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„dat die maatstaf een halve eeuw later niet meer in den tijd paste,
„noch dat in den loop der tijden meer dan eens er op gewezen werd
„dat hij te laag geworden was."

Het is m.i. allerminst bewezen, dat zulks inderdaad het
geval zoude zijn.

De arbeid op de ondernemingen wordt bijna geheel ver-
richt in den vorm van taakwerk; deze taken moeten dan
zoodanig zijn gesteld, dat volwassen mannen en vrouwen,
die physiek geschikt zijn, bij een normale wijze van wer-
ken in 7 uren tij ds genoemde loonen kunnen maken. Deze
loonen zijn dus beduidend hooger dan ter Sumatra's
Oostkust, waar in 1920 werd betaald 40 cent en 36 cent
voor een dag van 10 uren arbeid. Vergelijkende met Ne-
derlandsche landarbeiders hebben de Surinaamsche con-
tractanten, die behoorlijk wilden werken, het over die 40
a 50 jaren stellig gemakkelijk gehad — gemakkelijk niet
alleen door den korten arbeidsdag, maar niet moeilijk ook
vanwege den aard der te verrichten werkzaamheden — en
naar het mij gedurende een 10-jarig verblijf in de Kolonie
steeds heeft toegeschenen hadden zij het ook in materieel
opzicht zeker niet slechter, een ieder daarbij in zijn eigen
milieu gezien.

Het is ook steeds de algemeene, oprechte overtuiging
geweest van de Surinaamsche planters, dat tot aan de
oorlogsjaren de loonstandaard voor de niet-arbeidschuwe
immigranten geheel voldoende was.

In dit verband moge ik hier laten volgen wat door con-
tractarbeiders, die eenige jaren op Surinaamsche land-
bouwondernemingen hadden gewerkt, bij den kosteloo-
zen terugtocht naar hun geboortegrond werd meegeno-
men aan spaargelden. Ik kies daarvoor de te mijner be-
schikking staande gegevens tot het jaar 1900, omdat in
1895 de Koloniale wetgeving zoodanig werd gewijzigd,
dat de immigratie tevens leidde tot kolonisatie, tengevolge
waarvan spaargelden van later repatrieerenden mede af-
komstig kunnen zijn uit het eigen bedrijf of uit de vrije
dienstbetrekking, waarin de arbeiders na ommekomst van
het contract overgingen.
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jaar van Naam v/h Aantal repatrieerenden. Meegenomen spaar-
terugkeer, schip
1884. S. S. Silhet. 540 personen in totaal

1886. S. S. British
Peer.

1887. S.S.John
Davie.

1889. S. S. Jumna.

1890. S. S. Jumna.

1895. S. S. Grecian.
1898. S. S. Arno.

467 volwassenen en
156 kinderen.

480 pers. in totaal.

439 volwassenen en
148 kinderen.
570 pers. in totaal.

605 pers. in totaal.
743 pers. in totaal.

gelden.
/. 115000. — spaargelden
en tevens een belangrijk
bedrag aan gouden en zil-
veren sieraden.
/ 78000.— spaargelden en
ca.
/. 10000.— aan sieraden.
/. 38000.— spaargelden en
ruim /. 10000.— aan gou-
den munt en sieraden.
/. 94800.— spaargelden en
/. 16000.— aan sieraden.
/. 70351.56 spaargelden en
een belangrijke som aan
sieraden.
/. 90600.— spaargelden.
/. 92600.— spaargelden.

Vorenstaande cijfers duiden er stellig niet op, dat de
loonstandaard te laag was. Bovendien werden die spaar-
gelden gemaakt bij een loon, dat blijkens de loonstaten
uit de Koloniale Verslagen ligt beneden 60 cent en 40
cent per werkdag, een op zich zelf voor arbeider en onder-
neming beide ongunstig verschijnsel bij den contractar-
beid op de Surinaamsche plantages. Dat deze bedragen
niet werden gehaald moet een gevolg er van zijn, dat de
arbeiders gemiddeld geen volle dagtaak verrichtten of wel
dat de uitgegeven taken te zwaar waren; tegen dit laat-
ste behoort het Koloniaal Bestuur met gestrengheid te
waken, opdat de belangen van den contractant door den
werkgever niet in het gedrang worden gebracht. Ik ga op
deze overigens belangrijke kwestie van het loongemiddel-
de hier niet in, omdat ze niet te maken heeft met de zaak,
waarom het thans gaat.

Spoedig na het uitbreken van den grooten oorlog ver-
toonde zich de tendenz van stijging der loonen. Uit den
aard der zaak is deze kwestie meermalen ter sprake ge-
komen in den boezem van de twee plantersorganisaties.
Reeds in de jaren 1914 en '15 hebben de planters zich er
rekenschap van gegeven, dat gevaar schuilt in de wette-
lijke vastlegging van een hooger geldloon, aangezien het
wellicht moeilijk zou blijken te zijn de norm naderhand
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weder naar beneden te krijgen. Zoo zagen we dan in die
jaren op vele ondernemingen rijstgronden toegestaan aan
de arbeiders en bovendien verstrekking van rijst tegen
verlaagde prijzen.

