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KABALEBO
Waterkracht
Het stroomgebied van de Kabaleborivier is ingeslot en door
bergruggen, die tientollon
me ter s boven het 'rivierbed
uitsteken~ Op enkele plaatsen breekt .de rivier door daze-tloog~ •
ten en op deze plaatsen kan de loop van de rivi er worden af~
gesloten door een dam, waarna het water bovenstrooms opstuwt
in een zogenaamd stuwmeer. Het opgestuwde water kan in een
kunstmatige waterval onderaan wordE?n oggB'vangan im eeri schoepenrad, dat dan door de kracht van het vallende water gaat
draaien~ Door een meedraaiende dynamo wordt dan electrjojtoit
opgewekt~ Dit is het beginsel van de waterkrachtcentrale~
De □ ~zetting van waterkracht in een of andere vorm van ener-.
gie of voortstuwingskracht is al een heel oude uitvinding
die lang voor de uitvinding van stoom en electriciteit werd
gebruikt in molens voor het zagen van hout, malen van meel,
versplinteren van suikerriet enz~
In wezen wordt hierbij de warmte-energie van de zonnestralen
die de oorzaak is van de verdamping van zeewater, regenval en
de opvulling van het stuwmeer,gedeelteliJk wieer teruggewonnen
in het waterkrachtwerk onder aan de stuwdam. Waterkrachtenergie heeft dus de zon als oorspronkelijke bron van ernergie en
raakt daarom nooit op zolang het waterkrachtwerk goed wordt
onderbouden. Het is als zodanig een zich zelf vernieuwende
natuurlijke hulpbron en daardoor op de lange duur voor de
energievoorziening waardevoller dan hulpbronnen die opraken~
zoals aardolie~
E~n belangrijk gevolg van de bouw van stuwdammen is dat bovenstrooms van de dam land verdwijnt in het stuwmeer en dat benedenstrooms de seizoensverschillen tussen hoge en lage waterstanden geringer worden. Deze zogenaamde debietregulatie van
de benedenrivier vergroot vooral in de droge tijd de beschikbaarheid van zoet rivierwater voor irrigatie;
Dit laatste is in West Suriname en in het bijzonder voor het
rijstdistrict Nickerie een groot bijkomend voordeel van de opwekking van waterkracht in de bovenrivieren~

Waterkracht otentieel en h dro-electriciteit
Landen met veel regenval en grote rivieren die door diep ingesneden dalen stromen>kunnen op vele plaatsen stuwdammen met
veel waterkracht bouwen. Echter is het land en het water ook
vaak nodig voor ander gebruik. Vruchtbare landbouwgrond en
waardevolle bossen zal men niet altijd willen missen, bovendien is de bouw van grote on hoge stuwdammen kostbaar.
Of eon plaats geschikt is voor de bouw van stuwdammen is afhaAkelijk van de terreinge~t~ldheid. Voóral bergachtige nauwe
rivisrinsnijdingen Romen in aanmerking. Meeatal is de energie
eéhtsr ter-plaatse niet nodig®
Daarom wordt vooral gebruik gemaakt van de waterkracht om
electrische energie op te wekken.
Immers electrische stroom kan via kabels en draden naar de
plaats worden geleid waar deze stroom wel nodig is, bijvoorbeeld een fabriek of een stad. Daarbij gaat echter wel stroom
verloren, vooral bij langere afstanden en bij kleine hoeveelheden stroom en lage spanning dat wil zeggen voltage.
Bij gebruik van hoogspanningsleidingen zijn de verliezen :ünder, maar de kosten daarvan zijn erg hoog.
Hoogspanningsleidingen zijn dan ook alleen maar lonend voor
grotere waterkrachtwerken en aanzienlijke stroomafname,bijvoorbeeld door industrieën en bevolkingscentra. Maor ook don
zijn kortere hoogspanningsleidingen nog altijd bevorderlijk
voor een veiliger, voordeliger en zekerder stroomvoorziening~
Verderop komen wij hier nog op terug.
~oo~dolen BQ beperkiogan
Er is dus een grens aan de mate waarin de natuurlijke mogelijkheden tot wiaterkrachtexploitatie kunnen worden verwezenlijkt~
De voordelen van electriciteitsproductie, industrie en geirrigeerde landbouw,zullen daarbij moeten opwegen tegen de
nadelen van het verlies aan land en de kosten van de bouw van
dammen en centrales en de electrische leidingen.
Voor het Kabalebopro ject overwegen de voordelen irr staPka-:,,mate~

De arealen die onder water raken zijn onbewoond, het bos is
relatief nrm.
Mogelijke ongunstige wijzigingen in de benedenstroomse gebieden worden meer dan goedgemaakt door de verbetering van

de irrigatiemogelijkheden in de kustvlakte aan weerszijden
van de Co~antijnmonding. Wijzigingen in de levende natuur
zullen uiteraard plaatsvinden en het kan jaren duren voor
een nieuw evenwicht is ontstaan tussen planten en dieren
enerzijds en de gewijzigde waterhuishouding anderzijds. De
ervaring heeft geleerd, dat zulk een nieuw evenwicht uit zich
zelf tot stand komt~ Voor de aanpassing van de economische
activiteiten aan de veranderingen in het stroomgebied worden
de natuurlijke processen op de voet gevolgd door studies en

projecten op het gebied van gezondheidszorg, bosexploitatie,
toerisme, visserij, scheepvaart, irrigatie enz.
Hoeveelheid energie en het transeort daarvan
Het totaal van de hoeveelheid eloctriciteit dat met

\IJ~

duurzaam kan wordon opgewekt in een zogenaamd watorkracht-

werk noemt men het potentieel of vermogon van dat waterkraditwerk; Het mordt uitgedrukt in Kilowatt of Megawatt~ E~n Megawatt is

1.000 Kilowatt en óên Kilowatt is 1~000 Watt.

Een waterkrachtcentrale of hydro-electrische centrale met een
potentieel van 50 Megawatt is in staat 50.000.000 (vijftig
miljoen) Watt aan electricitoit te leveren dat wil zeggen genoeg om êên miljoen lampen van 50 Watt tegelijk te laten
branden. Zoals al opgemerkt, hoeven hydro-electrische centrales niet altijd groot te zijn en een groot vermogen te hebben. Er zijn er van enkele Kilowatts allleen voor verlichting
van enkele huizen~ Voor de eleotrische voorziening van steden moet men achter al gauw naar een vermogen van enkele Megawatts toe en voor de zware industrie zoals de aluminiumindustrie worden dat tientallen

en honderdtallen Megawatts~

Ook het vervoer van electrioiteit van een hydro-electrische
centrale naar verder weg gelegen centra stelt hoge eisen aan
het vermogen. In de electrisohe leidingen gaat altijd veel
stroom verloren en veel meer naarmate de af stand groter en
het voltage (de electrische spanning) lager is.
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Voor electrische leidingen over kilometers afstand wordt het
voltage daarom opgevoerd tot hoogspanning bijvoorbeeld
220~000 Volt. Voor gebruik in huis, werkplaats of fabriek
wordt dezehggo·spanning dan weer omgezet (getransformeerd)
tot lage spanning ( in onze huizen 11 O Volt).. Vandaar do trans""' formatorstations.
Voor de ontwikkeling van onze industrie, met name de aluminiumindustrie, kunnen wij alleen hydro-electrische centrales
met een groot vermogen gebruiken.
De productie van ~én ton aluminium-metaal uit aluinaarde vergt
al 15~000 Kilowatt-uur aan electriciteit" De aluminiumsmelter
van Apoera, die per jaar 150.000 ton èluminiurn moet produceren moet daarvoor kunnen rekenen op een hydro-electrische
centrale met een potentieel van 257 Megawatt, dat is meer dan
twee maal het potentieel van de Afobakka centrale.
Waterkracht otentieel Kabalebo.
Hoe wordt dit hoge potentieel nu bereikt in de Kabalebori.lJier,
die toch een kleinere rivier is dan de Surinamerivier?
Inderdaad is het zo dat bij een/Zelfde hoogte van dammen de
hoeveelheid water bepalend is voor de hoeveelheid hydro-electrische energie die kan worden opgewekt.
De dam die in de Kabaleborivier bij de Devisvallen wordt gebouwd heeft een valhoogte van 50 meter d.w.z. 10 meta~ meer clan
Afobakkadamt maar het potentieel van de Deviscentrale zal
vooral worden opgevoerd door het water dat van nature in het
Kabalebostroomgebied wegvloeit, aan te vullen met het water
van de Lucierivier en bovendien met een deel van het water
van de Boven-Corantijn" Daartoe worden çlammen· gebouwd in -de·
Luci~ en de.Bove0-Corantijn en het opgostuwde water wordtdpor
kanalen naar de Kabaloborivior geleid. De toevoer van water in
rmt Kabalefuo-s~,mwmeer wordt daarmede groter· dan die van het
BJ.OlJlIT\e,s:t?i.-n,m~er ,. In de D.ev isdam. kunnen dan_ vier hyçira-electr iédhe ~~nerata~en mbrden gebouwd, di~·ieder con ve~mogen uari·
Hl~ M-sg,awatt · krijgen-, waarm'ee· een totaal -potentieel van 500
Megawatt zal zijn ge1nstollcerd"
Lnter kuhnö'n r\og> dammen bij het Kabaleoo-vliegvs:Cd en Mo.toppi
werden. gesau!&l<l-- met res13e,otj.e,yelidk-: WO· em ·76_ M-e§ewatt v-crmogen''~
De eerste 500 Megawatt von do Devisdom is ai voldoende om in
A~a~~a ~en· AluminitlfuS~Tiîte~ va~- 158.0Gb ton per jaar te vooM·
,08R-i.,'

1

- 5 Er blijft zelfs genoeg over voor de lichte industrie en het
stedelijk verbruik van Apoera en Nw~Nickerie, en voor een
verdubbeling van het stroomverbruik van Paramaribo.
Overigens zal voor Paramaribo beter kunnen worden gedacht aan
opvoering van de capaciteit van de Afobakka centrale door mm
deel van het water van de Tapanahony via de Sarakreek in hst
van Blommesteinmeor te leiden" De plannen hiervoor liggen
reods lang op uitwerking en realisatie te wachten.
Uitvoering Kabalebo is reeds van start
Deze bondige beschrijving van het Kabaleboproject is niet
zomaar een schets van een toskomstrnogelijkheidè In tegendeel
deze is gebaseerd op een gedetailleerde projectuitwerking,
waaraan bijna twintig jaar aan terreinopnamen, berekeningen
en technische onderzoekingen ten grondslag liggen®
Behalve het Surinaamse Bureau voor waterkrachtwerken, werkten
de meest ervaren ingeniaursbureaux ter wereld, zoals Harza
Engineering Cornpany (1959) en Norconsults (1973 - heden) eraan mee onder internationale co~rdinatie van de Wereldbank~
Het Kabalebo project is in feite reeds in zijn eerste fase
van uitvoering. De damlocaties in de Kabalebo en bij de samenvloeiing van de Lucie- en Corantijnrivier zijn al door
vliegvelden en wegen ontsloten. De technische details zijn
uitgewerkt voor alle onderdelen van dammen, kanalen,

instal-

laties voor het doorlaten en afsluiten van de waterstroom,
de turbines, electrische centrales, transformator- en schakelstations en hoogspanningsleidingen. Voor de bouw en aanschaf van de installaties zouden reeds nu de offertes van
constructiemaatschappijen kunnen worden ingenomen, waarnaaanbesteding en uitvoering zouden kunnen beginnen. Over vier à
vijf jaar zou dan de eerste electriciteit kunnen worden geleverd aan de aluminiumsmelter te Apoera, welke dan uiteraard
ook gereed moet zijn;
Voor de ge1nteressoerde lezer volgt hierna een gedetailleerdere beschrijving van de waterbeweging an de opstuwing.
Over de Anora (Frederik Willem IV) vallen in de Co3
rantijn stromen gemiddeld een 2;000 m /sec; Bij
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Bij Amotopo komt de Lucie met gemiddeld 200 m3 /ssc erbij en
verder stroomafwaarts nog wat kleinere kreken zoals de Sisa,
Toeboeroe
Mataway en tenslotte bij Matappi, de Kabalebo met gemiddeld een 160 m3 /sec.
russen de Anora vallen en de Kabalebomonding daalt de Corantijn over 250 km ongeveer 100 meter en passeert daarbij de
Kaw- en Wonotobovallen. Aan de Kabalebomonding is de rivier
praktisch op zeeniveau gekomen en zijn eb en vloed merkbaar;
Met het totale hoogteverschil van 100 meter en een gemiddeld
debiet van 2200 m3 /sec vertegenwoordigt de 250 km lange middenloop van de Corantijn theoretisch een groot waterkrachtpotentieel. De topografie en de ligging aan de grens zijn
echter ongunstig voor de realisatie van dammen en stuwmeren~
Op de meest gunstige plaats namelijk Kaw-falls zou een hydroelectrische centrale van 450 megawatt vermogen eventueel mogelijk zijn.
In het dal van de Kabalebo komt ook een verval van totaal ongeveer 100 meter voor maar hier laat de topografie de bouw
van hoge dammen toe, zelfs tot 50 meter hoogte~
Het gemiddeld debiet is echter laag namelijk maar 160 m3/ sec~.
De twee stuwdammen bij respectievelijk Kabalebovliogveld en
Devis zouden daarmee slechts een totaal van 180 Megawatt,
kunnen opleveren;
Een betere oplossing is om de gunstige terreingesteldheid
in het Kabalebodal te combineren met de grote waterbeweging
in de Corantijn. Dit kan worden verwezenlijkt door de bovenloop van de rechter Kabaleborivier, in verbinding te brongen
met de Corantijnrivier ter hoogte van de monding van de Lucie-rivier en water van de Lu~ierivier en de boven Corantijn door
de Kabalebo te sturen in plaats van langs Kaw-fall en Wonotobovallen. Hiertoe zijn in totaal vier stuwdammen en meren
en twee kanalen nodig~ Twee lage stuwdammen dienen om water
van do Boven-Corantijn en van de Lucierivier op te vangen in
relatief kleinere stuwmeren of reservoirs. De kanalen verbinden deze kleinere reservoirs onderling en met de grote stuwmeren in het Kabalebodal, opgestuwd door de dammen bij het
Kabalebovliegveld en Devis. Bij deze dammen wordt mat g~middeld
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1:000 m3 water per sec. eo velhbogtéo van 40 en 50 meter opwekking van 300 en 500 Megawatt een hydro-electriciteit mogelijk.'
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Behalve de vier genoemde stuwdammen zullen kloine.x.e dammen en
dijken nodig zijn om enkele kreokdalen en laagten aan de rand
van do stuwmeren op hoogte te brongeo" Alle dammen krijgen overlaten om na overvloedige regenval overmaat water af te vloeien naar de Corantijn-bedding waardoor de waterstand in do stuwmeren beneden het maximum toelaatbare peil wordt gehouden"
Tevens worden in de dammen behalve de overlaten en de hydroelectrische installaties openingen met regelbare kleppen ingebouwd voor verfijnde regeling van de waterbeweging en om
onderhoud en reparaties in het droge seizoen mogelijk te maken:
Niet zo maar "even een dam"
Voor de bouw van de ,alle: kunstwerken zijn enorme hoeveelheden grondverzet, aanmaak van steenslag en rotsblokken, betonen staalconstructie nodig en daarnaast nog gebouwen, machines,
electro-technische installaties, transformator en schakelstations, hoogspanningsleidingen en allerlei hulpsystemen voor
bediening, bewaking, controle, communicatie, onderhoud enz~
Bij de constructie zullen per damlocatie tot 1000 werknemers
en honderden zware machines, een zaagbedrijf, een betonfubriek
en enkele steengroeven betrokken zijn. Verder moeten woon- en
werkplaatsen, onderhouds-, opslag- en transportfaciliteiten
aanwezig zijn~ Het gaat hier om operaties vijf maal zo groot
als die van de spoorwegaanleg wat betreft de omvang van de
werkzaamheden.
De voorbereiding heeft zeker tien jaar in beslag genomen.
Voor de metingen en het onderzoek van waterstromen, terrein,
vegetatie en bodem, werden eerst expedities uitgerust, later
kampementen ingericht en vliegvelden aangelegd.
De gegevens werden in computermodellen verwerkt om de meest
gunstige combinaties vast te stellen. Daarbij moest de grootste zorg aan beteugeling van de soms extreme overvloed van water en aan de veiligheid worden besteed. Daarna volgde do technische gedetailleerde uitwerking w:::n::tr'do bouw,van de kunstworkon ~,
Bij dit onderdeel is niet alleen de constructie van de kunstwerken zelf belangrijk, maar vooral ook de planning van de
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aanmaak, transport, overslag van de enorme massa's materialen
an zware installaties~
K~baleboproject, Corantijn sul en Transportcapaciteit
De bouw van de Kabalebo-kunstwerken vergt in de eerste twee fasen meer dan 25 miljoen m3 grondverzet en meer dan 500~000 ton
aan scheeps'1>, overslag- em wegtransportcapaciteit: De aanvoer
betreft zware machines, brandstoffen, cement, staal installaties die per stuk tot 150 ton kunnen wegen en verder nog zeer
veel stukgoed:
Deze goederen zullen grotendeels over de Corantijnrivier via
Apoera moeten warden aangevoerd en verder over de weg naar
Devis en naar Amotopo, welke laatste plaats meer dan 325 km
van Apoera ligt~
Het is duidelijk dat de Corantijnvaargeul bevaarbaar zal moeten
zijn voordat aan de constructie kan worden begonnen~ Trouwens
ook voor de bouw van de aluminiumsmelter te Apoera, de Bakhuysmijn ~n de activiteiten.in land- en bosbouw ianQs de sooorli.in
i s a 8 vaargeul nodig·~ Voor het zware va umineuze 'transport
over de weg zullen speciale voertuigen nodig zijn~ In het voorgaande komt weer eens de samenhang van de West Suriname-projecten naar voren en de noodzaak van een tijdige en nauwkeurige
programmering van alle samenhangende onderdelen~
Zowel met voorbereiding, uitvoering als met beheer zijn straks
georganiseerde en sterk gespecialiseerde operaties gemoeid~
Het. 'l<abàleboproject · is ,daarpij misschien wel het meest eisend:
Het gaat met name bij de Kabalebowaterkrachtwerken om grote gebieden, enorme hoeveelheden materialen, water, electrische
stroom 1 langlopende contracten en zeer zware financi~le beslissingen~ Kleine fouten of misschattingen in timing en dosering
kunnen daarbij zeer grote gevolgen hebben~
Samenwerking met het Buitenland
Werken van de omvang en duur als de uitvoering vaa het Kabaleboproject vergen vael meer kapitaal en uitvoeringscapaciteiten dan
Suriname momenteel kan opbrengen·; Er is dus veel buitenlands kapitaal, materieel, knowhow en organisatievermogen voor nodig~
Eigenlijk bestaat de Surinaamse inzet voornamelijk uit de initiatieven, de deelname aan de voorbereidende werkzaamheden en
studies, verder uit aanleg van vliegvelden en wegen;
De Surinaamse inbreng bestaàt in eerste instantie voornamelijk
uit de initiatieven enz~; ~Inde exploitatie-fase zal het Surinaamse aandeel in de totale onderneming stelselmatig moeten
toenemen, uitgaande van het beschikkingsrecht over de natuurlijke hulpbronnen en ondersteund door de groei van de eigen management-capaciteit~
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Het grote doel
Dit laatste is een zeer belangrijke Surinaamse bijdrage. Het
gaat hierbij niet sen.voudig om een terrein dat Suriname beschikbaar stelt aan een buitenlandse industrie-vestiging
voor de bouw van waterkrachtwerken, een stuwmeer en hoogspanningsleidingen en de opwekking van hydro•electriciteit, zoals
gebeurde bij de Brokopondo-overeenkomst waardoor de?zware in.dustrie te Paranam tot stand kwam$ Neen het Kabaleboproject
is ontworpen en uitgewerkt om te samen met de zware industrie
te Apoera een grote stoot te geven aan de verdere ontwikkeling van het stroomgebied van de Corantijn en van een nieuw
stuk binnenland van Suriname, om daardoor en daarmee de eenzijdig op Paramaribo en het buitenland gerichte verouderde
en stagnerende nationale ontwikkeling om te buigen~ Het gaat
hier in de eerste plaats niet om het economische gewin op
zichzelf van de zware industrie, maar om de regionale ontwikkeling, die aan de gang moet worden gebracht m~t deze zware industrie" Alleen in dit kader stelt Suriname het Kabalebopotentieel ter beschikking van de industrie.
Ieder zijn deel"
Daarom is het zo belangrijk dat de Surinaamse Overheid volgens haar eigen plannen beschikt en beslist over de plaats
waar en het tijdstip waarop zware industrie en de andere activiteiten in West Suriname moeten worden gevestigd en waarheen de hydro-electrische energie van Kabalebo wordt geleid~
Aan de buitenlandse maatschappijen, die in dit kader niet
kunnen worden gemist, wordt op de aangegeven plaats door de
nodige infrostructurolo focilitoit~~ en door contrbctuoel gegognî'arttiodrdcr -grr.:mdstoff or'll..,. on energion.ieorzicn,ing, :::gon winst....
géVondo exploitatie Vérzekerd~
De stroom van Kabalebo en de bauxiet van Bakhuys worden hiermede instrumenten om de ontwikkeling te sturen in de gewenste
ri.chting~
Hot uiteindel}ijkè beséhi.kkingsrecht over dezé energie en grond ...
stof'fen \·b1Jijft dus in- honden van de Overheid"
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In dit verband is het goed nog eens te benadrukken dat het
West Suriname project niet uitsluitend bedoeld is voor het
vestigen van een zware industrie, maar nationaal gezien voor
veel meer, namelijk de openlegging van een groot deel van
het land ten behoeve van heel het volk. Indien het slechts
ging om zware industrie, dan zou de Overheid in zijn plannen
voorrang hebben gegeven aan de uitbreiding van de bestaande
zware industrie in het Paradistrict. Dan zou dus het Kabaleboproject niet zijn ontwikkeld, maar wel het Tapanahony waterkrachtwerk.
Hier heeft echter de regionale spreiding en de vernieuwing
van de ruimtelijke productiestructuur van Suriname de doorslag gegeven en werd terecht voorrang gegeven aan de ontsluiting en versnelde ontwikkeling van West Suriname. Het Kabalsboproject is daartoe als een essentieel onderdeel uitgewerkt en zal daartoe ook verder worden uitgevoerd en beheerd;
In de eerste plaats gaat het erom de brute natuurlijke waterkracht in het Corantijn s-zyroomgebied te temmen, te verfijnen
en om te zetten in hanteerbare hoeveelheden en vormen van
energie en waterafvoer en om dit water en deze energie in te
zetten voor de landbouw, de industrialisatie en bewoonbaarheid van het stroomgebied.
Een bijzonder probleem daarbij is de vereiste grootschaligheid~
Hydro-electriciteit, zware industrie, arbeidsinzet.
Met de enorme natuurkrachten waarmee wij in Suriname in het
algemeen te maken hebben en bij de waterkrachtwerken in het
bijzonder, komen grote hoeveelheden electriciteit beschikbaar, veel meer dan bv de stad Paramaribo voor induatrie,~tads ...
verlichting en huishoudelijk gebruik zou kunnen opnemen, ook
niet bij de snelst mogelijke groei. Grote waterkrachtwerken
moeten het daarom bij hun economische inpassing hebben van
zware industrie zoals de productie van aluminium, en andere
metalen (nikkel, koper, ijzer) glas, keramiek, papier, chemische stoffen enz~ Maar ook voor zulke zware industrieDn geldt
dat deze zullen moeten worden opgezet met behulp van buitenlands kapitaal en knowhow.

-
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De eigen Surinaamse bijdrage zal ook daarbij vooral beperkt
blijven tot studies, terreinen, lokale aannemers en arbeidskrachten en, zoals bij de waterkrachtwerken, vooral ook door
de beschikbaarstelling van grondstoffen die in Suriname voorkomen, bijvoorbeeld bauxiet, glaszand, kaolien, hout en andere mineralen, naast uiteraard de hydro-eleotrische energie.
De gelijktijdige opbouw van waterkrachtwerk en zware industrie vereist, na de intensieve voorbereiding, vooral bij de
uitvoering een eveneens intensieve inzet van werkkrachten,
ondernemers, deskundigen en managers in zeer grote getale,
die niet zal nalaten in het gehele land beslag te leggen op
uitvoeringscapaciteit. Ook bij de bouw van de Brokopondo Paranam werken is dit gebeurd@ Hierbij ontstaat bij uitstek
een gelegenheid om Surinaamse werkkrachten op alle niveaux
van scholing, die nu in het buitenland werken,weer in eigen
land aantrekkelijke werkgelegenheid te bieden@
Zware industrie Apoera noodzakelijk~
De plannen voor de uitvoering van het Kabaleboproject, die in
1973 werden uitgewerkt door Norconsult, houden een zekere
fasering in. Deze fasering werd vooral bepaald door de relatieve achterstand in de uitwerking van de zware industrie te
Apoera, waardoor eigenlijk geen directe afzet voor de gehele
stroomproductie mogelijk was. Als noodoplossing werd toen
voorgesteld, nu toch : in 1975 met de uitvoering te beginnen
en voorlopig egn-klieine h:oavfildhe&d stroom af te zetten in Paramaribo':
Zoals verderop zal worden uitgelegd,veroorzaakt uitstel van
de bouw aanzienlijke .verliezen. Hetzelfde geldt echter V{!for' het
rnaàr . ~ E1;J.:bl:d(iJlbtian_µ t tarrwan de gehele $tre0m-p ro du c t i ec ap ac i ...
teit~ Inderdaad is het .niet mogelijk gebleken de financiering
voor 1975 rond te krijgen op basis van een 'klein' Kabaleboproject dat aangewezen zou zijn op stroomlevering over een an~
natuurlijke lange afstand naar de relatief kleine markt die
p aramar ibo te bieden heeft. Door ontbreken van voldoende zeker•
heid. over een gelijktijdige opzet van zware industrie ~Apoera
moest de uitvoering van het Kabaleboproject worden opgeschort~
Deze impasse is nu overwonnen en de verdere uitvoering van
Kabalebo wordt nu gekoppeld aan de opzet van de smelter te
Apoera.

