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KEUZE NOODZAKELIJK
Vëién denken dat West Suriname tot ontwikkeling wordt gebracht
~
.
alleen om de bauxiet in het Bakhuisgebergte te ontginnen;
Welnu om meteen met de deur in huis te vallen: Dit is een mis.
l e i den de veron derst e llin g , omdat de bauxie t exploitatie met
ve r wer kin g t ot alu in a arde e n a lumi n i um i n Apoe r a s l echts ~~n,
zij het zeer bel angrijk 1 aspect is van het t otal e ontwi kke lingsplan.
Vo o r e e n goe d beg rip hi e rvan mo e ten wij eerst een st ap terug
doen, ·naar het begin van de vijftiger jaren, toen er nog geen
sprake was van een ontwikkelingsplan voor West Suriname~
Evenals nu nog was Suriname rond 1950 voor de gemiddelde burger
niet meer dan Paramaribo en omgeving, zgn Groot Paramaribo, met
in het westen Nieuw Nickerie en in het oosten Moengo.
In deze drie toen van elkaar ge1soleerde gebiede~ speelde en
speelt het economische leven van ons land zich af, vooral in
Groot Paramaribo.
Daar werkt e n en daar woonden wij, d a ar vond e n van ouds de belan g rijkste ontwikk e lin gen in het s o ci a le e n c u l tu rene ,:kortom,
in het totale maat s ch app e l i j ke l e ven , pl aats .
Vooral Groot Par amaribo wa s he t zogenaamd e t raditio ne l e p r o ductie ge b i ed , wa ar van ouds alle we lv aart z ich opst ape l de en wa ar
e e n ied e r hee n trok om e r z ijn dee l v an t e krij ge n. Al s gevolg
hiervan dreigde onze kuststrook , in het bijzonder Groot Paramaribo,overvol te raken, z6 zelfs dat, hoe groot ons land ook
is en hoe klein ook onze bevolking, er vooral in Groot Paramar ibo eon overbevolkingavraagst u k h:e-gon te ontstaan.
De ontwikkeling dreigde op eGn dood punt te komen, door de een voudige reden dat er teveel mensen van te weinig mogelij k heden .
gebruik wilden maken. Het gevolg voor ons volk en voo r de individuele burger was dan ook dat zij zich niet konden ontplooien .
Oe gevestigde belangen hadden te diep wortel geschoten. Wie rijk
was, bleef het of werd rijker, wie arm was, kwam er n i et uit on
wie in het midden zat bleef daar zitten, hoe hij zich ook inspande.
De belangen en de gewoonten, de maatschappelijke verhoudinge n
en da _opvattingen van de wijze waarop je vooruit kon komen e n

1
Het spoortrace is gereed voor het leggen van de rails. (Foto: M. Emanuels).

1

, West Suriname herbergt regio's met vele mogelljkheden op het gebied van mijnbouw, land-en Bosbouw en
1 veeteelt.

(Foto: M. Emanuels) .
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je leven moest indelen-, waren in sen ofl'.Vwri~bà.at patroron vast.~
roost ,.
Wij leefden echt in een oud gebied met verouderde normen , waar
wei n ig veranderin g in kon worden gebracht. Het was alsof ons
vo lk i n een nauw maat s chappelijk c o rs e t zat ge r eg en, waar zij
niet ui t l os kon karne n, Ve t n ie uwing wa s practisch onmog elijk
e n de toe komst zag e r wat dat betre ft n i e t hoopg e vend u it .

De trek naar Groot Paramaribo was enotm. Het gebiod raakte
steeds voller en begon te lijken op een te hard opgepompte
ballon, die elk moment uit elkaar kon spatten.
Aan dit verschijnsel , de urbanisatie , kunnen wij niet zo maar
voorbij gaan , daar dit en vooral de gevolgen hiervan , dikwijls
de oorzaken zijn van de vele frustraties die wij ervaren~
Het is een bekend proces dat niet alleen hier plaats vindt .
Het wordt gekenmerkt door een situatie waarin door de schaar ste aan ruimte de grondprijzen onrust b arend omhoog gaan . Het
wonen wordt duurder doordat ook de huren gaan stijgen. Modo
hierd oo r stijg e n de ko st en van le ve n so nde rho ud . Men wil ho gere lon e n e n dit leid t we e r tot al ge men e kos te n ver hog i ng, tot
oen ied e r zic h a f vr a a g t waar wij t erec ht moeten komen en velen
g e frustre e rd raken doordat zij missc h ien wel meer verdienen,
maar er i n we rk e lijk he id ni e t op voo r u it ga an.
De nadel i ge invloed van deze urbanisatie werd r eeds in de v i jf tige r jaren onderkend door vooruitziende plano l ogen en polit i ci ;
Zij st e l den voorop dat de bevolking van Sur i name voor oen dui de li j ke keus moest wo r den geplaatst : 6 f door t e gaan met het
bestaande pat r oon , waarb i j de verwacht i ngen voor de toe komst
z ijn gericht op Paramar i bo als begin en einde van de we l vaar t ,
6f wel eèn vernieuwing naar Surinaams model met als uitgangs punt het ' eigen volk en het eigen grondgebied , in z i jn totale
omvang .

IJ

DE VERNIEUWING zou moeten plaatsvinden door binnen onze eigen
grenzen, binnen onze eigen samenleving, de ruimte en de mogelijkheid te scheppen om het oude patroon te doorbreken.- DE u.tijz e waarop lag voor de hand.- Suriname is niet alleen Paramarito
en de kuststrook. Het land b ie dt veel mee r mogelijkheden en er
is geen enkele reden om onze toekomst zich te zien ontwikkelen,
geklemd in de dunne noordelijke strook van ons land wanr wij
sinds Abraham Crijnssen wonen~
SURINAME MOEST DUS RUIMTELIJk WORDEN ONTWIKKELD, tot deze overtuiging waren de planologen en politici van de vijftiger jaren
wél gekomen.
Behalve het oude productiegebied dat van ouds ons leven bepaalde, moesten er nieuwe productiegebieden gezocht, gevonden en
ingericht worden, wij moesten onze burgers binnen onze eigen
grenzen de ontplooiingsmogelijkheden bieden waar zij naar xochten~ Alleen daardoor zou de vlucht naar het buitenland kunnen
worden afgeremd. De ervaring heeft bewezen, dat wij voldoende
verk no c ht zijn aan onz e eigen gr ond om haar tot ontwikkeling
te brengen wanneer daar de re~le mogelijkheid toe best a at;
Zo heeft Suriname tot de r uimte lijk e , of ook we l genoem d de
regional e ontwikke lin g , besloten, een economische aanpak welke
gebaseetd is op natuurlijke mogelijkheden gecon c entreerd in de
verschillende regio's van het hele land . Daarom moesten wij op
zoek gaan naar de rijkdommen van het land , waar zij zich ook
bevonden .
Deze nationale visie klonk wel goed en werd ook goed ontvangen .Maar waar en hoe en wanneer konden deze idealen worden omgezet
in werkelijke mogelijkheden om te le ven , to wonen , te werken en
een inkomen te verdienen. Inderdaad bestond er in do vijftiger
jaren aanvankelij~ nog geen concreet plan met concrete projoc ten voor werkgelegenheid buiten het oude productiegebied ~
Er was ook weinig bekend van de mogelijkheden die het eigen
land zou kunnen bieden buiten de kuststrook en buiten traditionele bezigheden ~ Wel was do richting waarin de toekomstige
ontwikkeling zou moeten gaan duidelijk naar voren getreden ~
De concrete uitwerking van deze nationale ontwikkel in gsst rategie zou nog vele offers, inspanningen en strijd kosten.
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Vooral ook strijd want, terwijl de pioniers met vallen en opstaan werkten aan de verwerkelijking van de plannen en projecten, ondervonden zij de tegenstroom van velen die de ontwikkelingshulp wilden besteden aan het oplappen van de koloniale
pro du ctiestr uctuur en daarmee natu urlijk vooral van de voorzi eningen in Paramaribo . Want in Groot Paramaribo zijn ve l e
belangen, zowel zakelijke door genomen risico's en gevestigde
relaties, als politieke door het aanwezige electoraat waarop
door sommigen wordt gespeculeerd. De kortzi ch ti gen - vooral in
het buitenland - zagen op tegen de risico's en inspanningen die
het openleggen van nieuwe gebieden en het opnieuw beginnen nu
eenmaal met zich meebrengeQ,
Liever zocht men het in Paramaribo. Al deze groepen vonden el~
kaar en zo kreeg de neo-koloniale ontwikkeling weer invloed en
trok toch nog enige mensen aan: Hoewel Voordelig voor deze enkelen, waren de qevolgen -stag natie en een voortgaande tr~~naar PaDamaribo - voor de me erderheid negatièf
De ruimte voor zowel voedselproductie als huizenbouw werd n~g
schaarse:i;-, he·t leven werd n6 g duurder en de mogelijkheid om iets
te verdienen werd st eeds kleiner: De vcr beterirgen van overheidswege aangebracht, war en niet toereikend, inte gendee l, zij trokken, vooral in Groot Paramaribo wee r nieuwe mensen aan, die het
nog slechter kregen. Sovend ien veroorzaakte de trek naar do stad
daar grote werkeloosheid en verhoogde de frustratie die , doo r
de invloed van de hoofdstad , nu als een nationaal verschijnsel
werd aangevoeld.
DE· mensen weigerden eenvoudig aan te nemen , dat er buiten
Groot Paramaribo en de andere zo juist genoemde gebieden, ook
streken in ons land zijn waar rijkdommen op ontginning wachten ~
Hieruit blijkt ook de invloed van de koloniale periode. De ko lonisten die gewend waren aan het polderlandschap hadden van nature veel minder belangstelling voor het bos- en bergland~
Van belang is ook dat de investeerders bij voorkeur Groot Paramaribo voor hun beleggingen kozen en het binnenland links lieten liggen. Het gevolg was dat de hoofdstad steeds fraaier we r d
en het binnenland met de districten in verhouding steeds minde r
aantrekkelijk. En toen bleek dat velen
·, in Paramaribo niet
konden vinden wat zij zochten, kozen zij de weg van de minste
0

-5-

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

weerstand en wel de vlucht uit de vastgeroeste ,samenleving ~ Het
werd de tweede grote migratie, de eerste was van de districtqn
naar Groot Paramaribo, de tweede werd van Groot Paramaribo naar
de Bijlmermeer. Bij duizenden trok men uit Suriname weg en de
situatie hier bleef dezelfde, de maatschappelijke en sociaaleconomische verhoudingen bleven, wat dit betreft even uitzichtloos.
Ond anks deze u itzichtlooshei d , dui de lijk aange t oond door de neokoloniale ontwikkeling, werd de nationale visie toch nog als alternatief aanvaard.
Men durfde evenwel de keuze v66r de ontwikkeling van eigen volk
op eigen bodem nog niet helemaal aan.
Voor de vooruitzienden bestond er over deze keuze geen twijfel~
De richting was die van het eigen bestaan van land en volk en
zeker niet de richting naar overzee, al of niet met Paramaribo
als tussenstation. De keuze was èigenlijk door de geschiedenis
en de natuur al bepaald. Het ging en het gaat er nog om "wie
doet er mee?" Om echter deze "nationale visie" inhoud te geven,
moesten wij als gezegd, weten welke de mo gelijkheden waren en
dat kon alleen door wat men noemt de inventarisatie van de natuurlijke hulpbronnen 11 •
Deze inventarisatie was echter niet een zaak van enkele weken
af maanden, het zou vele jaren duren voordat het zover was dat
e r go e de c onc l us i e s konden wo r de n get r o kk en u i t de ve rz ame ld e
gegev ens ~
r.
Wat gold voor de Suriname r van to en , ge l dt in nag ste rker e mate voor de Surinamer van nd: De keuze voor o f te gen de ont wikkelin g v an e i gen land met eige n vo lk, is in wez e n de keus voor of
tege n ons e i ge n Sur iname r zi jn . De ke uze i s n i e t ope n . Zij i s
onve r mijde l ijk .
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HOE HET BEGON • • • • •
In bredere kring begon door het taaie volhouden van hen die geloofden in de natuurlijke mogelijkheden van Suriname, de wens
tot ontwikkeling van het eigene vaste vorm te krijgen en was
bij sommigen uitgegroeid tot een teer plantje van zelfbewust
nationalisme en bij anderen tot een trotse kankantrie die over
het hele omringende oerwoud heen keek om te zien wat het land
te bieden had en om zich een voorstelling te kunnen maken van
de mogelijkheden die in de Surinaamse bodem schuil gingen.
Dit zelfbewuste nationalisme en deze Surinaamse robuustheid
schoten wortel in de massa van het volk en schoven Surinaamse
intellectuelen en jonge onstuimige mensen naar voren die op
zoek waren naar iets van henzelf, die eindelijk voor eens en
altijd wilden weten wat nu werkelijk die grond was waar hun
"koemba tete" was begraven~
Aanvankelijk waren er veel discussies over de vraag hoe het in
het verleden was gegaan, over de economische mogelijkheden van
land en volk en over de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling.
Het begrip dat wij onze vooruitgang toen en in een latere toe•
komst als een zelfstandig volk, in de eerste plaats moesten baseren op dat wat wij bezaten, op de natuurlijke mogelijkheden
van geheel het land dat wij het onze konden noemen, werd de
nieuwe inspirerende gedachte.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Surinaamse volk begon
het te dagen dat er maar één mogelijkheid is om vooruit te komen,
en wel, door de van nature aanwezige bronnen va~ welvaart zelf
aan te boren, door zelf delfstoffen op te graven en vooral zelf
te bewerken. Met dit besef groeide ook het inzicht dat in de koloniale tijd vaak roofbouw was gepleegd op de natuurlijke hulpM
bronnen en de arbeid, ook al moet men toegeven dat de techischwetenschappelijke ontwikkeling inderdaad toen nog niet zover was
als vandaag en wij in een tijd met andere normen leefden. Met afgedwongen arbeid werden grondstoffen, zoals suiker, cacao, koffie,
hout en goud geproduceerd voor de thuismarkt in Europa, waar deze producten schaars en gewild waren en snel veel geld opbrachten;
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Vergelekon bij de situatio in Europa waren de natuurlijke hulpbronnen on de arbeidskrachten in do kolonie practisch te geef
on de overwinsten die daardoor mogelijk waren, werden in het
moederland aangewend voor een versneld □ technische en economische ontwikkeling. De keuze was ruim on als de overwinsten in
een nieuwe kolonie nog groter bleken, werd de oude kolonie als
"onvoordelig" afgeschreven.
De bevolking bleef achter met de vervallen plantages, de uitgekapte bossen en de half lege mijnen@ De krenten waren uit het
brood gegeten en het restje bleef achter.
In het voorgaande is veel over het verleden gezegd waarbij negatieve zaken naar voren zijn gehaald. Maar in het verleden
waren er ook goede en positieve zaken. De zelfwerkzaamheid en
spaarzaamheid onzer voorouders* Hun plichtsbetrachting en de
achting die zij hadden voor hun medemens en de menselijke waardigheid. Helaas vervagen al deze positieve zaken en treden juist
de negatieve sterker naar voren~
Dezo neg.at;i.evo invloeden uit het vorloclen moot0ri stork bestreden wenden on :wij mooton be·seffen dat•_ m:ik v.ele ZO§Bfl aamd8_, mo'.7
clorne ziaken di8 u:it de· urelvaartstate'n naar ons zijn komo.n ovorwaaien, voelal do. ,r.::m.twikkelîng· fru-streron.
Het verleden is er geweest en wij moeten er lering uit trekken~
Het heeft neçatieue· sporen achtergelaten ook in ohe ónafhankelijk land, waartegen niet genoeg gewaarschuwd kan worden: Ook,
nu nog zien wij, zelfs bij jongeren~ de restanton van de geest dio
in die koloniale tijden heerste en een reeks opvattingen en gedragingen die een afgietsel zijn van dit verleden; Het is enerzijds misschien ook wel begrijpelijk dat je niet zomaar van hot
ene moment up· het andere iets dat generaties lang als oen normale norm werd aanvaard, verandert. E6n van de zaken die wij
uit het verleden hebben meegenomen is het afschuiven van verantwoordelijkheid voor onze nationale ontwikkeling op anderen; Mon
wil bijvoorbeeld dat 11 Lanti" iets voor ons moet doen maar vraagt
zi-6h niet af welke nieuwe productiebronnen de middelen daarvoor
moeten opbrengen. Men zoekt de fouten in onze natio-nc:rle Qflt-w.ikke·1ing" 01ix.k· n ie:t1 ms_d:e ,b±j z:ichzalf, maar w-ent-o-1 t die g-r-aag af -op"
e-e'n regering of _op. -and~r-erh__ Ve-J.en h-cru-den mo-cr 1\J.-6.n hu-n -e-,ige-n
1