Met deze afgifte van rijst hadden we menige deceptie,
omdat bleek, dat veel van die rijst weer door de arbeiders
werd verkocht; van de grootste onderneming kwam de
aan het volk uitgereikte rijst zelfs voor een belangrijk deel
in de stad terecht. Niettemin werd door de planters aan
het systeem vastgehouden.

Vrijwillig — d.w.z. weliswaar daartoe geleid door de
economische verhoudingen, maar niet door tusschen-
komst van de Overheid — ging bovendien de loonstand-
aard omhoog, zelfs belangrijk. De taken werden nl. aan-
zienlijk lichter gesteld. Enkele voorbeelden mogen dit
duidelijk maken, samengesteld in onderstaand staatje:

Prijzen, vóór den oorlog betaald. Midden 1920 betaalde prijzen.

koffie plukken . . . / 0.75 a / 0.80 p. 100 K.G. / 1.— p. 100 K.G.
wieden in jonge kof-

fievelden . . . . / 3.50 a / 4.20 p. akker. / 5.— a / 5.40 p. akker.
rietkappen . . . . / 0.40 p. ton. ƒ 0.60 p.ton.
delfwerk / 1.—p. 300 a 400 kub. voet./1.—p. 220 a300k.vt.
wieden in jonge riet-

velden / 5.— p. akker. / 12.— p. akker.
wiedeii en aanaarden / 3.50 p. akker. / 6.— p. akker.
vaamhout kappen . / 2.50 p. vaam. / 3.75 p. vaam.
rietgaten maken . . / 10.- p. akker. / 18.- a / 20.- p. akker.
planten / 3 . — p. akker. ƒ 7.20 p. akker.

Werd vóór den oorlog aan vrije arbeiders voor delf-
werk ƒ 1.— per 300 kub.vt. betaald, midden 1920 moest
er voor ditzelfde werk ƒ 1.— worden betaald voor 150 a
200 kub.vt., en er waren toen reeds meerdere gevallen,
dat de arbeiders/ 1.— eischten per 100 kub.vt. en dit ook
betaald kregen.

Welke waren nu de resultaten van deze hoogere waar-
deering van het werk ? Het resultaat was, dat het gemid-
deld verdiende loon slechts met enkele centen steeg en dit
nog minder door de lichter gestelde taken dan wel door de
verhooging, welke ook tegelijkertijd de dagloonen onder-
gingen.
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Zoo deelde op de vergadering, welke op 5 Juni 1919 te
Paramaribo werd gehouden door de Commissie uit het
Suriname-Studiesyndicaat met de planters, b.v. één dezer
mede, dat hij vroeger voor taakwerk bij het wieden 4000
vierk.vt. gaf, waarvoor dan 60 cent werd betaald. Gedu-
rende de oorlogsjaren werd dit loon gebracht op 80 cent,
maar de arbeiders maakten toen slechts 3000 vierk.vt. af
en gingen dan naar huis. Hij stelde daarna een premie op
veel werk. Wie per week ƒ 5.— verdiende kreeg ƒ 1.— toe-
slag, op ƒ 4.—: 50 cent. Het gevolg was, dat wie de premie
verdiend had de volgende week bijna niet werkte.

Zoo was ongeveer de algemeene ervaring, en hieruit
sprak dus ook niet een duidelijke behoefte der arbeiders
aan meer inkomsten. Slechts die enkele ondernemingen,
welke nog met een aantal Br. Indische arbeiders werkten,
zagen het gemiddelde loon in dien tijd belangrijk omhoog
gaan. Niet echter bij de Javanen, met hunne geheel an-
dere mentaliteit.

