden de bevordering
van de machinale grondbewerking.

De energie en het productievermogen van de schaarsche bevol-
king moet in het belang van de geheele Gemeenschap tot het uiter-
ste opgevoerd worden en dat kan slechts met behulp van machinale
werktuigen tot den hoogsten graad geschieden. Niet alleen is die
opvoering van het kwantitatieve productierendement noodza-
kelijk met het oog op de beperktheid van het levende productie-
vermogen in het land aanwezig, maar ook omdat slechts daardoor
individueel met landbouw zooveel inkomsten kunnen worden ver-
worven, dat voor de meer ontwikkelde leden van de Surinaam-
sche bevolking het vak van landbouwer bevredigend en aantrek-
kelijk wordt. Daarom moet niet afgewacht worden, welke uit-
komsten in Indië genomen proeven met landbouwmachines op-
leveren, doch getracht worden in het land zelf op rationeele wijze
de machinale grondbewerking naar eigen behoeften en omstandig-
heden tot welslagen en ontwikkeling te brengen. Op rationeele
wijze, d.w.z. niet door dilettantisch gemodder met dure, uiterst
gevoelige machines door overigens zeer goed willende, voor mo-
derne vindingen enthusiaste personen.

De tropische gronden stellen zeer bijzondere eigen eischen aan
machinale bewerking en dit maakt het noodzakelijk, dat de lei-
ding van de werkzaamheden met landbouwmachines, die voor-
loopig een sterk uitgesproken experimenteel karakter zullen dra-
gen en behouden, in handen zij van speciaal zeer deskundigen op het
gebied van den bouw en het gebruik dier machines zeer ervaren
personeel. Daarom zou de beste wijze van aanvatten van de ma-
chinale grondbewerking naar mijn idee zijn, met een of meer van
de groote fabrikanten van dergelijke werktuigen een overeen-
komst te trachten te treffen, waarbij zij met eigen personeel en
machines een bedrijf, om betaalde machinale hulp te verleenen
aan landbouwers, organiseeren in Suriname onder garantie van
het Land voor wat de opbrengst van de kosten betreft en onder
toezegging, dat door het Land een zeker kwamtum zal worden ge-
kocht van de machines, die als resultaat van praktische experi-
menten in overeenstemming met de behoefte van den Surinaam-
schen landbouw, zullen worden geconstrueerd en na behoorlijke
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praktische beproeving zullen blijken te voldoen aan van te voren
te omschrijven eischen.

De bedoeling van dit bedrijf is dus, dat de landbouwer een mo-
torploeg met bediening kan huren, om zijn land te ploegen en zoo
noodig ook voor den oogst van het product, oogstmachines en
dorschmachines met bedieningspersoneel. Voor het zaaien en
wieden en dergelijk licht onderhoudswerk van den aanplant moet
hij natuurlijk eigen werktuigen en machinale of dierlijke kracht
hebben en zelf zorgen.

Zouden Henri Ford, de makers van de Holt of Avery tractors
de firma Krupp, de makers van de in de Italiaansche Povlakte bij
den rijstbouw gebruikte electrisch gedreven kabelploegen bijvoor-
beeld niet te vinden blijken voor een dergelijke overeenkomst ?
Naar het mij voorkomt is dat volstrekt niet uitgesloten *).

/Irf £. Een van de voornaamste redenen, waarom in het alge-
meen de aangevangen pogingen van een vestiging als klein land-
bouwer in Suriname spoedig weer opgegeven worden, is naar mij-
ne meening ongetwijfeld te vinden in de omstandigheid, dat het
eerste orjtginningswerk te veel vergt van moreele en fyzieke krach-
ten van de betrokkenen. Men vergete niet, dat men te doen heeft
met menschen, die van huis uit geen landbouwers zijn, die geen
innerlijke aangeërfde dan wel traditioneele neiging of voorkeur
voor dat bedrijf bezitten. Het vonkje heilig vuur, dat hen bezielt
bij den aanvang dient zorgvuldig beschermd en aangeblazen te
worden en makkelijk voedsel toegevoerd te krijgen wil het tot een
effectieven gestadigen brand uitlaaien. Ontegenzeggelijk zal de
lust, de moed en het doorzettingsvermogen van den nieuwbakken
landbouwer beter behouden en aangewakkerd worden, naarmate
hij eerder positief en materialiseerbaar resultaat van zijn arbeid
ziet. Daarom, laat hij in plaats van zijn krachten uit te putten aan
het moeizame, onaangename schoonkappen van een voldoende
groot stuk terrein dadelijk kunnen beginnen met het zetten van
een gerieflijk huis, bewerken en beplanten van genoeg grond, die
hem voldoende op kan brengen om van te eten. Eiken dag ziet hij
dan iets groeien en zijn bezit toenemen. Eiken dag vindt hij nieu-
we prikkels voor zijne belangstelling en kan hij voldoening putten