_'-il:tenlogie dan van hun eigen land l
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Dit was in de koloniale tijd de situatie waarin wij gedwongen
waren door een volledig gemis van eigen inbreng in het staatsgebeuren,
Lanti gebruikte ons en zorgde tegelijk voor ons. Zelf konden
wij geen initiatieven ontwikkelen gericht op de vooruitgang van
ons land. Dit werd in Europa voor ons gedaan.
Accoord, de geschiedenis heeft geleerd dat wij de oxploitatie
van onze natuurlijke hulpbronnen niet aan anderen moeten overlaten, maar ook niet zelf de koek moeten opeten en de volgende
generaties met de kruimels achter laten. Maar toen kwam natuurlijk de vraag waar te beginnen met de eigen nationale opzet. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden was het uiteraard wel nodig
eerst vast te stellen wat er op en in de Surinaamse bodem nog
aan onopgemerkte natuurlijke hulpbronnen beschikbaar was~
De politieke ontwikkelingen zaten in de late vijftigsr jaren
mees De in 1954 verkregsn binnenlandse autonomie maakte de opstelling en uitvoering van eigen ontwikkelingsprogramma's mogelijk en de Surinaamse leiders stelden zich achter een project
voor de inventarisatie van de natuurlijke hulpbronnen voor het
gehele land. Het ideaal om het eigen land in bezit te nemen
werd vastberaden door de politici ondersteund. De eerste stap
naar een nieuw begin werd gezet. De concrete actie kreeg de
naam:Operatie Sprinkhaan, meer bekend als "Operation Grasshopper".,
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OPEBATION GRASSHOPPER; WAT WAS DIT.
Toen wij tot het besef waren gekomen hoe groot ons land eigenlijk is, hoeveel malen meer dan de drukbevokte noordelijke
strook, was de logische vraag onmiddellijk, wat doen wij ermee~
Landbouw, veeteelt, bosbouw, waterbouw, visserij, mijnbouw af
industrialisatie" Het antwoord kon niet anders zijh dan dat wij·
eerst moesten weten welke mogelijkheden het land, de grond,
bood~ Het was logisch, dat je bijvoorbeeld geen 1 an dbouw op
bauxietgronden moest gaan bedrijven~ Je gaat bijv. aorst alle
bauxiet uitgraven, tot eind-product verwerken en verkopen en
van de winsten kun je andere gronden die gasn delfstoffen hebben, maar wel vruchtbaar zijn, ontbossen, om er landbouwgrond
van te maken.
In ieder geval was het geboden, dat je moest weten hoe ons land
eruit zag en wat er in de grond zat. Het hele Surinaamse grondgebied moest dus verkend worden.; Vroeger gebeurde dat al tijd door
expedities die het binnenland ingingen om boringen te verrichten waaruit· _, rno8st ( ,.,, □ lijken of er daar een belangrijke delfstof was, ja of neen, of expedities die erop uittrokkon om te
zien wat voor soort bomen er op die duizenden hectaron grond
groeiden; wat voor gronden er waren, of hoevoel water er door
de rivieren stroomde. Maar het uitrusten van zo'n expeditie en
de kosten verbonden aan de maanden die zij in het binnenland
was, waren erg hoog.
Bovendien kon men over de grond lopend te midden van do dichte
bossen weinig zien van de omgeving, waardoor de verkenning van
het gebied meestal niet grondig genoeg geschiedde of veel meer
arbeid en geld kostte.
Verder duurde zo'n tocht met de korjaal on te voet, door savannen, oerbos en over bergen 1 vele maanden, met natuurlijk de.
mogelijkheid dat de resultaten goed en bevredigend waren, maar
ook, dat alles op niets uitwees. Maar ons jong en ontwakend
nationalisme had geen tijd. Het idee van de versnelde aanpak
had de Surinaamse technologen en leiders te pakken en hier hebben de wetenschappelijk geschoolden en de politieke leiders elkaar gevonden" Het land moest op .modarrn3· wij_te· venkend tt1.orrlq_n _
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en wel vanuit de lucht en op de grond tegelijk. Suriname moest
in foto en in kABrt. worden wistg-clegd en langs wetenschappelijke
weg moesten de luchtfoto's ons vertellen, welke mogelijkheden
de Surinaamse grond ter plaatse bood. Dit was door de nieuwste
technieken van de luchtfotografie mogelijk. Tevens moesten op
verschillende plekken verspreid over het hele land, ook op de
moeilijkst toegangbare, vliegveldjes verschijnen waarheen de
onderzoekers binnen een paar uur gevlogen konden worden om hun
werk te doen. Dit zou vele maanden aan tijd uitsparen. Als een
sprinkhaan moesten wij van punt tot punt kunnen springen om de
verkenning uit te voeren; Het plan om deze punten (vliegveldjes) te bouwen werd gemaakt en wij waren klaar voor de uitvoering.j DE OPERATIE SPRINKHAAN - OPERATION GRASSHOPPER - ging van
start.
In 1960 vlogen de eerste vliegtuigen uit in de toen meest gedurfde exploratie van het Surinaamse grondgebied. De opdracht
was aerogeofysische opnamen te maken van het land die door deskundigen konden worden bestudeerd. Uit dit soort foto 1 s kunnen
afwijkingen van het aardmagnetisme en van de zwaartekracht, als
ook radio-actieve eigenschappen worden vastgesteld, die veel
onthullen over de delfstoffen. Ook trokken grondploegen erop
uit om in ver afgelegen delen van hot land, onder de moeilijkste omstandigheden 1 de eerste vliegveldjes aan te leggen. De hele operatie werd uitgevoerd met de stiptheid en de discipline
van een leger in actie en wij zijn veel verschuldigd aan deze
pioniers van het eerste uur, de piloten, opzichters en arbeiders, de tekenaars en de leiders van de hele operatie, zij allen die zich hebben ingezet voor de technologische verovering
van ons land. Enkele van hen, onder wie de enthousiaste dichtèu:·~
piloot Rudie Kappel, 1 ic::t 'm het lever, ~ 3.j den s :: ito ef en ing van
de werkzaarnhoden.
Operation• G:casshoppor was een voor die tijd drastische aanpak
en het was de manifestatie van de nieuwe weg die wij wilden opgaan. Maar hij stond niet op zichzelf, hij speelde een belangrijke rol in de gedachte van de ruimtelijke ontwikkeling van
het land~
Dit was een doorbraak!
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Vroeger dacht men dat alles in Groot Paramaribo moest geb0uren~
Nu weten we dat we op deze wijze niet vooruit zullen gaan omdat zo'n beleid in dit grote land fundamenteel onjuist is~ Wij
moeten op zoek gaan naar de rijkdommen en natuurlijke ontwik~
kelingsmogelijkhedon van het land en deze rijkdommen en mogelijkheden moeten onze gids zijn bij de keuze van de gebieden
die voor industrialisatie en ontwikkeling in aanmerking komen~
Zo wordt er op natuurlijke wijze een ruimtelijk goed gespreide
ontwikkeling verkregen en geen kunstmatige ophoping op (z~g.
historische) plaatsen waar geen of onvoldoende natuurlijke rijkdommen en mogelijkheden aanwezig zijn, met leegroof van andere
potentieen krachtige gebieden.
Met andere woorden de ontwikkelingsprojecten worden op natuurlijke wijze eve~zeer gericht op de verschillende districten en
het binnen1and en niet, zoals vroeger maar al te veel gebeurde,
alleen maar op Paramaribo en omgeving~ De decentralisatie wordt
gebonden aan rationele en reeële productie-mogelijkheden in de
regio.
Maar met deze kleine uiteenzetting over de ruimtelijke ontwikkeling zijn wij er natuurlijk nog niet. Hierbij komt het belangrijkste en wel, dat de ontwikkeling in een bepaald gebied,
in een regio, gebaseerd moet zijn op de reeële natuurlijke mogelijkheden die er in dat gebied aanwezig zijn. Vandaar de verkenning vanuit de lucht en op de grond.
De Operation Grasshopper moest de basisgegevens leveren om de
concrete ontwikkelingsprojecten op te kunnen stellen in de verschillende gebieden van het Surinaamse grondgebied.
En natuurlijk eist een systematische aanpak dat je de volledige opmeting en beschrijving van het gehele land afwacht, waarvoor een periode van vijf tot tien jaren was uitgetrokken~
Maar dit rustig afwachten was moeilijk daar er wel critiek geleverd werd op deze degelijke aanpak. Het paste zeker niet in
het denken van degenen die welvaart op korte termijn en met
weinig inspanning verwachtten en van anderen die om speculatieve redenen deze verwachtingen dachten te moeten aanwakkeren. Het is daarom begrijpelijk, dat de planmakers die deze

ff
l

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-12-

operatie uitvoerden,gemotiveerd als zij waren door do uitdaging van de bossen, de savannen en hst gebergte, telkens met
spanning de uitkomsten van deze geologische pr-o.spoctiö. ofuracht-.
ten~ De binnengekomen berichten werden direct bestudeerd, om
in geva1 van belangrijke aanwijzingen van economische mineralen, alvast over te gaan tot het vaststellen van het gehalte
en de hoeveelheid hiervan. Men dacht aan de exploitatie-moge"
lijkheid van mangaan, ijzer, nikkel, koper, goud en uranium
naast de bauxiet die uiteraard ook zeer welkom zou zijn~
Hot belangrijkste van Operation Grasshopper was echter dat da
inventarisatie voor do toekomst realistische schatting van hot
potentieel aan natuurlijke hulpbronnen opleverde en afrekende
met de mythen en vooroordelen die daaromtrent bestonden. De
resultaten van d..u.eoir sto -:in·vun:ttnr i:s:ntie woe:s d sar bij duidelijk in
de ;richting vo.n ~Jes.t Suriname als het meest voor de hand liggendo
nieuwe ontwikkolingsgebied in het kader van do nationale dntwikkeling"
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DE ONTDEKKING VAN WEST SURINAME
Groot nieuws kwam binnen in 1960 toen door Grasshopper-ploegen
melding werd gemaakt van grote hoevoelheden goede bauxiet tussen de stroomgebieden van, Ad amp ada en Kab alebo on wel ir1 het; _,8 akhuisgebergte, en de grote verrassing hierbij was, dat de geaardheid van het landschap duidelijk aantoonde, dat ter plaatse een groot meer kan worden aangelegd voor de opwekking van
hydro-electrische energie. Een verrassing omdat dit,de vetwerking van de~bauxièt tot~aluinaarde en aluminium, zeer ten goede kon komen wat ook ons uitgangspunt was.
Dit alles sloeg in als een bom op het ministerie van Opbouw
waaronder de Operatie Sprinkhaan ressorteerde en binnen de
kortst mogelijke tijd werden grondploegen van geologen en waterbouwkundigen naar het gebied gestuurd om door terrestrische
verkenningen de hoeveelheid en de kwaliteit van de bauxiet alsook de mogelijkheid van energie-opwekking vast te stellen.
Het voorlopige resultaat van de onderzoekingen en berekeningen
was, dat de reserve in dat gebied gesteld kon worden op 300tot
+ 400 miljoen ton bauxiet met meer dan 40% beschikbare aluinaarde en dat er door de bouw van een stuwdam in Kabalebo on
omleiding van het water uit andere rivieren, voldoende energie
kon worden opgewekt voor de plaatselijke verwerking van de
bauxiet.
Hier was een uitstekende mogelijkheid om de regionale aanpak
van onze ontwikkeling gestalte te geven. Daar lag oen maagdelijk en vruchtbaar gebied van ons land - dichtbij hot welvarende district Nickerie - rijk aan bauxiet, met een wate_rkraohtpotenti~el, en met de zee verbonden door de Corantijnrivier;
Dit vormde een goede basis voor de ontwikkeling van het stroomgebied van de Corantijn. Het West-Surinameplan was geboren.
Maar dit was niet alles, want bovendion bleek dat in het betrokken gebied meer dan 300.000 hectaren aan gronden voorkomen
die bijzonder geschikt zijn voor moderne landbouw on veeteelt e1;1
tenslotte m'eer dari-ê.én mil joe □ hectaren-wa.0rdeuo1le .bossBn-.\
Behalve bauxiet werden ook andere exploitabele ertsen en mineralen gevonden. Er bleek hier een concentratie aan potentioel
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zeer waardevolle natuurlijke hulpbronnen te liggen waarvan de
exploitatie in het kader van de ruimtelijke benadering de gohèle regio~ met iobe~rip van het actièf bevolkte ·agt?rischo
Nic~er,iegebied~ tot óntwikkeling zou kunnen brengen.
Ei11d 1962 kwamen de eerste plannen gereed voor de integrale
ontwikkeling van het nieuwe gebied, in het stroomgebied van de
Corantijn dat inmiddels als West Suriname werd aangeduid. De
eerste onmisbare fase van de voorbereiding was achter de rug
en in feite had daarmee de planmatige ontwikkeling van West
Suriname een aanvang genomen.
De Surinaamse en buitenlandse technologen bogen zich over de
kaarten en berekeningen en begonnen een nauwkeuriger plan1voor
het hele gebied te ontwerpen, dat:-, naarmate de verschillende
disciplines zich hiermee bezig gingen houden, uitgroeide tot
een veelzijdig programma van ontwikkeling dat allang niet meer
beperkt bleef tot de gevonden bauxiet. De West Suriname dis·i.
cussies breidden zich uit en het ontwikkelingsplan werd Ul.L.eindelijk een totale openlegging van de gehele regio, waarin
mijnbouw, stroomopwekking, land- en bosbouw, irrigatie voor
nieuwe en bestaande rijstarealen ,
aluinaarde- en aluminiumfabrikage, allemaal een ge1ntegreerde plaats kregen.
Principieel was, zoals reeds gezegd, dat de bauxiet niet meer
als ruw product mocht worden uitgevoerd, maar dat met behulp
van de energie van West Suriname, de verwerking ter plaatse
goschie-den.., , Verkoop van
tot tenminste aluminium zou moeten
bauxiet zou betekenen uitverkoop van Suriname. Dit gold uiteraard ook voor de andere grond stoffen in West Suriname. E.r: moo st
gus .een verwerkings- of industriecentrum komen en de studies
wezen uit dat dit Apoera moest zijn, de Indiaanse nederzetting
die lag aan de Corantijn, op een plaats waar de zeeschepen nog
konden komen. Apoera in West Suriname als groeipool van de Surinaamse economie, moest de noodzakelijke tegenhanger van Paramaribo worden en aanvullend en stimulerend werken op Nieuw
Nickerie.
De conceptie groeide op de tekentafels en in de gespecialiseerde rapporten uit tot een multi-purpose plan, een plan waarin vele doelen gediend worden, een ontwikkeling waarin de Surinaamse natie