Het aan elkaar lassen van de rails middels het thermisch Lasprocede. (Foto: M. Ema~uels)

De spoorlijn gereed voor gebruik. (Foto M. Emanuels).

-

11 -

Uiteraard zal ook vanaf het moment van overeenkomst over de
zware industrie te Apoera,1 om technische redenen .>een bepaalde volgorde en fasering van de constructie nodig zijn. Over
deze technische fasering het volgende.
Fasering Kabalebo - Aluminium smelter.
De eerste fase van Kabalobo omvat behèl ve de inf~as t r uctuur
de werken voor de afleiding van de Lucieriuier naar het Kabalebodal en de werken voor de opstuwing van het laag ste
l<abalebostuwmeer. HierbLj~horen ook de werkzaamheden verbonden
aan de bouw van de stuwdam en de hydro-electrische centrale
bij de Devis falls, met meteen 50% van het totaal te installeren vermogen, en de hoogspanning sle id ing naar Apoer a.
De
stroom kan dan in Apoera een eerste fase van de Aluminiumsmelter met voorlopig 50.000 ton jaarcapaciteit op gang
brengen, benevens de lichte industrie te Apoera eh Nieuw
Nickerie.
Met deze eerste fase zullen vier jaar gemoeid zijn.
Direct daarop volgend kunnen de werken voor de afleiding van
het Corant ijnwater worden begonnen, de installatie van het
resterend vermogen van de c ent rale in de Davis fallsdam en
de hoogspanningsleiding naar Paranam.
Do Aluminiumsmelter te Apoera kan tegelijkertijd op een capaciteit van 150.000 ton per jaar worden gebracht ~
Met deze tweede fase zullen twee jaar zijn gemoeid. Van het
totaal ge1nstalleerde vermogen van 500 Megawatt kan permanent (firm power) 260 Megawatt voor de a lu min i umsmelter te
Apoera worden gereserveerd, verder 25 - 50 Megawatt voor de
lichte industrie en stadsverbruik te Apoera en Nieuw Nickerie en voor Paranam en Paramaribo 100 - 150 Megawatt.
Een derde fase zal de bouw van de stuwdam met hydro-electrische centrale van 300 Megawatt bij het Kabalebovliegveld omvatten, welke de mogelijkheid opent om naast de aluminiumproductie andere zware industrie te ontwikkelen, bijvoorbeeld
glas- of keramische industrie, waarvoor Suriname over ba):.-an_g~
rijke grondstoffen beschikt, namelijk glaszand, kaolien en
andere mineralen geschikt voor de productie van vuurvaste
steen, electrische isolatoren enz ., een en ander afhankelijk
van de dan blijkende energie-situatie in de wereld.
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Ook de f abrikage ven caustic soda voo~. de eluinaardll3ë[àl~·c-.i.ka:g e-·:liJ1ehoort tot de mogelijkheden ~
De bouw van de Kabalebodam zal drie jaar in beslag kunnen
nemen, Voorlopig valt over het aanvangstijdstip nog weinig
concreets te zeggen. Wel wordt in de eerste fase van het
Kabaleboproject r ekening gehouden met de technische aspecten van de bouw van deze tweede Kabalebodem.
Voor de nog verdere toekomst kan in de Beneden Kabalebo nog
een kleinere derde dam bij Matappi worden overwogen en verdere dammen in de Boven Corantijn en de Coeroenivivier.
De fasóring en de doelstellingen.
Al is de fasering van de uitvoering voor zeer omvangrijke
projecten als het Kabaleboproject vaak niet te vermijden om
redenen van technische en financiële uitvoerbaarheid - toch
zullen voor een fasering vooral de ontwikkelingsnormen moeten worden gehanteerd~
De grote bijdrage tien het Kabalsboproject aan de ontwikkelig
naar de nationale economische zelfstandighe id en de daartoe
noodzakelijke maatschappelijke structuurveranderingen mag
dan ook niet worden opgeofferd om financiële, politieke of
t echn isch e problemen to ontwijken of op 'korte termijn af te
wentelen ,
Als voorbeeld in dit verband moet nogmaals het Brokopondo project worden aangehaald , dat a ll een tot stand kon komen
door het prijsgeven van een belangr ijk stuk natio nale zeggenschap over de inzet van de ongetwijfe ld positieve productie resultaten bij de verdere nationale ontwikke ling . Over igens moet hierbij worden toegegeven dat voorzover de natio nale overheid w~l over deze opbrengsten beschikte (Fonds
Meer · Q-pb-risnijttt1_lf!Ji2iul:aji' l ri jké ·HuiLpb~0.rjn e ci:) i dit. .be.scniJ~k1:m19·9f;ocht
onvoldoende heeft kunnen inzetten voor de ontwikkeling op
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lange termijn.
Deze historische fouten moeten bij het Kabaleboproject niet
worden herhaald. De zeggenschap over de Kabalebo waterkracht
· UJó tk ön orï-·ao · gdproduèoorde · stroom· zullen ovorw □ ©una in ' Suri- •
Ï'lnnmeè · h~ndèn moëton blijvei:i,·1en do 1 permanbnte netto.,.

- 1J opbreng sten zullen ovorwo.gond ol s ontw ik kol ing sf ond son rnooten
worden ingezet, conform de nationale ontwikkelingsstrategie~
Een fasering van de uitvoering van het Kabaleboproject zal
dus bijvoorbeeld niet mogen leiden tot consolidatie van de
historisch scheef gegroeide verhoudingen tussen consumptieve
en productieve sfeer, ook niet tot verdere congestie en dominantie van de centrale regio van groot-Paramaribo.
Integendeel zal de fasering in het belang moeten zijn van de
versnelde regionale ontwikkeling van West Suriname, verdor
van de opvoering van de
industriële productie
op nationaal niveau en, voorzover dit het huishoudelijk en
openbaar verbruik van electriciteit betreft, tot de importvervanging van stookolie voor bestaande thermische centrales~
Kabalebo voor roductia niet voor consumptie.
De voorgaande opmerkingen zijn gemaakt omdat in de publiciteit herhaaldelijk berichten verschijnen dio aandringen om
uitvoering van het Kabaleboproject vooral ten behoeve van
goedkope levering van stroom voor huishoudelijk en stedelijk
gebruik in Paramaribo. Dit verbruik zou volgens deze berichten gemakkelijk op te voeren zijn en daardoor zou de afname
van de stroom van Kabalebo voor een eerste fase zijn verzekerd~ Deze redenering moet in het licht van de ontwikkelingsstrategie worden afgewezen. Opvoeren van het consumptieve
gebruik van electriciteit in Paramaribo zal niet alleen een
import van electrdcist:ho. app.s:raton uitlokt< □ n die dn importverVótvnnging van, stookoli10 vo::mt do bestaande cr:ontrales ,ao:lil de.
Stiromûtc,o.stTeiat te Par1amaribo volkomen torri.ot doon, m:.:::u::vr bovondion
znl hut do Zll.11}kra'Cht van da stod els conaumpti_s..t;, eentnum vEJrstorken
un daar'door d.s broodnodige spreiding ven de pro.ductiastructuur on ...
dermijnen;
Een opzet die in eerste instantie berust op verhoogde afname
van stroom in de consumptieve sector in Paramaribo moet daarom in termen van ontwikkelingsstrategie als contra-productief
worden afgewezen.
Aanvaardbaar is alleen een directe en overwegende inzet van
de hydro-electriciteit van Kabalebo voor productieve industri~lo doeleinden, waarbij de zware industrie niet kan worden
gemist vanwege de grote hoeveelheden electriciteit, die al bij

- 14 de kleinst mogelijke aanvangsfase van het Kabaleboproject wordt
geproduceerd~ Dit betekent dat de afzet ook voor de eerste fase
overwegend moet gaan naar de aluminiumèmelterij~ Deze zal door
de aluminiumindustrie moeten worden opgezet en wel in Apoer~~
De in Suriname werkzame bauxiet eluminiummaatschappijen zijn
daarbij de eerste gegadigden; De nodige studies zijn inmidd~ls
begonnen om de opzet van de aluminiumsmelter te Apoera te synchroniseren met de bouw van de Kabalebowaterkrachtwerken~
Versnelde uitvoering Kabalebo voordeli
Het is duidelijk dat buitenlandse bijdragen in,zowsl water.kracht ...
werken als in zware industrie in termen van kapitaal worden gewaardeerd en dat aan de verstrekking hiervan voorwaarden worden
verbonden~ In het algemeen zal dit •vreemde' kapitaal moeten
worden afgelost in termijnen en bovendien moet er rente worden
betaald~ Aflossing en rente zullen moeten worden opgebracht uit
de opbrengst van de electriciteit en de industri~le producten!
Deze zullen dus bij verkoop een prijs moeten opbrengen, die uit~
gaat boven de totale kosten van salarissen en lonen, bedrijfsmiddelen, transport en organisatie, reparaties, onderhoud, afschrijvingen, verzekeringen, diensten door derden en ook nog
boven de af lóss±ng en drrrente; Van deze kosten staan die van het
vreemde kapitaal, namelijk aflossing en rente en ook de afschr~vingen, vanaf het begin vast; Naarmate de productie groter is,
drukken deze vaste laatan minder op elke eenheid-product, bij•
voorbeeld op elke kilowatt-uur electriciteit of ton aluminium:
Bij eff iciente bedrijfsvoering en gerede afzet geldt hetzelfde
voor de □ venige kosten, die weliswaar met de omzet stijgen, maar
minder dan evenredig;
De productie-kosten worden onder deze omstandigheden dus lager
naarmate de productie en afzet sneller kunnen worden opgevoerd
tot de maximale capaciteit~ Er zijn ook nog andere dringende redenen waarom de uitvoering zo weinig mogelijk gefaseerd en juist
zo veel mogelijk versneld moeten worden;
In de eerste plaats ligt dat voordeel van de waterkracht in het
feit dat waterkracht niet, zoals de energie uit ·andere bronnen,
steeds duurder wordt; De kostprijs van de opwekking van hydroelectriciteit wordt immers vooral bepaald door de

- 15 di'tgaweo:~d ilivoelîi da: aen!cg>Jc&_n·do dam en de . inetall:etiea warden
~odaan en maar in geringe mate door wat later aan ondernouci
en exploitatie moet worden betaald. Voor de aanleg moeten
echter veel materialen en machines worden ingezet, waarvan
de kosten wel afhankelijk zijn van de steeds stijgende prij~
zen van de aardolie~producten, industriële producten, transport over lange afstanden en de algemene geldontwaarding in
de wereld.
Hoe langer de bouw van de Kabalebo-werken wordt uitgesteld
hoe duurder de bouw wordt en hoe minder de voordelen die uit
de afzet ven de hydro-electriciteit kunnen worden verkregen~
De bouw van de dam bij Afobakka kostte bijvoorbeeld in 1964
maar een kwart van wat deze nu zou kosten. De hydro-electrische stroom van Afobakka komt echter nog steeds beschikbaar
tegen bijna dezelfde prijs als in 1964, dat wil zeggen ongeveer een halve cent per kilowatt-uur~ Indien de Afobakkadam
nu nog gebouwd zou moeten worden, zou de opwekking van de
stroom misschien wel vier keer zo duur komen, namelijk 2 cent
per kilowatt-uur~ Dit lijkt een klein verschil, maar er wordt
tegen de 1.000 miljoen kilowatt-uur per jaar omgezet en het
verschil van anderhalve cent per kilowatt-uur komt daarmee
op een slordige vijftien miljoen gulden per jaar" Voor het
Kabaleboproject gelden nog grotere bedragen.

Uistel kost miljoenen
Voor de eerste twee fasen van de aluminiumsmelter te Apoera
is een opwekking van rond 2,500 miljoen kilowatt-uur per jaar
nodig~ Elk jaar dat de bouw later gereed komt zou de kostprijs van de opgewekte electriciteit wel eens een halve cent
per kilowatt-uur duurder kunnen worden, dat wil zeggen met •
één jaar uitstel gaat een winstcapaciteit van 12,5 miljoen
gulden ver lor en, in twee jaar 2 x 12 ;5 miljoen g];tlrl:e1m enz ~ Indien de achterstand op de oorspronkelijke plannen op vier jaar
wordt gesteld, dan is Sf. 12,5 + 25 + 37,5 + 50 = Sf 125 miljoen in deze wachttijd verloren gegaan die nooit meer kunnen
worden ingehaald. waarom zal men vragen, is men dan niet eerder begonnen?
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Het antwoord is: omdat de afzet van dio 2.500.000.COO kilowatt-uur per jaar nog niet verzekerd was. Daarvoor is de
nieuwe aluminiumsmelter in Apoera nodig.
De bouw van een groot waterkrachtwerk heeft alleen zin indien tegelijkertijd een evenredig grote industriële stroomverbruiker wordt gebouwd~ Immers eenzelfde soort verliezen
als die ontstaan door uitstel van de bouw, ontstaan eveneens
door het niet volledig benutten van het vermogen om stroom
te produceren~ Geleidelijke fasering dat wil zeggen stukje
voor stukje uitbreiden van een waterkrachtwerk, heeft dan
ook alleen enige zin, indien ook de stroomafname in een evenr8dige fasering mogelijk is. Technisch gezien is dit in Suriname niet wel mogelijk zonder oplopende verliezen in een oorste klein schal ige;r'.fOae· van de productie. Ook de hierboven beschreven fasering van de bouw van de Oevisdam botekont dat
wol meteen de hele dam wordt gebouwd, maar dat van do vier
turbines en generatoren er in oen eerste fase tweo stuks worden geïnstalleerd, waarmee in de totale bouwkosten aan misschien 50 miljoen gulden worden uitgesteld naar de tweede fase; De Davis-centrale zal daarmee voorlopig maar 40% van do
mogelijke stroom leveren tegen een kostprijs, die zeker 2i5
cent per kilowatt-uur hoger 'ligt dan bij bouw ineens. Deze hogere prijs als gevolg van fasering is uiteraard minder aantrekkelijk voor de aluminiumsmelterij zeker omdat ook dezo
amelter in eerste opzet kleiner zou moeten zijn dan economisch
gewenst is~
Efficiente nieuwe smelters hebben namelijk een smeltcapaciteit van 100.000 - 200.000 ton aluminiummetaal per jaar. Een
eerste fase smelter aangepast bij een eerste fase Devisfallcentrale zal hoogstons 50.000 ton per jaar kunnen produceren~
Do conclusie moet dan ook zijn, dat het Kabaleboproject het
voordeligst kan worden gerealiseerd, indien gelijktijdig te
Apoera een aluminiumsmelter wordt opgezet, waarbij de totale
»firm power" van 262 Megawatt van de Devisdam-centrale met
een drie-circuit-hoogspanningslijn langs de korste weg en in
de kortste tijd naar de smelter wordt geleid, die daarmee een~
capaciteit van 150~000 ton alulminium per jaar kan krijgen~

- 17 De fasering moet dus tot een minimum beperkt blijven, en mag
in geen geval onderweg blijven steken.
Aluminiumsmelter houdt stroomprijs laag
De vraag rijst uiteraard of de electriciteitsbehoefte van
p aramar ibo daarmee dan ook zou zijn geholpen. Hierop moet het
antwoord zijn dat de electriciteitsbehoefte van Paramaribo
maar een kleine fractie is van wat de Devisdamcentrale kan
leveren. Ook met een totale afname door Apoera van de 262
Megawatt 11 firm power" van Davis, blijft er nog een 110 MW
aan zogenaamde 1 secundaire 1 energie beschikbaar voor andere
afnemers.
Deze 'secundaire' energie is in hoeveelheid te vergelijken
met wat nu in totaal aan energie door de Afobakka-centrale
wordt opgewekt, en het veelvoudige van wat de stad Paramaribo
verbruikt. De aanelu iting vari :Peramat>ibo 0fl Kábelebo · i:~
echter relatief duur, omdat daartoe over 309 km lengte nieuwe hoogspanningsleidingen nodig zijn, en de kosten van onderhoud en bewaking daarvan in de stroomi:riJ•s ZL.Flien mobtsn·· worden
verrekend.
Dit is alleen haalbaar indien de stroom bij de Devisdam relatief goedkoop wordt afgestaan en dit laatste is zoals we eerder hebben gezien alleen mogelijk als het waterwerk meteen
groot genoeg wordt opgezet, waarvoor weer alleen de aluminium
smelter in Apoera de nodige garantie kan bieden. Redelijker
wijs kan worden gesteld: zonder a1uminiumsmelter in Apoera
komt er geen betaalbare Kabalebo-ensrgie voor Paramaribo be~
schikbaar"
1
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Waarom een kleine h dro-electrisch centrales?
Mischien is het hier do plaats om nog wat verder in te gaan
op de vraag waarom er in Suriname niet méêr en kleinere hydro-electrische centrales worden gebouwd, die minder duur
zouden kunnen zijn en minder problemen van grootschalige
productie, afzet en financiering zouden opleveren.

1

Hier komen we terug op ons uitgangspunt. Zulke
kleine hydro-electrische centrales zijn van
nature mogelijk, vooral in het binnenland van
Suriname, waar momenteel de ontsluiting en de
industrialisatie nog niet zijn doorgedrongen.
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De stroom opgewekt door kleine hydro-electrische centrales is onvoldoende om met lange
hoogspanningsleidingen naar elders te worden
gebracht en moet dus lokaal worden verbruikt,
bijvoorbeeld in bevolkinscentra met lichte industrie. Voor de aan en afvoer moet zulk een
plaats dan ook goed zijn ontsloten door wegen.
Naarmate de Surinaamse bevolking zich meer
zal richten op het binnenland, zullen kleine
hydro-electrische centrales zeker een rol
gaan spelen bij de ontwikkeling van bevolkinscentra en lokale industrie. In de kustvlakte
en rond Paramaribo daarentegen bestaan deze
mogelijkheden niet.
Ook in West Suriname liggen or buiten het Kabaleboproject mogelijkheden voor kleinere waterkrachtwerken en deze zullen zeker worden
gebouwd, wanneer de Surinaamse bevolking inderdaad zal emanciperen en de gastarbeidersmentaliteit zal afleggen voor het vrijheidsstreven naar ontplooiing van eigen waarden en
mogelijkheden, waarvoor de ruimte van het eigen binnenland onvergelijkbaar grote kansen
biedt.

- 19 het hoo ste niveau
Wat de organisatie van voorbereiding, constructie, productie
en beheer betreft stelt het Kabalebo-project, evenals de bauxiet-aluminium productielijn, zeer hoge eisen aan deskundigheid, zorgvuldigheid, inzicht in de ontwikkeling van de regio
en het hele land en àaAcicle~leidiag:van~pbrsoneel~aöioperaties~
Bij de voorbereidingen zijn het niet alleen de technische en
economische uitwerking maar vooral de afspraken tot samenwerking met grote buitenlandse financi~le en economische organisaties, die van enorm belang zijn voor de mate waarin het
Kabalebo-project zal bijdragen aan de nationale en regionale
ontwikkeling op zeer lange terijn.
Onderhandelingen daarover moeten op het hoogste niveau van
politieke verantwoordelijkheid worden gevoerd® Het gaat daarbij om een zeer subtiele afweging van de nationale belangen
van Suriname en die van de financi~le en economische buitenlandse partners, waarbij van beide zijden beslissingen worden
gevraagd, die voor lange perioden de voorwaarden van samenwerking vastleggen.
Kabalebo, waerdovaste ooorgiebron
Het Kabalebo-project vertegenwoordigt voor Suriname een waardevaste energiebron voor de industrialisatie in het Westsuri~
naamse binnenland. Wie de beschikking over deze energie krijgt
is verzekerd van een gestaag toenemende verbetering van zijn
concurentie-positie op de wereldmarkt voor producten waarvan
de productie veel energie vergt.
Het beschikkingsrecht over de hydro-electrische energie is
dan ook, zeer veel waard voor zowel de Surinaamse gemeenschap
als voor bedrijven met buitenlandse eigenaren. Voor Suriname
is het belangrijk dat het Surinaamse aandeel in deze productie van meet af aan zo groot mogelijk is en verder ook nog
steeds toeneemt, niet alleen in termen van personeel, maar
vooral in termen van eigendom.
Wereldbank als bemiddelaar
Voor de grote industri~le afnemers van de electrische stroom
is hot van belang dat de stroomlevering en de aan- en afvoer

-
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van grond- en hulpstoffen en eindproducten in omvang an kost ...
prijs voldoende verzekord zijn om de afzet op de wereldmarkt
winstgevend te maken. Voor de internationale institutionele
beleggers zoals ontwikkelingsbanken, en voor credietverlenende leveranciers, ligt het belang vooral in de zekerheid
dat de berekende financi~le resultaten ook inderdaad worden
behaald.· Al de genoemde belangen zullen uiteraard tegen elkaar moeten worden afgewogen om het optimale evenwicht vast
te kunnen stellen, waarbij de taken en bevoegdheden van elk
van de partners voor hen aanvaardbaar zijn.
Daartoe is veel overleg nodig. Het initiatief hiertoe zal
uiteraard van de Surinaamse Overheid moeten uitgaan® De Overheid heeft de Wereldbank bereid govonden nu als bemiddelaar
op te treden. Deze organisatie heeft veel ervaring met projecten als het Kabalebo-project en geniet een internationaal
prestige en vertrouwen dat toeh wel
garanties
biedt voor een eerlijke afweging van de genoemde belangene
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Plaats van ontwikkelingshulp
Een belangrijke factor bij de voorbereiding van de samenwerking tussen Suriname, financiors, industrie en technische
organisaties~is dat de ontwikkelingshulp, die Suriname van
Nederland krijgt kan worden gebruikt om do Surinaamse onderhandelingspositie to versterken. Dit kan ondor andere door de
buip in te zetten voor de industri~le infrastructuur, met
name wat betreft voorzieningen voor transport (spoorlijn),
wegen, haven, rivier- en kustvaart, bewoning en bestuur,
(Apoera) en faciliteiten voor dienstverlening, voedselvoorziening, lichte ondersteunende industrie enz.), waardoor de
zware industrie verzekerd wordt van aan- en afvoer en toele~
vor ing.
Ook kan de ontwikkelingshulp worden ingezet voor de aanvangsinvestoringen in commercieel minder winstgevende maar niotto•·
min ossenti~le productie, bijvoorbeeld van bauxiet en landen bosbouw, waardci.Qr öde spremdin,g '. er:L..:m-Ei nwietn~red±ajc 'ttàn :ihe t : '.
totale pro duet ie-apparaat wordt t1e>\tO'i',deti':d. Ten slot te kan eon
deel van de ontwikkelingsfondsen worden bestemd voor directe
investering in het Kabalebo-project zelf. Al deze categorieön
0
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van ontwikkelings-investeringGn ondersteunen en versterken elkgä± d~ !UllèH bov~HdibH ~~ B~~Bioheid van buitenlandse investeerders en industrié~n om te participeren doen toenemen~wm@rdoor weer het Surinaamse aandeel sneller kan groeien en het
gunstige·
effect op de regionale en nationale ontwikkeling
weér worden versterkt~
Het aandeel van de ontwikkelin shulp in het Kabaleboproject~
Het Kabaleboproject is evenals eertijds het Brokopondoproject
een commercieel aantrekkelijke investering voor de aluminiumindustrie. Het zou dus mogelijk zijn het Kabaleboproject te
realiseren zonder de ontwikkelingshulp.
Dit zou echter wel inhouden dat het Surinaamse beschikkingsrecht over de gebruikte natuurlijke hulpbronnen moeilijkzmou
zijn om te zetten in een reëel ei:gnnd.amBr:m:ttit en zeggenschap
over productie en distributie van de hydro-electriciteit, het"
geen nodig is om de commerciele voordelen optimaal in te kunnen zetten voor de ontwikkeling op lange termijn.
De ontwikkelingshulp is dus nodig om
de Surinaamse finanoiele deelname in de commerciele exploitatie van de Kabalebowaterkraohtwerken mog9li-1 j.k t.e. maken.
Het bedrag dat hiervoor zou moeten worden uitgetrokken is kleiner dan men in het algemeen aanneemt. Indien men sat.el:t
dat
het Kabaleboproject 1,600 miljoen Surinaamse guldens aan aaRvangs...-•investeringen nodig heeft, dan zal daarvan misschien 6ên
derdaa of ~én vierde nodig zijn als eigen beginkapitaal van de
Kabalebomaatschappij, dat wil zeggen de onderneming voor de exploitatie vaa.nde Kabalebowaterkracht. Dit deel wordt het eigen
vermogen genoemd. Naarmate de organisatie en het beheer beter
zijn voorzien en internationaal gegarandeerd, zal een groter
dGel van de nodige aanvangsinvesteringen ad Sf
EOO miljoen
kunnen worden geleend op de internationale kapitaalsmarkt~ Dit
geleende kapitaal is dan het zogenaamde vreemde vermogen~
Stel dat een opzet met 25% eigen vermogen mogelijk is dan zou
de Kabalebomaatschappij Sf 150 miljoen ter beschikking moeten
hebben~ Daarvan zou dan, om de overwegende Surinaamse zeggenschap te garanderen in een joint venture, iets meer dan de helft
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door de Surinaamse overheid mGeten worden ingebracht, zeg
Sf 80 miwjèbEin.of cé.~13% van de totale aanvangsinvestering" Bij
een opzet met ê~n derde eigen vermogen of Sf ;oo miljoen zou
de Surinaamse inbreng in de joint venture Sf 110 miljoen of
rond 18% van de aanvangsinvesteringen moeten zijn.
Uit de ontwikkelingshulp zou dus een bedrag van Sf .BO - 110
miljoen hiervoor moeten worden gereserveerd. Dit is veel minder dan het vaak genoemde bedrag van Sf 400 - 500 miljoen~
Dit be tekent in es sent ie dat ma er. ontwi.kkaling~hul(:) Moet, .uiol:'den
besteed aan de infrastructurele voorzieningen en de garanties
die de organisatorische en financiele betrouwbaarheid van het
project versterken~ Daardoor kunnen da· eanvangsin~ss,tsringoo-. •
voot,,eeh,:·groter deel al S::. vree)md weîrmsgen. wdrde9. gel:esnd oi:i de
internationale kapitaalsmarkt" en hat Surinaamse eigendom en de
zeggenschap in de Kabalebomaartschappij kunnen dus met-èen\rêJ.ati.ef.kileiger bed:oag 1.11ordan verzekerd~
In dit verband zijn bijvoorbeeld de financiering met ontwikkelingshulp van het Multi Purpose Corantijnkanaal-project, van
de stadsontwikkeling Apoera, de vaargeul en havens in de Corantijn, de sebep(;:ln,i -de umgèlnt ,de·'epoo:olijn,; çla bauxietmijn en
~,a lands;. .•ep ·bgsboaUJp:1:ojacten,. iaeep 2àvéle::poaitieue_!onde:FsteuJ..,
n, &ngër::t'. '@.an • b!äl t: Kab ale ba pto j ec t "EH1: de al.u:rninfurrrsm eJrt s):r tfL Apo era·~
Deze ontwikkelingsinvesteringen maken de commerciele financiering van de waterkrachtwerken en zware industrie dus aantrekkelijker voor internationale financiering.
Maar ook immateri~le zaken dragen in de ~elfde zin bij, zoals
het betrekken van de Wereldbank bij de voorbereiding van het
Kabaleboproject, de samenwerkingsovereenkomst met het buurland
Guyana over de ontwikkeling van het Corantijnstroomgebied, de
goede relaties van Suriname met andere buurlanden en internationale organisaties en natuurlijk de speciale relatie met
Nederland~
, in de internationale sfeer
Zulke immateri~le i~aetiva
zijn belangrijk voor het vertrouwen in Suriname als een natio~
nale entiteit met stabiele politieke relaties op lange termijn;
Ook het institutionelè karakter van de ontwikkelingsplanning
en -strategie van sur in ame is zulk een po-siîtisve vel!'.woi,voo"""
~erud, omdat de ontwikkelingsactiviteiten minder onder de
0