Uit het op bovenbedoelde vergadering besprokene trekt
de Oud-Gouverneur een conclusie, welke ik niet onweer-
sproken wil laten. De Leider van het Studiesyndicaat, de
Heer Kasteleyn, die de byeenkomst presideerde, sprak
de wenschelijkheid uit om van de hoogere loonen, die men
in werkelijkheid besteedde, te doen blijken in het con-
tract, ten einde daardoor de werving op Java te verge-
makkelijken. De administrateur van een der grootste on-
dernemingen zeide daarop, dat men dan in het contract
het loon moest vaststellen op 80 cent, want de bestaande
toestand was daarmede feitelijk in overeenstemming.
Toen hem daarna werd gevraagd of hij de zuivere dag-
loonen van 60 cent zou willen brengen op 80 cent ant-
woordde hij, dat dit bij velen reeds geschiedde. Dit geeft
den Heer Staal aanleiding om te schrijven, dat de practijk
een verhooging van het standaardloon tot 80 cent reeds
had erkend als noodzakelijk voor het levensonderhoud
der arbeiders, en dat hij dus in 1920 slechts wettelijk vast-
legde wat uit vrije krachten — als zijnde noodig—was ge-
groeid.
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De practijk had dat evenwel niet erkend! Deloonen wa-
ren nl. niet in zoo sterke mate opgeloopen, omdat men er
van overtuigd was dat ze noodig waren voor het bestaan
der arbeiders, maar omdat er op de ondernemingen een
groot tekort was ontstaan aan arbeidskrachten. De aan-
voer van nieuwe contractanten was in de oorlogsjaren
moeilijk en daardoor ook zeer beperkt. Door de hooge
prijzen voor rijst en andere producten uit het klein-land-
bouwbedrijf werd de kans op hercontracten geringer. In
de drukte van het rijstseizoen betaalden de klein-land-
bouwers ƒ 1.25, met kost per dag. Begin 1919 zouden vele
contracten expireeren en het was de vraag hoevele van
deze arbeiders op de ondernemingen zouden blijven. In
1918 moest aan de ondernemingen de verplichting wor-
den opgelegd om rijst te planten voor de algemeene volks-
voeding, en dat dit bij het reeds bestaande tekort aan ar-
beidskrachten een maatregel was van ingrijpenden aard
moge hieruit blijken, dat de onderneming Marienburg
daarvan een nadeel heeft gehad van ca. één millioen gul-
den. Vooral door dezen rijstaanplant werd de achter-
stand in werkzaamheden vergroot. Gedurende 1918 wer-
den slechts 1175 contractanten aangevoerd, over 1919
bedroeg het aantal 2087, terwijl pas in 1920 door 5 trans-
porten met 3465 arbeiders het tekort weer ongeveer kon
worden aangevuld. Valt het te verwonderen, dat door de
genoemde omstandigheden de loonen belangrijk in de
hoogte gingen? In d«e omstandigheden lag de hoofdoor-
zaak, niet echter alleen in de behoefte, welke zich — zoo-
als de Heer Staal thans schrijft — op de ondernemingen
zou hebben gemanifesteerd.

Ik wil met de vorenstaande opmerkingen over de oor-
zaak van de loonstijging niet beweren, dat bij een vol-
doende arbeidersmacht op de ondernemingen de loonen
niet uit eigen beweging zouden zijn verhoogd; ik ben er
van overtuigd, dat dit wèl zou zijn gedaan. Toen n.l. in
het begin der oorlogsjaren door de planters de positie der
arbeiders werd besproken en beraadslaagd werd over het
verstrekken van goedkoope rijst en over het zooveel mo-
gelijk beschikbaar stellen van gronden voor de teelt van
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voedingsgewassen, werd door eengie administrateurs be-
toogd, dat zij op hunne ondernemingen de kleeding der
arbeiders zagen achteruit gaan en dat er daarom iets
moest worden gedaan. Verschijnselen, welke konden wij-
zen op een onvoldoenden voedingstoestand der arbei-
ders, werden niet waargenomen.

Einde 1919 ging Gouverneur Staal voor eenige maanden
naar Holland, o.m. om tegenwoordig te kunnen zijn bij de
besprekingen van het door zijne bemoeiingen tot stand
gekomen Studiesyndicaat.

In den aanvang van 1920 werd toen door den Agent-
Generaal voor de Immigratie aan de plantersorganisaties
medegedeeld, dat volgens van Java ontvangen corres-
pondentie de in het contract opgenomen loonen van 60
cent en 40 cent dienden te worden verhoogd, ten einde bij
de werving de concurrentie te kunnen volhouden met
Deli.

Zooals boven reeds opgemerkt betaalde Deli 40 cent en
36 cent voor een 10-urigen werkdag, tegen 60 cent en 40
cent in Suriname. Op Deli lag het gemiddelde loon boven
de normen, terwijl bovendien het aantal vrije dagen veel
geringer, het aantal werkdagen per jaar dus veel hooger is
dan in Suriname. Het jaarloon lag dientengevolge niet be-
neden dat van Suriname. Daar bovendien op Deli rijst
beschikbaar werd gesteld tegen lagen prijs en de overi-
ge levensmiddelen goedkooper waren dan in Suriname
met haar hooge invoerrechten erkenden de planters, dat
zij onder de gegeven omstandigheden — om der wille dus
van de concurrentie bij de werving — gunstiger voor-
waarden hadden aan te bieden.

Na een bespreking met den waarn. Gouverneur, Mr.
Rietberg, werd overeengekomen, dat de standaardloonen
van 60 cent en 40 cent zouden worden gebracht op 75
cent en 55 cent.