voor de komende tijgenrde zo·\l.eI.'langrla uitbtêiding
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en versteviging van haar economie kan vinden en waarmee een
groeiproces op gang wordt gebracht waarin deze en de volgende
generatie hun plaats zullen vinden®
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DE POLITIEKE STRIJD OM WEST SURINAME

1

Het plan betekende ook een uitdaging voor de energieke Surina-'
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Zij konden aan de wereld tonen, dat de Surinaamse mens van heN
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mers. Zij zagen, dat hun land werkelijk mogelijkheden bood.
den niet bij moeders pappot wil blijven zitten, en ook niet
slechts zijn plezier zoekt in oeverloze politieke debatten in
de stad, maar ook waarlijk kan en wil werken aan de ontwikkeling
van zijn land. Het plan was een fors alternatief voor het oude
koloniale gebied met zijn uitgeputte plantages en dichtgeslibde sloten. Wij kregen een kans te werken aan een nieuw Suriname, niet dat oude van de koloniale tijd, maar een echt nieuw
land van de moderne tijd, van vandaag.
Maar een plan van zulk een allure zou onze financiële draagkracht te boven gaan en daarom moest hulp van buiten gezocht
worden"
Het plan West Suriname, hoe zeer ook een product van Surinaams
denken, zou anders niet binnen de geplande periode tot uitvoering kunnen komen. Uiteindelijk moest voor de investeringen
die het land zouden openleggen, voldoende kapitaal aanwezig zijn,
terwijl het even noodzakelijk was de know-how hiervoor aan te
trekken" Het lag dan ook voor de hand dat Suriname, toentertijd
deel van het Koninkrijk der Nederlanden, niet alleen bij het
"Special Fund" van de United Netions, maar ook bij de Koninkrijkspartner overzee die Suriname in het kader van het Tienjaren- en Vijfjarenplan sinds 1954 steunde, en later ook bij de
E~E.G • .,deze hulp zocht.
Het is verder voor een goed begrip van belang te weten dat de
ontwikkeling van West-Suriname, ondanks het uitzonderlijk nationale belang, vanaf het qegin niet alleen uit dezelfde middelen werd betaald als alle andere ontwikkelingsprojecten in
Suriname, maar ook uit eigen Surinaamse middelen van de Landsbegroting (BWKW, Domeinen enz. enz.). West Suriname moest de.ar- .
door meedingen in de binnenlandse politieke strijd om de besteding van de ontwikkelingsgelden, waardoor ook de Nederlandse
politiek zich daar nog eens mee bemoeide.
Voor anderen die zich vooral interesseerden voor probleemoplossingen op korte te~mijn, werd West Suriname als 0en

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-17-

potentiële bedreiging ervaren. Immers het ging om een gebied
zonder kiezers dat toch een groot beslag zou leggen op de ontwikkelingshulp.
In Nederland waren sommigen zeker ook niet enthousiast. Deze
hadden immers gekozen voor de modernisering van de oude agrarische productiestructuur met keuterbedrijf jes•en voor sociaiB
vóonzieningen.
De vertegenwoordigers van de nationale visie in Suriname kwamen hierdoor in een moeilijke positie® Zij hadden van het begin af geprobeerd voor het West Surinameplan de uitzonderingspositie te verkrijgen, die paste bij de ver-strekkende betekenis van .dit plan. De strategie was steeds geweest om in bredere
invloedrijke nationale en internationale kring erkenning te
verkrijgen voor de bijzondere betekenis van West Suriname voor
de nationale ontwikkeling van Suriname@
Daarbij moest het in eerste instantie weer gaan om zowel
meer deskundige bevestiging van de uitvoerbaarheid, als ondersteuning voor een politieke erkenning.
Reeds in 1962 werd bijvoorbeeld de Europese Economische.Gameenschap bij West Suriname betrokken. Op verzoek van de Surinaamse Regering werd door de Directeur Generaal van de EEG op 13
december 1962, het Bureau Interfor belast met het bestuderen
van de West Suriname· conceptie en eventueel opmaken van een
uitgewerkt plan voor de ontwikkeling van West Suriname. De opdracht betrof:
1; Bauxiet en andere mijnmogelijkheden van het Bakhuisgebergte;
2; Hydro-electrische inrichtingen op de Corantijnstroom en de
K ab alebor iv ier.
3. Woudreserves.
Op 25 juni 1963 bracht de missie Rellecom namens het bureau
Interfor een uitvoerig rapport uit urn.arin:.staat dat de bauxietvelden in het Bakhuisgebergte tezamen met het aanwezige waterkrachtpotentieel een harmonieuze en productieve ontwikkeling
van de gehele streek mogelijk maken.
Uit het rapport Rellecom:
Een uitzonderlijk potentieel dat het mogelijk.maakt. het 1pradüctief 1makan uao gans,
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de West.alijke streek van het land in overweging te nemen.
Ten aanzien van hf:Jt hyc:b:-o....,oloctrisch poten-

tioel van de E~rantijnrivier gaat het EEG
rapport Rellecom in op hetgeen het Amerikaans bureau Harsa ten aanzien van de energieaopmekking-in·.deze~zia&ebodezo~d bad~Het rapport stelt hierover dat:
"De mogelijkheid over hydro~àlectrische
drijfkracht te beschikken in een betrekkelijke nabijheid van grondstoffenlagen van
belang zoals het bauxiet van het Bakhuisgebergte, vervolledigen de persp0ctieven
van een harmonieuze productief making van
de streek"®
Ten aanzien van de inschakeling van de bevolking van het gebied zegt het rapport dat voor een volledige productie de financiêle hulp van de bevolking niet verwaarloosd mag worden:
De missie meent: ''Als vertegenwoordigers van groepen aandeelhouders zouden sommigen zelfs kunnen toetreden tot de Beheersraden van financierings- of exploitatiemaatschappijen. Het
rassen en politiek probleem zou er door vergemakkelijkt worden,
want het zou een vergissing zijn alleen de leiding toe te vertrouwen aan personaliteiten van Paramaribo~.
In 1963 leek het erop dat inderdaad een begin kon worden gemaakt met de bauxiet- en aluminiumproductie. Een groot concern,
ORMET, was bereid hieraan mee te doen. Het pakte echter anders
uit:
Eind 1963 vond een dramatische politieke ontwikkeling plaats
waaruit een belangrijke lering valt te trekken.
Tijdens de onderhandelingen met het concern Ormet ovor d0 uit~
gifte van concessies in West Suriname ontstond namelijk een
enorme politieke deining welke uitliep op het afwijzen van de
Ormet-concessieaanvraag.
Deze Ormet-affaire had als staart een kabinetscrisis en door de
politieke inmenging in deze ontwikkelingsaangelegenheid moest
het Plan helaas tijdelijk in de ijskast gedaan worden, waarmee
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de ontwikkeling van de hele regio danig achter raakte.
De lering voor de samenleving uit het voorgaande is, dat wanneer ontwikkelingsactiviteiten in het vlak van "korte termijn
politiek 0 worden getrokken, hier over het algameen,weinig goeds
van komt en dat dit zeer vertragend kan werken op de nationa1

le ontwikkeling.
Ook daa.rna·dreigden aridere:bèlnngen en de 11 korte termijn politifk''
in en buiten Suriname de nationale betekenis van West Suriname
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telkens weer te verminken.

1

HET IS DAAROM ZAAK TE ZORGEN DAT NATIONAAL VOLDOENDE KRACHT
KAN WORDEN OPGEBRACHT OM DE UITVOERING VAN HET PLAN CONSE-
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QUENT DOOR TE ZETTEN.
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Aanvoer van zwaar materieel per landingsvaartuig t.b.v. aanleg spoorlijn. (Foto: CBL).

Voor de aanleg van de spoorlijn moesten bergruggen worden doorstoken. (Foto: M. Ernanuels).

-:aoVALLEN EN OPSTAAN
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Da ontwikkeling van het West Surina~eplan ging, dus ~ie~ts9~nst~apdè d"l aan,9ätoonde n.ationale bèt~Reri~s _ên dé becijferde
~endabiliteiten van de ~auxiet- en ~n~r~ie-e~ploitati~, niet
zoals mocht worden verwacht, daar de middelen niet konden worden gevonden waar zij gezocht werden.
In 1965 werd door het Surinaamse Planbureau een Nationaal Ontwikkelingsplan (N.O.P.) opgesteld, waarin consequent het West
Surinameplan een kernfunctie werd gegeven.
Nederland verkoos echter enkele zogenaamde kleine agrarische
en sociale projecten uit het N.O.P. te lichten en zonder duidelijke samenhang te verzamelen in het èer~te Vijfjarenplan
(1e V.J.P.) dat als een zogenaamd "deelplan" van het N.O.P.
ruerd gepresenteerd.
Weer gingen vijf jaren verloren.
Pas in 1969 bij de opstelling van het tweede VJP was een vooruitgang te bespeuren. De geringe resultaten van het eerste VJP
waren daaraan niet vreemd.
Het tweede VJP werd op meer systematische wijze afgeleid van
het N. □ .P. en nu werd inderdaad aan de ontwikkeling van West
Suriname de broodnodige aandacht besteed.
Et:
werden daartoe middelen (en zelfs een relatief groot bedrag) ter beschikking gesteld.
Ook binnen Suriname had het geloof in de ontwikkeling van het
westen van het land aan kracht geillonnen. De kentering in het
getij leek te zijn gekomen. Met nieuw elan werden de projecten
voor West Suriname aangepast aan de laatste stand van zaken.
In januari 1969 werd voor het eerst het West Suriname-ontwikkelingsplan als afzonderlijke eenheid aan Nederland voorgelegd.
De Ministers Pengel en Bakker kwamen overeen om de financieeleconomische problemen van het Plan áfzonderlijk in studie te
laten neme~ als ook de mogelijkheid van financiering.
Uit het protocol van de Ministers Pengel en
Bakker, januari 1969,
"Suriname stemt bij monde van de MinisterPresident in, met de suggestie van Neder-
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land cm zowel in Nederland als in Suriname
een werkgroep in het leven te roepen met
Drs. de Paus als qespreksleider van beid~
m9Dkgro,pen om de financimbl~eoonomi&ohe
probl.amGn:-mot botrokking -.tot dö ontwi~kOM
liRg -,\Ten ·Woèt Surinarno t0 b0Sbt1doron.
~isrdoor zdu heb mogeiijk zij~ è~entueeili
· eon inteciraeli prit)j.ect West Suriname_ □_]~' ite stollen dat", of în het ke.aeE, ,vtm het IJ" J ~ µ ..~,
of dearb □ itdnjZbU kunne □ Jw0~den gefinanciórdu.