0
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invloed staan van korte termiJn politiek op het binnenlandse
vlak;
Het versterken van het institutionele karakter van de organisatie van de ontwikkeling binnen Suriname is dan ook van het
grootste belang om do:integriteit van de jonge Republiek Suriname in de internationale finaneiele wereld te bevestigen~
In dit verband is met name de vormgeving van autonome ontwikkelingsorganen voor West Suriname binnen het kader van de bestaande Surinaamse wetgeving zeer urgent.
Authority hoogst belangrijk.
Het spreekt vanzelf dat zowel de buitenlandse investeerders,
de wereldbank en uiteraard zeker Suriname het all~rgrootste
gemeenschappelijke belang hebben bij een technisch, administratief en organisatorisch beheer van het Kabaleboproject, dat
voldoot aan de internationaal aanvaardbaar geachte professionele eisen. Wat dit betreft is aanpassing aan het nog onvolkomen peil van een ontwikkelingsland als Suriname uitgesloten~
De buitenlandse partners en de Wereldbank stellen hun deelname
afhankelijk van een management en administratie op het beste
internationale peil. Dit houdt óok in dat het beheer van hot
Kabaleboproject niet afhankelijk mag zijn van binnenlandse politieke wijzigingen op korte termijn. Vandaar dat een beheersorgaan met speciale bevoegdheden nodig is, een zogenaamde
nAuthority" of autonome beheersorganisatie.
De bevoegdheden van zulk een autonome behoersorganisatie gaan
die voende departementale bureaucratie ver te boven en worden
vastgesteld in een samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname
en de buitenlandse partners en ten overstaan van de Wereldbank;
De bevoegdheden van~het autonome bestuurslichaam voor Kabalebo
krijgen daardoor als het ware het gezag vanl8en verdrag.
In het totaal van de regionale ontwikkeling zal het beheersorgaan voor het Kabaleboproject, moeten worden ingepast als een
van de bijzondere beheersinstanties van de West Suriname Autho•
rity, naast die voor de Bauxiet-Aluminium-industrie, voor de
groene sector en voór de stad Apoera.
Het overkoepelende beheer zou onder toezicht en verantwoordelijkheid van de daartoe reeds aangewezen ministerie-onderraad
vallen~

- 24 Kabalebo en zware industrie ApJera onverbrekelijk
De samenhang tussen Kabaleboproject en Bauxiet-AluminiuminM
dustrie is hiervoor al uiteengezet. Voor beiden geldt dat
het gaat om zeer grote arealen, werken, investeringen, een
grote inbreng van buitenlandse partners.
De beslissingen die worden genomen zijn van verstrekkende
betekenis voor de ontwikkeling van West Suriname en Suriname
als geheel op de lange termijn~ De samenhang van deze stuwende activiteiten mot dedaanvankolijk kleiner opgezette or~
beidsintensieve activiteiten in de stad Apoera en in landen bosbouw (groene sector) is echter niet minder belangrijk.
Deze laatste sectoren zullen immers, geholpen door een eerste aanzet door de stuwende bedrijven, de economische ontwikkeling van West Suriname en de nieuwe maatschappelijke
structuren moeten voortzetten en consolideren voor een nog
verdere toekomst en een nog verder openleggen van het Surinaamse.binnenland. Op dit onderwerp wordt in de volgende paragrafen dieper ingegaan. Hier rest nog eens te onderstrepen
dat het Kabaleboproject alleen in samenhang met de zware
bauxiet verwerkende industrie te Apoera de gewenste ontwikkelingseffecten knn hebben.
Het Kabaleboproject alleen als ondersteuning van de bestaande, oude ruimtelijke productie-structuur daarentegen zal op
lange duur contra productief zijn.
Voor de nationale ontwikkeling op de lange termijn is het
dan ook noodzakelijk dat het Kabalebo-project in de allereerste plaats te samen met de aluminiumindustrie wordt ingezet
voor de versnelde ontwikkeling van West Suriname oo hotovarige
Surinaamse Binnenland.
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De scheepvaartroute over de Beneden-Corantijnrivier
Evenals de spoorlijn en de weg Apoera - Nickerie, is de scheepvaartroute over de Beneden-Corantijnriuier een onmisbare verM
keersader voor West-Suriname;
De ontwikkeling ven het Corantijnstroomgebied gaat gepaard met
een snel toenemende stroom van in~ en uitgaande materialen en
producten, waarvan een aanzienlijk deel in bulk of in zware
stukken moet worden getransporteerd via scheepvaart, havens,
spoorlijn en verharde wegen~
Druk bevaren route
Het scheepvaarttransport in en uit Nieuw Nickerie en Wageningen
beloopt nu al rond de 200~000 ton per jaar en zal met de productieverhoging in landbouw en industrie door de uitvoering van
het Multipurpose Corantijnkanaalproject in de volgende 10 jaar
zeker tot 500; □ 00 ton per jaar oplopen~
Via Apoera zal alleen al voor de constructie van het Kabaleboproject in de komende jaren 500~000 ton aan materialen en in~
stallaties binnenkomen:
voor de opbouw en de productie in de bauxiet"aluminiumindustrie
en de groene sector en voor de stedebouwkundige ontwikkeling
van Apoera zelf~ moeten daarbij nog eens een 500.000 ton per jaar
aan invoer worden gevoegd~
voor de uitvoer, via Apoera, van producten moet op een niveau
van 1 1 0 - 1,5 miljoen ton per jaar worden gerekend~
De totale beweging over de Beneden-Corantijn zal dus al snel
oplopen tot een totüal van 2 miljoen ton per jaar~ Uiteraard
moet hierbij nog worden geteld het transport vcicir de Guyanese
oever;
De drempel in de monding va~ de Corantijnrivier heeft bij de
laagste stand van het getij (springtij - laagwater) 2 1 5 meter
water~ Verder bovenstrooms wordt de rivier snel dieper en tot
aan Wakay is de vaargeul zeven m8ter diep~
russen Wakay en Apoera komt een ondiepte Vc::ro~;~:~jr_
,, . , .. ,.,,.,. . .
''
.•ii:d-"~--··•t..,," ,.,...
!~d~~t~s omstandigheden (droge tijd - laagwater) maar 2 meter
water staat, bij Apoera zelf is dan altijd een diepgang tot
4 1 5 meter mogelijk;

de drempel aan demon
zijn
z
r zal de
de nodige haveninstallaties moet worden aangebracht~
De stukgoedh~von te Apoera is al gereed gekomen~
Voorlopig wordt voor de corantijnscheepvaart gedacht aan schepen van 5~000 ton draagvermogen met een diepgang van ongeveer
4 met ~
s u
Theoretisch zouden bij volkomen bel
g van zowel
gaande schepen voor elke mil en ton aan omzet 100 sshepen an
wil zeggen
5'000 ton de
rantijn in en uit moeten varen d
200 scheepvaartbewegingen=
In de praktijk zullen ruwweg de helft van deze schepen ongeladen binnenkomen of uitgaan, omdat ze voor speciale transporten
zorg dragen'."
Daarom kan perm joen ton aan transport per jaar eerder op ongeveer ~~n scheepvaartbeweging per dag worden gerekend;
2Loldoende d23pgang belangrijk
Het verdiepen van de drempel aan de monding is vooral een zaak
van agitatie baggeren, dat wil zeggen de zachte modder moet
plaatselijk in een nauwe route in beweging worden gebracht
(bijvoorbeeld door scheepsschroeven), waarna de getijde,stroom
de met water verdunde moddersuspensie verspreidt~
Zo is ook de geul in de modderbank voor de Surinamerivier, die
van nature eenzelfde oorspronkelijke diepte had als die van de
Corantijnrivier, verdiept;
Een dergelijke vaargeul blijft beter op diepte naarmate meer
schepen precies door dezelfde afgebakende route varen~
De frequentie van de scheepvaart moet daarom zo hoog mogelijk
worden opgevoerd~ Daar de transportbehoefte zal oplopen naar
2 miljoen ton per jaar kan de voorziene frequentie van de
scheepvaart voldoenèe worden geacht om een aanvankelijk ~~n
meter uitgediepte geul in de modderbank, gaande~eg voldoende
op diepte te brengen en te houden, voornamelijk op basis van
het agitatie-effect van de gaande en komende schepen~
Du schepen worden hiertoe enkele decimeters dieper beladen
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dan de w er and~ Daarbij is het wel z
d
precies volgens
van te voren vastge elde tijdschema's wo t gevaren)
De schepen zullen ook uitgerust moeten zijn met koelwater sternen, die niet door het varen door de zachte modder verstopt
raken~
Verder zullen de schepen voldoende stuwkracht moeten hebben en
liefst een extra versterkte bodem~ De slijtage van de bodem zal
namelijk veel intensiever zijn dan normaal~
We "en dokfaciliteiten voor controle en vervanging van bodemplaten zullen dan ook in Suriname aanwezig moeten zijn;~
Waarschijnlijk z
meer dan de h ft van de scheepvaart door de
Corantijn, gericht zijn op de kustvaart naar en van de Suriname
r ier.
ij

,j

Faq~liteiten voor de scheepvaart
De uitdieping bij Apoera heeft een ander karakter' Hier zullen
zandbanken uitgebagge1iç! moeten worden en misschien enige steenrichels moeten worden verwijderd;
waarschijnlijk betreft het rivierzand dat als grondstof voor
beton en wegenbouw kan worden gebruikt;
Dit zal de mogelijkheid openen het zand in voorraden langs de
oever op te spuiten voor later gabruik als constructiemateriaal~
Na een initi~le baggeractiviteit lijkt in Apoara ean baggeronderhoud van de vaargaul noodzakelijk, zeker ook met het oog o~
de te verwachten wijzigingen in het riviersysteem bovenstrooms,
vooral gedurende en vla~ na de uitvoering van het Kabalebopro"
ject·j
In samenhang met het baggeren en het onderhoud van de vaargeul,
is een systematische hydrografische bewaking en bebakening van
de vaargeul van essentieel belang: Hierh~e zullen moderne middeN
len voor loding en kartering en voor plaatsing en onderhoud van
bakens en boeien nodig zijn;
vaartuigen, een scheepswerf en een administratief en technisch
centrum zullen bij Apoera worden gelokaliseerd~ De moderne werkplaats voor de spoorlijn en de mijn kan ondersteuning geven aan
de genoemde onderhoudsactiviteiten;
~cheopva~ttijdschema noodzakelijk
[order is al gewezen op de noodza~~ dat de scheepvaartbeweging
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1

1

1
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volgens een str t ti schema verloopt met het
en de diepte van de vaargeul in der iermond
Een strak schema is ook nodig om da capaciteit
en overslaginstallaties en van de schepen zelf
gelijk te gebruiken;

oog op

t ge

g~

van de havens
zo efficient rno~

C~~rdinatió van het transport
De transportstromen moeten vanuit Apoera worden gecoördineerd,
s over de
zowel voor het transport over wegen en spoorlijn
r ier.
De verantwoordelijkhe
voor de vaargeul, de navig
en de
schoepsbehandel g
West Suriname zal dan ook gekoppe
moe
ten worden aan het management van de belangrijkste producent en
bulkvraoht: de bauxie alumin mindustrie
a
Samenwerkingsovereenkomsten met de overige vervoerders binnen
het verband van de Authority voor lrJest Suriname
i:t'..~cheepvaart en havenauthoriteiten elders in het land en in de buur~
landen, gesteund door intensieve en betrouwbare telecommunica~
tie, zoruel met havens en schepen~zullen een perfecte verkeersregeling mogelijk moeten maken;
Nieuwe haven voor Nickerie
Voor het scheepvaartverkeer met Nieuw Nickerie zal de verbeterde Corantijnvaargeul nieuwe mogelijkheden openen~ De bestaande
havens inai:te: Nickerierivier (Nieuw Nickerie en vJageningen) zijn
voor de kust- en oceaanvaart bijkans ontoegankelijk geworden,
doordat de monding van de Nickerierivier in zeer sterke mate
dicht slibt~ De vaargeul heeft nog maar een diepte van 1,1 meter
bij springtij-laagwater~
Reeds jarenlang is de mogelijkheid overwogen om een nieuwe haven voor het rijstdistrict aan te leggen ter hoogte van het
Slangeneiland, aan de natuurlijke vaargeul van de Beneden~Corantijn:
Het bezwaar tegen deze lokatie was in het verleden de excentrische ligging ten opzichte van de rijstpolders~ Nieuwe wegen
zouden moeten worden aangelegd om het Slangeneiland te bereiken
en de bevaarbaarheid van de Corantijn liet daarbij toch ook nog
te wensen over.
Met tic·
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Slangeneiland binnen het nieuwe podlerareaal van Nickerie te
liggen en de verbetering van de Corantijnvaargeul heft ook andere bezwaren tegen het Slangeneiland als havenlokatie op:
Het project voor de Noordelijke Corantijnhaven is dus weer op~
genomen in het totaal van het West Surinameprojectensysteem;
Als alternatieve lokatie is daarbij aan het Papagaai~1eiland
gedacht~
Het project voorziet in een haven met zowel faciliteiten voor
zeeschepen als voor binnenvaartlichters, met opslag- en overslagfaciliteiten~ vooral voor tijstproducten~
Verder zullen er uiteraard stukgoederen overgeslagen kunnen worden, terwijl bot ooki.do aangewezen plaats is voor een autoveer
voor het grensverkeer en voor een visserijhaven met facilitei"
ten voor koeling en eventueel visverwerking~ Het ligt in de rede een post voor het loodswezen en een scheepswerf bij deze
nieuwe haven te vestigen~
Goede infrastructuur weg naa~~wo!v&~~t
De verbindingen over de weg en over nc:i'-h h11nnenu1otcrn vcir\ Bó Jif:tci.uwe
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haven van Nickerie met Apoera, Springlands in Guyana, Nieuw Ni~
ckerie en Wageningen zullen uiteraard aangepast worden aan de
vervoers- en verkeersbehoefte~
Deze behoefte zal op zichzelf door de nieuwe haven toenemen,
want met de nieuwe en betere verbindingsmogelijkheden komt Nickerie beter in het internationale verkeerssy~teem te liggen en
zullen naast de rijstproductie ook meer en andere economische
activiteiten tot ontwikkeling komen~
De vaargeul van de Corantijn met de nieuwe Corantijnhavens, te
samen met het Multipurpose Corantijnkanaalproject~zijn in wezen
de belangrijkste infrastructurele werken van het West Surinameprojectensysteem~ Zonder deze zal de bouw van de Kabalebo-waterkrachtwerken en de zware industrie te Apoera en de verdere ontwikkeling van de landbouw in West Suriname,niet mogelijk zijn;
En zonder de ontwikkeling van het Corantijnstroomgebied zal
Suriname blijven wat het is: een economisch kwetsbaar en afhan~
kelijk bruggehoofd irvan het buitenland~

DE ALUMINIUM-INDUSTRIE
De Aluminiumpi-oductie is een keten van activiteit.en di.e begint
met hst winnen van Bauxiet in hst Bakhuyagebergte~
De bauxiet ligt als een 2 - 8 meter dikke bovenlaag in de beboste plateaux die zo karakteristiek zijn voor het silhouet van het
Bakhuysgebergte. Hier is reeds een voorraad van 300 miljoen ton
bauxiet aangetoond en in het gemakkelijkst toegankelijk gedeelte
van het Bakhuysgebergte is na verder onderzoek een gebied afgebakend dat rijk is aan 84 miljoen ton bauxiet met een gemiddeld
gehalte aan winbaar aluminium van 42%. Dit is ruimschoots voldoende als basis voor mijnbouw en verwerkende industrie®
Verdere onderzoekingen zullen ongetwijfeld grotere reserves aantonen, terwijl naar alle waarschijnlijkheid ook andere mineralen
dan bauxiet, zoals koper, nikkel, foefaat enz., in winbare concentraties en hoeveelheden zullen worden gevonden. Ook deze productie zal in de toekomst van de spoorlijn gebruik maken~
Voor het areaal dat is uitgezocht voor de eerste bauxietwinning
was het onderzoek uiteraard zeer intensief. De boringen werden
op enkele tientallen meters van elkaar verricht, waardoor de dikte en de kwaliteit van de bauxietlaag precies bekend zijn:

HET GRAVEN VAN DE MIJN
Eerst wordt een mijnplan opgesteld dat aangeeft welke machines,
waar en in welk tempo moeten graven en hoe de afgegraven baixiet
dan wordt gesorteerd en afgevoerd.
Het werk in het veld begint met het rooien van bomen die dan worden afgevoerd naar houtskoolhavens. De gewonnen houtskool zal dan
in een houtskool-briketten fabriek worden verwerkt.
De dunne bovengrond, de deklaag, waarin te veel verontreinigingen zitten,wordt opzijgeschoven door bulldozers.
De blootgekomen bauxiet wordt daarna met grote graafmachines in
stroken uitgegraven en in grote brokken in dump-trucks van 30
tot 50 ton gedeponeerd die het erts naar een crusher brengen, een
machine die de grote brokken fijner maakt. Vervolgens wordt de
bauxiet in dump-trucks vanaf het plateau, de hellin~ afgereden
naar het aanliggende dal, waar de spoorlijn begint. Van hier
IDordt de bauxiet per trein naar Apoera vervoerd"
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Van Bakhuys naar Apoera
De spoorlijn van Bakhuys naar Apoera is 72 km lang®
Tot km 52 - dat is 52 km vanaf Apoera - leidt het traject hier
en daar door diepe insnijdingen in de heuvels en ove:v hoge spoordijken in de dalen. De helling van de rails mag niet te steil
zijn want anders zouden de treinen die met 35 wagons en een totaal gewicht van 3300 ton moeten-rijden,niet te controleren zij,~
Bij km 52 of, 20 km van de mijn, kruist de spoorlijn de OostWest-verbinding die van Matappi aan de Corantijn naar Zanderij
loopt en verder maar Langa Tabbetje en Albina aan de Marowijne~
Nabij dit kruispunt (in kamp 52) ligt ook een groot steenslagbedrijf, waarin harde granietrotsen tot steenslag voor het spaorlijnbed worden vermalen. Dit bedrijf zal worden omgezet in een
permanent steenslagbedrijf dat voor zijn afzet ook van de spoorlijn gebruik zal maken~
Vanaf kamp 52 loopt de spoorlijn door vlak golvend land met bossen en gronden waar land- en bosbouwprojecten in ontwikkoling_zijn~
!:lij km 42, (dus 42 km van Apoera) ligt een spoorbrug over de Bo ...
ven Nickerierivior. Tussen deze brug en Apoera wordt een pilotbedrijf voor oliepalm aangelegd in samenhang met een houtskoolproject, waarvoor een houtskoolbriketten-fabriek wordt gebouwd
nabij km 30~ Deze bedrijven kunnen, behalve van de spoorlijn, ook
profiteren van oen brede weg die over de gehele lengte langs de
spoorlijn loopt en ook in Apoera uitkomt~
In Apoera aangekomen rijdt de bauxiettrein het grote industrieterrein aan de Corantijnrivier op, dat speciaal is ingericht voor
de verdere verwerking van de bauxiet in een aluinaarde-fabriek,
aluminiumsmelterij en andere "zware" installaties. De benaming
«zware industrie" is hier zeker op zijn plaats.
Op het zware industrieterrein worden wagons met bauxiet door een
grote hijsinstallatie (tippler) opgenomen en leeggestort~
Bauxiet verwerking
De bauxiet wordt opgeslagen, waarna het naar behoeven wordt gebracht naar de aluinaarde-fabriek op het industrieterrein of
naar de overslaginstallatie aan de Corantijn-oever.
H~t industrieterrein is berekend op de enorme omzet en opslag
van grondstoffen, hulpstoffen en producten, en op de aanvoer,
verwerking en afzet op basis van 2.000~000 ton bauxiet per jaar:
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De opstellers van het M.D.P. stellen terecht dat deze nieuwe
Surinaamse bauxiet-vondsten in hun totaliteit in.Suriname en voor
het allergrootste deel in Apoera moeten worden verwerkt. De tijd
waarin nieuwe ertsontdekkingen in onverwerkte vorm aan het buitenland werden verkocht, dient voorgoed voorbij te zijn~
De productieplanning, die verderop uitvoeriger wordt behandeld,
is uitgekomen op een aluinaarde-fabriek voor jaarlijks zeker
6 □□ :ooo ton aluinaarde en een aluminiumsmelter met een jaarcapaciteit van 100.000 tot 150.000 ton~ Driekwart van de aangevoerde bauxiet is nodig voor de aluinaarde-fabrikage en van de
geproduceerde aluinaarde wordt een derde tot de helft in de
smelter verwerkt~
Het terrein voor de Bauxiet-Aluminiumindustrie, de installaties
voor overslag en laden van schepen en de fabrieken zelf, zullen
groter zijn dan die van Paranam en Smalkalden. De procedees in
de fabrieken zullen in principe niet sterk verschillen van die
van Paranam, wel zullen in Apoera de nieuwste technologische ver~
beteringen worddn toegepast, waarbij vooral naar een hoger rendement van het energieverbuik wordt gestreefd.
Zeker een miljoen ton aan producten zal jaarlijks tenslotte worden afgevoerd van het zware industrieterrein via de Corantijn in
schepen met elk 5.000 ton laadvermogen. Door de verwerking zal
namelijk niet 2 miljoen maar slechts 1 miljoen ton aluminiumproducten door de Corantijn naar buiten afgevoerd worden.
Aangevoerd via de Corantijn worden de vele hulpstoffen, voornamelijk brandstoffen, smeermiddelen en chemicaliën, die voor de
zware industrie nodig zijn en in totaal een half miljoen ton per
jaar belopen: Verder zijn vele honderdduizenden tonnen water nodig, die uit de Corantijn worden opgepompt. Bovendien mooton voor
alle hulp- en grondstoffen en producten grote opslagplaatsen en
tanks beschikbaar zijn en vaak speciale transportmiddelen en losen laadinstallaties. Het is duidelijk dat de ligging van het zware industrieterrein aan het bevaarbare deel van de Corantijn wordt
bepaald door de noodzaak het relatief dure transport over land
zoveel mogelijk te beperken, en de op- en overslag te concentre-
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Knooppunt Apoera
In tegenstelling tot hetgeen dienaangaande wel eens beweerd
wordt, zij hierbij uitdrukkelijk gesteld dat de aluinaarde-fabriek alleen al,om zuiver technische redenenwin Apoera moet worden gevestigd en dus niet in het Bakhuysgebergte, waardoor zoals
sommigen denken, de spoorlijn overbodig zou zijn.
Argumenten tegen vestiging van de aluinaarde-fabriek in het Bakhuysgebergte zoals hiervoor omschreven, zijn:

1. opgaand transport van hulpstoffen;
2~ gevoeligheid (hygroscopie) van aluinaarde; aluinaarde transport over langere afstanden is gevaarlijk, aangezien al~inaarde water opneemt, waardoor explosie-gevaar bij verwerking
in de smelter zou kunnen optreden. Als de fabriek dus in
het Bakhuysgebergte zou worden gebouwd, dan zouden voor transport van de aluinaarde speciale wagons moeten worden ingezet;
3: aluinaarde heeft het gehele jaar veel water nodig dat in het
Bakhuysgobergte zeer kostbaar zal zijn;
4; ook al komt de aluinaarde-fabriek in het Bakhuysgebergto, dan
is nog een transport van meer dan 6én miljoen ton noodzakelijk,
waarvoor toch een spoorlijn nodig is;
5; spoorlijn is niet alleen voor bauxietproducten.
Het terrein voor de zware industrie te Apoera is niet alleen het
knooppunt van massaal transport en overslag in West Suriname,
maar ook de plaats voor het belangrijkste schakelstation voor de
aanvoer en doorvoer van de hydro-electriciteit van het Kabalebowaterkrachtwerk. In dit verband zij nog vermeld dat de spoorwegwerkplaats, tevens ten dienste staat van de zware industrie, de
haven en de scheepvaart. Apoera wordt hierdoor behalve een drukke woonplaats, ook het centrum van de voorzieningen en organisatie van.·het nieuwe gebied.
Alleen al in de bauxiet-aluminium-productieketen, inclusief de
spoorlijn, haven en scheepvaart, zullen ruim 2.000 personen permanent werk vinden. Deze.zullen grotendeels in Apoera in gezinsverband worden gehuisvest;
Aan afgeleide werkgelegenheid in. de sfeer van dienstverlening,
voedselvoorziening, sociaal-educatieve voorzieningen, bestuur en
toeleveringsbedrijven, moet alleen al voor Apoera op 500 - 1:000
permanente arbeidsplaatsen worden gereksnd~
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Da stad Apoera wordt dan ook in eerste instantie gereed gemaakt
voor een inwonerstal van 6*000 personen.
De zware industrie is dus bepalend voor de eerste aanzet van de
stad die kamt të liggen op een Vijftal kilometers ten Noorden
van het grote fabriekscomplex, buiten de invloed van stof en
eventuele andere afvalstoffen, lawaai enz.
Tussen de stad en het zware industrieterrein komt aan de weg het
terrein voor de lichte industrie en de algemene haven van Apoera.
Hier zullen bedrijven voor bouw, constructie, reparatie, installatie, agrarische industrie ::onz@, zij zullan nanvnnkel ijk word.en · •
aangetrokken door de zwars industrie, de hydro-electriciteit en
de eerste stadsontwikkeling, later zullen zij
uitgroeien tot
een omvang die in termen van werkgelegenheid die van de zware industrie zal.overtroffen.
Apoera ligt centraal in West Suriname op ongeveer vorgdijl?JJa'O nfstanden tot het Bakhuy sgebergte, de stuwdam te Avane.vero, het
Nickeriekanaal. Het is het verste punt dat nog bereikbaar is voor
zeeschepen (vergelijkbaar met Paranam aande Suriname rivier},
voor het overige wordt verwezen naar het hoofdstuk over de stad
Apoere.~·
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Productieplanning
Voor de productieplanning is er zoals eerder gesteld vanaf de opstelling van het M. □ .P. en de "Mobilisatie van het Eigene", van
uitgegaan dat de Bekhuysbauxiet in principe niet moet worden geexporteerd, maar integendeel binnen het land moet worden verwerk~
waarbij niet alleen de transportkosten zo veel mogelijk moeten
worden b-ep:e:tkt,, maar ook de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid ten goede komen van Suriname. De verwerking zal in West
Suriname moeten plaats vinden. Deze verwerking omvat uiteraard
aluinaarde.fabrikage en het smelten daarvan tot aluminiummetaal~
Beide processen verbruiken veel energie, vooral het smelten, en
ook veel hulpstoffen, terwijl de aluinaarde~fabrikage ook zeer
veel water verbruikt. Het transport van vooral bauxiet en aluinaarde over lange afstanden is duur, niet alleen omdat het om
grote hoeveelheden en lange af standen gaat, maar ook omdat voor
zulk transport en de overslag van bijvoorbeeld in- en uitschepen 1
extra bewerkingen en voorzorgen nodig zijn. Het erts moet
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voor export dan eerst worden gedroogd, en aluinaarde moet speciaal van vochtige lucht worden afgeschermd, omdat het vocht aantrekt en daardoor gevaarlijk, dus onbruikbaar wordt, bij verdere
verwerking~ Bij korte vervoersafstanden zijn deze maatregelen
niet nodig~
De energie nodig voor de bauxietverwerking zal grotendeels door
het in West Suriname behorend Kabalebo-waterkrachtwerk worden geleverd. Dit geschiedt langs hoogspanningsleidingen die niet alleen duur>maar ook kwetsbaar zijn® Belangrijk is dat de afstand
hier klein wordt gehouden, daar energie-transport op deze wijze
over langere afstanden, verlies oplevert. Een deel van de beno•
digde energie zal echter altijd nog uit vloeibare brandstoffen
moeten komen. Ook hier is het zaak de transportafstanden klein te
houden, Brandstofvervoer is uiteraard duurder naarmate de afstanden groter zijn. Bij hydro-electriciteit wordt hierop uitvoerig
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terug gekomen.
Ideaal ,zou zijn indien zowel de bauxiet als de waterkrachtcentrale beide vlak bij diep vaarwater zouden liggen. In de werkelijke situatie in West Suriname is voor de haven en de verwerkende industrie, Apoera gekozen 7 mede omdat daar de vaargeul van de
Corantijnrivier het dichts bij zowel de Bakhuys-bauxietmijn als
het Kabalebo-waterkrachtwerk komt. Voor het vervoer van Bakhuys
naar Apoera werd voor een spoorlijn gekozen omdat reeds bij een
totaal transport van 600.000 ton per jaar een spoorlijn goedkoper
is dan welk ander transportsysteem ook.
De zware industrie moet aan de haven en dus bij Apoera komen, omdat daarmee de totale kosten van overslag, aanvoer en afvoer van
grondstoffen en hulpstoffen het kleinst zijn, waarbij ook de behoefte aan water van de aluinaarde-fabrikage een belangrijke factor is:
Een indirect bijkomend voordeel van de spoorlijn is dat deze een
veelzijdige ontsluitende functie heeft voor de ontwikkeling en
exploitatie van de andere mijnbouw-mogelijkheden (nikkel, koper,
fosfaat, steenslag, kaolien, glaszand) en voor land- en bosbouw
in de bosgardel; Een en ander is in ander verband hierboven reeds
duidelijk gemaakt.
De afzet van aluinaarde en aluminiummetaal is voor de productieplanning niet als beperkende factor beschouwd, evenmin als de
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grondstof-voorziening van de zware industrie (bauxiet). De Bakhuysbauxiet is wat kwaliteit betreft zeer geschikt bevonden voor
verwerking tot aluinaarde, volgens het gangbare Bayer-procedee:
Wel beperkend is de hoeveelheid beschikbare hydro-electrische
energie en in mindere mate de totale afvoercapaciteit van de natuurlijke Corantijn vaargeul, die wat dit betreft te vergelijken
is met de Surinamerivier.
Afzet van de bauxiet
Voor de capaciteit van

de aluminium-smelter is de beschikbaarheid van hydro-electrische energie van het Kabalebo-project bepalend~ Het gaat hier om zogenaamde "firm-power" 1 dat wil zeggen
de hoeveelheid stroom die ook nog onder de ongunstigste omstandigheden permanent kan worden geleverd. De firm-power van de
Dav is Centrale is berekend op 262 MW, \ltalka mat esn-hoogspennings... ·
leiding met 3 circuits geheel in Apoera be sch ikb aar komt; Dat teil
zeggen 262 MW voedt een aluminiumsmelter van minstens 120~000
ton per jaar, berekend bij stroomverbruik van 1s;oeo Kw/uur per
ton aluminium. Met een efficienter procedee dat slechts 15.000
Kw/u per ton aluminium verbruikt kan een smelter met een cap ac ite i t van 150.000 ton aluminium per jaar worden gelnstalleerd.
De vaargeul van de Corantijn is zonder sterk ingrijpende verbeteringen bevaarbaar voor schepen van 5~000 ton. Met een frequentie van één schip per dag kan dus zeker 1,5 mln ton per jaar
worden verwerkt.
Berekeningen van diverse combinaties van capaciteit van bauxiet.-aluinaarde en aluminiumproductie leiden tot een optimale productie-capaciteit voor de aluinaarde-fabriek van 600.000 ton per
jaar~ Daarvoor zijn 1,5 mlj, ton Bakhuy sbauxiet als grond stof nodig;
Van de 600.000 ton aluinaarde zou dan in de aanvang 300.000 ton
worden gebruikt voor het smelten van 150.000 ton aluminiummetaal~
Het ligt voorts in de bedoeling een deel van het aluminiummetaal
in Apoera verder te verwerken bijvoorbeeld tot platen, banden,
draad, profielen, machineonderdelen, dakplaten, boten, huishoudelijke artikelen, bu~sen, blikken enz • .
Behalve de 1,5 mln ton Bakhuysbauxiet voor de zware industrie te
Apoera, is er een gunstige afzetmogelijkheid voor Bakhuysbauxiet
in het bestaande bauxietverwerkingscentrum Smalkalden-Paranam,
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waar de bauxietreserves snel verminderen.
De grondstoffenvoorziening wordt door deze vermindering moeilijker en man is bijvoorbeeld te Smalkalden genoodzaakt zeer hoogwaardige "chemical grade" bauxiet te bestemmen voor de aluinaarde-fabrikage, hoewel deze bauxietsoort voordeliger tot een hoogwaardiger product de zogenaamde gecalcineerde bauxiet zou kunnen
worden verwerkt, of zelfs verkocht. Een vervanging van deze chemische bauxiet door voorlopig 500.000 ton per jaar Bakhuysbauxiet~
maakt het mogelijk
de aluinaarde-productie op peil te houden en bovendien de calcinering van de "chemical grade" bauxiet
tot stand te brengen. Suriname krijgt daardoor een industrie- en
export-product erbij.
Voor de Bakhuysmijn kan dus op een productiecapaciteit van 2 mln
ton bauxiet per jaar worden gerekend, waarvan 1,5 mln te Apoera
en □ ,5 mln te Smalkalden/Paranam kan worden verwerkt. De ruwe
Bakhuysbauxiet wordt met dit productiedoel dus niet uitgevoerd,
maar geheel in Suriname gebruikt.
Het Nederlands Ingenieursbureau NEDECO bracht in februari 1978
een rapport uit over de economische juistheid van de bauxietaluinaarde-aluminiumproductie te Apoera op basis van een jaarlijkse productie van 2 mln ton en kwam tot de volgende conclusie:
De economische merites van de vestiging van
bauxietverwerking in Apoera tot aluinaarde
en aluminium zijn bestudeerd aan de hand
van 3 varianten met elk een eigen "cash
flow". De rentabiliteitsberekeningen resulteren in de bepaling van de economische beoordelingscriteria, voor elk van de varianten~namelijk het interne rendement (IR) en
de netto contante waarde (NCW).
Hieruit blijkt dat alle varianten een intern rendement hebben van meer dan 12%. In
het algemeen wordt zowel bij particuliere
als bij overheidsinvesteringen 12% beschouwd
als een minimum voor de beoordeling van kapitaal intensieve projecten;
Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd:
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- gegeven het feit dat de spoorweg er is,
blijkt verdere uitvoering van het project rendabel (vergelijking van variant
II met I).

- een smelter van 150.000 verdient de voorkeur boven een smelter van 100.000 ton
(vergelijking van variant III met II)
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Conclusie
Op basis van voorzichtige aannamen ten aanzien van de prijsontwikkeling van aluminium
op de wereldmarkt tot 1985 kan het volgende
worden geconcludeerd.
De exploitatie van bauxiet uit het Bakhuysgebergte (2 mln t/jaar), de verdere verwerking tot aluinaarde (D,6 mln t/jaar) en
aluminium is project-economisch gijzien. aantrekkelijk.
Gefaseerde uitvoering
Voordat het hiervoor genoemde productiedoel bereikt is, is echter een aanloopperiode nodig. Met name moeten omvang en tijdstip van de grondstoffen-voorziening en de energie~voorziening
vast staan voordat de belangrijkste financieringsbeslissingen
voor de smelterij kunnen worden genomen~
Ook de organisatie van de bauxietmijn en de transportlijnen
(spoorlijn, havenoverslag, vaargeul) vergen de nodige praktische voorbereiding en opleiding van Surinaamse krachten. Daarom
is in een gefaseerde aanloop en uitbreiding van de productie
voorzien.
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Eerste fase
In deze fase moeten de infrastructuur voor transport en de Bakhuysmijn bedrijfsklaar worden gemaakt. Tegelijkertijd vinden de
technische en economische uitwerking van de energiewinning en
de zware industrie plaats. Het Kabaleboproject dat de langste
bouwtijd vergt is wat dit betreft al voldoende voorbereid;Deze
fase is nu achter de rug.
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fase
-Tweede
In deze productie-fase

zal de mijn een capaciteit hebben van
1 mln ton, waarvan een half mln ton bestemd is voor Paranam en
eventueel een half mln ton voor Venezuela.
In Smalkalden/Paranam zal de verwerking plaats vinden tot aluin-

aarde, waardoor het 11 Chemical Grade 11 bauxiet vrij komt voor calcinering.
De tijdelijke levering aan Venezuela kan mogelijk in het kader
van grondstoffen-ruil (kalk, cement, aardolie-producten, staal)
plaatsvinden"
Deze afzet naar Venezuela is door een intentieverklaring (letter
of intent) op regeringsniveau bevestigd. Het tijdelijke karakter
van deze overeenkomst past geheel in de strategie om na het tot
stand komen van de aluminiumindustrie in Apoera,geen Bakhuysbauxiet meer te exporteren.
De productie kan in de aanloopperiode dus worden opgevoerd tot
1 mln ton Bakhuysbauxiet per jaar en zo ook zal de totale overslag te Apoera en de afvoer langs de CorantijnvaargeulJreeds in
de aanloopfase 1 mln ton per jaar belopen.
Derde fase
In deze fase zullen de zware industrie in Apoera en de energievoorziening daarvoor.,, tegelijkertijd gerB-ed komon en,uan start gaan.
In deze fase reeds wordt de bauxietproductie in de Bakhuysmijn
opgevoerd tot 2 mln ton/jaar, waarvan 0,5 mln ton naar Smalkalden/Paranam wordt vervoerd en de rest verwerkt tot 600~000 ton
aluinaarde inclusief 150. 000 ton aluminiummetaal" In deze 150.000
ton aluminiummetaal worden namelijk 300;000 ton~dus de helft van
de geproduceerde aluinaarde 7 verwerkt. Afgevoerd worden dus behalve 500.000 ton bauxiet, 300.000 ton aluinaarde en 150.000 ton
aluminiummetaal, te samen 950.000 ton/jaar, ongeveer evenveel als
in de aanlegfase.
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De afvoer van bauxiet en andere producten
De afvoer van andere producten, zoals houtskool, hout, mais,
steenslag, glaszand enz., zal waarschijnlijk oplopen van 50~000
naar 200:000 ton.
zowel voor de bauxiet-aluminiumindustrie als de overige productie-lijnen moet voor de aanvoer op een volume worden gerekend dat
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ruwweg de helft is van de afvoer. Dit betekent dat de installaties aan de waterkant van het terrein voor de zware industrie
te Apoera,;berekend moeten zijn op een totale overslag van 1,5
mln ton per jaar en die van de stukgoedhaven in Apoel'e op een van
300~000 ton per jaar. In termen van schepen van 5.000 ton komt
dit neer op een frequentie van gemiddeld 300 scheepshandelingen
per jaar voor de zware industrie en tot 60 scheepshandelingen
per jaar voor de stukgoed-haven. De geprojecteerde installaties
zijn hierop ruimschoots berekend. Een vloot van vijf schepen
van 5.000 ton zou bij de gegeven transportroutes (Smalkalden/
Paranam en Venezuela) voldoende zijn om de essenti~le aan- en
afvoer voor de bauxiet-aluminiumindustrie veilig te stellen~
Hierbij moet nog eens worden gewezen op hst grote belang van een
inderdaad veilige en zekere scheepvaartroute in de beneden Corantijn. De vaargeul zal goed bebakend moeten zijn en goed be~
vaarbaar moeten worden gehouden. De organisatie van navigatie,
de scheepsbehandeling en het onderhoud van de vaargeulJmoeten
perfect zijn. Ook hier zullen Surinaamse transportbedrijven een
mogelijkheid tot uitbreiding van hun activiteiten hebben.
Een zelfde norm moet aan de organisatie van de spoorlijn worden
gesteld~ Immers vanaf de mijn tot aan de monding van de Corantijn~mag de transportstroom geen dag stilstaan, omdat dan matsen
grote ophoping van producten, stagnaties en verliezen optreden~
De organisatie van het transport zal moeten worden gecentraliseerd in Apoera~
Suriname en de bauxietmaatschappijen
Bij de organisatie van de bauxiet-aluminiumproductie in West
SurinameJspeelt een belangrijke rol de N.V.Grasshopper Aluminum
Cornpany, afgekort Grassalco.
Dit is de Surinaamse mijnbouwmaatschappij die door de Overheid
is opgericht om de overwegende zeggenschap van Suriname over de
productie en de productenJveilig te stellen. Grassalco heeft de
mijnbouwconcessie, wordt binnen een eventuele jointventure medeeigenaar van de mijn, de spoorlijn, de installaties voor de zware industrie en de overslag, evenals van de producten en de
transportschepen. Grassalco kan contracten afsluiten met andere
maatschappijen om één of meer van heer taken te doen uitvoeren~
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Dit laatste zal zeker nodig zijn omdat de technische ervaring
voor vele van de gecompliceerde taken wellicht niet direct door
de nieuwe onderneming kan worden opgebracht ( men denke· bv aan management, markating en technologie). Een voordeel is zeker dat
de bestaande bauxiet-aluminiumproductie van Billiton Suriname en
Suralco een deel van de nodige technische ervaring binnen Suriname heeft gebracht. De Surinaamse Regering onderhoudt zeer goede contacten met deze maatschappijen en zal zeker van hun knowhow gebruik maken. Beide maatschappijen hebben baanbrekend werk
gedaan voor de ontwikkeling van een Surinaamse bauxiet-,aluinaarde-en aluminiumproductie in het centrum en oosten van het land®
De bereikbare bauxietvoorraden worden daar evenwel schaars en het
geïnstalleerde hydro-electrische potentieel is beperkt. Deze maatschappijen zullen daarom voor de voortzetting van de bestaande
bedrijven op langere termijn en ook om hun aandeel op de groeiende wereldmarkt voor aluinaarde en aluminium te handhaven, nieuwe
activiteiten moeten ontplooien®
Een meer integrale benutting van de resterende reserves aan speciale bauxietsoorten, kaolien en overige ertsen, samen met een'
deelname aan de regionale bauxiet-aluminiumproductie in West Suriname, zijn daarbij voor de hand liggende nieuwe activiteiten& Op
langere termijn moet ook worden gedacht aan de verdere ontsluiting
van het centrale en oostelijke binnenland en mobilisatie van het
daar voorkomende potentieel aan waterkracht en ertsen;
Op korte termijn is de ontplooiing van de bauxiet-aluminium productieijsten in West Suriname in het kader van de regionale ontwikkeling en de spreiding~op nationaal niveau aan de orde~
Lange termijn samenwerking
Bij de samenwerking van de Surinaamse overheid met de lokaal werkzame bauxietmaatschappijen zal het belang van de ontwikkeling van
Suriname naar economische zelfstandigheid moeten worden afgewogen
tegen de belangen van de grotendeels buitenlandse aandeelhouders
van genoemde maatschappijen~ Korte termijn voordelen, mijnbouwen waterkrachtconcessies en export van ruwe bauxiet,;passen in dezo
samenwerking niet meer. De toekomstige samenwerking zal moeten zLjri
gericht op de lange termijn en op integratie van de bedrijven in
de planmatige versnelde ontwikkeling ,van land en volk. Voor de

- 41 -

f

l
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

mijnbouwmaatschappijen is daarbij een zeer belangrijke strategische functie te vervullen, die zowel hun internationale betekenis als hun betekenis binnen Suriname zal versterken.
Enerzijds zal het overkoepelende doel van de nationale en regio~
nale ontwikkeling een sterkere binding op langere termijn inhouden voor zowel de overheid als voor de internationale belangen
achter de lokale maatschappijen.
Anderzijds zullen door de nieuwe ontwikkelingsgerichte samenwerking nieuwe binnenlandse mogelijkheden voor industrialisatie,
diversificatie en expansie ontstaan, vooral voor de deelnemende
maatschappijen. Immers de Surinaamse ontwikkelingsstrategie is
vooral gericht op het stimuleren van particuliere productieve
activiteiten binnen het kader van de nieuwe ruimtelijke productiestructuur,waarvoor de overheid de primaire infrastructuur tot
stand brengt. De bauxiet-aluminiumproductie, de bouw van de waterkrachtwerken en de aansluitende particuliere activiteiten in
de land- en bosbouw, dienstverlening en lichte industrie, kunnen in West Suriname van start gaan op basis van de overheidsrealisatie op het gebied van inventarisatie, projectidontificatie, feasibility study~ regionale planning, ontsluiting,
transportfaciliteiten en stedebouw@
Overhei~ pionier
Met het bestaan van de stad Apoera, van de wegen en van de spoor ....
lijn, kunnen de productieve projecten worden opgezet zonder de
onzekerheden, risico's en onkosten die dikwijls zo bezwaarlijk
zijn voor bedrijven en bij de industrialisatie van nieuwe gebieden~
Uiteraard vraagt deze nieuwe aanpak, waarbij de overheid als het
ware een pioniersfunctie op zich neemt en actief deelneemt aan
het mobiliseren van de productiecapaciteit in een nieuw gebied,
ook nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en particuliere bedrijven. De organisatie daarvan moet perfect zijn, ook
wat het blijvende aandeel van de overheid betreft.
Voor traditionele overheidsbedrijven is in de nieuwe samenwerkings- en organisatievormen geen plaats.
Waar de overheid met het installeren van infrastructuur, productie-capaciteit heeft geschapen moet deze als kapitaal worden
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beheerd en ingezet, volgens bedrijfsmatige normen van organisatie~ De Overheid moet met dit kapitaal deelnemen in de financiering van bedrijven en projecten volgens de normen van een ontwikkelingsbank, die vooral de langlopende credieten voor zijn rekening neemt en de voorwaarden van de credietverstrekking daarbij afweegt tegen het ontwikkelingseffect van de projecten.
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Taak van de Overheid
Voor West Suriname en vooral bij de verdere ontwikkeling van de
regionale zware industrie zal de overheid de leiding moeten nemen: Eerst moet gestuurd worden in de richting van een efficient
lopende operatie die zijn startmotorfunctie voor de ontwikkeling
en de versnelde groei van West Suriname naar wens vervult@
Daarnaast zal de opleiding, training en inschakeling van Surinaamse technici in alle productie-onderdelen en op alle niveaux
systematisch moeten worden nagestreefd*
In de bauxiet-aluminiumproductie van West Suriname zal het gaan
om doelstellingen op lange termijn die hardnekkig in het oog
moeten worden gehouden, zoals het tijdig en gedetailleerd uitwerken van de bedrijfsstrategie, het reduceren van toekomstige
problemen tot effectieve routine-instructies en detailplannen,
voordat de problemen accute schade opleveren, het permanent nastreven van meer efficiency en productiviteit en het zorgvuldig
uitvoeren van de plannen. VooI\op staat ·echter hot opbouwen van een
team waarvan iedereeo doorlopend..op de hgagte is,van F1iet alleen wat
hij moet doen, maar ook waar6m, zodat van hoog tot laag men zich
steeds bewust kan zijn van zijn eigen bijdrage en verantwoordelijkheid voor het overkoepelende doel, te weten het op gang brengen van een efficiente en effectieve Surinaamse bauxiet-aluminiumindustrie in West Suriname, in het belang van de versnelde
groei van dit gebied en daardoor van Suriname.