De Besturen drongen er bij hunne leden nogmaals op
aan om algemeen rijstgronden ter beschikking van de ar-
beiders te stellen; op vele ondernemingen toch maakten
de goede arbeiders daarvan een ruim gebruik, waardoor
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zij gedurende het geheele jaar geen rijst behoefden te
koopen.

Korten tijd daarna, op 15 Juli 1920, keerde Gouverneur
Staal in de Kolonie terug. De Besturen der twee planters-
vereenigingen werden verzocht op 6 Augustus ten Gou-
vernementshuize te komen. Voorzitter van de „Vereeni-
ging voor den Grooten Landbouw" was de Heer Gong-
grijp, eigenaar-administrateur van plantage „De Morgen-
stond" e.a., voorzitter van de „Surinaamsche Landbouw-
vereeniging" was schrijver dezes. De Gouverneur gaf op
deze bijeenkomst eerst een uiteenzetting van het door Zijne
Exc. in Holland besprokene inzake betaling der aanvoer-
kosten van immigranten, en ging daarna over op de loo-
nen. Deze zouden aanzienlijk moeten worden verhoogd.
Met de 75 en 55 cent, zooals overeengekomen met den
waarn. Gouverneur, zou geen genoegen kunnen worden
genomen. Het bedrag van 60 cent zou moeten worden ge-
bracht op een niveau van zoo iets als ƒ 1.25; zelfs werd
het bedrag van ƒ 1.30 genoemd. Dit zou ook overeenstem-
men met het resultaat eener becijfering over de index-
cijfers.

Het behoeft wel geen vermelding, dat wij ons onder het
betoog van den Gouverneur met verbazing hadden afge-
vraagd waar dat nu wel heen moest.

Onzerzijds werd opgemerkt, dat op deze basis we ons
elke verdere moeite over loonregelingen wel konden be-
sparen, want dan was slechts één conclusie mogelijk: de
ondernemingen sluiten, zoo spoedig mogelijk.

De Heer Staal schrijft nu op blz. 239/240 aan de plan-
ters toen te hebben medegedeeld, dat volgens hem „door
„het Immigratiedepartement en den Geneeskundigen
„Dienst verschafte gegevens, berekend naar de winkel-
„prijzen, een Javaansch arbeider ƒ 7.60, een Br. Indiër
„ƒ7.20 per week noodig zou hebben om in de meest
„noodzakelijke levensbehoeften te kunnen voorzien; dit
„zou dus neerkomen op een dagloon van ƒ 1.25 voor den
„Javaan". Deze zinsnede moet aldus worden verstaan, dat
het Immigratiedepartement het voorstel dezer enorme
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loonsverhooging bij den Gouverneur had ingediend, en
dat de Geneeskundig-Inspecteur op verzoek van den
Gouverneur opgave had verstrekt van de hoeveelheden
eiwit, vet en zetmeelachtige stoffen, per dag noodig voor
een man en voor een vrouw, bij arbeid als op de Suri-
naamsche ondernemingen. Ik teeken dit hier aan om te
doen uitkomen, dat het voorstel der loonsverhooging niet
uitging van den Geneeskundigen Dienst, op grond van
den physieken toestand der arbeiders. Ik kom hierop nog
terug, en tevens op de motieven, welke het Immigratie-
departement leidden tot zijn voorstel.

Op deze eerste bijeenkomst, van 6 Augustus, kwam
toen nog ter sprake de verstrekking van levensmiddelen
tegen verlaagde prijzen, ook omdat de planters dit ten
aanzien van rijst reeds gedurende langen tijd toepasten.

De Gouverneur kwam ten slotte van ca. / 1.25 op 80
cent en zeide onder geenerlei beding daarbeneden te kun-
nen gaan. Hij had zich in Holland op de vergadering met
het Studiesyndicaat, waarbij tevens eenige belanghebben-
den bij Surinaamsche ondernemingen aanwezig waren,
daaraan gebonden; men had er daar ook geen bezwaren
tegen aangevoerd. Verder eischte de Gouverneur, dat het
rantsoen had te voldoen aan de cijfers van den Genees-
kundig-Inspecteur betreffende hoeveelheid eiwit enz.,
t.w. per dag in het rantsoen voor een man 75 gr. verteerb.
eiwit, 40 gr. verteerb. vet en 400 gr. verteerb. zetmeel-
achtige stoffen, voor een vrouw het 4/5 deel daarvan.

Dit waren dus de minimumeischen. Wij deelden den
Gouverneur mee, dat wij die kwestie natuurlijk zorgvul-
dig moesten bezien en met onze leden bespreken. Over-
eengekomen werd, dat wij den Gouverneur ons antwoord
zouden zenden uiterlijk 2 dagen vóór de volgende bijeen-
komst, welke werd bepaald op 20 Augustus.