In de volgende jaren, van 1970 t6t 1975, was West Suriname het
onderwerp van onderhandelingen tussen Suriname en Nederlanden
inderdaad eindelijk met succes. In die periode werd een serie
toezeggingen van Nederland verkregen om aan de realisatie van
West Suriname mede te werken en in het kader van de ontwikkelingssamenwerking daarvoor middelen ter beschikking te stellen.
Besprekingen met en toezeggingen van Nederland tussen 1970 en 1975.
Nederlands-Surinaams ministerieel Protocol
van 20 maart 1970.
"Door de Surinaamse Regering is opgesteld
het project Bauxiet-exploitatie West Suriname.
Dit project, dat mede mogelijk wordt gemaakt
als gevolg van activiteiten van het Tienjaren Plan, heeft ten doel, uitgaande van
_de bauxLat- e_n aluin aarde exploitatie ter
plaatse te· komen to_t de_ c_reatie van· een
nieuw ind~stris-ge~ied_in ~est Suiiname,
waarbij geleidelijk aan ook uit de andere
natuurlijke hulpbronnen zal worden geput
(Landbouw,_ Bosbouw, Wate!'kracht).,
Nederland is bereid in het kader van de
voor Suriname beschikbare ontwikkelingshulp modewerking te verlenen aan een
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spoedige realisatie van dit project en
gaat ermede ac~oord, dat Suriname op
basis van deze principo~barèidva~klaring onderhandelingen voert met daarvoor in aanmerking komende maatschappijen11.
In het Memorandum van 20 maart 1970 staat ook:
"Wanneer de Surinaamse Overheid actief
zou gaan deelnemen aan de exploitatie
van bauxiet en daartoe onder meer een
beroep zou doen op in het kader van
d~_ ontwi~kelingssamenwe~king door Nederland beschikbaar gestelde middelen,
is Nederland daartoe in principe bereid".
In de ministriäle conclusies van besprekingen over hettweede
VJP staat:
"Nederland is, behoudens goedkeuring
door de Staten-Generaal, b~reid in de
jaren 1972 tot en met 1976 een volgende {tweede) ontwikkelingsplan te financieren"
De basis voor dit plan zal zijn een bijstelling van het Nationaal Ontwikkelings
plan Suriname, waarb~j onder meer rekening zal worden qehouden met de nieuwe
inzichten zowel met betrekking tot de
productieve sectoren (zoals mede tot uitdrukking gebracht in hot project bauxietexploitatie West Suriname) als tot de
sociale sectoren".
Ministerieel Protocol van juni 1970:
"In het ~icht van _de bereirlverklarinQ door
Nederla,,d in het kader van de voor Suriname beschikbare ontwikkeli~qshulE medewerking te verlenen aan de spoedige realisering van,•een economdi.sche exploitatie van
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het bovengenoemde bauxietproject West
Suriname, zijn de resultaten van bovengenoemde besprekingen ter kennis van de
Nederlandse Regering gebracht".
Ministeriëel Protocol van juni 1970:
"Suriname en Nederland zullen in verband
met de verdere financie~ing het overleg
omtrent de volgende fase van het bauxietproject West Suriname voortzetten:
Dit betreft een ~ij~- annex aluinaardefabriek en een ~poorlijn".
Conclusies van Ministerïéle besprekingen van 10 juli 1972:
"Overeengekomen wordt dat gezamenlijk en
op basis van reële economische gegevens
een vlotte an\Bnelle realisatie van de
ontwikkeling van West Suriname zal worden bevorderd opdat zo spoedig mogelijk
een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de werkgelegenheid en de natioRBl~ prodtiotia in Suriname".
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DE ZON BREEKT DOOR
Inmiddels naderde Suriname zijn politieke onafhankelijkheid en

bij de voorbereiding hiervan speelde naast de politieke onafhankelijkheid de economische zelfstandigheid een zeer belangrijke rol. Hierbij kwamen in de onderhandelingen met Nederlan~
naast het rapport van de Koninkrijkscommissie die de ontwikkelingssamenwerking moest regelen, drie basis-documenten tot
stand.
- Een door de gemengd Nederlands-Surinaamse Commissie opgesteld plan voor de Economische Zelfstandigheid van Suriname,
binnen 10 ~ 15 jaar na de onafhankelijkheid®
- Een verdrag, dat dit plan tot uitgangspunt heeft en de ontwikkelingssamenwerking tot verwezenlijking van dit ~lan regelt.
- Een protocol van procedureregels voor de uitvoering@
Alle drie documenten hebben grote betekenis voor West Su~iname
om de volgende redenen:
In het door de Nederlands-Surinaamse commissie opgestelde Plan
dat uitgaat van de ontwikkelingsstrategie:
"Mobilisatie van het Eigene",
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neemt Wast Suriname de belangrijkste plaats in, vanwege de
sterke verhoging van het Nationaal product, de werkgelegenheid,
de regionale spreiding enz.
Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975, werd eindelijk
de jarenlange consequent volgehouden Surinaamse arbeid beloond,
want toen bij de Onafhankelijkheid het Meerjaron Ontwikkelingsprogramma (M.O.P.), waarin de ontwikkeling van West Suriname
nog uitvoeriger was opgenomen, als uitgangspunt voor de ontwikkelingssamenwerking met Nederland werd aanvaard, verklaarde
Nederland bovendien nog ten overvloede dat do in het verleden
gedane toezegging, met betrekking tot uit te voeren en in uitvoering of in voorbereiding zijnde projecten, zullen worden geeerbiodigd.
Maar niet allèen dat • • • • De Regionale spreiding werd zelfs
als Nationale doelstelling aanvaard en nu in het verdrag vastgelegd • • • •
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De ontwikkeling van West Suriname waaraan wij sinds 1961 dikwijls tegen de verdrukking in voorzichtig en binnen de mogelij~ ,·
heden van ons kunnen hadden doorgewerkt, ging in 1976 goed van
start en niets kon haar meer tegenhouden. De strijd om West Suriname is daarmee door de nationale visie, met de geschiedenis en
de nat uur op haar hand, in principe gewonnen. Deze strijd is echter niet teneinde. Nog steeds resteren er weerstanden en er moot
nog veel werk worden afgemaakt. Maar met de reeds in uitvoering
zijnde werken wint het Plan West Suriname dagelijks aan gewicht,
vaart en overtuigingskracht~ Het nieuwe land komt steeds meer in
zicht, haar contouren beginnen zich duidelijk af te tekenen. Wie
echter denkt, dat w~ met de ontdekking van West Suriname op onze
lauweren kunnen gaan rusten, heeft het volkomen mis. Het werk begint nu pas. Vroeger hadden wij geen inbreng, nu, als onafhankelijk land, zijn wij ver2ritwoo rdelij< voor het wel slag en van on ze ontwikkelingsplannen. Mislukking van West Suriname zal zeker niet
aan West Suriname liggen. Ons land en onze natuur bieden ons de
mogelijkheden, de rest ligt aan ons.
Het is dan ook meer dan ooit in onze geschiedenis zaak, dat het
Surinaamse volk bij de openlegging van dit land -de eerste werkBlijke grootse prestatie welke wij als volk leveren- er tot het
uiterste op bedacht is dat wij slagen, dat wij deze onderneming
tot een succes maken en niet rusten voordat het totale plan van
West Suriname, in zijn geheel, van het kleinste tot het grootste
onderdeel is uitgevoerd.
Maar dit betekent dat wij zullen moeten arbeiden en produceren.
Het betekent dat onze burgers van hoog tot laag zo mogelijk met
meer bezieling en ijver hun taak in onze samenleving zullen moetEll
uitvoeren. Als dan ook het enthousiasme van de opstellers van dit
geschrift, al zij het maar enigszins, de indruk heeft gewekt dat
de gebraden duif jes ons in de mond zullen vliegen, dan is hat,doel
voorbijgeschoten. Wij zijn overtuigd van de goede mogelijkheden
die wij in eigen land hebben, maar wij zijn er tevens van overtuigd dat deze alleen door een totale nationale inspanning waarin
elke burger een plicht tot arbeid en productie heeft, tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.
De aluinaarde-fabriek en de aluminium-smelter ij, hydro-electrische
energie en houtskool, alsook andere grote bedrijven in West Suriname, maetm,zeker niet alleen gezien worden als nieuwe bronnen van
inkomsten, maar veel meer als de startmotoren voor een grotere in~
dustriële en agrarische groei in het gebied. Het is deze industriele en agrarische ontwikkeling die wij, de burgers, middels de
hiervoor genoemde arbeid en productie op de werkplaatsen en in het
veld, op gang moeten brengen en op gang moeten houden.
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PRODUCTIE DRIEHOEK
In het voorgaande zijn uitdrukkinyen 00vsl mi nls ruimtelijke
ontwikkeling productiestr11ctuur mobilisatie van natuu ijko
hulpbronnen, op ai.gqn il ond gerichte welvaart sverwochtingen enz;
Wat betekenen deze uitdrukkingen concreet voor het dagelijkse
leven, wonen en werken, zal men zich afvragen.
Een blik op de kaart van Suriname kon een en ander verduidelijken. Indien wij nagaan waar in het verloden werd geproduceerd en hoe de producten werden afgevoerd dan begrijpen we
de
loni e economie dio was afgestemd op verschep g naor
overzee van producten gewonnen met de inzot van lichamelijk □
arbeid van goedkopo werkkrachten wolke laatsten oer
er
werden aangevoerd
In dit geheel was Paramaribo slechts verzamelplaats voor do to
verschepen producten Het was eon zogenaamd bruggohoofd voor
opslag en transport,en uoor een tijdelijke vestiging uan de
handel en tan het militaire apparaat, dat-de waardevolle vonschepingen moest beschermen.
We zien ook hoe lang het heeft geduurd, voordat oindelijk wegen tot stand kwamen die een intens:iBvere binnenlandse uitwisseling van menson en producten mogelijk maakten en daardoor
oen begin van binnenlandso economische bodrijvigheid, organisatie en samenhang.
Zolang alle wegen echter alleon maar naar de bruggehoofden lopen, blijft deze binnenlandso uitwisseling nog uiterst beperkt.
Pas als er oen notwerk van wegen is ontstaon, waarbij de bruggehoofden worden verbonden met gelijkwaardige centra van economische activiteit in het land, kan echt worden gesproken van
oen binnenlandse samenhang en organisatie van de economische
bedrijvigheid.
waar deze binnenlandse centra moeten komon hangt af van hot.
economische potontieel van de plaotselijke natuurlijke hulpbronnen. En hier komen wo weer terug op de nationale visie en
de Operation Grasshopper.
Uit de resultaten van de Operation Grosshopper bleek zonneklaar
d □t

er buiten do koloniale bruggohoofdon on het aanliggende

kustgebiod vele mogelijkhedon zijn om in het binnenland nieuwe
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oconomische activiteiten te beginnen door exploitatie van de
tor plantso o.anwezi.go nntuurlijko hulpbronnen.
Als oerste gobiod werd West Suriname nangewozon. Inderdaad
bleek hot stroomgobied van do Corantijn wol het rijkste van
hot geholo land.
Do nationale visie had hiermoe enerzijds oen basis in do natuur gevonden, anderzijds was ook do nationale visie door de
natuurlijke mogelijkheden ontstaan.
West Suriname word daarmee een nieuw binnonlands centrum van
oconomische activiteit en eon eerste knooppunt voor het nationale network van wegen, dat zich in de toekomst ovor het gehele land zal uitbreiden. De onkel voud ige weg· ·tussen Nieûw r~ iokerio, Patamaribo en Maengo-~lbina werd de ~erste Oost West ver-

binding..-·
De tweede zogenaamde Oost-West verbinding ontstond, dank zij
do systematische ontwikkeling van de zogenaamde bosgordele Hi0r
door'hsen loopt de weg, die onge'deér van Alb in ä - Mofirigo, · u ia
tandörij naar Apöero ~n Avanavero loopt.
In deze fase van de ontsluiting van het binnenland heeft hot
nationale wegennet, op de kaart gezion, de vorm van een grote
driehoek met als hoekpunten Apoora, Nickorie en het Moongo Albinagebied, met Paramaribo ongeveer in hot middon.
De productiemogelijkheden zijn hierdoor enorm uitgebreid,zowel
wat nieuwe soorten producten en nieuwe productiegebieden betreft, als ook doordat nieuwe combinatie- en uitwisselingsmogelijkheden tussen oude en nieuwe productiegebieden mogelijk
worden, die de waarde van het totaal sterk opvoeren.
Dit laatste is vooral zo belangrijk, omdat de economie van het
gehele land daardoor een sterker nationaal karakter krijgt en
minder afhankelijk wordt van de wereldeconomie.
Door de ontsluiting van West Suriname krijgt dus de economische
activiteit van zowel het oude als het nieuwe gebied een andere
onderlinge samenhang, een andere en betere productiestructuur~
Om deze grote betekenis van het nieuwe driehoekige wegennetuoor-dc nationale productie 1te acoentoe;ron,, wordt. bat ontsló..-,'
1

ten gebied ook wél dd PRODOCTIEDAitHOEK genoemd.
Laten we dit verhaal nog eens illustreren door het te betrekken op de economische activiteiten.
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Nauruolijks, 16 jaar ge:lcdon kon ·men van Groat Paramaribo uit,

