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veranderen, dus juist als iedere andere samenleving — dat ieder
belangrijk Surinaamsch probleem tevens een ingewikkeld pro-
bleem is, althans voor Nederland, dat alleen door regelingen den
ontwikkelingsgang kan trachten te beinvloeden. Hetgeen aan
den eenen kant wenschelijk of noodzakelijk is, brengt aan den
anderen kant nieuwe moeilijkheden met zich mede.

De emancipatie maakte niet alleen een einde aan de slavernij,
maar zou tevens binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop het
plantagebedrij f de werkkrachten doen verliezen, waarvan het ge-
durende twee eeuwen afhankelijk was geweest. Hoe dat bedrijf
desniettemin in stand zou kunnen worden gehouden was één
probleem, maar niet minder moeilijk was dat andere — of men er
zich destijds van bewust was of niet — wat er zou moeten worden
aangevangen met de geëmancipeerden, of liever wat die geëman-
cipeerden — vrije menschen geworden — met zich zelf zouden
aanvangen.

De immigratie der Aziaten heeft voor het bedrijfsleven het ar-
beidersvraagstuk opgelost en heeft de bodemvaste bevolking
sneller doen toenemen dan onder het oude regiem ooit mogelijk
was gebleken; zij heeft echter tevens den Afrikaan zoo niet ver-
drongen, dan toch overbodig gemaakt, in het allerbelangrijkste
bedrijf dat in Suriname werd uitgeoefend, terwijl men daarmede
niet van dien Afrikaan af was, want hij was bestemd om in de
kolonie te blijven. Deze immigratie bracht een nieuw menschenras
naar het land, dat niet zooals het zwarte de neiging heeft tot
overneming en navolging, op het gebied van godsdienst, taal en
levenswijze, wanneer de blanken daar maar de gelegenheid toe
geven, maar dat langer aan eigen tradities vasthoudt en eigen
volkskarakter bewaart. Vooral echter, kunstmatige versterking
der bevolking, langs den voor Suriname gekozen weg — en een
andere kon nauwelijks in aanmerking komen — doet dié klasse
in talrijkheid toenemen die niet, of eerst heel op den langen duur,
in voldoende mate de gewone kosten der landshuishouding kan
helpen dragen, afgezien nog van de kapitaalvorming, noodig
voor de verdere ontwikkeling van het gewest.

Voor een zóó ingewikkeld complex van vraagstukken als
waarvoor Suriname het moederland heeft gesteld, is ten aanzien
van Curacao tot dusver geen sprake geweest. Daar raakte de
emancipatie een procentsgewijze veel kleiner deel der ook in haar
geheel minder talrijke bevolking, daar was geen bedrijfsleven dat
zich door de opheffing der slavernij aan geheel nieuwe toestanden