1

West Suriname, als gezaghebbende en organisatorisch gelijkwaardige
partner van de internationale instanties en moedermaatschappijen,
die nodig zijn voor verdere financiering, opbouw en management
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Onmisbaar daarbij is de autonome ontwikkelingsal.Jt·hority

voor

van,vooral de zware industrie.
Grassalco zal binnen deze authority als een gespecialiseerde ontwikkelingsmaatschappij moeten opereren als counterpart van de
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zijn gezag vooral moeten ontlenen aan bevoegdheden op lange termijn, een degelijke kennis van de regionale werkelijkheid en een consequent toepassen van de uitgestippelde nat~onale ontwikkelingsstrategie~
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ANDERE DELFSTOFFEN
Er is in de afgelopen jaren zoveel gezegd en zoveel geschreven
over de delfstoffen van Suriname en over de mijnbouwkundige mogelijkheden, dat het voor een leek op dat gebied moeilijk is
onderscheid te maken tussen dat wat wel en dat wat niet van belang is voor de nabije ontwikkeling van onze economie; Daarom
is het goed even op de plaats stil te staan en na te gaan wat
er nu eigenlijk in West Suriname aan delfstoffen is gevonden en
welke aanwijzingen er zijn van deze voor onze ontwikkeling zo
belangrijke natuurlijke hulpbronneni
~,J.§.i _is een geologisch schild?
De aarde is niet vanaf haar begin geweest zoals zij nu is~ Er
heeft een vormingsproces plaats gehad door de miljoenen jaren
heen, dat tot op de huidige dag voortgang vindt:
Zo ontstaan er nog steeds bijvoorbeeld bergen en vulkanen en zo
zijn de werelddelen nog steeds in beweging. Elke vorming wordt
op een gegeven ogenblik echter definitief, elke groei in de aar~
de bereikt haar eindpunt. Wanneer nu een bepaald deel van de
aardkorst haar uiteindelijke vorm heeft aangenomen en niet meer
van structuur verandert, spreekt men van een geologisch schild;
Daaromheen en daarop kan nog wel verandering plaatsvinden, maar
het schild blijft de kern~ Suriname behoort tot het zogenaamde
Guyana"schild~ dat een belangrijk deel van Zuid Amerka ten noor~
den van de Amazone omvat: Tbt,·het schild behoren ook Frans Guyana, Guyana en aansluitende delen van Braziliê, Venezuela en
Columbia'~

Zoals wij het Guyanaschild kennen, zijn er over de hele wereld
verschillende schilden, die aan de geologie, de wetenschap die
zich bezig houdt met de aardkorst en alles wat erin is, bekend
zijn~ In dit boek hebben wij reeds gezien hoe door middel van
de aerogsografische metingen, afwijkingen in genoemde structuur
van de aardkorst de aandacht van deskundigen li-e:l;bti19:r:i;1getrokken en
hen ertrUB hebben gebracht in bepaalde gebieden nauwkeuriger onderzoekingen te gaan verrichten. Dit gebeurde in West Suriname;
Het eigenaardige van deze zaak is, dat de afwijkende metingen,
die vanuit de lucht werden gedaan, afkomstig kunnen zijn van
metaalafzettingen, als koper, nikkel; lood, zink enz~

De werkzaamheden voor de bouw van de werkplaats voor de spoorlijn zijn in volle gang. (Foto: M. Emanuels).

· De betonsteenfabrlek voldoet geheel aan de plaatselijk vraag. (Foto: M. Emanuels). .
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Interessant is te weten dat deze afgelezen afwijkingen niet af"
komstig kunnen zijn van bauxietvoorkomens, daar deze niet die
reacties van de in strumenten kunnen veroorzaken, doch dat dit
we l kan gebeu ren doo r de hiervoor genoe mde metalen~ Daar g i ngen
de deskund i gen bij voortgezette onderzoekingen dan ook vanuit ~
Zi j on tdekten evenwe l de bau xi etafzettingen i n West Suriname:
De belangrijke betekenis hiervan eiste natuurlijk a ll e aandacht
op~ Maar de geologen - die hier uiteraard wel blij me e waren hebben hun onderzoekingen voortgezet, daar zij als wetenschaps mense n ervan uit bleven gaan, dat de metingen, die met de instrumenten vanuit de lucht waren gedaan, op andere afzettingen
dan bauxiet we zen~
De in d icat ies en het patroon waarin d i e i n West Suriname voor komen, tonen grote overeenkomst met gebiede n waar op dit moment
rijke koper- en nikkelmijnen in exploitatie zijn~ En nu is het
in de geologie een goede re ge l dat , in d ien tussen bepaal de ge bieden van de aardkorst overeenkomsten zijn aangetoond , men ook
U){:( · kan aannemen , dat daar ook we l overeenkomstige concentraties
aan de lf stoffen zull en wo r de n gevonden ~ I n de afgelopen t-:iem1jg.ar-.i ·
hebben onderzoekingen in het ve l d resultat en opge l everd , die de
veronderstelling van de geologen lijken te bevestigen ~ Geoche misch onderzoek heeft in derdaad het voorkomen aangetoond van
mineralen d ie n ikkel, koper , l ood: zink en zeldzame aarden be vatten '·~'
Deze zel dz ame aarden , b ij voorbee l d uranium, wo rd en gebruik t voor
de opwekking van energie en zij worden in de chemische en elec tronische industrie aangewend ~ De Surinaams e geologen hopen ~ dat
deze indicaties de voorboden zijn van d ie pe r gelegen rijkere
afzettingen , waar naarstig naar gezocht moet worden ~ Een bewijs
dat er goede aanwijzingen zijn, is wel de be l angste lling, die
het Revolving Fund van de Verenigde Naties getoond heeft ~
Deze organisatie heeft na studie van de gegevens ; ve rstr ekt doo r
Surinaamse geologen ó voorgesteld samen met Suriname het exploratiewerk voort te zetten op hun kosten ; Wordt er verder niets
gevonden , dan heeft dit geen financiële consequenties voor Suriname ; worden mijnbare hoeveelheden aangetoond , dan moeten wij
gedurende 15 jaar een gedee lte van de opbrengsten aan het Fonds
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men de delfstofafzettingen in We
sur ama tot ontwikkeling brengen, dan zal men net als in de andere schildgebieden
waar mijnen in productie zijnt op efficiente wijze moeten werken, waarbij voldoende deskundigheid en organisatievermogen
nodig zijn:
in het kader van de Authority van West Suriname de
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- 47 GROENE SECO'OR:
Hiermede bedoelen we de activiteiten in bosbouw, landbouw en
veeteelt en in
ruimere zin ook in de visserij. De groene sec,~ . ,... l
tor omvat
- ~awel de grondstoffenproductie, als het transport, de □-~·e'iag en de verwerking van die grondstoffen \terder
de organisatie van het bedrijfsleven en het beheer van de nodige natuurlijke hulpbronnen.
Historisch en geografisch gezien weerspiegelt de ontwikkeling
van de groene sector in het stroomgebied van de Corantijn, dezelfde ontwikkeling als in de reet van het land. De grotere
ruimte en relatief kleine bevolking van West Surinam~ bi~àeh
echter meer moge! ijk heden ·, ,., voor modernisering en aanpassing
van de productie aan de behoeften van de toekomst, dan in het
structureel vastgelopen patroon rond Groot-Paramaribo~
Ook voor West Suriname geldt dat in de oude tijd toen men van
overzee uit en uitsluitend over de rivieren het land koloniseerde, vooral aandacht werd gegeven aan de terreinen die het
dichtst:tfij zee en bij de rievieroevers lagen~ In de kustvlakte bleken deze terreinen voor permanente landbouw geschikt te
kunnen worden gemaakt~ De hogere en iets meer land inwaarts
gelegen gebieden werden a11eeTI geschikt bevonden voor houtkap~
In de landbouwgebieden werd nauwelijks aan bosbouw gedaan 0n
in de arealen met de mooiste bossen we~den in West Suriname in
het geheel geen pogingen tot da vestiging van landbouw ondernoment

bei

l~Rat- en"'15osbouw

vroeger
De bossen met de grootste mogelijkheden voor bosontsluiting 1
houtexploitatie en houtteelt liggen in West Surinamei evenals
elders in het landt in de zogenaamde bosgordel en langs de oevers van de Corantijnrivier~
De van·Jouds meest voor I\am:l:b.nurw gebruikte gronden liggen in de
kustvlakte langs de oevers van de Beneden Nickerierivier~ Hier
zijn de zwampen met jonge zeekleigronden ingepolderd, eerst
als plantages met droge gewassen verbouwd op bedden, later
overwegend als rijstpolders.
Tussen de bosgordel
. en het polderland
ligt een gebied dat overwegend bestaat uit veenmoerassen en

- 48 dorro witte zandgronden dat voor landbouw in hot;gabe~l 1niet
en voor bosbouw minder geschikt is. De aparte ontwikkeling van
ile.ndbm.1w io,,de paldaDs langs.de -Nicke[lieriuisr .or:1 v.an::boel0ouw 1
laags d~poeverèJUan d~nCctra0tijnri~i~m sn in de bosgarde! is·
historisch gegroaiç! uit de.'mogeèhi'jkhedan en beperl<iogen cl.ie
goil;deltl .. in :de ;negentiande'.eî;)lim en hetzbegin ··van deze eeuw·;
De beschikbaarheid van slauen en goedkope werkkrachten maakte
toen het gebruik van machines en andere moderne bedrijfsmiddelen, zoals kunstmest,onvoordelig. De laagliggende zwampkleigronden langs de kust I konden alleen met :_fysieke arbeid worden
ontgonnen en permanent geëxploiteerd. Permanente landbouw op
de binnenlandse gronden, zo was geblekan, was alleen mogelijk
met gebruik van kunstmest.
Deze gescheiden ontwikkeling van land- en bosbouw en rnot.namID do
beperki~g van de landbouw tot hot kustgebied, mag dan in het
verleden voor de hand bobben gelegen, in de huidige situatie
met de veranderde verhoudingen bossen arbeid on kapitaal, leidt
deze negentiende eeuwse opzet tot stagnatio en eonzijdigo ontwikkelingen~ Een doorbraak naar nieuwe mogelijkhoden is echtor
binnen boreik gekomen, zoals uit het volgende zal blijken~
Natuurlijke mogelijkheden van de bosgordel
De bosgordel loopt ruwweg oost-west door het nabije binnenland.
Het landschap van de bosgordel bestaat uit plateaux en lage
heU'ï:lèl.s m:et een kreken systeem, dat voor een goo de natuur 1 ijke
afwatering zorgti In het gesloten hoog-drooglsnd:bos komen meer
bruikbare houtsoorten voor dan in de bossen van de kustvLakte
en vvan het diepere binnenland;
De plateaux lopen door tot het bevaarbare deel van de grote rivieren benedenstrooms van de soela's.
De transportmogelijkheden.,1zowel over water als ovor land_,, 21ijR
bijzonder gunstig.
De overwegend goed gedraineerde zandige en lemige bodems, zijn
goed begaanbaar voor zware machines, en leveren goed materiaal
voor wegverharding. Hierdoor en door het ontbreken van uitgestrekte zwampen en bergen, is de ~egaanleg en het wegonderhoud
in de bosgordel aanmerkelijk goedkoper dan zowel in de kustvlakte als in het nog diepere binnenland.
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De bodem is behalve voor houtteelt ook zeer geschikt voor de
moderne gemechaniseerde landbouw, dit is onomstotelijk gebleken uit de onderzoekingen van instituten als CELOS, S.E.L. en
STIPRIS en uit de praktijk van de landbouwmaatschappijen VICTORIA en PHEDRA. Aanleg van polders, sluizen, dammen en bodden is hier niet nodig en zoetwater is rijkelijk voorhanden,
in kreken en ondergrond.
Voor de teelt van boomgewassen, zoals oliepalm en citrus, de
aanleg van weiden voor de slachtveeteelt en de teelt van mais,
peulvruchten en eventueel suikerriet in moderne gemechaniseerde middeo etands-bedrd.jven .-ie de' ba sgordeL wol:, ba-t bastë -:g'3bied
dat S1.1riname heeft·~
Binneo detze'l;losgoidel i(i.ggen rla;bastB landbouwgronden op de vlakke

gebieden waar de kleinere zijkreken van de rieviersystemen hun
oorsprong hebbene
Dit zijn ook de gebieden die het meest geschikt zijn voor de
wegenbouw@
De tweede oost-west verbinding lo:oi:rt'·d an ,oo.k vo©ral 1:looix deze 't_;;febieden1,n amalij~tvéo~f Lang atabb ikie en Alb ina aan de Marowijne via
Zanderij naar Matapi on Apoera aan de Corantijnrivier en ontsluit dan ook zowel de beste productie-bossen als de beste
binnenlandse landbouwgronden.
Als nadeel kan worden genosm~cidat deze gronden nog al wat bemesting nodig hebben en aan de bodemverzorging dus extra aandacht moet worden besteed om de productiviteit op peil tuhouden~ Wat dit betreft stellen de jonge zeekleigronden in de
zwamp- en poldergebieden Nieuw Nickerie en Wageningen,minder
hoge eisen.
Daar staat tegenover dat deze zeekleigronden slechts een beperkte gewassen~e~s open laten en hoge kosten vsic:gen -voer];' aan ...
leg -en,i"iilrctde.i,mol::!:d )Van· 6ij01:d-m::it,S.,:. kan:alan f :";, kunstwerken en weg en.
De landbouw heeft zich vroeger vooral ontwikkeld in het pol•
dergebied, gebruikmakend van ~oedkope arbeidskrachtë~ en intensieve afwateringswerken, zoals bedden, trenzen, kanalen on
sluizen.
Kunstmest werd daarbij nauwelijks toegepast, naast katoen, cacao, suikerriet en veeteelt werd ook rijst verbouwd. De aanleg
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en het onderhoud van de polderwerken en bedden en de plantenteelt zelf werden geheel met lièhemaliJke arbe.icl tot stand geMechanisatie in de landbouw
De moderne ontwikkeling in de landbouw berust echter op vervanging van de zware fysieke arbeid door gemechaniseerde werkzaamheden. De mechanisatie bleek echter onmogelijk in de polders.
Alleen in de natte rijstbouw kon een speciale mechanisatietechniek worden ontwikkeld@ Wageninggn, Prins Bernhardpolder
en het bedrijf van de gebroeders van Dijk verriGhtten hierbij
pionierswerk.
Hierdoor kwam een bloeiende en groeiende rij;:rtoult:u.urtllJ 1h stand,
waarop Suriname terecht trots kan zijn en die belangrijk bijdraagt tot de versterking van de export en de nationale economie.,
Met de specialisatie in de gemechaniseerde rijstbouw verliepen
echter de overige landbouw- en veeteeltactiviteiten en waron
ook minder arbeidskrachten per hectare land nodig.
Met het toenemende welvaartspeil werd het zelfs onmogelijk nog
een behoorlijk inkomen te verkrijgen van de kleine percelen
dia vroeger werden uitgegeven. Het gevolg is dat hot rijstareaal nu te weinig ingepolderd land en te weinig irrigatie~
mater heeft om de groeiende agrarische beroepsbevolking ,·van
Nickerie voldoende werk en inkomen te verschaffen.
De industrie, handel, transport enz. komen daarrloor ook te
langzaam op gang,
Voor een meer evenwichtige integrale ontwikkeling van de landbouw in West Suriname zal een verdere uitbreiding van de gemechaniseerde, ge1rrigeerde rijstteelt gepaard moeten gaan met
andere vormen van gemechaniseerde làridbouw, Uc.aB:::tealt.. en visaer.ciJ~
Hiertoe zullen de bosgordel achter Apoera en de oevers langs
de Corantijn, die tot nu toe hoofdzakelijk voor extensieve,
selectieve houtwinning worden benut, moeten worden gebracht
binnen het bereik van de landbouwende bevolking van Nickerie.
Groei naar integratie
De traditionele scheiding tussen kust- en binnenland, tussen

- 51 landbouw en bosbouw zal dus moeten worden opgeheven. Maar ook
de visserij en de veeteelt zullen in deze integratie moeten
worden betrokken en verder zeker ook de industrie. Hierbij
wordt binnen de groene sector, met name aan da agrarische industrie in ruimere zin gedacht, inclusief de vlees- en visverwerkende en de hout- en houtskool- en andere bosproducten
verwerkende industrie.
Wisselwerking Apoera/Nickerie is doorbraak
Binnen het gebied van de polders in Nickerie zijn in het nabije verleden veel pogingen gedaan om meer gelegenheid voor
werk en inkomen te scheppen door 0erbeteringen en uitbreidingen van het rijstareaal en een betere organisatie van de waterhuishouding, de credietverlening en de afzet en verwerking
van rijst.
Modernisering an uitbreiding allêên van de rijstcultuur bracht
echter te weinig werkgolegonheid in industrio, transport an
dienstverlening, terwijl in de rijsttoelt zelf per hectare
juist minder arbeidskrachten nodig waren.
De eenzijdigheid van de rijstbouw leidde uiteraard ook tot
eenz i jd ighe id in da: indLletr ia en andere bedrijfstakken.
De groei van de rijstproductie was voor veel boeren een relatieve achteruitgang in inkomen en alleen de economisch sterkeren konden ervan profiteren. Wat Nickerie nodig heeft om
uit deze impasse te geraken, is een doorbraak naar nieuwe
grondstoffenp~oductie en verwerking en een veelzijdiger economische activiteit.
Deze nieuwe impulsen komen binnen het West Surinameplan in de
eerste plaats van het nabije achterland van Nickerie, terwijl
in de tweede plaats moet worden gedacht aan een intensievere
exploitatie van de visserij, het transport over water en het
grensverkeer.
Deze projecten brengen niet alleen Nieuw Nickerie en Apoera
vlak bij elkaar maar openen ongekende nieuwe mogelijkheden
voor de bevolking van het rijstdistrict en verzekeren de versnelde groei en ontwikkeling van Apoera~
De. we 1;3t' su:einame. p~ojectem "áii)n ·: indeirtlaath dus dfurQpt"'.ger t0trdrn

op 08 :·odlttJiase t :tng '· van· ·oevol~ing, iei:t ,,pjródüote.r:t ntvsêsrli
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- 52 beide centra.
van het Multipurpose Corantij:1
Project zijn in dit verband misschien de wegverbinding en de hoogspanningsleiding nog
wel belangrijker dan het irrigatiekanaal. De verbetering van
de bevaarbaarheid van de Corantijnrivier brengt in wezen ~iet
àlleen::1 n ieowe , havrao s 1êi:i~ !sebeep:uaei:rt;:.. ih Apoer1!'1 er:L Nd.eo w,Ni.c k~e,
maar geeft beide plaatsen directe vorbindingen met de wereldmarkt~
Het nabijo binneMland van Apoera opent eon veelheid van moge"
lijkheden in mijnbouw, industrie, transport, handel, dienst~
verlening en in de groene sector nieuwe gewassen, veeteelt,
houtexploitatie en aanverwante verwerkende industrie.
Voor de verbinding van het poldergebied met zijn natuurlijke
achterland zijn in dit verband het Multi Purpose Corantijnkanaal Pnoject en de verbetering van de bevaarbaarheid van de
Corantijnrivier van het grootste directe belang.
Modernisering ovcir de gehele linie
De groei van de mechanische rijstteelt in Nickerie steekt wel
sterk af tegen de landbouwontwikkeling rondom Groot-Paramaribo,
waar ondanks saneringen en infrastrutuBole verbeteringen van
traditionele landbol'Jwgoöiedon an bovondien landaanwinning,
steeds meer landbouwpercelen braak koman te liggen of alleen
nog voor bewoning worden gebruikt~
Bij Groot-Paramaribo is de traditionele landbouw duidelijk geheel overvleugeld door de ontwikkelingen in de mijnbouw, industrie en handel en de daaraan gekoppelde conoentratie van
sociaal-educatieve voorzieningen in de stad, om nog niet eens
te spreken over de kunstmatige opvoering van de spectaculaire
consumptie in Paramaribo~
De modernisering van landbouw kreeg in Commewijne, Suriname,
para en Saramacca nauwelijks een kans, of werd zelfs bewust
tegengehouden door op kleinschalige (1:_bëdrijv.em :-! gerichte
ontwikkelingsprojecten.
Het inkomen van de traditdronele landelijke bevolking, voor wie
de agrarische leefwijze meer een noodzaak dan een beroep was,
werd door deze landbouwprojecten niet gebracht op een sociaal
aanvaardbaar peil~ Dit peil wordt daarbij in toenemende mate

- 53 afgestemd op het inkomen in de mijnbouw, industrie en dienst"
verlening en bij de overheid;
De algemene tendens om een sociaal aanvaardbare status te verwerven via inkomen en/óf door dool to nemen aan de verstedelijking en de overzeese escapades*bloef niet beperkt tot de
toonaangevende elite maar beroerde ook de landolijko bevolking~
Ook in Nickerie is deze neiging merkbaar, maar heeft zich ten
dele kunnen bevredigen in de sfeer van het gomodorniseerde en
gemechaniseerde rijstbodrijf~
Do vraag rijst uiteraard of de hiervoor wenselijk en noodzake•
lijk genoemde integratie van het rijstdistrict met het Apooragebied en zijn zware en lichte industrie, niet een overeenkom~
stig proces van achteruitgang voor do landbouw zal inlei~en:
Het antwoord is dat zulk oen negatieve ontwikkeling zeker mogolijk is indien het integratieproces onvoldoendo wordt bestuurd;
Dit besturen zal gericht màeten ziJn op de modernisering van
de groene sector als 6~n van de grondstoffen producerende en
verwerkend □ activiteiten naast on gelijkwaardig aan bijvoor~
beeld de mijnbouw en industrie~
De tendonzen tot mechanisatie en modernisering van de rijstbouw in Nickerie moeten bijvoorbeeld versterkt worden onder
meer door uitbreiding van zowel areaal als intensivering van
de rijstverwerk±ng~ Het hoeft geen zin de landbouwende bevolking te binden aan kleine porcelen met een infrastructuur die
intensieve fysieke arbeid veronderstelt, in de hoop dat zij
daardoor beschikbaar blij~t als arbeidsreservoir, of eventueel zal
· afzien van migratie naar de hoofdstad of hot buitenland!
Veel meer zullen nieuwe mogelijkheden voor productief werk en
navenant inkomen moeten worden geschapen in de moderne grondstoffen-productie en -verwerking in een verruimd en uit zijn
eonzijdigheid losgemaakt groter West Suriname, waarbij de
groene sector ~~n van de vele mogelijkheden is~
Grotere beroepskeuze
Het vastgeroeste denkpatroon dat een rijstboer ziet als een
onveranderlijke categorie naast veeboeren, industriearbeiders,

zoel don kan orpersoneel, anz', en .,
moeten worden ver~
vangen door een mob leden
en leefwijze, waarbij de ontp oi g van ioder
d idu berust op een
eeds ruimere keuzemogelijkheid wat beroep
en woonplaats betreft:
De keuze voor de groene sector in
st
inarne bijVî.UtDb8êa1d,,
tekent daarbij de keuze voor productie dichtbij do natuur, met

een rijkdom aan ruimte en veelheid van ontwikkelingsrichtingen,
zoals nog maar zelden wordt gevonden in de moderne werold~
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,en irnhet:u
engde
d
~hefd
ti~i tè±ten E1'7
ve stat
van
de iland:Bltirj:kia~g10oductie-gebieden en van ontwikkelingen op langere
termdjn~. Bij dè2~langpehellieg vaor!~est Suriname~is~~~r~êg~
~ ektmding @~boudèn ,:met,:, b~t~.1 vçiorg aan de:
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. R.liJistpieoduo.tie- es,_n±rtigatie
De efficientie en versnelde uitvoering van mechanisatie in de
landbouw blijkt in de kleigebieden van de kustvlakte alleen
mogelijk Vo!Dr de geïrrigeerde r:fj:stbouw, en alleen in gebieden
waar de rechtèn en titels op de grond bedrijfsmatige schaalvergroting mogelijk maken'; Belàng:o:i:jkc.tdaarbd.J: is:. d át ,_dèreänli!.
woeW<)î:JeJt gc;sschili::tlli!lïtd"g~tieu:uatarc:ï~an ,m9.rda07-·dpg svo erd ~
Deze combinatie van randvoorwaarden maakt het kustvl8kte-are~
aal van Nickerie bij uitsta~ aan·rij~tpD~ductiS•gabièd, .uao~~
ait:iomdahc i::H:1:,: ir-l' .:ilgatie,~uoó.rz i§ning ateris:.·· ~aó,,lllordaci '.,OpgE,:)voerc'
door een rationeler gebruik van het water uit de rivieren in
West sur in am e 2 waarvan de Cor an tîijJ!lr1VO'!r?a-Wegrrl a::lb el e.fug.mük:~te:.s:i a'~
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Het Multi Purpose Corantijnkanaal-project als onderdeel van
het West Surinameplan, voorziet in een combinatie van irrigatiekanaal, wegverbindingen en hoogspanningsleiding, tussen
West Suriname en het rijstpolder-areaal van Nickerie;
Deze opvoering van de irrigatie-capaciteit in Nickerie maakt
mp korte termijn aldaar een uitbreiding van het rijstareaal
met 12~'500 ·nectare mógQl:ijk .,
Het Kabaleboproject maakt een v.el'.ri:e:re opvoering mogelijk, door
d.ebiat (t,regu:tatie · ém taI'ugdr inging· uaia 1f10t zeowater iri de: Eottantijnr ivierJ ,il;) ib )le.t Keibaleboprojeetfkomt, den bbvanc:ilan .el Be,
t..ricibeit beschikbaar voor ,de r:lijatJ0erwerkondB industrie~G1 :itd
en· rond Nieuw.Nickerie;
De toenemende eenzijdigheid van de landbouw in het polderareaal, waar alleen de rijstteelt is overgebleven, zal worden
gecompenseerd door de ontwikkeling van de gemechaniseerde
landbaowr.op de·· boogliiggende · gronden ·wan West Suriname, met
name. ,van de teelt van groenten, vruchtbomen, mais, peul vruchten on verder de slachtveeteel t·~ De wegverbinding" voorzien in
het M.C.P., brengt de beide landbouwgebieden in nauw contact
en zal ook anderzins een uitwisseling en wederzijdse aanvulling en ondersteuning tussen het rijstpoldergebied van Nieuw
Nickerio en West Suriname bevorderen~
We hebben in dit verband al genoemd de levering van irrigatie
water, electriciteit en aanvullonde voedselvoorziening door
West Suriname aan het rijstareaal~ Omgekeerd zal het rijstareaal een afzet in West Suriname kunnen vinden van naast ~si.,
kartonverpakkingsmateriaal vervaardigd uit Bijststro voor de
houtskoolbriketten, die in West Suriname worden geproduceerd,
slijpmeel voor veevoederproductie enz~
De genoemde uitwisselingsmogelijkheden zijn slechts enkele,
betrekking hebbend op vooral de landbouw en veeteelt; Mèrden~
op zullen andere op het gebied van bouwmaterialen, verkeer,
telecommunicatie enz: worden besproken:
Integratie Land- en Bosbouw bij bosbewoners
Het houtskoolproject werd hierboven reeds genoemd on dit brengt
ons op het onderwerp van de integratie van land- en bosbouw in
West sur iname: Zowel land- als;· ba-aboWUJr,.,mekan vuan oc:eap!t'Dl}g
1

· Het zagen van de dwarsliggers (Foto: M. Emanuels).