Moongo. nog niot ovor land bàroikon, ook .kon moni t'!iQt metrntjo

auto van Paramaribo naar Nickori0 gaan. Dozo drió gobiöd □ n die
samón voor 99% voor ónza in~omèton zor~dc~i n~molijk Moango
(bauxiut), Nickorüo (rijst) .on î}ro0t Paramarmbo (handol on -industrie) waren feitelijk \18n elkaar goïsolcmrd. Zo kon ,hot
economisch lovon .natuurlijk niet \iQldoundo 1op.blooión. 'tftiot"
economische activiteit most men zich kunnen bewegen van de ene
plaats naar de andere en niet altijd binnen hetzelfde cirkeltje, voornamelijk Groot Paramaribo, blijven ronddraaien.
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DE LANDBOUW IN DE DRIEHOEK
Bovendien kenden en gebruikten we alleen maar de kleigronden
van de kuststrook, die door de noordelijke Oost-West verbinding worden ontsloten, maar die echt niet alleen de enige goede landbouwgronden zijn.
Landbouw op zware laagliggende kleigronden is duur, omdat ze
eerst ingepolderd moeten worden waarbij grote kanalen en sloten moeten worden aangelegd om bij zware regens het water af
te voeren en in de droge tijd de grond nat te houden. Deze
werken moeten natuurlijk worden onderhouden en dit kost veel
geld. Bovendien is het niet gomakkelijk om op de zware klei
die een zachte ondergrond heeft van machines gebruik te makon
(mechanisatie).
Eigenlijk is dit alleen maar gelukt in de rijstproductie.
Voor alle andere gewassen op kleigronden moet dus veol handwerk worden gedaan@ In de moderne tijd is deze wijze van werken niet aantrekkelijk, daarom zijn er vele citrusplantagos
waar do sinaasappels, grapefruit enz. afvallen en bederven on
rietvelden die moeilijk of duur geoogst kunnen worden.
Bovendion groeien niet alle gewassen evon goed op deze kleigronden van de kuststrook. Maar door onderzoekingon ontdokton
we gelukkig niouwe mogelijkheden voor do landbouw buiten do
kustvlakte. Er loopt namelijk een brode strook land dwars
door ons land, vanaf Avanavero, Apoera in de richting Moengo
en Albina. Grote delen van deze strook bestaan niot uit de
zware klei, maar uit stevige en van nature goed ontwaterde zandige kleigronden. Op deze gronden komen onze boste bosson voor
vandaar de naam bosgordel, maar zij zijn tovens zeer geschikt
voor de landbouw.
Hier hoef je geen polders, kanalen en poldardammen aan te leggen en to onderhouden, omdat het water vanzelf wegloost naar
beneden en niet zoals bij de klei blijft hangen.
Wegen en bruggen kunnen er eenvoudig en goedkoop worden aangelegd. De inzet van machines in dit gebied brengt geen problemen met zich mee. Wel moet de grond wat zwaarder worden bemest dan in de kustvlakte. Wanneer je dus het mooie hout hebt
afgeoogst om bijvoorbeeld huizen te bouwen, kan je op deze
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gronden gaan planten. Door deze strook land is de weg aangelegd van Moengo - Albina naar Apo~ra - Avanavero, (een zijde
van de reeds genoemde productiedriehoek). Gelijktijdig met hot
kanaal dat van dichtbij Apoera loopt naar Nickerie om meer
zoetwater naar de polders te brengen, wordt een weg aangelegd
(tweede zijde van de driehoek). Met do verbinding Albina Paramaribo - Nickerie (derde zijde) is de driehoek compleet~
Deze driehoek van wegen ontsluit dus het gehele noordolijke
deel van Suriname gelegen tussen het Surinaams Continentaal
Plateau (in zee) en het bergachtig nauwelijks doordringbare
binnenland. Belangrijk is dat wij niet alleon maar het oog gericht houden op de noordelijke kustvlakte of op Groot Paramaribo alleen, maar op de gehele kustvlakte van Suriname als
het centrale deel van het Surinaamse territoir. Men kan dus
binnenkort non-stop met de auto dat gehele gebied bezoeken,
Zo ontstaat de economische uitwisseling tussen de belangrijkste plaatsen, elk met zijn eigen karakter, Moengo - Albina
(bauxiet/toerisme), Apoera (aluminiumindustrie, bos- on landbouw), Nickorie (rijstbouw), Groot Paramaribo (handel on industrie.
Elk van deze gebieden zal zich op haar eigen productie specialisereni waardoor die steeds efficienter wordt zodat zij hun
producten en halffabricaten aan elkaar op voordelige wijze
kunnen leveren"
Het totaal van de elkaar ondersteunende economische activiteiten zal, door de samenhang binnen de productie-driehoek, hot
veelvoud leveren van wat de afzonderlijk productie-centra zouden kunnen opbrengen indien zij geïsoleerd zouden blijven bestaan,.'
Met het voorgaande is niet gezegd dat er in andere delen van
ons land geen mogelijkheden zijn, maar móoten wij cos voor .de
..
ontsluitiQg bopalen tot een gebied dat wij mot onze huidige
kennis en cap ac i te iten tot ontwikkeling kunnen breng en. Naarmate de kennis van het land vordert, zal de ontsluiting vanzelf sprekend verder doordringen.
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WAAROM WEST SURINAME
Het antwoord op de vraag WAAROM WEST SURINAME, is dus niet "om'

'

dat daat bauxiet is gevonden"~ of "6mdat daar energie kan worden opgewekt", NEEN, het enige antwoord is:
OMDAT DIT EEN GEBIED IS WAARDOOR WIJ
IN HET t;IGEN LAND EEN NIEUW LEVEN KUNNEN BEGINNEN EN EEN NIEUWE MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUUR KUNNEN OPBOUWEN DIE
BEANTWOORDT AAN DE WENSEN VAN VELE
DUIZENDEN SURINAMERS.
OMDAT WIJ ALS VOLK ONS DAAR EEN NIEUWE TOEKOMST KUNNEN SCHEPPEN EN OMDAT
WIJ DAT PRODUCTIEGEBIED KUNNEN ONTWIKKELEN TEN VOORDELE VAN ONZE GEHELE SAMENLEVING.
West Suriname is geen vreemd grondgebied maar het is deel van
ons land en het ontwikkelingsplan is een totaal project ten
voordele van ons allen.
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CONDITIO SINE QUA NON.
DE INTEGRALE ONTWIKKELING VAN EEN GEBIED KAN ALLEEN MAAR SLAGEN ALS ALLES IN ZIJN ONDERLINGE SAMENHANG WORDT UITGEVOERD.
ER IS GEEN PLAATS VOOR EEN BEPERKTE VISIE WELKE ALLEEN MAAR
ONDERDELEN ZIET, NOCH VOOR APARTE ECONOMISCHE BELANGEN.
WEST SURINAME IS NIET EEN ECONOMISCH PROJECT MET ENGE WINSTDOELEINDEN,:HET IS EEN NATIONALE AANPAK WAARIN DE GEHELE
SURINAAMSE NATIE ZICH "LEBENSRAUM" WIL VERSCHAFFEN.
SLECHTS OP DIE WIJZE KAN HET UITGEVOERD WORDEN, ANDERS NIET.
Daarom dienen de Surinamers te gedenken hetgeen op 25 november 1975 in de onafhankelijkheidsboodschap aan alle Surinamers in alle delen van de wereld werd gesteld® Als het ware
gericht op West Suriname waren de woorden:
"Wij hebben dus de opdracht als zelfstandig geworden mannen en vrouwen
overal op deze grond te zoeken naar
nieuwe en betere mogelijkheden voor
ons be staan.
Daarom moet ons werk !egionaal_ over
, het land, verspreid worden en moe~e~
nieuwe product iegeb ie den wordemcrp:engelegd o_p~at o_o_k de_. ons van nature_
9egeven ~098\ijkheden en rijkdommen
niet langer in duisternis blijven,
maar in het nieuwe licht worden gesteld.
En als wij door deze arbeid die mogelijkheden en gaven der natuur gevonden hebben is het eveneens onze
plicht om desnoods de onderste steen
boven te keren om dit land te bewerken en alzo onze welvaart te vergroten"~
•

P'
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HET WEST SURINAME PLAN, NAAR INHOUD EN UITVOERING
Stroomgebied van de Corantijnrivier
In het voorgaande hebben wij de ontwikkeling van West Suriname
vooral in het totaal van de nationale ontwikkeling van heel
Suriname beschouwd.
Hierna zullen wij het gebied en de projecten concreter schetsen naar hun inhoud, omvang en plaats.
West Suriname is in wezen het Surinaamse deel van het stroomgebied van de Corantijnrivier. De belangrijkste zijrivieren ven
de Corantijn in West Suriname zijn de Coeroenie, de Kabalebo,
de Lucie en de Nickerierivier. Deze rivieren vormen het grootste stroomgebied van het land. Het beslaat 75.000 km 2 of wel
bijna de helft van Suriname.
Per jaar passeert gemiddeld 63 miljard kubieke 1TBter zoet watex.
Apoera stroomafwaarts naar Nickerie en naar zee. Deze enorme
hoeveelheid water vertegenwoordigt theoretisch een waterkracht
potentieel van 2380 Megawatt (Paramaribo gebruikt
Megawatt)
of wel 67% van het totaal van alle Surinaamse rivieren, en bovendien een potentieel voor het bevloeien van een rijstgebied
groter dan het totaal aan geschikte rijstgronden van Nickorió
en Coronie tesamen.
Het Gebied, mooi en rijk
De belangrijkste gebergten in West Suriname zijn het Bakhuysgebergte en de bergen van Avanavero-Kabalebo, met toppen die
hoogten van 300 - 1000 meter boven zeeniveau bereiken.
Deze bergen maken de aanleg van stuwdammen en daardoor de opwekking van hydro-electrische energie en de regelmatige toevoer van irrigatiewater naar de kustvlakte mogelijk. Bovendien
worden in de berge~ delfstoffen gevonden. Met name voor het
Bakhuysgebergte is het voorkomen van belangrijke ertsen reeds
aangetoond. Op de plateaux van het Bakhuysgebergte liggen zeker
300 miljoen metrieke tonnen aan bauxiet en verder worden er
nikkel, fosfaat, koper en zeldzame aarden, waaronder uraan gevonden. De Bakhuysbauxiet-reserve is de grootste concentratio
die tot dusver buiten de bestaande mijngebieden in 9uriname is
gevonden.
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Bosgordel en zijn mogelijkhoden
Tussen de bergen en kustvlakte liggen tle heuvels en vlakke plateaux van de zogenaamde bosgordel, zo genoemd omdat in deze zone de rijkste en meest toegankelijke bossen van Suriname worden
gevonden. Zoals hiervoor in dit boek reeds is gezegd, ia de aan-•
leg van wegen en bruggen er relatief eenvoudig en goernkoop,terwijl de grote rivieren van de zee uit tot in de bosgordel bevaarbaar zijn.
De bodem in de bosgordel is van nature goed ontwaterd en voor
zeker de helft zeer geschikt voor gemechaniseerde landbouw, met
name \AOOT.. boomcultures en veeweiden.
De ontginning van het bos kan dus niet alleen hout en houtproducten, maar tevens goede landbouwgronden, opleveren. Deze omzetting van bos naar ander bodemgebruik wordt ook wel bosconversie genoemd.
In West Suriname liggen 2 miljoen hectaren aan goede bossen,
waarvan 1 miljoen hectare geschikt is voor conversie naar moderne gemechaniseerde landbouw, dat wil zeggen twee derde van
het totaal van de Surinaamse bosgordel.
In de bosgordel komen ook gesteenten voor, dio zeer geschikt
zijn voor het fabriceren van steenslag, nodig voor de constructie van wegen, spoorwegen, dammen en betonconstructies.
Naar het Noorden,naar de kustvlakte daalt de bosgordel af naar
de Savannegordel met zijn witte zanden, vooral bekend van Zanderij. Deze zanden kunnen als grondstof dienen voor de glasfabricage en zijn daarom waardevol. In het stroomgebied van do
Corantijn komen 110.000 van het totaal areaal van 250.000 ha
wit Zanderij-zand voor.
Rijstschuur Nickerie
In de kustvlakte van Nickerie ligt het grootste rijstareaal
van Suriname. Van de 50.000 ha die in Suriname met rij?t wordt.
beplant, ligt 45 "000 ha in Nickerie. Dit is echter nog mam: eeo"
klein gedeelte van de 350.000 ha die hior voor natte rtj~tteeit'
beschikbaar kan komen bij voldoende toevoor van zoetwater uit
de Corantijnrivier.
R i ver ·,baa±m • doueilopmant

Het is duidelijk dat West Suriname,

UH:it

natuurlijka hulp.b:.ir1ll1:rîen.
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betreft hst rijk s gebied is van
el
t land@ Van deze natuurlijks mogelijkheden werci
tot voor
rt alleen een klein
deel van de landbouwmogelijkheden aan de kust benut, t.w. hot
rijstareaal van Nickerie.
Hst vale malen grotere economische potentieel van het verder
stroomopwaarts gelegen achterland is pas sinds Operation Graas~
hopper bekend geworden en wordt nu ook ontsloten en in exploitatie gebracht
De ontwikkeling van d
nieuwe b nenlandse gebiod rond
kan niet los worden gez n van de ve ere ontwikkeling van
Niouw Nickerie en omgeving Weliswaar zi
beido ge
den weguns
hun verschillende structuur als aparte concentratiegebiodon
in planopstollingen opgenomen, maar hot is duidelijk dat zij
elkaar aanvullen en voor hun ontwikkeling vooral op olkaar
aangewezen. Voor de uitbreiding van het landbouwareaal en het
ontstaan von nieuwe economische activiteiten, heeft Nieuw Nickerio
de projecten in het achterland rond Apoora on,do Bouo.n.,...co:cantijn
en Kabalebo nodig, zeker voor wat betreft irrigatiewater, electriciteit, grondstoffen voor zijn nijverheid en afzet van do
van ptoducton van landbouw on visserij .. ,omgokooêed zullon do bowonors van Niokcrio niot gomist kunnoa worden bij do boietting
van do \.W-l □ functi □ $, d,io vorvuld moeten worden voor en door snelle
uitbroid~ny ~n alle economische sectoren in en om Apoera.
West Suriname, tweeledige eenheid.
Het is duidelijk dat de Corantijnrivier de belangrijkste natuurlijke bindende factor is voor de samenhang in do ontwikkeling van de concentratiegebieden Nieuw Nickerio en Apooro dio
beide in West Suriname liggen en aan elkaar grenzen. Vandaar
dat in de ontwikkelingsplannen voor West Suriname het stroomgebied van de Corantijn zulk een centrale plaats inneomt. Men
zou het terecht oen ~iver basin development' (totale ontwikkeling van een stroomgebied) kunnen noemon.
Het multipurpose Corantijn Projoctc (het graven van eon kanaal
tussen Apoera en do Nickeriepolders), voorziet niet alleon in
irrigatio en de aanleg van nieuwe polders ten Zuiden van do
Nanni, langs hot kanaal wordt meteen een weg aangelegd over de
lengte van de laatsto 50 km, die Apoera nu nog van do polders
scheidt"
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Apoera is dus zoals hieruit blijkt niet zo veraf gelegen vo.n de
bewoonde kuststrook, zoals velen menen.
0 ver enke1B jaren 1zal het verkeer dat momer1tec1, nog over ·de rivier en
ö'oo't de lucht pláata uindt ,over da weg gaan ,en dáàrmee ·zal .
Nieuw Nickerie direct verbonden zijn met zijn natuurlijke achterland en de enorme ontwikkeling die daar in beweging is gebracht~
De ontwikkelingsactiviteiten in Nieuw Nickorio on het rijstgebied hebben het karakter van uitbreiding van do bestaande economische bedrijvigheid, verbetering van de infrastructuur on
vooral ook een sterkere oriontatie op de Corantijnrivier. In
dit kader zijn het Multipurpose Corantijn Project on de Corantijnhaven de belangrijkste stuwendo projecten.
Apoer a, 1re source front ier' voor Nickerie
Opvallender zijn uiteraard de ontwikkelingen in het achterland
rond Apoora. Hier wordt in eerste instantie ov.or eon.broed front,
over een gebied van ruwweg twee en half miljoen hectnren, oen
enorm potentieol aan natuurlijke hulpbronnen ontsloten en in
exploitatie genomen~ In internationale termen uitgedrukt:
Hier ligt het "resource frontier" (vooruitgeschoven front van
mobilisatie van de natuurlijke hulpbronnen) van West Surinamo.
Apoera
Het Apoeragebied is een bebost land en was.voordat de ontwikkelingsactiviteiten begonnen, grotendeels onbewoond, met uitzondering van Washabo en Apoero. Dit zijn 'twee oû-d'è init;Ji:i:!i:lfilênidorpérY
.de oever vart de Cotäntijnriv:ier, ong eveer 130 km ov~er de r'ivier
v'l:înäf.NieuUJ NH:kerie;· uràar sinds do twintiger jaron onkele hondor ...
de'n 11a'V<:'ómolingon .!jan. Crooolso bnlatnblebdors on Indiaans'e
bosottleidors urofrèfi:i , \fegen waren er nïèt ~ elleeri i angs en' o'ver
de Corantijnrivier was er enige economische activiteit op het
gebied van houtkap on balatawinning.
aar;1

1

Het grote natuurlijke potentieel van water, bodem en vagotati~
hebben wij al hiervoor omschreven als het rijksto van hool hot
land. Dit potenties~ gevoegd bij het gunstige klimaat, de relatiof goedkope mogelijkheden van wegontsluiting, bruggenbouw
en transport over water, en het ontbroken van belemmerandQ Qevostigde belangen zoals onder meer grondrechten en concessios,

lf

l.

f
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'
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maken de ontwikkeling van het stroomgebied van de Corantijn,
dus van West Suriname, vele malen aantrekkelijker dan die van
elk ander gebied in onrs lrmd-.'

