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had aan te passen, daar was geen aanvoer noodig van uitheem-
sche werkkrachten, daar stelde geen weelderige natuur groote
bevolkingsgroepen in staat den arbeid in loondienst te versmaden.

Wil men in Suriname het land zien waar vergaande overheids-
bemoeienis tot dusver niet tot bevredigende resultaten heeft ge-
leid en in Curacao dat waar door particulier initiatief veel is tot
stand gebracht, dan dient daarbij in aanmerking te worden ge-
nomen hoe belangrijk de factor is der natuurlijke gesteldheid.
Vruchtbare streken als Suriname, welke van buitenaf — d. w. z.
door de activiteit van den blanke — slechts uiterst langzaam tot
ontwikkeling kunnen worden gebracht, zijn er in de tropen aller-
wege aan te wijzen. Sommige onzer Caraïbische eilanden evenwel
verkeeren door ligging en gesteldheid in zoodanige bijzondere
positie, dat zij aangewezen waren om in de ontwikkelingsgeschie-
denis der Amerika's een rol te spelen, niet door hetgeen zij konden
voortbrengen, maar door de diensten welke zij konden bewijzen
op verkeersgebied.

Stellen wij ter zijde de onderscheiding overheidsbemoeienis,
tegenover particulier initiatief en vragen wij ons alleen af wat er
aan Nederlandsch werk in de West wordt verricht, dan vallen er
zoowel wat Suriname als wat Curacao betreft, ongetwijfeld pres-
taties te vermelden, welke met waardeering en ook met voldoe-
ning mogen worden genoemd.

Waren in Suriname de levensvoorwaarden voor de groote mas-
sa der inwoners gedurende twee eeuwen van slavernij — en nog
gedurende tientallen jaren daarna — van dien aard dat zonder
aanvoer van buiten af de bevolking numeriek niet op peil te hou-
den was, thans vertoont de statistiek een aanzienlijk jaarlijksch
overschot van geboorten boven sterfgevallen; de verhouding is
volgens de laatste gegevens gunstiger dan op het met Amerikaan-
sche efficiency bestuurde eiland Porto Rico. Suriname m. a. w.
heeft thans een bevolking die uit zich zelf toeneemt en een vraag-
stuk dat zóó lang en onder zoo verschillende omstandigheden re-
den tot bezorgdheid heeft gegeven, is eindelijk opgelost. Die be-
volking is nog nietig, in verhouding tot de oppervlakte van het
land, maar zij nam in een kleine 70 jaar met 150% toe, slechts
voor ruim de helft ten gevolge van immigratie. De drie groote
bevolkingsgroepen verkeeren thans in een stadium van natuur-
lijken aanwas; bovenaan staan de Britsch-Indiërs, daarna volgen
de inboorlingen, dan de Javanen.

Onderwijs, doortrokken van den Nederlandschen geest, bereikt
de geheele bevolking, zelfs de bewoners van het boschland; de