Het klemmen van de rails op de dwarsliggers. (Foto: M. Emanuels).
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gsbruik van de natuurlijks vegetatie, de bodem en het klimaat~
In ons klimaat komt vooral het veelsoortige bos voor, waarvan.
elke plant- en boomsoort speciale eigenschappen heeft~ De bosbewoners kennen de soorten en gebruiksmogelijkheden en maken
dan ook vaak een intensief gebruik van het nabije bos~ Niet
alleen vellen zij uitgezochte bomen voor boten- en huizenbouw
maar ook gebruiken zij afzonderlijke delen van planten, zoals
takken, wortels, stengels, bladeren, groeitoppen, vruchten,
stukken liaan, enz~ als grondstoffen voor kleine gebruiksvoorwerpen, medicijnen, voedsel en drank.
Voor het belangrijkste deel van hun voedselvoorzieningen kappen Je bosbewoners echter een grondje open.
Over enkele vierkante ketting worden aot~t
de lage plantjes, struiken en kleine boompjes
worden gekapt~ Als deze uitgedroogd zijn worden de grote bomen
geveld~ NB enkele weken wordt het geheel in brand gestoken~
Tussen de brandresten en de as worden dan in de kale grond
verschillende voedselgewassen door elkaar gezaaid en geplant~
Over een periode van een half tot twee jaar worden de gerijpte producten geoogst voor de voedselvoorziening, waarbij plant
en zaaimateriaal 111m;-·:IB'n afgezonderd en bewaard voor gebruik in
het volgende grondje;
Inderdaad wordt elk jaar een nieuw grondje gekapt en wordt het
grondje van twee jaar geleden verlaten~ Een tweede aanplant op
hetzelfde grondje mislukt, namelijk doordat de kale bovengrond
door de neerslag van regen en de directe bestraling van de zon
in productiviteit is achteruitgegaan en vooral ook omdat de
planten en dieren uit het omringende bos een nieuwe aanplant
overwoekeren en aantasten~ De moeite van doorlopend wieden en
bewaken weegt niet op tegen de korte inspanning van het aanleggen van een' grondje.
Mo~erne land- en bosbouw
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat voor de bosbewoners
landbouw en bosbouw aan elkaar gekoppeld zijn~
Aan de moderne land- en bosbouw, die voedsel en hout moet leveren aan op afstand liggende centra van bewoning, lukte het
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De houtkap concentreerde zich steeds meer op alleen de voor
het gebruik waa~devolste houtsoorten: Deze moesten over steeds
grotere afstanden worden gezocht en aangevoerd, omdat de aangroei van boomsoorten een langdurige kmestie is en geen tred
hield met de vraag op de houtmarkt~ Door deze intensieve bos•
exploitatie werden praktisch alle over water bereikbare bosarealen in het achterland van Paramaribo beroofd van de waarde volste bomen~ De overblijvende uitgekapte bossen hadden
voor de langzaam volgende landbouwontginning geen enkele economische waarde meer~
Integendeel het vellen van de bomen, het branden en opruimen
werd een zware financigle belasting voor het beginnende landbouw of veeteeltbedrijf; In wezen is de scheiding van een intensieve bosexploitatie en een intensiever gebruik van hetzelfde complex van natuurlijke hulpbronnen~een verspilling:
De traditionele contessie- en grondpolitiek voor het oude productiegebied heeft dit misbruik als het ware een wettelijke
basis gegeven~
Doelmatige bosconversie
In West Suriname, waar de rechten op houtkap en agrarisch gebruik van de bodém nog niet zijn uitgegeven, zal een rationele acinpak worden gevolgd~
Bij de conversie van bos- naar landbouw zal hier worden uitgeqaan van het natuurlijke onaangetaste bos~
Waar het bos in zijn geheel moet plaats maken voor een andere
vegetatie en ook voor bijvoorbeeld mijnbouw of stedebouw, zal
het in zijn geheel worden verwerkt tot waardevolle producten:
Het verbranden van hout alleen voor het schoonmaken van een
terrein zal daarbij in principe tot het verleden gaan behoren~
Het probleem is om een economische bestemming te geven aan de
grote massa ongelijksoortig hout, dat niet geschikt is voor
oonetrt.rnties t:1n voor de zager ij en de houtplatenindu str ie~
Vroeger kon het gedeeltelijk als brandhout en houtskool worden
gebruikt in de keuken en voor het stoken van stoommachines~
Als brandstof is hout echter verdrongen door aardolieproducten,
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gas en electriciteit, die gemakkelijker en goedkoper zijn te
vervoeren en te verdelen®
In niet tropische landen worden bossen vaak in hun geheel gekapt om het hout als grondstof te gebruiken voor de cellulose
en papierindustrie~ In principe is dit ook mogelijk voor het
Surinaamse bos,.' Met de bestaande fabrieksprocedees is het echter niet mogelijk een kwalitatief goed product te maken uit
een veelsoortig mengsel van houtsoorten, zoals dat in Suriname
van nature voorkomt~
Het is duidelijk dat het probleem van de veelsoortigheid van
het bos geen eenvoudige oplossing heeft~ Op de lange termijn
zel het gezocht moeten worden in vereenvoudiging van de soorten samenstelling door zogenaamde bosverbetering, of boeverjonging en teelt van snel groeiende -bruikbare houtsoorten,
bijvoorbeeld pinus, eucalyptus~
Op kortere termijn dient zich echter toch een onverwachte oplossing aan, en wel door de weer toenemende waarde van hout
als brandstof, als gevolg van de wereldwijde energie schaarste~
Bovendien blijkt dat in de ge1ndustrialiseerde centra van de
wereld een toenemende behoeftts ontstaat aan recreatie in een
meer natuurlijke sfeer~
Als gevolg hiervan wint de barbecue veld en neemt de vraag
naar houtskool veel sneller toe dan de mogelijke productie in
de schaars beboste ge~ndustrialiseerde landen;
De ontwikkeling van de vraag in de prijs op de markten van
Europa en Noord Amerika openen een mogelijkheid om in Suriname
op relatief grote schaal, economisch verantwoord, houtskool te
produceren voor de export; Voor de land- en bosbouw betekent
dit.dat de eertijds kostbare bosconversie kan worden omgezet
in een winstgevende operatie, die zowel de bosexploitatie als
de houtteelt, landbouw en veeteelt ten goede komt~

Houtskool als basis voor bosconversie
Voor West Suriname is als basis voor de boscanversie nieuwe
stijl een project voor houtskoolbriketten-fabrikage opgezet:
De economische haalbaarheid daarvan is aangetoond; Dézais afhankelijk van moderne gemechaniseerde bosexploitatie, houts-
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kool fabrikage in ovens geschikt voor een nauwkeurige controle
van de verbranding, verwerking van de houtskool in briketten,
en export van briketten in verpakkingen aangepast aan de buitenlandse afzetmarkt en in een volume van minstens 30~000 ton
per jaar; De hiermee overeenkomende behoefte aan hout vraagt
een jaarlijkse bosontginning van ongeveer 1~000 ha gedurende
een twintigtal jaren~
De houtskoolbriketten-fabriek in West Suriname wordt gebouwd
aan de spoorlijn die de Bauxiet van het Bakhuysgebergte naar
de industrie- en havenstad Apoera gaat vervoeren~
Deze spoorlijn loopt door de bosgordel waar ook de beste gronden liggen voor de moderne gemechaniseerde landbouw en midden
in het gebied zulloo cfe ht11Jtskoolwinning en de j,,.l:Jrik~tbèri :f:eb:rit<age
en de bosconversie beginnen~
De houtskool-bereiding levert niet alleen de ':"~':'f.pt:odll!~:tlirn. O{!l-al·s
tae:r_.a~iJn en ä:lc~ col, .mae.r o·ok veel wc.rmt.e die vi~ lltoo:mt!.l•r:►·
bime;S kBn worden. GJmg.eZI;lt·· in .electriciteit~
Deze zal behalve voor de houtskoolbriketten-fabriek ook worden
gebruikt voor het oppompen van irrigatiewater, de koeling, bevriezing en verdere verwerking van vlees~ Verder voor de veevoederproductie uit mais, peulvruchten, resten van de palmolie
winning, vleesafval, beendermeel en rijstslijpmeel~
Voor de zogenaamde follow-up activiteiten in het kader van de
bosconversieplannen zal dus ook zoveel mogelijk tot verwerking
van de productie worden overgegaan~
Om het potenti~le voordeel van de houtskoolwinning enerzijds
en anderzijds de daarmee geproduceerde ontsloten en plantklare
terreinen maximaal te kunnen realiseren, moeten de ontginningsactiviteiten wel van te voren worden afgestemd op de follo~~u~.
Daartoe zijn bodembestemmingsplannen en integrale bedrijfsplannen nodig: Deze zullen onder het gezag van een overkoepelende
beheersinstantie tot stand komen~
Pilot- en Kernbedrijven voor grotere productie
'
De follow-up bedrijven voor landbouw en veeteelt zullen in eerste instantie het karakter van pilot-bedrijven moeten krijgen
om eventue:lè m:rg:·onvölladig::aan de nieuwe situatie aangepaste
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details van de bedrijfsvoering rationeel uit te werken~ Daarna
zullen zij uit moeten groeien tot kernbedrijven~
Voor oliepalm en palmolieproductio is daartoe reeds een project
in realisatie; Voor slachtvee, mais en peulvruchten worden de
pilot-projecten uitgewerkt:
Deze follow-up kernbedrijven zullen met behulp van de overko~•
palende organisatie voor beheer en exploitatie van bos en bodem worden opgezet;
De kernbedrijven moeten de ontwikkeling van particuliere bedrijven bevorderen door te fungeren als centra voor opleiding,
dienstverlening, industri~le verwerking, opslag en afzet~
Ook het houtskoolbrikettenbedrijf zal zulke functies kunnen
vervullen, indien particulieren op kleiner schaal zelf de ontginning en houtskoolproductie ter hand willen nemen, of deel
willen nemen in het lopende bosconversie programma~
De follow-up projecten in de houtteelt zullen deels door het
houtskoolbedrijf worden bekostigd en beheerd om de toekomstige
houtvoorziening van het bedrijf te garanderen:
Daarvoor is de bosaanplant, bosverjonging, bosverbetering van
belang voor de verdere ontwikkeling van de houtverwerkende industrie te Apoera~ Daaraan is o~a~ het project Houtvesterij
Apoera opgesteld, dat gedeeltelijk buiten het bosconversie
areaal valt~
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CoBrdinatie van ac~iviteiten noodzakelijk
Het is noodzakelijk dat deze bosverbeterings projecten in rra.uwe
'
co~rdinatie met de bosconversie en de overige follow-up activiteiten worden uitgevoerd; Zulk een co~rdinatie valt onder het
beheer van bos en bodem in Wast Suriname, waarvoor een autonome
overheidsinstantie zal moeten worden ingesteld, die zijn bevoegdheden zal moeten ontlenen aan de Ministeries van Opbouw,
Landbouw, Veeteelt en Visserij, Financiën, Economische Zaken
en Openbare Werken en Verkeer~
De samenhangende en onderling ondersteunende activiteiten van
bosbouw, landbouw, veeteelt en industrie maken het mogelijk dat
de inkomens in al deze bedrijfstakken in West Suriname veel hoger zullen zijn en minder onderlinge verschillen zullen vertonen

dan in het oude productiegebied het geval is waar landbouu1, industrie en bosbouw gescheiden werelden bleven;
De moderne bosconversie zal in West Suriname moeten aansluiten
bij de reeds bestaande meer traditionèle land- en bosbouw en
de mogelijkheden om aan de bauxiet-aluminium productie aan te
sluiten zijn eveneens aanwezig~
Apoera de plaatselijke markt:
De werkers in de bosontsluiting, houtwinning, houtskoolbereiding, briketten-fabrikage, verpakking en transport, houtteelt,
landbouw, veeteelt, veevoeder- en vleesverwerkende industrie,
enz~ zullen grotendeels in Apoera wonen~
Evenals mijnbouw, aluminiumindustrie, het Kabaleboproject, de
haven en alle activiteiten die voor hun voorzieningen zijn aangewezen op Apoera, zal de moderne bosconversie een toemame van
de totale vraag naar voedsel en hout veroorzaken:
Voor de productie van groenten, knolgewassen, fruit, melk, eieren, pluimvee, varkensvlees rondom Apoera zal hierdoor een
steeds betere totale afzet mogelijkheid ontstaan~
In het West Surinomeplan is hiervoor een project uitgewerkt~
De totale voedselproductie is vooral rond Apoera en Washabo geprojecteerd: Ook de grondjescultuur van de autochtone bewoners
in een gemoderniseerde vorm, heeft in de plannen een plaats gekregen~ Met de mogelijkheid om ook het rijstgebied van Nickerie
gedeeltelijk van uit Apoera te voorzien van groenten fruit, enz~
is rekening gehouden;
De rijst voor het dagelijkse voedsel van de bewoners van West
Suriname zal ui ter aard uit de bestaande rijst polders komen~
~eoera leverancier van organische grondstoffen
De relatie tussen de geprojecteerde moderne bosconversie in
West Suriname en de tradit:tonekf bo s_explcila.1t. ie e.n houtverwurk lngmoet vooral gezien worden in de mogelijkheid bij de kaalkap,
hoogwaardige boomstammen af te zonderen als grondstof voor verzaging in Apoera~
De vraag naar hout in West Suriname zal ook bij een maximale
regionale ontwikkeling niet opwegen tegen de zeer grote hoeveelheden, die hierbij relatief goedkoper en op korte termijn
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beschikbaar komen~
De houtzagerij in Apoera zal zich hierdoor kunnen toeleggen op
het produceren van pakketten geschaafd en gegroefd hout voor
de lokale bouwnijverheid, maar vooral voor het houtarme rijstareaal van Nickerie en voor de export~
De ruime gr □ ndstoffenvoorziening uit de conversie arealen maakt
het mogelijk de onverantwoordelijke selectieve uitkap van de
bossen langs de Corantijn, die vooral de laatste jaren toenam,
te stoppen en een rationeel en geïntegreerd beheer van bos en
bodem voor West Suriname in te stellen~
Goede aanknopingspunten hiertoe bestaan in het project voor de
houtvesterij Apoera en de oprichting van een bosverbeterings
maatschappij door de overheid~
De herstructurering van land- en bosbouw, uitgaand van do modorne bosoonveDsieplannen, biedt voor de langere termijn uitzicht
op de realisatie van een moderne houtverwerkende industrie in
West Suriname, met als belangrijkste ruwe organische producten:
cellulose, papier, alkohol, azijnzuur, teer-koolstof, enz~
De productie van zulke organische grondstoffen is vooral aantrekkelijk omdat daarbij meer energie vrij komt dan wordt ge~
bruikt; Het verhoogt de mogelijkheid tot industri~le combinatie met de productie van minerale grondstoffen zoals aluminium,
koper, silicaten, enz~ die in eerste instantie veel energie
vereisen'~
Ook op kortere termijn zijn er samenwerkingsmogelijkheden bin~
nen de Bauxd.et-Alumin ium en Hydro-e lectric i te i tsproduct ie en
overige winning en verwerking van delfstoffen~ De ontbossing
van de bauxietmijnen kan aan de houtskoolproducenten worden uitbesteed, die de houtskool af kunnen zetten bij de houtskoolbriketten fabriek~ De geproduceerde houtskool kan aks grondstof dienen voor koolstof uoor
de Aluminiumsmelterij~ De zetmeel nodig in de Aluinaarde fabrikage zou uit plaatselijk geproduceer"
de mais of' oassave kannen worden gewonnen~
De minerale fosfaat•voorkomens in het Bakhuysgebergte openen
perspectieven voor de kunstmestvoorziening van·de lnndbotifil•',-

v,cotàaJit ... en -herhebossinga-pr.ojeetsl'.'ft
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De spoorweg, de haven, de vaargeul in de Corantijn, in eerste
instantie ontworpen en berekend voor het bulkvervoer vanaf
Bakhuys naar Apoera en verder naar open zee, hebben een capaciteit die de ontsluiting en vervoersbehoefte van de boeconversie activiteiten gemakkelijk kan opnemen~
Mogelijkheden op korte termijn
Deze opsomming van elkaar ondersteunende activiteiten is verre,.
van volledig~ Het belangrijkste is dat alleen al de ontsluiting
van het gebied zulk een uitgebreid scala van productiemogelijkheden veel dichter bij de concretisering brengt;
Voor wet de groene sector betreft zullen in de komende vijf
jaar tenminste de volgende projecten verwerkelijkt kunnen worden:

- 9e regionale voedselproductie, geconcentreerd nabij Apoera en
gericht op de productie van groenten, knolgewassen, bananen,
melk eieren, kippevlees en varkensvlees~
... De reg ion ale voorziening van ruw gezaagd, ge schai:if d Gn gegroefd
hout door de zagerij te Apoera~
- Het bosconversieplan aan de spoorlijn met als onderdelen:
- de houtskoolbriketten fabrikage;
het oliepalm en palmolie pilotbedrijf;
- het slachtveeteelt kernbedrijf annex vleesverwerking;
- het pilotbedrijf voor akkerbouw en veevoederproductie;
- de herbebossing~
• De regionale autonome overheidsinstantie voor de groene sector
beJ.ast·· met het beheer en de exploitatie van bos en bodem en
het begeleiden m11 stimuleren van de verdere ontwikkeling~
... Het Multipu1tpo·sa- Corantijnkanaal project gericht op de uit-.
breiding van de rijstproductie in het polderareaal van Nickerie en de economische verbinding van de concentratiegebieden
van Nickerie en Coronie enerzijds en anderzijds va~ A~aer~ en.
het verdere binnenland van West Suriname~

lUJ_MUL TIPURPOSE CORANTIJ~JPROJECT (M. C. P.)

In het voorgaande is uiteengezet hoe in het polderareaal van
Nickerie de gemechaniseerde rijstbouw heeft geleid tot een snor"
me groei van de rijstproductie;
Deze groei heeft echter ook geleid tot sociaal-economische moei"
lijkheden, omdat de gemechaniseerde rijstbouw andere agrarische
activiteiten heeft verdrongen~ Bovendien was per landbouwer meer
ingepolderd land en vooral meer irrigatiewater nodig dan boscni~i...•
baar was~ In de concurrentie om meer land en water, bleven vele
landbouwers zitten met te kleine percelen, gebrekkige irrigatie
en drainage mogelijkheden of zelfs geheel zonder land: Door de eenzijdigheid van de geheel op rijst gerichte economie ontstond
er weinig nieuwe gelegenheid voor werk en inkomen in niet~agra~
riscehe productie. Ondanks de hogere productie was er dus min~
der werk gekomen in het rijstdistrict~

l

De toestand vraagt enerzijds om meer land en water voor verdere
uitbreiding van de rijstcultuur en anderzijds om nieuwe economische bedrijvigheid buiten de rijst;
Mogelijkheden voor het entameren van andere gewassen zijn klein,
vooral omdat mechanisatie op de zachte kleigronden moeilijk is~
Daardoor zijn juist droge gewassen als bijvoorbeeld suikerriet
en bacove in moeilijkheden gekomen; De veeteelt zou mogelijl,,'. zijn
maar brengt minder op dan rijst en vereist bijvoorbeeld voor
rundvee ook veel land; De varkensteelt en de pluimveeteelt hebben betere kansen, vooral indien de verwerking van padi tot witte rijst op grote schaal mogelijk is en de bijproducten van de
rijstverwerking als veevoeder beschikbaar komen~
Misschien kan de rijstcultuur ook een aanzet geven voor een
stro~knttomictdastt.i~~
onafhankelijk van de rijst zou de zeevisserij kunnen worden ontwikkeld, vooral na de verbetering van de Corantijnvaargeul en
de installatie van nieuwe en betere havenfaciliteiten:
Een visverwerkende industrie zou daaruit kunnen voortvloeien~
voor verdere industrialisatie zal het relatief ge1soleerde rijstdistrict zeker over betere verkeersmogelijkheden over land en
over water moeten beschikken, zodat de grondstoffen van het ach~
terland en van overzee en de afzet-matkten beter bereikbaar

worden en nieuwe economische uitwisselingsmogelijkheden ontstaan~

Het Multipurpose Corantijnkanaal-Project opent voor een belangrijk deel deze nieuwe mogelijkheden voor het rijstdistrict.
Het is in eerste aanleg een nieuw irrigatiekanaal met daarlangs
een verkeersweg, een hoogspanningsleiding en een nieuw polder~
areaal, waardoor het bestaande rijstpoldergebied wordt verbonden met het achterland bij Apoera en met de overvloed aan irrigatiewater, grondstoffen, hydro-electric¼teit en nieuwe werkgelegenheid die daar is en wordt gemobiliseerd;
De eerste fase van het project, die in 1978 is begonnen 817 in
1983 afgerond moet zijn, omvat:
... het bouwen van een gemaal, goed voor 50 m3/sec~, aan de Cor an•
tijnrivisr bij 1,Jakay, op een tiental kilometers over de be ...
staande weg vanaf Apoera;
"het graven van een 66 km lang, 3~5 m diep en 40 m breed hoofdirrigatiekanaal van vJakay naar de Nannidarn, waar het oude ir<:çigätiesysteem begint;
~

tegelijkertijd het opwerpen van de aarden baan voor de verkeersweg langs het kanaal met ruimte voor de hoogspanningsleiding Apoera-Nieuw Nickeriei

- het graven van een bijna 40 km lang irrigatiekanaal tussen de
Nannidam en de Maratakkarivier;
~

het construeren vao verdeel- en regelwerken nabij de Nannidam
en van een regelbare overlaat aan de Maratakkariviert

~

het aanleggen van 12~500 ha nieuwe polders langs de Corantijn
ten zuiden van de Nannikreek-monding en dus ter hoogte van
het Papagaèi~éllacid~

Met deze eerste werken kunnen in totaal 31~500 ha rijstgronden
goed worden geirrigeerd met water uit de Corantijn, zelfs bij
twee oogsten per jaar;
rn de nieuwe polders komen perceilie~Guan~ns1sa~be~abikb~h2ccn,in
de oude polders k □ nnen te kleine percelen nu worden samengevoegd
tot va ldo ende groot te'~
zeiker 3~000 nieuwe permanente volwaardige arbeidsplaatsen komen

Il
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hierdoor al beschikbaar:
In de volgende fase kan de irrigatiefunctie van het kanaal worden verdubbeld en na de bouw van het Kabaleboproject zelfs verdrie- of verviervoudigd~
Belangrijker dan een extreme eenzijdige opvoering van de rijstproductie is echter, dat de weg langs het kanaal het nieuwe
land van Apoera binnen het bereik brengt van de bewoners van
Nieuw Nickerie ~ Verder dat de nieuwe polders langs de Corantijnoo~Dî, •de bouw van de nieuwe haven zullen bespoedigen ; En ten t.
slotte dat de hoogspanningsleiding Nieuw Nickerie van waardevaste energie zal voorzien~
Voor het rijstdistrict openen zich daar bij nieuwe moge lijkhe den
voor industrie, visserij, transport , werkgelegenheid , en dus in~
komen en welvaart op een bredere economische basis ;
Omgekeerd werkt het M.C.P. ten gunste van de ontwikkeling van
het nieuwe land van Apoera, de mijnbouw, industrie, l and - en
bosbouw, omdat deze via de directe wegverbinding kan steunen op
de werkkracht, de afzetmogelijkheden en de dienstverlening die
in Nieuw Nickerie voorhanden zijn ~
De voordelen van het M.C.P. , voor zowel Apoera als Nickerie zijn
vele en veelzijdig;
Het Project maakt waar wat in zijn naamgeving is besloten:
het dient vele doeleinden ~