') Uit hetgeen mij nader bekend is geworden van de praktische resulta-
ten op Selat Djaran met motorwerktuigen verkregen en mij aangaande de
verschilende types landbouwtractiemachines door terzake tot oordeelen
bevoegde landbouwdeskundigen is medegedeeld, heb ik den indruk gekre-
gen, dat het beste resultaat voor den arbeid in Surinaamsch polderterrein
is te verwachten van drijvende stoomkabeltrekkers, systeem Fowler over-
eenkomstig het denkbeeld van den heer K. v. d. Veer.
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uit de toenemende beloften van vrucht van het resultaat zijner in-
spanning.

Daarbij moet hij dan niet geplaagd worden door twijfel of hij
wel een markt zal vinden en een eenigszins redelijken prijs voor
zijn product kan krijgen, want ook de omstandigheid, dat de afzet-
mogelijkheid in Suriname zelf zoo zeer beperkt is en de markt bij
elke vleug van ijver tot produceeren spoedig overvoerd is, waar-
door alle inspanning nutteloos wordt gemaakt, is een van de zeer
werkzame remmen op den ondernemingsgeest van de bevolking.
De rijst bouw heeft dientengevolge nu reeds zijn uiterste grens van
uitzetting bereikt. Elke nieuwe oogst bereidt den landbouwers in
stede van vreugde, buitengewoon onaangename angsten en zor-
gen en geeft aanleiding tot paniekverkoopen tegen prijzen, die be-
neden redelijk peil gaan en verbitteren *). Het Surinaamsche af-
zetgebied moet dus noodzakelijk vergroot worden voor de hoofd-
producten van den kleinen landman. De handel is daarop blijk-
baar nog niet berekend. Daarom moet de Overheid de taak zelf
ter hand nemen als baanbreekster, totdat de handel zich voldoen-
de georiënteerd en georganiseerd zal hebben, om dat werk geheel
over te nemen. De risico van dit overgangstijdperk kan noch de
Surinaamsche kleinlandbouwer noch de Surinaamsche handel dra-

gen, ueen van Deiüe bednjtsgroepen is daarvoor kapitaalsterk ge-
noeg .De zwakste is voorzeker de groep der kleinlandbouwers, die
zoo zwak is, dat ze zonder hulp zelfs geen kans van ontwikkeling
heeft, terwijl de handel nog niet erop berekend is, die hulp in vol-
doende mate te verleenen. De andere groepen van de Gemeen-
schap dienen dus in het algemeen belang bij te springen, zoodat de
Overheid in nauwe samenwerking met den handel den afzet naar
het buitenland dient te organiseeren om aldus een vaste export-
markt met voldoende opnamecapaciteit voor de bevolkingspro-
ducten in Suriname te scheppen.

Het spreekt vanzelf, dat de taak van de Overheid ten deze
slechts een tijdelijke kan zijn, omdat haar doel in wezen geen an-
dere is, dan de ontwikkeling te bevorderen van de twee voorname
groepen in de maatschappelijke Gemeenschapsorganisatie: land-
bouw en handel. Dus de opzet van hare bemoeienis moet van
meet af mede eropgericht zijn, den handel tot zoodanige ontwikke-

') Hetzelfde geldt voor het melkveebedrijf. Bij een prijs van 20 et. per L.
melk als thans in Paramaribo geldt, is het vrijwel uitgesloten, dat in een
tropenland, waar de melkgift van het vee nauwelijks het 1/3 bereikt van
den standaard in de gematigde luchtstreken, een melkboerderij loonend,
laat staan winstgevend, kan gedreven worden.
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ling te brengen, dat hij ten volle berekend is voor zijne sociaal-eco-
nomische taak. Deze eisch werd bij de toepassing van het Cultuur-
stelsel in Ned.-Indië wel wat uit het oog verloren. Naar ik meen
zal door een facultatief-stelling van den verkoop aan het Land
van den geheelen oogst tegen een op zoo conservatieve wijze vast-
gestelden prijs, als aangegeven, de gewenschte garantie voor de
kleinlandbouwers om hun product altijd voor redelijken prijs te
kunnen verkoopen, zoowel als de evenzeer gewenschte redelijke
bewegingsvrijheid en kans voor den handel verkregen zijn.