Wat betekent dit?
Het betekent dat West Suriname een groter natuurlijk ecaffomisch
potentieel en minder historische en maatschappelijke belemmeringen biedt dan andere delen van Suriname$ De bezwaren die
wel worden opgeworpen tegen de ontwikkeling van West Suriname
betreffen altijd de beperkte organisatorische en technische
capaciteit van de Surinaamse gemeenschap.
Welnu, deze bezwaren wegen altijd nog veel zwaarder, wanneer
het gaat om de effectieve ontwikkeling elders in Suriname, die
immers vele malen meer gecompliceerd is, omdat daar eerst de
historische belemmeringen moeten worden opgeruimd alvorens aan
een werkelijke positieve ontwikkeling kan worden begonnen; De
stagnatie bij de projectuitvoering en ontwikkeling van de productie in en om Paramarib~ toont dit duidelijk aari.
~en nieuwe samenleving
De ontwikkeling van West Suriname, vooral in het nieuwe land
rondom Apoera~vraagt, meer dan de reeds bewoonde gobiedon 1 eon
doelbewuste planopzet; Waar moet deze ontwikkeling toe leiden
en. .hoe kan -dit dod ·:zo vlug· mugBlijk worden bereikt::,· :zijn hierbij de borangT:Ljkste vragen; Met de 1 verzamelde gegev-an:s. en in het
~arlor u.a.n. ·:de --brumgthr: Jttrg:!,.ona.ile ~ont-wil<lka.ling,,_. we_rd vast_g-e-st--eldlà:r:rg~ .1.m:r.lk,o....lj.jnQn da__ cm:t_mikk:ol.in.J;J_ 1110.Bst 1glaats vindon"

Wanneer wij hot dan\0.0:k over de ontwikkel'i.ng van hot .ni.aru.E Wost Suriname hebben denken ~ij niet zonder meer aan lucratieve exploitatie van waardevolle delfstoffen, maar veel meer aan het op
gang brengen van een nieuwe samenleving en nieuwe economischo
act i v i te i ten ,11 Dit Tf!m1tii :g eisc fit i!è:d eri::mat b:em'i:.plf-~ ,d:e grq te. .e ço:r.llJili:i:a:he
mo.ge lijkharl.a::n:.i. '1:liar t:e r:p::ma:t.'Sa. mr!2In::mv.:r:bn e: "llloo :r kom.en·,e;rw mJ3;t.J.,rr,ze-t. van
cm. iievmlkirtg tl.ia: ·2.idh 1in --tuit vn.i:ru.uu.e· 1land zal vestigen,
De nieuwe maatschappij zal niet alleen goed leefbaar moeten
zijn, maar ook economisch snel van do grond moeten komen, tegelijk met enn goede bestuurlijke en bedrijfsmatige organisatie, zodat de financiële middelen voor verdere uitbreiding
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deels ter plaatse worden verdiend en gespaard, deels gemakkelijk kunnen worden aangetrokken op basis van een hoge waardering van niet alleen natuurlijk potentieel, maar ook en vooral van het potentieel van de maatschappelijke organisatie en
de productiviteit van de arbeid.
De economische en de maatschappelijke ontwikkeling ziJn daarom voor dit nieuwe gebied aan elkaar gekoppeld. Niet alleen
zijn projecten uitgewerkt voor de economische exploitatie van
de natuurlijke hulpbronnen, maar ook voor een regionaal bestuur
dat de ontwikkeling moet sturen in de richting van grote regionale samenhang van activiteiten en versnelde groei, zowel economisch als sociaal en cultureel. Daarbij wordt vooral ook op
deelname en bijdrage door de bevolking van de "oude' en nabij
gelegen regio van Nickerie gerekend.
Samenhang
Een samenhangend geheel is meer dan de optelsom van de afzonderlijke onderdelen.
In de planmatige opzet van de regionale ontwikkeling wordt dus
vanaf het begin veel aandacht gegeven aan alle maatschappelijk □
sectoren. Steeds wordt daarbij voor ogen gehouden dat het samenhangen uan de maatschappelijke sectbren .veel meer gewicht
heeft dan de opstelsom van de afzonderlijke sectoren.
Immers deze samenhang levert wederzijdse voordalon. Denk maar
eens aan industrie, transport, onderwijs, voedselvoorziening,
financiën, enz. Achterblijven van één sector bonadeolt de andoren, terwijl een samenhangende (integralo) ontwikkeling demogelijkheden van allen sterk opvoert alleen al door die samenhang.
Hetzelfde geldt ook voor de projecten zowel do grote als de
kleine~ In een nieuw gebied als dat van Apoera wordt deze sa~
menhang vooral bevorderd door een goed inzicht in de natuurlijke mogelijkheden, door vervoers- on communicatiemogelijkheden tussen de plaatsen waar veel natuurlijke mogelijkhedon zijn
geconcentreerd (bv Apoera, Bakhuys, Avanavero, Nickerie), bewoonbaarheid van de belangrijkste centra on subcentra, on ver.
der door de volgorde en do plaats van uitvoering van do samen-
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hangende projecten, zodat de wederzijdse onderstounonde mogelijkhoden zo snel mogolijk wordon verwezenlijkt.
Stuwende Projecten
Bij deze programmering naar volgorde en plaats wordt vooral rekening gehouden met het stuwend □ offect,van pr~jectsn~
Er zijn namelijk projecten bijvoorbeeld bedrijven, die extra
veel voordeel opleveren omdat zij hot ontstaan van voel andere
als hot ware uitlokken: Deze pioniorsprojecten stuwen daardoor
de ontwikkeling.
Dit betekent niet dat alleen lucratieve projecten mooten worden ontwikkold on de follow-up dus het ontstaan van aansluitonde activiteiten dan aan het vrije spol van de economische ktachten kan worden overgelaten& De integrale regionalo ontwikkoling
veroist veol meer dat lucratieve, snol en hoog renderondo eco"
nomische exploitatie bijvoorbeeld watorkracht 1 bauxiot-alummàun,
houtskool enz. zal moeten bijdragon aan de ontwikkeling van
economische activiteiten binnen de regio dio oen iangoro aanloop en invosteringon op langere termijn nodig hebben (bv horbobossing, landbouw, veeteelt, en ook aan het onderhoud en do
uitbreiding van de gemoenschapsvoorzioningon zoals openbaar
verkoor, communicatiemiddelen, gozondhoidszorg, ondorwijs, recreatie onz .. ).,
De stuwende projecten worden dus vooral op do been goholpon om
hun bijdrage aan het geheel, en 1n1iet 0m enel· 11 de krenten uit, de
koek te11aten megpikken 8 •
De stuwende, snel winst· öpleve rende pro jeëten b iaden àls het
ware de langzamer broeders een helpende hand. Zo komen er goede
veelal arbeidsinstensieve projecten en bedrijven tot stand die
anders niet of nauwelijks van de grond zouden komen. Dit zeer
belangrijke aspect dat bij gerichte moderne regionale ontwikkeling optreedt, wordt doorgaans door de hiervoor bedoelde ouderwetse krentenpikkers verwaarloosd. Maar juist dit aspect is de
ziel van ontwikkeling en vooruitgang.
Interactie
Bij de bijdragen van de bedrijfseconomisch lucratievere activiteiten aan de meer sociaal-economische belanrijke regionale activiteiten moet niet alleen gedacht worden aan overdracht van
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financiële middelen via het bestuur, maar ook aan een uitwisseling van producten, dienstverlening, kennis, machines en van
in het terrein vastgelegdo voorzieningen. Als voorbeeld noemen
we dat enerzijds de ontbossing voor de houtskoolwinning, plantklare en ontsloten terreinen voor herbebossing, landbouw en
veeteelt kan opleveren, terwijl anderzijds het bij wegenaanleg,
mijnbouw, stedebouw enz., het gevelde hout, ook voor hClu'hekoolproductie kan worden ingezet.
De warmte die bij de houtskoolproductie vrijkomt kan verder
eenvoudig en goedkoop in electriciteit worden omgezet en lokaal worden gebruikt voor, bijvoorbeeld het aandrijven vanpompen voor irrigatiewater, koeling voor een slachthuis, stoom
voor de palmoliebereiding, enz.
In het algemeen zal de productie van grondstoffen zoveel mogelijk door industriële verwerking worden gevolgd. Bijvoorbeeld:
bauxiet wordt verwerkt tot aluminiummotaal en aluminiumproducten, met inzet van hydroelectrische energie.
Hout tot huizen en meubelen of tot houtskool en verder tot
houtskoolbriketten, energie en chemische producten.
Mais en peulvruchten moeten veevoeder opbrengen en het veomoet
ter plaatse worden geslacht, gedeeltelijk voor de verder □ verwerking van vleesproducten, leer, beendermeel onz.
In dit verband zijn nog veel meer voorbeelden van voordelige onderlinge leveringen ("links") tussen bedrijven te noemen. Zo
wordt zetmeel (mais, rijst) niet alleen voor veevoeder, maar ook
in do houtskoolbrikettenfabrikage en in de aluinaardefabrikage
gebruikt; de Aluminiumsmelterij verbruikt koolstof, waarvoor ook
houtskool kan oorden gebruikt. De werkplaats voor de spoorlijn
in Apoera zal aan de mijnbouw, de zware en lichtere industrie,
de haven en de scheepvaart te Apoera onmisbare diensten verlonen en is dus onmisbaar woor de verhoging van het peil van de
technische faciliteiten in West Suriname.
Zeer belangrijk in dit geheel is de regionale bindende en stuwende functie van een efficient regionaal bestuur, van de infrastructuur (wegen, spoorlijn, haven, vaargeul, voorzieningen
voor communicatie en bewoning) en van de energievoorziening ge~
combineerd met de mijnbouw ten behoeve van industrialisatie.
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De industrialisatie
Voordat wij nader ingaan op bBstuur en infrastructuur oerst iets
over de stuwende functie van de energie, vooral dio zal worden
opgewekt door het Kabaleboproject ten behoeve vnn de industrialisatie in West Suriname.
Wel vaart en sociale zekerheid ·zijn ondenkbaar, zonder do hoge arbeidsproduct iv i te i t, die alleen door de inzet van machinos on
industriële procedees kan worden bereikt. De industrialisatie
en mechanisatie staan en vallen met de beschikbaarhoid en hot
efficionto gebruik van energie, vooral in de vorm van brandstoffen en electriciteit. Iedereen wordt momenteol geconfrontee~d met de wereldwijde onergiecrisis, ontstoon door do schoorsta aan aardolieproducten. Een van de gevolgen doarvan is dot
plotsoling een enorme belangstelling is ontstaan voor u,e.terkrachtpotentieel dat nog niet wordt geëxploiteerd. Suriname had dit
belang reeds veel eerder voorzien en was sedert de vijftigor jaren begonnen met de systematische voorbereidingen tot ontwikkeling van waterkracht, hetgeen toen als veel te ambitieus werd
aangemerkt door velen die inu voorstanders .h~ervan zijn.
Suriname, en in het bijzonder West Suriname, is rijk in dit opzicht: in het Corantijnstroomgebied kan 1500 - 2000 Megawatt aan
hydro-olectriciteit worden opgewekt en het Kabaloboprojoct met
500 Megawatt is daarvan maar een klein gedeelte.
Gesproken wordt van goedkope electriciteit die snel beschikbaar
moet komen. Hier past echter wel een waarschuwing. Liever sprak
men in plaats van "goodkoop 0 van "waardevol". Immers indien mon
in Suriname de industriële verwerking van de beschikbare grondstoffen consequent zou willen doorvooren zou het totale waterkrachtpotentieel nog niet tooreikend zijn. Om een voorboold to
noemen: om een jasrlijkse productie van Suriname aan bauxiot vm.
7 miljoen ton geheel tot Aluminiummotaal te vorwerken zou vrijwel alle primaire hydro-electrische energie van Suriname moeton
worden ingezet en or zou nog niet genoeg electriciteit zijn voor
bijvoorboold 9-ndoro mijnbouwkundige verwerking,. glaeindustrie.,i
steenfabricage en ander industriën.
Zorgvuldig gèbruik van Energie
Een energiebeleid is nodi~ dat zorgvuldig gebruik van hydro-
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electrische energie nastreeft..
alsook de ontwikkeling van andere energiebronnen uit eigen bodem, bv uit hout via houtskool
en houtdestillatie, uit zonnestraling, wind en getijde en door
verdor te zoekon· ~aar áaràolio.
Het energiebeleid moet erop gericht zijn de eigen energie primair vaar industrialisatie doeleinden te gebruiken en het energiegebruik voor consumptie-doeleinden (airco's wasmachines, tjskasten, huishoudelijke doeleinden enz.) zoveel mogelijk te beperken nio•t alleen vanwege de prioriteit aan de industrilHe ontwikkeling, maar ook omdat energie voor consumptie doeleinden de
import sterk bevordert!
Voor West Suriname is in de eerste plaats gedacht aan productie
van hydro-electriciteit uit het Kabaleboproject, ten behoeve vm
de industriële ontwikkeling in het stroomgebied van de Corantiji
met name in Apoera en Nieuw Nickerie. Uiteraard zullen voorlopig ook andere districten kunnen worden geholpen, maar bij een
goed energiebeleid zullen op langere termijn, het Centrum on
het Oosten van het land het daar voorhanden zijnde hydro-olectrische potontieel (Marowijne stroomgebied) zelf moeten ontwikkelen.
Immers met het transport via lange hoogspanningsleidingen gaat
veel van de kostbare electriciteit verloren, terwijl zulke leidingen behalve zeer duur ook zeer kwetsbaar zijn. Bovendien is
er in het Oosten in de rivieren Tapanahony, Lawa en Corantijn
voldoende energie aanwezig die veel dichter bij Paramaribo is;
Reeds is in de Brokopondo-overeenkomst daarmee rekening gehou:bn.·
Aluminium Stuwkracht
Voor de ontwikkeling van West Suriname is het belangrijkste stuwende project de Bauxiet•Aluminiumindustrie in samonhang met het
Kabaleboproject. Immers het Kabaleboproject is alleen mogelijk
indien de afzet van de hoofdmoot van de geproduceerde electriciteit op redelijk korte afstand van de centrale is verzekerd
en deze zekerheid kan alleen door Aluminium productie te Apoera
worden geboden~
De verder beschikbare electriciteit zal in de tweede plaats de
aluinaardefabriek, de spoorlijn, de mijn, de stad, het industrie
t~rrein en de haven Apoera en het gemaal van het Corantijnka-
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naal voorzien. Nieuw Nickerie en zijn industrie komen op de derde plaats en eveneens kan worden gedacht aan Wageningen en aanvullende voorzieningen van het bestaande electrische net tussen
Brokopondo en Paramaribo. De beschikbaarheid van voldoende electriciteit waarvan de kostprijs niet wordt opgejaagd door de inflatie in het buitenland, zal de kleine en middelgrote industrie
te Apoera en Nieuw Nickerie zeker aantrekken en de beoogde industriële verwerking van de lokaal geproduceerde grondstoffen in
de hand werken.
Een kernbedrijf stuwt
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk in elke sector van het
maatschappelijk leven (industrie, landbouw, veeteelt enz~) een
goed bedrijf als voorbeeld, opleidings- en voorlichtingscentrum
te vestigen. Voor de grondstoffen-productie en industriële ver~
werking zullen vooral in land- en bosbouw eerst grotere kernbedrijven worden opgezet, met een technisch organisatorisch en fj, ....
none ieel zeer goede ui trust ing. Dozc kernbedrijvon moeten dnn kleinore, eenvoudigere bedrijJen in de omtrek ondersteunen met Dplüidingt.
inzet van mächine s en werkplaatsen, opkoop vsn grond sta ff en en ··ver1