1
1
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ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID
OOK DOOR
WEST - SURINAME
' Algemeen
Er is door sommigen wel eens.gedacht dat nationale zelfbeschikking tesamen met algemeen kiesrecht en ontwikkelingshulp bijna
op magische manier de nadelige effecten van de koloniale geschiedenis ongedaan zouden kunnen maken en dat de voordelen uit
de grondstoffenwinning nu slechts binnenlands behoefden te worden verdeeld om de welvaart op peil te brengen en te houden~
Uiteraard delen degenen die werkelijk doordenken deze simpele
zienswijze in het geheel niet~
De blijvende voordelen van de exploitatie van de eigen natuurlijke hulpbronnen komen immers juist uit de waarde die aan de
gro11dstoffen wordt _toegevoe d door deze te bewerken_~
Bij de verwerking van onze grondstoffen tot half-fabrikaten of
zelfs tot eindproducten moet natuurlijk :wol ~etziruik ·gemaakt wor ...
den· van e:ller.lJei maenine-s en inat.allat.i!es, en· verder meteriälef\ 1
h:olpstaf f'en,· btandsfa:iff en, tmae~mi:ddelan enz ~, die ook: ge!mpor.;.
tèsrd moeten- worden~. oezEr· importlliserd& is eehter veel klèiner 1~
de toagevoägd.è 1u'äär•de: Zélf en dJ:O).Hafir,;i.:i;on Jt;tnde.11' Veile! m-□·;r•. r.teri-t\iffl;'
, ,.
. .
.
. ··''""".
,..... .. .,
. .-,
·'
.
·..
: .. ·" . .
·. ···. .
1-fiie1i'b1J •ws±k, dus "du notiont:le töeigevoe,gde ~aei:de üiqttn;-, ·d~n in
:hii-~s~nl dat wij de gróndstoffen onbewerkt exporteren
..
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1
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Als voorbeeld moge het volgende dienen.
In een blok aluminiummetaal dat Sf 200,- waard is, zit bijvoor~
beeld voor Sf 45,- aan aluinaarde en slechts voor Sf 15 1 - aan
bauxiet.·
Aan de andere kant kan van het hetzelfde blok, aluminiumfolie
worden gemaakt tot een waarde van meer dan Sf 2~000,-;
Met de industri§le bewerking van de ruwe grondstof stijgt de
waarde van de productie van Sf 15,- tot Sf 2~000,-. De waarde
is dus ruim honderd maal zo groot ais grondstoffen-export~
Het inkomen, dat de mensen bij deze verdere verwerking verdie~
nen , maakt het hen mogelijk een go8de prijs te betalen voor kleding, voedsel, woning en andere behoeften, waardoor de arbeid
en het inkomen in de landbouw, bosbouw en de voedsel-, hout- en
textielindustrie ook verbeterd worden~
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Voor zover een bepaalde bedrijfstak door onderlinge leveranties
verbonden is met andere bedrijfstakken, zal een opleving van de
activiteit in die bedrijfstak een gunstige invloed uitoefenen
op die van de overige~ Bij zo een bedrijfstak kunnen we dus terecht een stuwende rol onderkennen. Maar ook al is van zulke
directe relaties tussen bedrijfstakken maar in zeer beperkte
mate sprake, dan wordt de activiteit in de overige bedrijfstak"
ken op indirecte wijze c.1dk gestimuleerd, en wel voor dg besteding
van de inkomens, die in die ene bedrijfstak worden verdiend~
Zo ontstaat de economische groei die voorwaarde is voor het
bereiken van werkelijke economische zelfstandigheid~
Deze laatste waarheden worden onvoldoende benadrukt door dege~
nen die projecten als op zichzelf staande eenheden beschouwen~
Daarom kan dit hier niet genoeg naar voren worden gebracht~
De economische groei op eigen kracht is natuurlijk alleen mogelijk, indien de waarde van het werk van ons allen, dat wij het
nationaal product of nationaal inkomen noemen, niet geheel wordt
opgemaakt aan consumptie, waaronder allerlei gemeenschappelijke
of collectieve voorzieningen mede zijn begrepen, maar dat er
voldoende overblijft voor nieuwe investeringen zoals aanschaf,
bouw en installatie van productiemiddelen, kapitaalgoederen,
opzet van nieuwe bedrijven~ Met andere waarden, er moet worden
gespaard, en de besparingen moeten beschikbaar kamen voor de opM
bouw en uitbreiding, zowel in de breedte als in de diepte van
het productie-apparaat, zodat in de toekomst grotere productie
en hogere inkomens worden gerealiseerd; Het is bekend dat de
Surinaamse Regering in deze fase van haar ontwikkeling de nadruk
legt op de verkrijging en het behoud van economische zelfstan~
digheid, ook economische weerbaarheid genoemd~ Deze economische
zelfstandigheid heeft vele aspecten, zoals bijvoorbeeld in
hoofdstuk 2 1 punt 2;2. van het M. □ .P. zijn opgesomd~
Voor de economische zelfstandigheid zijn er een aantal aanwij~
zingen (indicaties), die zo vanzelfsprekend zijn dat zij niet
vaak worden aangehaald~ Deze zijn:
1~ de posten op de lopende rekening op de betalingsbaians;
2~ de binnenlandse besparingen, waarbij vooral aandacht wordt
gevraagd voor: de staatshuishouding (Landsbegroting, gewone

en buitengewone dienst)~
3: De omvang en samenstelling van de maatschappelijke (ruimtelijke) productie-structuur~
Deze indicatoren zijn zowel van interne, (dus binnen onze eigen
volkshuishouding) als van externe, (dat wil zeggen in onze eoonomiache betrekkingen met het buitenland) aard~

V0or wat het interne aspect aangaat, moeten we kijken naar de
grootheden: nationale productie en inkomen, besparingen en investeringen en overheids-ontvangsten en uitgaven~
Hierbij hebben we dus te maken met drie zogenaamde macro-econo"
mièche subjecten, te weten:
- de bedrijven of productiehuishoudingen
- de gezinnen of consumptiehuishoudingen
- de overheid~
Wat de Overheid betreft: ontvangsten en uitgaven vinden wij terug op de landsbegroting :~-i~w~. d~ __ çtellione ét) de•buitengeuîcine dieriSt.;;'
Suriname en het buitenland
Extern zien wij naar de betalingsbalans~
De betrekkingen met het buitenland worden weerspiegeld door de
posten op de betalingsbalans, die in drie~n wordt verdeel~,
te UJeten:
I~

de lopende rekenin~; die omvat:
~het goederenverkeer (import en export)
handels
;het diensten verkeer (onzichtbare import en export)j balans
;de kapitaalopbrengsten (in beide richtingen)

i

II~

de kapitaalrekening; het kapitaalsverkeer met het buiten-

land kan worden onderscheiden naar de termi,ic; (lang, mid ...
dellang en kort)" en naar overheids- en paticulier knpitaalverkeer·:
III. de mutaties in de goud- en deviezenvoorraad van het land
(zowel bij de Centrale Bank als bij de particuliere ban~
ken)
~ Omdat zowel 1; als 11; van invloed z1Jn op 111;, zijn
deze mutaties dus ook te b~schouwen als sluitposten op
de transacties van I~ en II~ samen; Bij het extern aspect Lo.tte'n W~;
grootte en samenstelling van

:ge·

-70-

import en export, zowel van goederen als van diensten, we zien
naar overmakingen van renten en winsten in beide richtingen
naar kapitaal-import en kapitaal-export~
ook deze grootheden weerspiegelen in welke fase van economische
verzelfstandiging we verkeren~
Bij het intern aspect van de economische zelfstandigheid is het
van belang te zien naar:
- hoe groot de investering~n en besparingen zijn in verhoudj.n~
tot het nationaal inkomen, en daar de Overheid ook kan en
moet sparen en investeren, is het van belang te kijken
- hoe de totale overheids,,..uitgaven zijn verdeeld over
• Gewone Dienst, en
• Buitengewone of Kapitaaldienst (ontw~ dienst).
Deze betalingsbalans is dus een belangrijk stuk, even belangrijk als bijvoorbeeld de landsbegroting~ Toch zien iliij de betalingsbalans zelden op de voorgrond, anders dan in ingewikkelde nota's, staatsstukken en publicaties~
Ook voor een goed begrip van het West Surinameproject, is het
dringend nodig hierop te wijzen~
We merkten reeds op dat de binnenlandse economische activiteit
grote invloed heeft op onze relatie tot het buitenland en ook'
omgekeerd is onze binnenlandse economische ontwikkeling ook af•
hankelijk van onze relatie tot het buitenland~
Het is dus duidelijk dat onze economische weerbaarheid (zelfstandigheid) niet alleen afhankelijk is van onze inwendige
kracht; dat wil zeggen van de projecten die wij uitvoeren en
de maatregelen die wij nemen, maar vooral ook van onze kracht
ten opzichte van het buitenland~
Daarom moeten deze projecten en maatregelen voor een belangrijk
deel ook erop gericht zijn onze economische kracht ten opzichte van het buitenland te versterken~
Velen hebben de neiging om bijvoorbeeld het duur worden van geimporteerde kleren, auto's, huishoudelijke artikelen enz~ te
wijten aan de regering of de h~1del alleen, maar de oorzaak
ligt veel dieper~
1'j de prijzen van deze importgoederen stijgen in de landen waar ...
in ze worden geproduceerd.

•J
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Tegen deze oorzaak kunnen we niets doen~ Wat wij wel moeten
doen is er- voor zo:i:-gent.dat e:r geon ruil voet"vèr slachter ing
optreodt~ Dus als het·import-prijspeil in een bepaald jaar
10% stijgt, moeten we trachten gedaan te krijgen, dat de
opbrengst - prijs van onze exportproducten ook met tenminste 1oi omhoog gaat~
2~ Ale wiJ zelf meer consumeren dan wij produceren (naar waarde
gemeten), daalt de waarde van ons geld; er komt meer geld in
omloop tegenover een goederenstroom, dis niet in dezelfde
verhouding is toegenomen~
Daling van de interne koopkracht van het geld werkt via het
betalingsbalans-mechanisme door op de externe koopkracht van
ons geld~ Denk in dit verband aan het 11 duurdern worden van
de Europese valuta's~ Koers van de Nf is nu al bijna 1 op 1.
Hier kunnen we wel iets aan doen:
a~ Begrotingstekorten vermijden
b~ Geen re~l~ loonsverhogingen, die niet gepaard gaan met
evenredige toeneming van de arbeidsproductiviteit~
Met het oog op het voorgaande moeten wij niet te lichtvaardig
onze keuze doen voor bepaalde ontwikkelingsmaatregelen~
Sommige mensen denken bijvoorqeeld dat wij er beter vanaf zijn
als wij alles wat we nodig hebben zelf maken.
Zij vergeten echter dat onze productie-omstandigheden zo kunnen
zijn dat wij bepaalde artikelen (bijvoorbeeld kleding, horloges
ijskasten) alleen tegen zeer hoge kosten zouden kunnen maken en
anderen, bijvoorbeeld voedsel, weer erg goedkoop kunnen produceren~
Wij zouden dus meer overhouden, wanneer wij ons zouden specialiseren op die producten, die wij zelf goedkoop kunnen maken,
terwijl wij de andere goedko0p van het buitenland kopen.
Als wij aan het buitenland verkopen maken wij winsten en kunnen
weer die producten van het buitenland kopen, die voor ons te
duur zouden worden als we deze zelf zouden maken~
Op deze wijze is het duidelijk dat wij veel meer voordeel hebben dan wanneer we inderdaad alles in eigen land zouden produ~
ceren en niets van het buitenland zouden kopen~
Dit is dus de ratio van de zogenaamde internationale handel~
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De landen zijn afhankelijk van elkaar: Ze k6pen van elkaar en
verkopen aan elkaar~ Wij hebben dus elkaars producten nodig om
een hogere welvaart, een betere behoeftebevrediging te berei~en
dan anders het geval zou zijn~ Het resultaat van deze handel
zien wij op de handelsbalns, die een deel is van de zogenaamde
lopende rekening van de betalingsbalans~
Het is duidelijk dat wij als volkshuishouding moeten verkopen
(exporteren) aan het buitenland om daarmee geld te verdienen
om andere zaken te kopen (importeren):
Als wij onze eigen zaken zouden maken en alleen aan elkaar verkopen, komen wij geen stap verder: Hij lijken wel iemand die
zijn eigen grondje heeft, alles zelf maakt an nooit naar oen
winb..: l ç:; aat •· ,Dd. t kan· nçit.uul!lijk □ iet,! Hij moet· ietls kopen dat.
hij niet zalf· (tèg~h rodalijke kosten) kan maken.
De enige manier om uiteindelijk als Land geld te verdienen is,
om producten te maken die je aan andere landen verkoopt~ Producten voor export dus~
Maar er is nog iets anders~
Dav ie zen, het i_nternationaal_ aanvaarde betaalmiddel
Als we binnen een land van elkaar kopen en aan elkaar verkopen kunnen we elkaar niet betalen met geld, dat wij elk z3lf
hebben gemaakt, bijvoorbeeld persoonlijke schuldbekentenissen,
maar wij gebruiken het wettig betaalmiddel van het land waarin
wij wonen~ Wat opgaat voor ingezetenen in een land, gaat ook
op tussen landen onderling; Als men wil, dat land A geld van
land B aanvaardt als betaling voor goederen die het aan land B
heeft geleverd, zal land Adat alleen doen, als het met dat
geld van land B goederen kan kopen in alle overige landen ter
wereld'j
Dit is in het algemeen sen moeilijke zaak; Eeuwenlang hebben
landen elkaar betaald met goud en zilver, c~q~ de metaalwaarde
van gouden en zilveren munten~ Maar dat werd moeilijk, toen de
omvang van de wereldproductie en de wereldhandel veel en veel
sterker steeg dan de wereldvoorraad 'aan goud en zilver~
Toen is het geleidelijk aan zo qeworden, dat het geld van een
groot en rijk land, dat economisch machtig is en een sterk gedifferentieerde productie-structuur heeft, algemeen door vele
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andere landen werd aanvaard als internationaal betaalmiddel~
Het is logisch waarom dit zo is: met geld van een land, dat
van alles en nog wat produceert, kan men in principe dan ook
van alles en nog wat van zo een land kopen;
Zo een land heeft als regel ook een flinke goudvoorraad en
verstrekt ook leningen aan andere landen, twaarmee deze goederen in het rijke land kunnen kopen;
Deze rol heeft Engeland een hele tijd vervuld, ongeveer vanaf
het midden van de vorige eeuw tot aan de tweede wereldoorlog~
Het pond Sterling was lange tijd internationaal betaalmiddel~
Het was, behoudens perioden van opschorting, inwisselbaar tegen goud; Nog een vereiste is, dat de valuta van zo een land
een vaste goud-pariteit heeft, dat wil zeggen dat de goudprijs
uitgedrukt in die valuta constant gehouden wordt~
Vorderingen van andere landen, luidende in zulke valuta, de
internationaal aanvaarde betaalmiddelen, noemt men ~eviezen'~
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de US$ de rol van het pondsterling overgenomen~
1

Het is :JcSok duidelijk, waarom het geld van een klein, economisch
zwak ontwikkelings/land nooit internationaal als betaalmiddel
zal worden aanvaard~
De rol van hst goud is niet meer zo sterk als vroeger~ Meer
en meer is men gaan begrijpen, dat het om de goeder~ gaat,
die de landen van elkaar kopen en aan elkaar verkopen; Zoals
je tegenwoordig ook je rijkdom niet zonder meer telt in gul~
dans, maar ook kijkt naar de prijzen van de goederen, je kijkt
naar wat je met het geld kunt doen, naar zijn k<::opkra.9_h_~ dus~
Suriname is, zoals uit het voorgaande blijkt, voor zijn economische zelfstandigheid mede afhankelijk van wat we aan het
buitenland verkopen~ Dit moet men in het oog houden~
Als Suriname geen of onvoldoende deviezen bezit gaan we tenslotte allemaal steeds meer in, armoede leven, komen in een hopeloze toestand terecht en moeten steeds anderen om hulp vragen·~
Er is ook natuurlijk een instantie die ons dan zou willen hel~
pen en internationaal geld zou willen lenen, een soort nood-
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bank, hst I.M.F. (International Monetary Fund): Maar dan moet
Suriname op de knie~n en precies doen wat deze instantie wil~
Suriname is dan, als je als land in betalingsbalans,-moeilijkheden komt, afhankelijker dan wij ooit in driehonderd jaar
zijn geweest~ Het land is dan tot de bedelstaf gebracht.
Dit gevaar hangt ons ook boven het hoofd~want indien we geen
ontóikkelingehulp van het buitenland zouden ontvangen en niet
hetzelfde zouden willen investeren, zouden wij er niet zover
vandaan zijn.·
Men kan het ook als volgt stellen~ De betalingsbalans geeft
weer hoeveel aan het buitenland betaald en hoeveel van het
buitenland ontvangen is binnen een jaar: Een gezonde economie
moet in beginsel aan dezelfde voor\l!Jaarden voldoen als het
huishouden van een gezin~
Een gezin kan niet meer kopen, niet meer uitgeven dan er verdiend wordt, anders raakt men in schuld en de moeilijkheden
zullen niet uitblijven~ Een nationale samenleving kan ook niet
meer van het buitenland kopen, (lees importeren), dan dat land
verdient (lees exporteert).
Importeer je meer (dus koop je meer) dan je exporteert (dan je
verdient), dan zit je na verloop van tijd ook in de problemen~
Koop (importeer) je minder dan je verdient (exporteert), dan
ontstaat een positief saldo op de betalingsbalans. Deze balans
geeft immers ook een hoeveel je binnen een jaar aan het buitenland betaalt en van het buitenland ontvangt: Naarmate het
overschot van de export op de import toeneemt, en alle andere
omstandigheden gelijk blijven, bevordert dit de welvaart van
de natie";
Een land zal er daarom altijd naar streven om de export de im~
port te laten overtreffen~ Indien de import en de export gelijk zijn, dan spreekt men van een evenwicht op de handelsbalans"•"
9ntwikkelingshulp en betalingsbalans
Nu is de situatie in ons land op het eerste gezicht niet ongunstig~ De betalingsbalans is in evenwicht en er is zelfs een
klein positief saldo. zo gezien zou men geneigd zijn te zeggen
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dat de economische situatie gezond is~ Maar dit is een indruk
di e men krijgt door alleen naar het eindcijfer , de sluitposte n van de betalin gs bal a ns te zien, zonder de gehele betalingsbalan s t e l e z en : He t ge l d ( dev i e z en ) dat pe r sal do het l and
binnenkomt , i s namel i jk niet al l emaal afkomst i g van goede r en
en d i ensten die wij m~~r aan het buiten l and hebben ve r ko c ht,
dan wij van het buit en l and hebben gekocht ~ Een dee l va n d i e de viezen komt daar helemaal nie t vandaan, het komt van de .9,!l_twikkelingshulp die Suriname ontvangt~ Het zijn buitenlandse de"
·viezen die wij niet hebben verkregen door export , maar door
schenkingen en leningen~
Het moment dat deze ontwikkelingshulp ophoudt - en dat zal zeker eens gebeuren - dan wel vermindert, zal v;êf.'.i..ijê.-(,·è~:e· ·'rnömènt.
op h 8-c nndera .qllJkê-ri' :nö'e ·onzë ·· zok_en ' êrvoor · s.t~an ~
Dus,willen wij r e aliac.iach zijn, dan moeten wij onze economie
beoo r de l e n niet zoal s de s chijn dit aangeeft, maar zoals de
we rk e lijk he i d i s en d i t beteken t dat wij in Suriname meer impo rt e r e n dan wi j expo r teren ~
De ont wikk e lingshulp ve r doeze lt d it t en de l e tijdelijk, d at
moe t e n wij we l goed beg rij pen ~ Ma a r we kunn en d it oo k zo zeggen : Doordat wij ontwikke lingshu l p krij gen , kun ne n wij zolang
wij die hulp ontvangen, meer importeren dan wij e xpo rt e r en ~
Als die ontwikkelingshulp vermindert of ophoudt , zullen wi j
oo k mi nder (kunnen) i mporteren ~ Wij moeten dus twee soorten
posten ondersche i den :
~ die welke het gevolg zijn van de bu it enlandse ontw i kke l ingshulp , en bestaan uit goederen en diensten die moeten wo r den
ge1mporteerd om de projecten uit te voeren , d i e uit de ontvangen ontmikkelingshulp worden gefinancierd , en
die welke njet rechtstreeks samenhangen met d i e ontwikkelii:Jg ~@:iul p'j

---·

Er is evenwel nu geen reden tot paniek , omdat we zonde r ont wikkelingshulp ook minder (investe r ingsgoederen) van het buitenland zouden kopen : Wij zouden in elk geval niet voo r uit ,
maar zeker achteruit gaan a l s de ontwikkelingshulp z ou wegval len zonder dat we ma atr ege l en hadd~n . genom e n om voo r e xport t a
produce r en tene i nde steeds dev i ezen te kunnen blijven ve r dien e n~

De ontwikkelingshulp moet dus in de eerste plaats daarvoor
worden gebruikt, dus om ons productie-apparaat op te bouwen,
teneinde meer ts kunnen produceren, wat nodig is gezien onze
groeiende bevolking en gezien ons streven naar grotere welvaart·~
Wat is nu de hoofdregel voor het gebruik van ontwikkelingsgelden? Het geld moet dus niet worden gebruikt om allerlei
mooie gebouwen te maken, of besteed worden aan zaken waarmee
we geen geld verdienen~
p_n_twik_k_elingshulp moet in de eerste laats worden ebru ikt om

E..~- ~~or ~--:'Pro du c tie ~~~_b_o_LJ_w en

en d_aard oor ge 19_t_§J_ v e r_~_e_-

.!:1..§.!l_ y_a.fl het bui~..!:,_,lar_:ij.~

Alleen hierdoor worden we zelfstandig, anders worden uJe bedelaars die eeuwig in het buitenland geld moeten gaan zoeken,
Met het voorgaande in beschouwing genomen, zal een ieder de
enorme betekenis van West Suriname begrijpen~ Immers het export-pakket van ons land zal hierdoor aanzienlijk vergroot
kunnen worden on de handelsbalans zal op langere termijn in
evenwicht komen en blijven~
Tegenover dit overschot op de handelsbalans zal natuurlijk
staan kapitaal - repatriatie en aflossingen op buitenlandse
leningen: Zie hier weer een van de redenen waarom wij de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen in dat gebied zo
snel mogelijk ter hand moeten nemen~
Sprekende over de betalingsbalans en de import van kapitaal is
het goed ons als volk wel te realiseren dat de uitvoering van
een groot project als West Suriname, ons wel zal noodzaken
hiervoor buitenlands kapitaal aan te trekken;
Bovendien heeft ons land natuurlijk onvoldoende technische
know~how en internationale marktrelaties om zo'n grote zaak
geheel alleen te kunnen doen~ Daarom is het noodzakelijk om
met het buitenland in deze samen te werken en deelname van
buitenlandse ondernemingen toe te staan, mits deze ons niet
gaan overheersen~
In hoeverre, zo kan men zich afvragen, is het aantrekken van
buitenlands kapitaal dan in overeenstemming met ons streven
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het beheer over West Suriname in eigen hand te houdene
Natuurlijk zal de aantrekking van buitenlandse financierders
ook de normale verplichtingen dis hierbij gelden met zich mee
brengen:
Wij zullen dit moeten accepteren, daar onze gemeenschap nu eenmaal niet bij machte is een dergelijk bedrag uit eigen besparingen op te brengen~ Maar het is juist daarom van het hoogste
belang dat wij de inkomsten voor ons land uit West Suriname zo
groot .mogelijk houden en dat kan alleen wanneer wij de delfstoffen die daar gevonden worden binnen de oigen grenzen verwerken en indien wij de energie ter beschikking stellen van de
industrie en de agrarische ontwikkeling van het gebied. Zo kunnen de export en het bezit aan buitenlandse deviezen stijgen;
Met deze deviezen zullen wij de schuld welke wij bij buitenlandse financierders hebben aangegaan, moeten afbetalen.
Het aantrekken van buitenlands kapitaal in de vorm van hulp~
gelden, lening_en\çjf+nvesteringen hoeft niemand af te schrikken, integendeel er zijn voorbeelden genoeg in de geschiedenis, van landen die er op deze wijze economisch bovenop zijn
gekomen~
Het grote Amerika heeft in zijn historie voor enorme bedragen
uit Europa geleend, welke later uit de eigen inkomsten weer
zijn afbetaald~ Ook Europa heeft gigantische bedragen van
Amerika ontvangen (Marshallhulp)~
zakelijke aangaHet aantrekken van kapitaal is een nörrfä:L~.
legenheid, welke zonder bezwaar kan worden gedaan, mits de
fondsen productief worden aangewend en niet verdwijnen in de
consumptieve sfeer.
· Onze eigen huishouding (Beheer, sociale voorzieningen, onderwijs enz~J
Als we door export, van het buitenland geld verdienen, zullen
we ook bij gelijkblijvende tarievan meer belasting betalen:
Hier zal niemand bezwaar tegen hebben want meer belasting betalen bij de bestaande tarieven wil zeggen, dat ons inkomen
· toeneemt'~
Via de belastingen kan de Overh8id dus ook aan voldosnde geld
komen om ambtenaren, politie, militairen enz~ voor ons te
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betalen, hot vuil op te ruimen, straten aan te leggen, volkswoningen, hospitalen, scholen, creches enz. te bouwen en te exploiteren~'
Men moet zich niet verkijken op zogenaamde ontwikkelingshulpgelden~ Deze zijn vooral bedoeld voor investeringen om ons in
staat te stellen van het buitenland geld te verdienen om onze
eigen huishouding en sociale voorzieningen zelf te kunnen betalen~ Immers het is niet de bedoeling dat een ander land onze sociale voorzieningen voor ons betaalt; Dit betekent dat
een vreemde mogendheid ons moet onderhouden~ Een volwassen man
gaat ook niet aan anderen vragen om kleding en vcedsel voor
zijn gezin~ In dit geval is hij geheel afhankelijk van de milde gever, hij is dus een soort bedelaar~
Neen, iemand met zelf-respect zoekt naar werk, zodat hij zelf
het geld kan verdienen om kleding en voedsel voor zijn gezin
te kopen en zodat hij zelf kan sparen om vooruit te komen~
Zo moet het ook met het land! De ontwikkelingshulp-gelden zijn
dus niet om ons te onderhouden, maar om het land de gelegenheid te geven geld te verdienen om voor zichzelf te zorgen en
te sparen om vooruit te komen~
Dus alle gelden die nodig zijn voor beheer en sociale voorzieningen moet de ovsrheid eerst zelf verdienen.
En dit geld kan de Overheid alleen krijgen wanneer onze bedrijven hun producten aan het buitenland met winst verkopen, zodat de Overheid een aandeel van deze winst die op de buitenlandse verkoop wordt gemaakt, kan gebruiken om voor de Surinamers scholen" te :bouwen, onderwijzers te betalen, hospitalen op
te zetten, politie, militairen en ambtenaren te betalen, de
straten aan te leggen en te onderhouden enz~
West Suriname ~!'Il in belqr'lgrijkr1l@~i~f.i}:vöál;';: da ~:,ipá;ib' 'pxodooe:)?Dn 8n z.o.1, _·çlu:s '.Qnzei ee'bnom isè~he' ''t'ê1r'~·~ond ighe 'irlyb,tî;\i'o~tfft'ên
deer Or! s. vol ei d~:::v .lezen t~ vorácbaffen.
·@~i1:1dr.{dién ni,idc:fofon
om. 1qri1Z~ biAnertlç;crd.so
· huts-huu:dihg':'f6;;5tJ9t-ia:rtigen
~
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"

en

'

'.