De Heer Staal legt er thans in zijn artikel den nadruk
op, dat wij toen m^ hebben geprotesteerd tegen die 80
cent en dat alleen werd opgemerkt, dat een Aooggr loon
niet mogelijk was. Ik herinner mij thans niet, dat deze
laatste opmerking is gemaakt, maar dat moet dan door
één der Heeren zijn gezegd. Bedoelt de Oud-Gouverneur
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echter, dat wij op die eerste bijeenkomst ons eigenlijk
reeds hadden vereenigd met de 80 cent ? Dat zou dan toch
wel geheel in strijd zijn geweest met het voorloopige ka-
rakter dier besprekingen en met den ernst van de zaak;
trouwens ook met de afspraak, waartoe de bespreking
leidde. Het is dan ook ten onrechte, dat de Oud-Gouver-
neur er op blz. 242 zijn bevreemding over uitspreekt, dat
op de tweede bijeenkomst „echter tegen de 80 en 60 cents
„weer wèl bezwaren werden ingebracht".

Verder zouden de planters op de eerste bijeenkomst
niet zijn ingegaan op het beginsel van een tijdelij ken loon-
toeslag, welk denkbeeld de Heer Staal zegt te hebben ge-
opperd en waartegen een der aanwezige officiëele advi-
seurs bezwaren aanvoerde. Moet dit beteekenen, dat wij
voor dit denkbeeld niet gevoelden? Wat was de rijstver-
strekking tegen ca. 50 % van den marktprijs anders dan
een als tijdelijke loontoeslag bedoelde maatregel? Was
het niet algemeen bekend, dat en waarom wij juist daar-
door een stijging in het geldloon wilden voorkomen?

Het was ook om dezelfde reden, dat wij na raadpleging
onzer leden bezwaar moesten maken tegen de 80 cent. Wij
berichtten den Gouverneur, dat wij meenden niet hooger
te mogen gaan dan 75 cent en 55 cent, zooals met den
waarn. Gouverneur overeengekomen. Wij wilden ons ver-
binden om verschillende benoodigdheden — dus niet en-
kel rijst — tegen verlaagden, gefixeerden prijs beschik-
baar te stellen, ten einde te ontgaan, dat het contractuee-
le geldloon werd gebaseerd op de hooge marktprijzen van
den abnormalen tijd, nog versterkt door een hoogen dol-
larkoers (ca. 3.20) en een slecht rijstseizoen.

De tweede bespreking, welke werd verschoven van den
20sten op 24 Augustus, werd door den Gouverneur ge-
opend met de mededeeling, dat hij door de ontvangst van
nieuwe gegevens tot zijn spijt de cijfers van de vorige bij-
eenkomst niet kon handhaven. „Hij zou het ten zeerste
„betreuren" -— zoo spreken de notulen — „wanneer het
„telkens met nieuwe eischen komen den schijn zou wekken
„van kwade bedoelingen tegenover den GrootenLandbouw;
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„niets is hem meer verre dan dat". Op grond van een uit-
voerige becijfering kwam Zijne Excellentie tot de con-
clusie, dat minstens ƒ 1.— voor de mannen en 80 cent
voor de vrouwen absoluut noodig was, afgezien nog van
de verstrekking van diverse benoodigdheden tegen ver-
laagde prijzen. De Gouverneur las ons een becijfering
voor, ontworpen op grond van indexcijfers, en over de
prijsstijging van de voeding aan soldaten en aan de ge-
vangenen. Van een goedkeuring der door de plantersor-
ganisaties ingediende voorstellen kon geen sprake zijn.

Ik merkte hiertegenover op, dat geen enkele planter
zich verantwoord achtte met hooger te gaan dan 75 en 55
cent; Deli verhoogde de loonen met niet meer dan 5 cent.
Wij deden nadrukkelijk uitkomen — en herhaalden dit in
onzen lateren brief van 12 September — dat het ons niet
mogelijk was in te zien, dat de Javaan werkelijk datgene
noodig heeft wat voorkwam op de door ons ontworpen
lijsten; wij hadden echter bij de uitwerking onzer voor-
stellen rekening moeten houden met de bovenbedoelde
minimumkwanta aan eiwitstoffen, enz. Wij meenden, dat
de wetenschap op dit gebied nog geen groote zekerheid
geeft, zagen het niet bevestigd aan de arbeidersbevolking
en noemden een aantal gezinnen, die bij het aanleggen van
eenzelfden maatstaf onmogelijk zouden moeten kunnen
leven.

Voor de plantersorganisaties was het geen aangename
taak zich te moeten verzetten tegen verdere loonsver-
hooging. Maar de economische wetten zijn nu eenmaal on-
verbiddelijk en laten op hare overtreding automatisch de
straf volgen. Verdere opvoering van den kostprijs zou
ons geheel uitschakelen van de wereldmarkt. Men zou
daarin echter moeten berusten, indien ook inderdaad
vasfc/owd, dat de arbeidsloonen onvoldoende waren. Dat
hiermede groote belangen waren gemoeid en dat daarom
een ernstige en nauwgezette behandeling noodzakelijk
was behoeft geen betoog.