.4d 5c. De organisatie van den Gouvernements opkoop en ex-
portdienst denk ik mij, in verband met het voorgaande en met in
achtneming van den eisch van beperking van de Overheidsbe-
moeienis en de Landsuitgaven tot het uiterst noodzakelijke, als
een uitsluitend controleerenden, niet zelfstandig uitvoerenden
dienst. Deze dienst is gevoeglijk onder te brengen bij of samen te
voegen met 's Lands monopoliebureau. Het personeel kan be-
perkt blijven tot een deskundig hoofdambtenaar en een kleinen
staf controleerende ambtenaren, terwijl de uitvoerende commer-
cieele werkzaamheden, waaronder ook te begrijpen de opslag, na-
bewerking, verpakking en verscheping van de producten, worden
toevertrouwd aan een of meer intègre goed georganiseerd (e) han-
delslichaam (en).

V. SLOTOVERDENKING.

Voor zoover ik kan zien, bestaat slechts op twee wijzen kans om
Suriname tot een bevredigenden staat van economische ontwik-
kelingen maatschappelijke welvaart te brengen.

Dat is of op de manier van het Suriname-Studiesyndicaat door
een grootscheepsche verbouwing en uitbouwing van de bestaande
economische structuur volgens de principes van het arbeidskolo-
nieplan, of op de door mij bedoelde en voorgestane wijze van alge-
lieelen herbouw naar een nieuw sociaal-economisch plan volgens
de principes van een tropen-vestigingskolonie, gebouwd op de be-
staande personeele en materieele krachten en middelen in het land
zelf aanwezig.

De toestand, waarin Suriname verkeert is van dien aard, dat,
wil men werkelijk resultaat bereiken, een verbeteringspoging op
een consequent plan zal moeten berusten, dat grondig, doortas-
tend en volledig wordt uitgevoerd.

Alles wat beneden dezen eisch blijft, is lapwerk, waarvan niet
anders dan mislukking is te verwachten.
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Er zal dus een beslissende keuze gedaan moeten worden tus-
schen de twee aangegeven principes van opbouw.

De uitvoerbaarheid van het kapitalistische arbeidskolonieplan
Kasteleijn is een kwestie in hoofdzaak van geld veel geld, —
veel meer geld dan de 50 miljoen in het verslag van het Studie-
syndicaat genoemd. Dit bedrag heeft slechts betrekking op het
minst kostende onderdeel van het plan: den aanvoer van ar-
beiders.

De uitvoerbaarheid van het sociaal vestigingskolonieplan, waar
toe mijne overdenkingen leiden, is een kwestie in hoofdzaak van
geestkracht en karakterkracht: veel geestkracht en veel karakter-
kracht.

Het geld voor het plan-Kasteleijn moet komen van anderen, —
van niet rechtstreeks belanghebbenden bij het weigaan van de ko-
lonie. Van bezittenden, die slechts belang hebben bij de veiligheid
en rentegevendheid van hun geld.

Het plan-Kasteleijn kan noch het een, noch het ander verzeke-
ren : het is een zuivere speculatie in grooten stijl . . . . maar uiterst
gewaagd. Voor een dergelijk kansspel heeft men alleen geld over
in tijden van uitbundigen overvloed en . . . . het plan is ook ge-
heel natuurlijk ontstaan onder den invloed van een dergelijke fi-
nancieele „boom"-periode. De tijden en omstandigheden zijn ech-
ter verkeerd: wij staan voor een langen bangen winter voor het
kapitaal; de hand, die het geld zal moeten geven, zal zich niet
licht uit den warmen zak wagen gedurende de koude-periode....

De geestkracht, het karakter, noodig voor het andere plan, ont-
breken die? Zijn die niet in Suriname aanwezig? Er hebben zich
nog geen teekenen van die aanwezigheid vertoond. Zeker, maar is
ze daarom uitgesloten te achten ?

Naar mijne innige overtuiging neen!
Evenmin als de geestkracht en de karakterkracht ontbraken in

de Nederlandsche strijdmacht in Atjeh, toen tijdens de geconcen-
treerde-linie-periode daarvan ook geen teekenen te zien waren. In
het Hollandsche Suriname is evenals daar de noodige geestkracht
en de karakterkracht aanwezig, — in overvloedige hoeveelheid,
doch in verlamden staat!

Dat die latente potentie bezield moge worden tot machtige
actieve energie! •
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