_:,.

:.

.. ,,

Het binnenlandse aspect van economische zelfstandigheid heeft
twee kanten·~
1~ de verzorgende kant: de middelen voor de gewone staatshuishouding om voor ona zelf te zorgen~
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2~ de ontwikkelingskant: de middelen voor nieuwe investeringen
om vooruit te gaan, dus economisch
te groeien, (self sustained growth)~
Deze middelen worden gevonden in
particuliere en overheidsbesparingen~
Werkgelegenheid
Een belangrijke voorwaarde voor economische zelfstandigheid is
de werkgelegenheid (dienstverlenende en productieve)~
Als er niet genoeg mensen aan het werk zijn moet de overheid
hen helpen, direct of indirect (zichtbaar en onzichtbaar) en
kan dus daardoor veel minder doen aan de eigen huishouding en
aan hat opzetten van fabrieken enz: Bovendien benut men den
zijn mogelijkheden (zoals de productiefactor arbeid) ook onvoldoende om 0oor export) te produceren~
Vboral de productieve werkgelegenheid is belangrijk~ Dit betekent dat men niet alleen werk moet hebben, maar ook zinvol
werk, waarbij wij iets produceren dat wij (aan het buitenland)
kunnen verkopen om het land aan deviezen en inkomsten te helpen;
Deze werkgelgenheid is des te beter, naarmate men per eenheid
van werker een zo hoog mogelijke waarde produceert~
Men moet dus niet alleen letten op het aantal mensen dat aan
het werk komt, maar ook op wat zij produceren en hoeveel zij
produceren~
Het is goed hierop te wijzen, omdat voor onze vooruitgang en
welvaart vooral in Suriname, de kwaliteit .van de arbeid zo
een belangrijke rol vervult; Ook het Meerjaren OntwikkelingsProgramma wijst hierop~ Het stelt namelijk het volgende:
11 Een werkgelegenheidspolitiek die het inkomene;aspect uit het
oog verliest, heeft geen kans op succes, zoals ook in Suriname
de ervaring heeft geleerd~ Zorg voor de werkgelegenheid betekent derhalve ook zorg voor verhoging van het lage inkomenspei111·;
soms denkt men ook dat werkgelegenheid op zichzelf staat, dit
is niet zo·~
Productie kan nieuwe productie aantrekken on,ook werk kan nieuw
werk aantrekken~ Iemand die veel verdient betaalt meer belas-

l
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ting, koopt meer, waardoor weer anderen meer verdienen~
De belasting wordt benut om ambtenaren te betalen en straten
aan te leggen, wat naast het nut voor de gemeenschap ook werk
verschaft~
Iemand die goed verdient betaalt een hulp in de huishouding of
een tuinman om zijn tuin schoon te houden; Zijn werk heeft
nog meer werk aangetrokken!
Iemand,die weinig verdient is ook aan het werk, maar betaalt
geen belasting, heeft geen dienstbode of tuinman, zijn werk
trekt dus geen werk aan~
Net zo is het met een bedrijf~
Een bedrijf dat lage lonen betaalt heeft alléén zijn eigen arbeiders aan werk geholpen cmdat zij geen nieuw werk scheppen~
Een bedrijf dat te weinig winsten maakt betaalt geen of onvoldoende winst-belasting en schept geen nieuw werk~
Een bedrijf dat zijn inkomsten niet in Suriname besteedt of investeert, trekt voor Suriname ook minder nieuw werk aan~
Men kan dus ook niet zomaar zeggen dat een bedrijf dat vele
mensen in dienst heeft meer werk voor het gehele land schept
dan een bedrijf dat weinig mensen in dienst heeft~
Het is best mogelijk dat een bedrijf dat weinig ;mensen in directe leendienst heeft, maar zeer hoge lonen betaalt, grote
winsten maakt, veel geld in Su~iname besteedt en grote bedragen in nieuwe bedrijven investeert, veel meer mensen aan werk
helpt dan een arm bodrijf met meer mensen in directe loondienst;~
De bauxietbedrijven in Suriname bijvoorbeeld hebben samen maar
6 ~ 8~000 mensen in dienst, maar als ze plotseling niet meer
zouden bestaan zou bijna de helft van de ambtenaren niet meer
betaald kunnen worden, talrijke winkels waar de werknemers
zeer veel kopen zouden personeel laten afvloeien, scheepvaartbedrijven zouden worden opgeheven, de bedrijvigheid in de ha-.
ven zou sterk teruglopen, talrijke constructiebedrijven en andere toeleveringsbedrijven die voor hen werken zouden verdwijnen, dienstboden, chauffeurs, enz: zouden werkloos worden en
er zouden in totaal enige tienduizenden mensen zonder werk zijn'~
De bauxietbedrijven houden dus in dit geval geen s:ooo maar
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wellicht 30 tot 40~0 □□, dus bijna vijfmaal zoveel mensen ~an het
werk~ Als men dit weet kan men zich er terecht over verbazen dat
er weleens gezegd wordt dat de mijnbouw zo weinig werkgelegen"
heid in een land schept~
Maar er is nog veel meert
Hierboven merkten we op dat de werkgelegenheid die door een bedrijf geschapen wordt ook afhankelijk is van wat men met de
winsten doet!
Als deze winsten geheel of gedeeltelijk worden gebruikt om in
Suriname te investeren, dus nieuwe bedrijven op te zetten of
bestaande uit te breiden, dan is de gecre~erde werkgelegenheid
nog veel groter: Immers worden dan alk jaar telkens opnieuw
arbeidsplaatsen door het bedrijf geschapen en dit blijft zo
doorgaan zolang het bedrijf winsten maakt~
De creatie van arbeidsplaatsen is dus niet ~~nmalig, zoals bij
een bedrijf met zeer geringe winsten het geval is~ Integendeel
worden door een winstgevend bedrijf elk jaar weer meer en meer
arbeiders aan het werk gebracht als de winsten voor de opzet
van nieuwe bedrijven worden gebruikt en niet alles naar het
buitenland wordt overgemaakt~
Als de winst-overmaking een bedrijf betreft, dat met veel buitenlands kapitaal is opgezet, is dit begrijpelijk: Immers het
buitenlands geld moet met rente worden terugbetaald aan het
buitenland en bovendien moeten we productieve investeringen
uit het buitenland aantrekken om de economie op gang te brengen~
Maar wanneer het bedrijven betreft die niet of nauwelijks met
buitenlands geld zijn opgezet, zoals bepaalde dienstverlenings~
bedrijven, die weinig of geen buitenlandse investeringen vereisen en grote winsten maken, is deze overmaking nadelig voor
de Surinaamse economie;
Er wordt dan geld uit de gemeenschap gezogen en naar buiten gebracht~ Dit is onjuist; In het oude productiegebied gebeurt dit
oog teveel~ In West Suriname kan dit niet gebeuren: We komen
hierop terug bij de behandeling van de "Authority West Suriname~
Men moet zoals we reeds opmerkten bij de beoordeling van de
werkgelegenheid niet alleen letten op het aantal mensen in di~
reote dienst bij een bedrijf zelf, maar ook op het gemiddelde

1oan, de kwaliteit (arbeidsproductiviteit), de besteding in
surinama; de winstbelastingen, de herinvesteringen enz; Om al
deze redenen legt man in het MOP terecht zoveel nadruk op de
totale werkgelegenheid~
ous niet de directe werkgelegenheid is belangrijk, maar de directe plus de zogenaamde afgeleide, dat is de totale werkgelegenheid die men in aanmerking moet nemen om het effect van een
bedrijf of project op de ontwikkeling en economische zelfstandigheid te meten:
Bij een beschouwing van West Suriname zal blijken dat het complex van op elkaar afgestemde regionale activiteiten een zeer
hoge totale, dus directe elus ds indirecte, werkgelegenheid
doet ontstaan~
n~x.imale benuttin van ,de grondstoffen, gea,n .. uitbuitin ·~
Een darde zaak is, dat hoe hoger de waarde (prijs) is van de
dingen die wij aan het buitenland verkopen, hoe meer wij verdienen~ Daarom moeten wij onze grondstoffen hier verwerken tot
producten van hogere waarde om te exporteren~ Bovendien brengt
juist de verwerking veel totale werkgelegenheid met zich mee~
We hadden hier eerder al het voorbeeld ruaarom wij bauxiet moe.
ten verwerken tot aluinaarde, aluminium en aluminiumproducten,
die we exporteren tegen hogere inkomsten, waarmee wij beter
voor onszelf en ons land kunnen zorgen~ Dit geldt niet alleen
voor bauxiet maar ook voor de andere grondstoffen in West
Suriname·:

Het spreekt vanzelf dat wij de meeste inkomsten uit het buitenland maken, wanneer wij niet alleen de kosten zo laag mogeM
lijk houden, maar ook wanneer wij onze rijkdommen zoveel mogelijk gebruiken en zo weinig mogelijk ongebruikt laten liggen~
Hoe vaak gebeurt het dat mensen bijvoorbeeld bomen uit het bos
hakken zonder de prachtige orchidee~n te verzamelen en te verM
kopen of te kweken, of zonder eerst de bosvruchten te plukken
of de tas• en pinabladeren te verzamelen om voor dakbedekking
te gebruiken?
Kortom, een verstandige boswerker moet zich niet alleen rich~
ten op het hoofdproduct (hout), maar alles wat de natuur in de
omgeving biedt, volledig benutten~ Doet hij dit niet, dan is
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hij bezig met wat wij op zijn surinaams noemen "vermorsoe"
(verspillen)~
Dit principe van maximale benutting is een van de belangrijkste redenen voor regionale productieplanning, onder het motto:
11 Geen verspilling van de natuur 11 ~
Men kijkt bijvoorbeeld niet alleen naar bauxiet, maar benut
alles wat het gebied en de omgeving aan grondstoffen bezit~
Maar dat is ook nog niet alles~ Al deze producten moeten verwerkt worden, waarbij de verwerkte delen samen weer tot nieuwe p~odcuten gemaakt kunnen worden (industrialisatie)~ Bijvoorbeeld een van hout en bakstenen opgetrokken fabriek maakt
houten kisten~samengebonden met aluminium banden~ De kisten
bevatten flessen dis van glaszand gemaakt zijn en gevuld met
palmolie, alles van producten uit de regio~
Al deze producten in ~~n gebied zijn als schakels ('links';
'linkages 1 ) aan elkaar verbonden en worden tezamen benut;
Het ergste wat men kan doen is ze elk afzonderlijk weghalen
en afzonderlijk naar elders (een ander rijker land of rijker
woongebied in het land) brengen, om dat land of dat gebied nóg
rijker te maken ten koste van het land of de regio waar de
grondstoffen vandaan komen~
Dit noemt men nationale of regionale uitbuiting (bijvoorbeeld
de grondstoffen uit Suriname weghalen om in rijke landen te
verwerken of de grondstoffen uit West Suriname weghalen om in
Paramaribo of Paranam te verwerken:)~
Hiervoor hebben wij het voorbeeld aangehaald dat meri~bijvoor~
beeld bij het houtkappen,uit zijn bos niet alles benut~ Men
haalt alleen het allerbeste hout eruit en minder bruikbare delen laat men liggen omdat zij een lagere prijs opbrengen~
Wanneer men de moeite had genomen de rest-deeltjes ook te gebruiken, dan zouden zowel de exploitant als het land als ge~
heel er veel meer aan hebben~
Daarom is het nuttig niet alleen bijvoorbeeld de bauxiet te
benutten, maar ook de kaoline die eronder zit als dit mogelijk
is~ Hiervoor is het noodzakelijk niet alleen de rijkste bovenligende bauxietlagen af te graven, maar ook de minder rijke
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daaronder tot een zekere grens@· Men zal dan de bauxiet van laag
gehalte niet zo gemakkelijk aan het buitenland kunnen verkopen,
maar dit. hebben urn ook niet nodig, want we verkopen immers geen
ruwe bauxiet meer, maar verwerken die tot een hoogwaardiger
product om zo een hoge productie en exportwaarde te verkrijgen~
Het is dus niet alleen ter bestrijding van deze regionalè
uitbuiting, maar ook door het niet optimaal benutten van alles
wat de regio te bieden heeft, dat efficiente regionale ontwikkeling een noodzaak is~
B~gion,ale
met volledi e benut-tin van alles wat het_g_~_b ied ~e bieden heeft voor prod_uctie en indu str ial isatie is na~...lli,_...9nontbeer lijk voor de externe en interne zelfstandi _ti.eid" van het land.
In het West Suriname gebied zijn alle voorwaarden aanwezig om
het land economische zelfstandigheid te geven.
Het gebied geeft een unieke combinatie van "productie 1 werkg~"
]:.~gen,h,e i~ en reg ion ale welvaartsspreiding,..,.,.
Het is interessant hier te verfuelden wat het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ten aanzien van de doeleinden van welvaartsontwikkeling, zeqi:
De planopstellers spreken van een rationele combinatie van
productie, werkgelegenheid en welvaartsspreiding, dat wil zeggen:
,. versnelde groei van het totale nationale product,
: bestrijding van de werkloosheid door vergroting van de
t0t-~e ~~odüetieve) werkgelegenheid;
~rechtvaardige inkomensverdeling ( eproiding)1,en :regionale
spreiding van maatschappelijke activiteiten;
\rJij begonnen dit onderdeel met twee aspecten van economische
zelfstandigheid, te weten:
het binnenlands aspect (inkomsten voor de landsbegroting) en
het buitenlands aspect (inkomsten (deviezen) uit het buitenland)~
Men kan globaal uitrekenen wat de export van de verwerkte producten uit West Suriname voor het land betekent~
Men weet dat de bauxiet en electrische en-ff.C,g"i'e·ü~it We.rt.-sur;tnamo.

zorgsn,vnor een productie en verwerking

van 2 miljoen ton bau-

xiet tot:
O, 15 miljoen ton aluminium

o,3
0,5

miljoen ton aluin aarde
miljoen ton bauxiet (voor vervanging ten behoeve
van gecalcineerde bauxiet)
1111

verder zal een organisatie zorgen voor de vergroting van de
rijstproductie en de export, terwijl hierbij nog moet worden ge•
voegd de productie van houtskool-briketten en van palmolie voor
export;
Dit complex van activiteiten is, voor zover de huidige kennis
van het natuurlijk potentii.ael aangeeft, op dit moment de enige
mogelijkheid om een structureel tekort op de lopende rekening
van onze betalingsbalans permanent en efficient op te heffen en
Suriname de juiste basis voor interne en externe economische
zelfstandigheid te bezorgen.
Alternatieven .zijn er niet~
Eigen Surinaams ontwikkelingsfonds
Dat er naast werkgelegenheid grote inkomsten voor de staatskas
uit deze productie zullen voortvloeien is duidelijk~ Deze inkomsten zullen ·Worden gestort in een eigen Surinaams Ontwikkelingsfonds, opdat het land gaandeweg onafhankelijk wordt van
buitenlandse ontwikkelingshulp voor zijn ontwikkelingsinvesteringen~ Dit is zoals eerder gesteld een der twee kenmerken van
de nationale zelfstandigheid, namelijk hst zogenaamde interne
aspect, waarbij het land voldoende bespaart om zijn eigen groei
te bevorderen, de zogenaamde self-sustained growth~
West Suriname door de natuur gegeven~
Degene die begrijpt welke grote rijkdommen in het West Suriname
gebied op de arbeid van de Surinamers liggen te wachten, zal
ook inzien dat dit ontwikkelingsgebeuren niet een kunstmatige
zaak is die door mensen is gemaakt of door mensen is uitgevon•
den~ Het betreft hier een grote natuurlijke rijkdom die wij
mogen gebruiken voor onze vooruitgang~ Mensenhanden kunnen dit
niet maken~ Het is dus een normale zaak ervoor te ijveren deze
rijkdommen te gebruiken~

1rnmers er bestaat geen redelijk denkend mens die om welk belang ook mag of kan zeggen dat wij in West Suriname onze bauxiet in de grond moeten laten liggen of Geen energie moeten opwekken uit het grote West Suriname stroomgebied van de Corantijn, of in hstzelfdestI'.otmgebied _geen irrigatiewater heat' pn ...
za :vijsbvBlden ma e!en. brenqé.n"

Evenmin kan men verwachten dat wij onze rijke bassen in West
Suriname onaangeroerd en de vruchtbare gronden in het gebied
onbenut zullen laten voor landbouw en veeteelt, of dat wij dit
alles uit het West Suriname gebied zullen roven en ergens anders
ders brengen voor industrialisatie en ontwikkeling van deze
streken'~
Het is dus geen speciale verdienste zich te beijveren om deze
rijkdommen te benutten~ Het is een normale zaak; Zij ziJn immers de Surinaamse Natie door de Schepper gegeven om te worden
gebruikt·~

l
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REMIGRATIE
Na al hetgeen in de voorgaande bladzijden is gszogd crvor deont"
wikkeling van West Suriname en de betekenis die West Suriname
heeft voor ons hele volk, zal onwillekeurig de vraag naar voren
komen, waar wij de vele du i@enden men sen vandnBn zullen hal en die
daar nodig zullen zijn~
Het antwoord hierop ligt voor de hand~ De arbeidskrachten zullen
in de eerste plaats in Suriname gevonden moeten worden an V008
?;0\10irJ' dit niet kan, zullen deze van overzee moeten worden aangetrokken, t:w; vanuit Nederland waar in de loop van de afgelopen
jaren duizenden landgenoten zich gevestigd hebben~
Zonder in dit stuk al te diep in te gaan op de motieven die hebben geleid tot de emigratie van zo velen, kan toch wol worden
vastgesteld dat dit heeft plaatsgevonden als gevolg van een ze ...
kere frustratie die naar alle waarschijnlijkheid is gevoed door
oen gebrek aan mogelijkheden om vooruit te komen in hot vastge ...
roeste sociaal-economische patroon, dat kenmerkend was voor ons
land·;
Hoe het ook zij, deze landgenoten overzo~~ zullen bij een gesta~
ge uitvoering van het plan West Suriname, de mogelijkheid krijgen in eigen land weer aan de slag te kunnen gaan: Dit hebben
trouwens de opstellers van het MOP ook voorzien, getuige het
volgonde citaat:
'a.•.~:":

11

20 kan de ontwikkeling dienen als motivatie voor
de gehele bevolking en vooral voor de jongeren on
repatritrenden, die niet in de eerste plaats en

uitsluitend belast hoeven te worden mot de repara" ,,t;;:te v oo:,h€!t oud{:Pf<öi'.h@.Aiäl@ Mtl'tlHllO~k mèt ·.z,jjn rad ik aal
en cultureel gespleten volk, maar ook de mogelijkheid krijgen zich in te zetten voor een •nieuwbouw' aan moderne gebieden met sen eensgezind volk,
dat doelbewust arbeiden kan aan een moderne structuur die past bij een zelfstandig Suriname"~
Dat remigratie bij de uitvoering van het. Plan west Suriname een
belangrijke rol kan gaan spelen, kan reeds nu worden vastgesteld, omdat een voorlopige schatting van het aantal arbeidskrachten en vooral van het vakmanschap dat daarbij nodig is,
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toch wel uitwijst dat wij er met de beschikbare manpower in ons
land niet zullen komen:
In dit verband kan wel gezegd worden dat het op papier niet aan
goede wil heeft ontbroken; Bij de Onafhankelijkheid is.hst~vaags
stuk van de remigratie ter eprake gekomen en zowel Nederland
als Suriname waren er van overtuigd dat hier serieus aan diende
te worden gewerkt;
Ook in de 1 Mobilisatie van het Eigene' hebben de opstellers het
oog gericht op de remigranten wanneer zij zeggen dat de jonge
Surinamer en degenen die wensen te repatri~ren, de uitdaging
moeten aanvaarden z~lf te bouwen aan Suriname~
Zij moeten de drang in zich voelen om nieuwe moderne gebieden
te bouwen die passen in een conceptie van deze tijd~ (blz. 29
M~ v~ h~ E~).
Het is echter in de loop van de achter ons liggende jaren heel
duidelijk geworden dat, in ieder geval aan de remigrant een
goed bestaan in eigen land zal moeten worden geboden, wil men
hem hier houden en wil men berGiken dat zijn ervaringen een stimulans zullen zijn voor anderen om zijn voorbeeld te volgen;
Een goed bestaan is hiervoor als voorwaarde aangehaald 1 doch
hiermee is nog niet alles gezegd~
Ieder beleid dat op een gezonde remigratie gericht is, zal er
rekening mee moeten houden dat een remigrant zeker niet verwacht bij terugkeer dezelfde omstandigheden aan te treffen die
hem juist hebben doen besluiten het land te verlaten~ Het is
aan de andere kant heus ook niet zo dat hij alle sociale voorzieningen waarmee hij in Nederland verwend was, verwacht hier
aan te treffen~
In ieder geval mag deze verwachting niet bestaan; Belangrijk is
dat hij in een werksfeer komt waar de ontwikkeling van het land
voor hem een uitdaging blijft en waar hij door eigen inbreng
daadwerkelijk kan mee arbeiden aan de productie en de vooruitgang, niet alleen van het land, maar ook van hemzelf;
In de conceptie die in de voorgaande bladzijden over West Suriname is uiteengezet, zijn deze mogelijkheden aanwezig~
a: Het gebied is maagdelijk~ Het land moet ontgonnen worden;
De samenleving die daar gaat groeien zal zich vormen naar de
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geest die door
nieuwel gen wo t meegebr
zonder d
gestremd wordt door reeds be aande verhoudingen en normen·' Het
is algemeen bekend dat in een nieuw gebied, eigen opvattingen
groeien en er een geest van saamhorigheid ontstaat, die inspirerend werkt op de prestaties~
b~ De pionier in het nieuwe gebied zal tot op zekere hoogte in~
spraak hebben in het gebeuren in de streek, wat zijn betrokken•
he
verhoogt~ De Authority zal hieraan
houd moeten geven~
De salari~ring welke reeds nu aanleiding is voor velen om
daar aan de
ag te gaan zal
West
r ame zeker een niveau
behouden dat voor degenen die de handen uit de mouw willen ste"" :;,
ken, aan trek k e 1 i j k b 1 i j f t :
d; Het land is mooi en het is er prettig wonen"
Dit is in feite nag veel te weinig gezegd daar in het voorgaande de ontwikkeling van de streek in technische zin zo op de voorgrond heeft gestaan; Maar het wonen in bijvoorbeeld Apoera, zal
voor de werknemers en hun gezinnen aantrekkelijk zijn, daar bij
de inrichting van zowel de stad als de omgeving van Apoera,
aan het leefmilieu en aan de eisen die een moderne samenleving
stelt, veel aandacht is besteed~
Inderdaad, zo kunnen wij wel concluderen, zal de remigrant iets
nieuws willen, in ieder geval een vooruitgang op datgene wat
hij bij zijn emigratie heeft verlaten~ Daarom moet de in het
MOP voorgestelde en door de Surinaamse en Nederlandse regering
geaccepteerde Eggionale aanpak en in dit verband vooral de
openlegging van West Suriname, zo snel mogelijk worden uitgevoerd~
Hiermede kan de remigratie van duizenden landgenoten worden gerealiseerd, maar dan niet in het wilde weg, maar doelgericht
naar het nieuwe centrum van industrialisatie en economische
activiteitî
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