dere ontwikkeling vàn productie en industrie. Deté opzet komt overeen
met'die van het machinale rijstbedrijfvan Wageningen, van waaruit de
machirïo.lo rijstteelt zich over geheel Nièker ie verbreidde. Dó grotere kern.bedrijven moeten dus kernen worden vo.or versnelde groei van
· f ras t ruc t uurs t uw t
kleinere bedrijven rondom.
Do k in
Het stuwende effect van de infrastructuur is misschien vaak minder c:lirect aanwijsbaar dan dEt van de energievoorziening, maar.,in wez,ITT
betreft het hier faciliteiten die voor elk bedrijf de aanvangsinvesteringen verlichten en dus de productiekosten verlagen~
De wegen, transport-, communicatie- en vestigingsmogelijkheden
enz., maken de bouw en constructie van gebouwen en installaties,
de inzet van de grondstoffen en bedrijfsmiddelen, het aantrekken van geschikt personeel, diensten door derden, en de afzet
van de producten,vlugger, veiliger en goedkoper. Bovendien wordt
hierdoor de bedrijfsvoering vereenvoudigd.
Ook de sociaal-educatieve voorzieningen winnen door dezelfde
faciliteiten aan kwaliteit. Verder üthet een bekend verschijnsel

-44-

dat een eerste ontsluiting van natuurlijke hulpbronnen het verdere onderzoek bevordert waardoor steeds meer bekend wordt over
meer economische exploitatie-mogelijkheden~ die dc2rmcdo ook woer
dichter bij de realisatie komen. Dit effect werkt lang ne:.en moet
niet worden onderschat. Onstluiting brengt ondekkingen met zich
mee, er zijn voorbeelden hiervan te over.
Kortom: Productie is ondenkbaar zonder infrastructuur.
Bovendien gaat van infrastructurele voorzieningen een versnellende en positieve invloed uit op de integrale ontwikkeling, zeker van eon nieuw gebied, en deze voorzieningen moeten dan ook
bij een planmatige ontwikkeling flink vooruitlopon op de permanente vestiging van bedrijven, instellingen en bewoners on bovendien van voldoende capaciteit zijn. Voor West Suriname is
aan dezo pioniersfunctie van de infrastructuur dan ook allo aandacht gegoven on de rosultaten blijven niot uit® Het nieuwe gebied rond Apoera is door de aanleg van rond 600 km aan wegen,
do spoorlijn, haven en stad, even toogankelijk geworden als de
oude productiegebieden.
De beschikbaarheid van de natuurlijke hulpbronnen is er zelfs
veel beter dan in de .oude gebieden, omdat allerlei belommoringen, zoals gevestigde rechten op de grond en het water, ontbreken en e:r- aam· rt.dmte Bn, van rratur--e go-eed ontwaterde gebieden,
geem, gebrek i-s_.,
De geïnstalleerde voorzieningen hebben ook al zijn zij nog onvolledig de vestiging in het gebied van Apoera duidelijk zeer
aantrekkelijk gemaakt voor bedrijven en de aanvragen voor vooral bedrijfsvestigingen stromen toe. De doeltreffendheid en noodzaak van de voorzieningen is daarmee bewezen.
Wat de maatschappelijke sectoren betreft, zoals de productieve
sector, de dienstverlenende sector, de sociaal-educatieve sector en de overheid, zal de samenhang der activiteiten zich toe~
spitsen op het planmatige sturen door de regionale overheid van
de gezamenlijke activiteiten naar de versnelde economische en
demografische groei. De regionale overheid zal door een doelgericht beschikbaarstellen van.u:it de exploitatie der natuurlijke
hulpbronnen verkregen gaiden_(gQS'ttl:iit.. i:n ,e:an
eigen Surinaams
ontwikkelingsfonds),de genoemde verbondenheid en samenhang bij
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de productiestructuur moeten bevorderen en tegelijkertijd het
leefklimaat, da publieke voorzieningen en de keuzevrijheid van
de individuele burgers~op een aantrekkelijk peil moeten brengen en houden. Zowel de grote stuwende bedrijven voor debauxist-,
aluminium en energieproductie, als de kleinere particuliere bedrijven. en de individuele bewoners zullen moeten bijdragen aan
de verdere regionale ontwikkeling.
De arbeidsproductiviteit van de pioniers: en hun inkomens moeten
hoog genoeg zijn om deze bijdrage te kunnen leveren en zij zul"
len een zekere medeverantwoordelijkheid moeten krijgen voor de
bestedingen door de regionale overheid.
Bij het op peil houden van het leefklimaat on investeringskli~
maat in een nieuw ontsloten gebied, is de functie van een regionale overheid van verstrekkender en ingrijpender betekenis
dan in1reads ontwikkelde gebieden. Deze verantwoordelijkheden
kan het bestuur uiteraard alleen aan als het beschikt over voldoende bevoegdheden en middelen, maar bovenal over de actieve
medewerking van alle geledingen van het lokale maatschappelijke
leven"
Met het oog op de nodige bundeling \Jlan ,bevmegdheden is .i-n ee.m sp1;3 ....
cialo bestuursvorm voorzie~ "Authority" genoemd, die de samenhangende activiteiten in het nieuwe gebied moet coördineren en
leiden naar de versnelde economische groei.

Met deze gewenste betrokkenheid van allen in de regio is reke"
ning gehouden bij de voorstellen tot inrichting van een Authority; Naast het Bestuur van de Authority, met de Minister President als Voorzitter, moet er ook een Authority Raad komen, waarin zowel de werkgevers als de werknemers en zelfstandige landbouwers vertegenwoordigd zijn.
Naast de medewerking van de bevolking, waaraan de overheid, nationaal of regionaal, haar gezag ontleent, zijn er enige belangrijke overheidsmiddelen om de versnelde economische groei in een
nieuw gebied planmatig te sturen, te weten de beschikking over
de natuurlijke hulpbronnen en overheidsvoorzieningen, zoals de
infrastructuur (wegen, spoorwegen, bruggen, havens, bouwrijpe
terreinen, enz.) de openbare utiliteitsvoorzieningen (communicatie middelen, water, energie, enz.) en de sociaal-educatieve
Voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs enz.)

De overheid kan met haar beschikkingsrecht de plaats, tijd en
intensiteit van de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen
en afgeleide bedrijvigheid bepalen* Daarbij kan hij gedeeltelijk op het particulier initiatief vooruitlopen bijvoorbeeld
door onderzoek te doen, de ontwikkelingsplannen goed uit te
werken, de meest noodzakelijke voorzieningen en infrastructuur
aan te brengen en door de belangrijkste stuwende bedrijven zelf
aan de gang te brengen. Daartoe is uiteraard veel kennis ven de
plaatselijke situatie nodig en een organisatie die geen tijd en
geld verloren laat gaan.
Daarom is dan ook dit bestuur in de vorm van een ''Authority"
gekozen, dat wil zeggen een tijdelijke overheidsorganisatie,
waarin de traditionele departementale bevoegdheden zijn gebundeld en die is gericht op een speciaal gebied om een speciale
taak snel tot uitvoering te brengen, meer met de methoden van
een groot bedrijf of van een groot constructiewsrk, dan volgens
de traditionele bureaucratische wegen.
De bedoelde versnelde ontwikkeling zal uiteindelijk moeten komen doordat steeds meer bedrijven in productie komen en daarbij zal vooral op de particuliere bedrijfsmatige productie worden gerekend. De overheid dat wil zeggen de "Authority 11 zal het
gebied aantrekkelijk moeten maken voor deze particuliere ondernemingen, door de geïnstalleerde infrastructuur en voorzieningen en de voordelen van de onder overheidstoezicht opgezette
stuwende bedrijven 1 beschikbaar te stellen onder voorwaarden·
volgens procedures, die het particuliere bedrijfsleven, zowel
grote als kleine ondernemers, stimuleren. (Kabalebo-energie,
Bauxiet-aluminiumlijn, Bosconversie en houtskool, enz.).
Een bedrijfsmatig denken en handelen zal daarbij de "Authority"
zeker van pas komen.
De regionale integratie krijgt hiermede de wijdere strekking
van een koppeling van de geïntegreerde productie en het regionaal bestuur van de authority.
Welke zijn de stuwende projecten
De projecten voor productie, voorzieningen en structuur die voor
West Suriname zijn uitgewerkt vormen een systematisch samenhangend netwerk. Uitgaande van de natuurlijke mogelijkheden die aan

speciale lokaties zijn gebonden, bijvcorbee-ld Bakhuy sbauxiet, Kabalebowaterkr ac ti.t.,IJ.le r k, Apo er ah aven, Nickerie r;ijsf:a-gmJ" z:ijn vcor West Stirinam f;l· L
eerst projocten ui.tg3werkt·die' de grondstoffen-productie en industriele verwerking op grote schaal aan de gang moeten brengen an op ...
voeren. Deze zogenaamde stuwende projecten zijn de Bakhuysmijn,
de spoorlijn 80.khuys - Apoera, de houtskoolbriketten fabrikage, de
hout zager ij, het industrie-, overslag- en havengebied van AP,aer a
het Kabalebo-waterkrachtwerk, de hoogspanningsleiding Devis Apoera, de aluinaarde-en aluminiumfabrieken te Apoera, de vaargeul van de Corantijn, hst Corantijnkanaal met de weg Apoera
Nieuw Nickerie, de uitbreiding van het polderareaal langs de
Corantijn en de Noordelijke Corantijnhaven.
Aansluitend op deze stuwende projecten kwamen eerst de vliegvelden, en toen de ontsluitingswegen tot stand voor het wegverkeer tussen Bakhuys, Kabalebo/Matappi en Apoera onderling en met
Paramaribo, evenals de telecommunicatieverbindingen®
Het centrum van transport en bedrijvigheid in het nieuwe gebied
is Apoera en daarom is de stad Apoera ontwikkeld als regionaal
zwaartepunt voor bewoning, organisatie, voorzieningen en bestuur.
De aanleg van de spoorweg en de bouw van Apoera moeten worden
ondersteund door de productie van hout voor dwarsliggers en verder van bouwmaterialen. Daardoor werden een steenslagbedrijf,
een houtzagerij en betonfabrieken opgezet.
De voedsel-behoefte van de pionier-arbeidsploegen en d'e permanente bewoners van Apoera was de directe aanleiding tot de opzet van landbouw- en veeteeltprojecten, maar belangrijker was
dat de bestaande ontsluitingswegen door de beste bossen en landbouwgronden van West Suriname lopen, waardoor ook de plannen
voor een grootschalige geïnt'egreerde bos- en landbouwontwikkeling versneld werden uitgewerkt.
De stad Apoera is een complex van projecten voor ontsluiting,
bouwrijp maken, woningbouw, openbare nutsvoorzieningen, industrie, werkplaatsen, onderwijs, recreatie en bovendien voor bestuur, politie, grensbewaking, dienstverlening en allerlei bedrijven en zaken die een bevolking en de bedrijvigheid nodig
heeft, allerlei bedrijven en zaken waaraan een bevolking en de bedrijvigheid behoefte hebben.
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Uitwisseling ~innen en met West Suriname
Zeer belangrijk zijn verder de projecten die de uitwisseling
tussen het nieuwe en het oude productiegebied in het stroomgebied van de Corantijnrivier versterken. Hiervan noemden we al
de vaargeul van de Beneden Corantijn, het Multi-Purpose Corantijnproject, dat irrigatiewater uit West Suriname naar het rijst-,
areaal van Nickerie brengt via het kanaal en tevens voorziet

in een wegverbinding en een hoogspanningslijn tussen Apoeraen
Nieuw Nickerie en een nieuwe Corantijnhaven voor het rijstareaal~ In dit kader kan ook nog de vaste oeververbinding bij
Hsnar in de noordelijke Oost-Westverbinding worden genoemd.
Voor de uitwisseling met de hoofdstad en de overige districten
in het centrum en het Oosten van het land, is de Oost-Westverbinding in de bosgordel aangelegd,_die tevens de mogelijkehid
biedt een paralelle hoogspanningsleiding te construeren.
Systematisch Netwerk
Al deze projecten vormen zoals gezegd een systematisch netwerk
waarvan alle knooppunten een veelzijdig ondersteunend effect
hebben op het geheel. Vooral in het nieuwe gebied van Apoera
brengt de opbouw van het projectensysteem bijzondere bestuursen beheerstaken mede, waarmede de West Suriname Authority zal
worden belast. De Authority zal zich bezig houden met de orga"
nisatie en het beheer van het projectensysteem en de bewaking
van de juiste en tijdige inzet van natuurlijke hulpbronnen,
bedrijfsopbrengsten en andere middelen, v66r en d66r de regionale bevolking, Dit 5's gericht op een versnelde groei van We st ·
,Suriname en daardoor van he-t~ igehele. land.
1