Waarop steunde het voorstel van het Immigratiede-
partement ? Wij waren zoo vrij deze vraag aan den Gou-
verneur te doen. De Gouverneur gaf de vraag door aan de
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ter vergadering aanwezige Heeren van het Immigratie-
departement. De Sub-Agent gaf het volgende antwoord:

a. Er kwamen bij het Immigratiedepartement vele
klachten in van Javanen;

è. Er bestond in belangrijke mate ondervoeding bij de
arbeiders;

c. De administrateur van een der grootste ondernemin-
gen had tegenover hem erkend, dat het loon te laag was
en de arbeiders gebrek leden.

Wij deelden den Gouverneur mee, dat bij de adminis-
trateurs der ondernemingen niets bekend was van klach-
ten en van ondervoeding; de arbeiders waren juist zeer
tevreden met de 75 en 55 cent, waartoe was besloten.

Bij brief van 26 September 1920 konden wij den Gou-
verneur mededeelen, dat er naar de meening van den Ge-
neeskundig-Inspecteur geen sprake was van ondervoe-
ding bij de arbeiders op de ondernemingen; er moesten —
aldus voegde de Inspecteur er aan toe — andere bronnen
zijn, waaruit de arbeider zich van voedsel voorziet.

De Gouverneur was zoo welwillend ons mede te deelen
wie bedoeld was met den sub c bedoelden administrateur.
Daarnaar gevraagd verklaarde deze inderdaad in dien
geest te hebben gesproken, maar het bedoelde onderhoud
had geloopen over een groep arbeiders, die niet wilden
werken en dientengevolge ook weinig loon maakten. Ook
dit berichtten wij den Gouverneur, in den reeds genoem-
den brief van 26 September.

Wij verzochten ook te mogen weten wie de sub a be-
doelde klachten hadden geuit, opdat wij konden nagaan of
dit arbeiders waren, die geregeld een normale dagtaak
verrichtten. Die inlichtingen mochten wij niet ontvan-
gen.

Dat waren dan de gegevens — zooals de Oud-Gouver-
neur schrijft op blz. 237 — door het Immigratiedeparte-
ment aan Zijne Excellentie verstrekt en „die duidelijk de
„dringende noodzakelijkheid aantoonden van een voor-
ziening."

Wij deden den Gouverneur het verzoek eerst door den
Geneeskundigen Dienst een onderzoek te willen doen in-
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stellen naar den toestand der arbeiders. De Gouverneur
wees dit evenwel af, omdat volgens den Geneeskundig-
Inspecteur dit onderzoek enkele maanden zoude vorde-
ren en de Gouverneur niet daarop wenschte te wachten.
Dit onderzoek zou zich volgens den Gouverneur ook moe-
ten uitstrekken tot de vraag of de arbeiders zich op een
eerlijke wijze van het noodige voorzagen (blz. 245). Het
aantal diefstallen — zoo zeide de Gouverneur — was sterk
toegenomen en ook waren er vele deserties.

Naar onze meening stond dit slechts in een verwijderd
verband met deze zaak, kon dit geen factor van veel be-
teekenis zijn. In den bacoventijd, dus vóór de oorlogs-
jaren, waren de diefstallen weinig minder dan thans en
bovendien waren er nu veel meer Javanen, en er waren ook
overal meer voedingsgewassen aangeplant. En wat de de-
serties betreft, hoewel de hooge loonen in het kleinland-
bouwbedrijf gedurende de drukte van het rijstseizoen
hierbij wel een factor van eenig belang vormden kan in
het algemeen worden gezegd, dat deserties in Suriname
weinig plaats hebben op grond van loonkwesties; daar
zitten bijna altijd andere beweegredenen achter.

Er was op die tweede bijeenkomst dus een groot ver-
schil van meeningen. De planters hadden voorgesteld 75
cent en 55 cent, benevens goedkoopere levensbenoodigd-
heden, de Gouverneur daarentegen eischte ƒ 1.— en 80
cent, met dezelfde reductie in prijzen.

Als na eenigen tijd de prijzen weer mochten dalen, zoo-
als door de planters gehoopt en verwacht werd, zoodat de
ondernemingen op de levensmiddelen ca. niet meer zou-
den hebben toe te leggen, dan zouden zij bij loonen van 75
en 55 cent en bij een koffieprijs van 95 cent netto Parama-
ribo ongeveer 12 % kunnen maken van het geinvesteerde
kapitaal, 't geen tegenover de risico's dus reeds te laag
was. Zoo was onze berekening en — zoo deelden wij den
Gouverneur mee — daarom konden wij onmogelijk hoo-
ger gaan. Die berekening kwam ongeveer overeen met de
begrootingen van het Studiesyndicaat, dat de loonen had
gesteld op 80 cent en 60 cent en een koffieprijs had aange-
nomen van ƒ 1.— netto Paramaribo.
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De Heer Gonggrijp stelde den Gouverneur voor om het
eerst eens te probeeren met 75 en 55 cent en dan tegelijker-
tijd door den Geneeskundigen Dienst een onderzoek te
doen instellen op de ondernemingen. Daar de goedkoope
voeding becijferd was op een voordeel van 25 cent per
dag voor den arbeider (afgezien van de uitgifte van rijst-
gronden, welke dan tevens verplichtend zou worden ge-
steld) beteekende dit feitelijk een loonsverhooging van on-
geveer 75 %.

Zóó ver waren de planters dus reeds gegaan, onder de
bedreiging der Overheid van zich den aanvoer van be-
noodigde arbeiders te zien afgesneden. De Gouverneur
weigerde. Op grond van theoretische beschouwingen over
minimumhoeveelheden aan verteerbare eiwitstoffen, vet-
ten en koolhydraten en over indexcijfers, en niet op grond
van rapporten van den Geneeskundigen Dienst over on-
dervoeding van de arbeiders, ja niettegenstaande er vol-
gens den Chef van dezen Dienst geen sprake was van on-
dervoeding. M.i. geheel terecht mag de Ondernemersraad
hieruit zijn conclusie trekken:

„Veel ernstiger treft de grief, dat het Bestuur eenzijdig de be-
hangen der arbeiders heeft behartigd, zonder eenige aandacht
„voor de vraag of de groote landbouw de daaruit voortvloeiende
„enorme verzwaring van lasten en verhooging van den kostprijs
„van het product kon dragen."

De besprekingen waren hiermede op het doode punt
aangekomen.

Ten slotte sprak de Heer Gonggryp het verlossende
woord door de 75 cent en 55 cent te verhoogen tot 80 en
60 cent, behoudens nadere goedkeuring door de leden. De
Gouverneur besloot, in afwachting van de resultaten van
een onderzoek door den Geneeskundigen Dienst, dit te
aanvaarden, en Zijne Exc. verzocht den Agent-Generaal
voor de Immigratie om de over enkele dagen verwachte
700 arbeiders niet toe te bedeelen dan op de door Zijne
Exc. gedachte voorwaarden.

Het bleek evenwel, dat de leden niet accoord gingen
met het denkbeeld van 80 en 60 cent plus prijzenreductie.

Bij brief van 12 September deelden de Besturen toen
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den Gouverneur nader mede, dat de leden waarschijnlijk
wel accoord zouden gaan met 80 en 60 cent, met alleen de
verplichte beschikbaarstelling van rijstgronden, terwijl de
diverse artikelen dan tegen kostprijs zouden worden be-
schikbaar gesteld. Door coöperatieven aankoop zou er
naar worden gestreefd deze prijzen zoo laag mogelijk te
stellen. Er zou dan met de buiten Suriname wonende ei-
genaren kunnen worden overlegd of wij nog verder zou-
den kunnen voldoen aan de eischen van het Koloniaal Be-
stuur. De Gouverneur liet ons weten zich ook met dit
voorstel niet te kunnen vereenigen.

In een bespreking op 14 September met den Heer Gong-
gryp en mij verklaarde de Gouverneur zich bereid ge-
noegen te nemen met 75 en 55 cent tot 1 Januari 1921,
met de anticipeerende voorwaarde, dat met ingang van
dien datum het Koloniaal Bestuur daarin wijziging zou
kunnen brengen zooals het die noodzakelijk mocht ach-
ten, waarmede de planters zich dan bij voorbaat moes-
ten vereenigen. Hoewel ons aanvaarding van planters-
zijde uitgesloten leek vergaderden we er niettemin op den
volgenden dag over met de overige Bestuursleden, die ook
unaniem van oordeel waren, dat wij ons op die wijze niet
konden binden.

Op 16 September deelde ik namens de beide Besturen
dit den Gouverneur mee en zeide tevens, dat deze bereid
waren nog eens met de leden te overleggen over 80 en 60
cent, beschikbaarstelling van rijstgronden en vaststel-
ling van den rijstprijs op 12 cent per pond, daarbij de prij-
zen van andere benoodigdheden zoo laag mogelijk als bo-
venbedoeld. Dan nader te overleggen met elders wonende
eigenaren. Ook dit werd door den Gouverneur afgewe-
zen.

Intusschen was het S. S. Madioen op 28 Augustus met
ca. 700 immigranten aangekomen, die nu door het Ko-
loniaal Bestuur werden vast gehouden in het depot.

Er was in die dagen onder onze leden een groote mate
van ontstemming opgegroeid over den loop dezer moei-
lijke onderhandelingen. De Heer Gonggrijp en onderge-
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teekende, met onze overige Bestuursleden, moesten van
hen menig verwijt aanhooren, dat we te ver waren gegaan
in het toegeven aan de eischen van den Gouverneur, ja
één der leden, die bij verschillende ondernemingen gein-
teresseerd was, achtte het een niet geringe principieële
fout, dat met onze medewerking de onereuse bepaling van
75 en 55 cent in de contracten zou worden opgenomen.
Tot die ontstemming bij onze leden droeg niet weinig bij
de omstandigheid, dat op denzelfden dag (24 Augustus),
dat ten Gouvernementshuize de tweede bespreking plaats
vond en waarbij tot in onderdeden van centen de bere-
keningen werden opgesteld, door den Gouverneur bij de
Koloniale Staten een ontwerp werd ingediend tot ver-
hooging der invoerrechten. Het was aan het Koloniaal Be-
stuur dus op dien dag bekend, dat de gemaakte becijfe-
ringen niet juist zouden blijken te zijn. Waarom — aldus
werd gevraagd — de bijeenkomst niet eenige dagen uit-
gesteld, zoodat daarmede rekening had kunnen worden
gehouden? Weliswaar bleek nader, dat de verordening
slechts zou strekken tot 1 Januari 1921, maar het werd
toen tevens bekend, dat met ingang van dezen zelfden da-
tum een algemeene herziening der invoerrechten (de hoofd-
bron van inkomsten voor de Koloniale Kas) zou plaats
hebben, waarbij het tarief in zijn geheel weder aanzien-
lijk zou worden verhoogd. Bij brief van 20 September be-
richtte de Gouverneur ons hierover als volgt:

„De verhooging van de invoerrechten, waarvan U gewag
maakt, is van tijdelijken aard. Zij werkt tot 1 Januari a.s. Maar al
„ware zij permanent — en eene in overweging zijnde herziening
„van het tarief zal inderdaad van blijvende werking zijn — dan
„zou daarin een reden te meer liggen om de loonkwestie ernstig
„onder de oogen te zien, want bezwarende lasten voor hunne naas-
„te levensbehoeften op de inkomsten der immigranten kunnen —
„U zult dat moeten toegeven — zeer zeker niet door hen ge-
„dragen worden."

Het slot van dien brief luidde:

„Ik moge ten slotte vastleggen, dat ik van Uwe vereenigingen
„reeds een bereidverklaring ontving van het loon van mannen te
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„stellen op 75 cent per dag en van vrouwen op 55 cent per dag en
„voorts voeding, kleeding en gereedschappen verkrijgbaar te stel-
„len voor de prijzen en tot de hoeveelheden als in de lijst der Su-
„rinaamsche Landbouwvereeniging is aangegeven".

Onze leden waren kopschuw geworden. En hunne Be-
sturen eveneens! De leden vroegen zich af of er bij het
Koloniaal Bestuur wel op medewerking mocht worden ver-
trouwd wanneer veranderde omstandigheden het toe-
lieten en noodig maakten om terug te keeren op het pad
van loonsverhoogmgen, en waren bang geworden voor
vastlegging van verlaagde prijzen voor velerlei artikelen.
Mij werd opgedragen om uit naam van de beide vereeni-
gingen den Gouverneur mede te deelen, dat wij ons voor-
stel van 75 en 55 cent met vastgestelde prijzen terugna-
men.

Op 23 September heb ik mij van die opdracht gekweten
en het verwonderde mij te zien, dat de Gouverneur daar-
over in hooge mate ontstemd was; Zijne Excellentie had
toch bij herhaling dit voorstel der planters met beslistheid
van de hand gewezen.

Bij brief van 26 September spraken wij de hoop uit,
dat de Gouverneur alsnog ons op 16 September gedaan
voorstel zou willen overwegen. Dit voorstel is toen aan-
vaard, en begin October werden de op 28 Augustus ge-
arriveerde arbeiders aan de ondernemingen toebedeeld.

Ik meen hiermede het verloop der onderhandelingen te
hebben weergegeven. Het zou mij aangenamer zijn ge-
weest deze oude kwestie te laten rusten. Het artikel ech-
ter van den Heer Staal noopte mij tot een verdediging van
het standpunt van de Surinaamsche planters, in wier moei-
zaam bestaan ik groot belang ben blijven stellen.

Wanneer de Oud-Gouverneur schrijft, dat hij door-
drongen was van de beteekenis van de zaak voor de eco-
nomie van het bedrijf, dat hij den planters de volle maat
heeft gegeven om zelven een systeem op te zetten, dat
ten slotte hunne eigen voorslagen zijn aanvaard (blz. 246)
en verder, dat Zijne Exc: in het contract een geldloon
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vaststelde, dat de praktijk reeds als noodzakelijk had er-
kend en in toepassing gebracht (blz. 240/241), dan vin-
den die uitspraken m.i. een niet voldoende rechtvaardi-
ging in de feiten.

October 1926.
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