Aan dLt bei.angJrJ_jke. iJu,.tltu.ut van de Autho1t,lty zal in het navo.fgende e.e.n.

a.pall1:e. bup1Le.king WM.de.n ge.w.ljd. Va.Mna. zuJ.1.e.n de. veJi.1,c.hLU.e.n.de. p'1.oje.k ten ( deel
IJ.:) d:ie. dooJr.. plaa.u e.n aaJu:1. van. de. a.c.UvUcLt.e.n een e.x:óta. J.,a.me.nha.119 veJt:tone.n, wo11.de.n onui c.hlte.ven, ;t.w. de bawue.t-af___um,lnlwn-p1iodu.WeJz.e,te.n, he;t.
Kabaf.e.bopJWje.ll-t:, de. ovvuge. mljnbouro, de land .en bosbouwa.ct,,lvUeLten die we. hleJt af..& de. "gJt.o ene. -6 dito11," van he;t. Apo Vtag e.bie.d
~ame.nva..t:ten,_ he.t ColU111.Üjnk.a.na.al t.b.v. de. ,0.Juga..tle. ln he;t. nooJt.de.n,
·
· de.. .&c.he.epvaaJLt in de. CoMn.:tljn me.t de. Cc!f.a.n:tljha.ven-5" Economische
Zel~standigheid door West-Suriname en tenslotte de Remigratie*

DE PLAATS VAN APOERA IN HET ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
Zolang als de mens - om verschillende redenen overigens - is
gaan samenwonen in steden, is de stad al tijd een een trum von cul- ·
tuur, ontmoeting en mogelijkheden tot ontplooiing geweest~ De
stad is een huis voor de samenleving en wordt voor en door de
mensen gemaakt, veranderd en gevormd.
De geschiedenis toont ons dit in Athene en Rome, hoofdsteden en
cultuurdragers van respectievelijk het Griekse en Romeinse Rijk.
In Zuid-Amerika kennen we de overblijfselen van deze centra van
gezag, handel· en: kunst, nl.de ru ine s van steden uit de tijd der Inka Is en Azteken.
Het waren en zijn ook deze steden waar vernieuwingen op technüch

en

maatschappelijk gebied ontstaan. Deze vinden zelden plaats
in rurale gebieden (platteland), daar de ~ensen hier niet· zo geconcontreord en dicht bij elkaar wonen.
De bouw van de nieuwe stad Apoera doet onwillekeurig denken aan
Brazilia, de moderne stad bij onze zuiderbuur, die midden in het
oerwoud verrees.
Toen in de jaren vijftig Brazili~ zich los probeerde te maken
van het historische verleden, waarin vooral langs de kust en grote rivieren de mensen waren samen geklonterd in steeds groter
wordende uitdijende steden, richtte men zich op het binnenland.
Naast het aanleggen van kilometers weg dwars door het tot dan
toe ondoordringbare oerwoud, stelden de grote mannen achter dit
ontwikkelingsplan als één van hun belangrijkste taken, de bouw
van een nieuwe stad~
Enerzijds was deze stad Brazilia om technische redenen noodzakelijk (decentralisatie, ontlasting van de kuststrook en bestaande
steden), anderzijd:s111oest ziJ het symbool zijn voor de nieuwe ontwikkeling"
Stedebouwers, planologen en aréhitecten van wereldnaam kregen van
de toenmalige Braziliaanse regering de opdracht een moderne stad
te bouwen. Een nieuwe stad die het nieuwe centrum zou moeten worden van hst land~
In de lay-out, de architectuur die vol zit van monumentale soms
nogal vervreemdende symboliek, zou de gedachte en de droom van
het openleggen van het binnanland tot uitdrukking moeten komen:
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Voor de hele wereld werd deze stad het visitekaartje van 8razili~, soms wat overtrokken en propagandistisch, maar als symbool
wel erg duidelijk.
Een n ieu1.:ie stad in Sur in ama
In Suriname werd in de eerste jaren waarin de idee~n werden gevormd over het ontwikkelen van een nieuw productiegebied in het
land, ook gesproken over het nieuwe centrum Apoera, dat zou moe-

ten uitgroeien tot de tweede stad van Suriname.
Bij de uitwerking van deze gedachte zijn de planologen uitgegaan
van de realiteit, beginnende bij de werkgelegenheid*
Per project (bijvoorbeeld bos- en landbouw, spoorlijn, aluinaarde-fabriek, aluminium-smelter) is berekend hoeveel mensen er
zouden kunnen werken. Elke werker vertegenwoordigt een gezin.
Vermonigvuldiging-met een zogonaamdo gozinscoêffi~iorit geeft aan
övor hooveol.personen.het totaal gaat.
ln het begin zal het aantal bewoners in het nieuwe gebied lasg
zijn, maar geleidelijk aan zullen steeds meer arbeiders zich met
hun gezin in Apoera vestigen.
De projecten waarbij er in West Suriname arbeidsplaatsen voor zowel mannen als vrouwen ge:-sc'hapen wor.·den. 1 zijn op de vorige bladzijden uitvoerig ter sprake gekomen. Vatten we deze kort samen dan
krijgen we de volgende opsomming, met daarachter aangegeven waar
de hoofdwerkzaamheden zullen liggen.
Bosbouw:
Landbouw:
Mijnbouw:

(met zagerij in Apoera)
(bij Apoera en langs de spoorlijn)
(in het Bakhuysgebergte op 70 km van Apoera)

Spoorlijn: (vanaf Apoera tot Bakhuys met accent in Apoera)
Overslag:
( in Apoera)
Haven on ri- (in Apoera en Nickerie)
vierdienst
Bauxietverwerking zoals
aluinaarde(bij Apoera)
fabriek en
smelter
Devisvallen
en centrale (bij Devisvallen)
Q io-n:st--vol1l::en ing en

ve.:~~o_r:ging bevolking

("
in

Apoera

)
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Hierbij valt in de eerste plaats op dat veel activiteiten in
Apoera aan de Corantijnrivier zullen plaatsvinden.
Behalve de arbeiders die in en vlakbij Apoera werken zullen ook
de mijnwerkers, bosarbeiders en mensen die langs de spoorlijn in
de agrarische sector werken, er de voorkeur aan geven om met hun
gezinnen in een stadje te wonen, waar alle voorzieningen, zoals
scholen, winkels, bioscopen en medische zorg.aanwezig zijn. Omdat de verbindingen met hun werkplaatsen goed zijn (spoorlijn en
goede wegen) kan men gemakkelijk op en neer reizen en kan natuurlijk een kamp bij de mijn gebouwd worden, zodat voor hen die dat
willenJovernachtingsmogelijkheden voor langere of kortere tijd
aanwezig zijn.
Het bij elkaar laten wonen van zoveel mogelijk mensen heeft het
voordeel dat de verschillende maatschappelijke voorzieningen be•
ter kunnen functioneren. Zo komt bijvoorbeeld de medische zorg
beter tot zijn recht, daar de arts voor iedereen gemakkelijk te
bereiken is, zonder dat hij heen en weer moet reizen over grote
af standen.
De ervaring leert ook dat mensen dicht bij goede faciliteiten
willen wonen en dat voorzieningen zoals winkels, bioscopen en
cafe 1 s bij voorkeur gevestigd worden waar veel mensen wonen~
Waarom juist Apo~?
Toen men ging onderzoeken hoe ver grote boten de Corantijnrivier
op konden varen, ontdekte men dat dit vanuit de monding mogelijk
was tot Apoera.
P,poera lag bovendien ook gunstig als eindpunt van de aanvoerroutes vanuit het binnenland" De belangrijkste hiervan is de spourlijn..
Deze kost erg veel gel~,1~ooral in-aanleg, en moet daarom zo kort
mogelijk gehouden worden.
Dat alles resulteerde in de beslissing dat de overslaghaven van
bauxiet en andere producten uit het binnenland van West Suriname,
bij Apoera moest liggen.
Na deze beslissing, kwam het probleem naar voren hoe het gebied
langs de rivier bij Apoera in te richten. De heersende windrichting (namelijk Noord-Oost) en de hoogteligging van het terrein
waren daarbij belangrijk.

- 52 Industriecomplexen en vooral bauxiet-industrie, kunnen stof overlast veroorzaken. De woningen mochten dus niet onder de rook en
stof van de industrie geplaatst worden, waaruit volgt dat de industrie ten zuiden van de Apoerakreek zou moeten liggen en de
woningen met alles wat daarbij hoort ten noorden (bovenwinds)
daarvan~ In de periode 1970-1975 vonden de voorbereidingen van
de stadsbouw plaats. Er werd gemeten en afgepast totdat nauwkeurig de kreken, de paden, de hoogten en de laagten in het bos in
kaart waren gebracht&
Het begin
In 1975 werd met het zware werk begonnen en toen ging alles ineens erg snel.
Het bos werd omgestoten, een werkkamp en de zagerij werden opgericht~ De toekomstige wegen, de kade, het industrieterrein, de
spoorlijn en de woonerven werden uitgezet en de uitvoering merd
ter hand genomen.
Dit bracht natuurlijk grote veranderingen in het dagelijks leven
van de plaatselij<e bèvolking; -ij_-e_ Indianonuit·Apoora 1 Section en Washabo.

Hier wordt verder in dit boek dieper op ingegaan, terwijl degenen
die geïnteresseerd zijn in historie, ook kunnen lezen wat er zoal in het gebied gebeurd is, ver voordat de planologen aan de
ontwikkeling van West Suriname dachten.
De plannen voor die nieuwe stad, werden ontworpen en uitgewerkt
door de Planologische Dienst, de Afdeling Wegen en Bruggen en de
Afdeling Gebouwen van het Ministerie van o.w. & v. Het boeiende
bij het maken van die plannen was dat de stad eerst begint als
een klein plekje met een paar straatjes en enkele woningen~ De
volgende stap is een klein dorpje, daarna een groot dorp dat geleidelijk uitgroeit tot een stadje of grote stad.
Het !--Joofd:Uegenplan
De planologen die vanuit het niets een stad moeten ontwerpen zullen er steeds rekening mee moeten houden dat de straat die ze nu
voor enkele mensen maken, misschien later als er honderden of
duizenden wonen, zal dienen als een drukke verkeersweg of winkelstraat"
Met dit einddoel in gedachten werd eerst het zogenaamde hoofdwegenplan opgesteld waarin de hoofdwegen waren aangegeven, breed

genoeg om de verkeersstromen te verwerken tegen de tijd dat
Apoera een echte grote stad zou zijn geworden@
Dit plan bestaat uit een eenvoudig rechthoekig stelsel van wegen, waarbij een breedte van de wegstrook (van erfgrens tot erfgrens) van 40 m tot 60 m werd aangehouden.
Om aan te geven wat dit inhoudt zullen we de wegstrookbreedte
van enkele hoofdwegen in Paramribo aangeven:
- l<wattaweg
- Gravenstraat
- Dr~ Sophie Redmondstraat
- van het Hogerhuysstraat
"Wanicastraat

= 16 m

= 26

m

= 40 m
= 40 m
= 25 m

In Apoera die in deze moderne tijd is ontworpen is dus bij de

planopstelling ruimte vrij gehouden voor zeer brede wegen~
Om te beginnen is echter gewoon een weg aangelegd van 20 m wegstrookbreedte1 waarin de bermen,de trenzen en een (verhard) wegdek van ongeveer 6 meter zijn opgenomen~
De overblijvende ruimte kan in een later stadium, misschien over
vele jaren__,gebruikt worden, voor een extre. weg of voor parkeerplaatsen of een mooi plantsoen.
Langs de rivier tussen de Apoerakreek en de Wasjabokreek, is
300 meter naar binnen een strook land vrijgehouden.
Deze strook grond die een belangrijk onderdeel uitmaakt van het
hele stadsplan, is in de eerste plaats bedoeld om de Indianen
die daar al lang wonen7 ongestoord te laten~
Zij hebben daar altijd op hun eigen manier in kampjes geleefd,
zij vonden dat gebied vroeger de beste plek om te wonen. Het lag
hoog,
er was drink- en waswater genoeg (in de Corantijn) en
ook uit klimatologisch oogpunt had deze plek vele voordelen.
Door het contact met de moderne wereld en met het bij de aannemers en de zagerij verdiende geld>willen de Indianen achter
-stee-cls meet modorno hyizen bouwon, met water en electticiteit
eA langs goede wegen:
Hier is de Indiaan uiteraard vrij in, maar dit zal dan wel moeten
geschieden buiten de 300 meter strook. In het stadsontwikkelingsproject is hiermee rekening gehouden zodat er dichtbij hun huidig
dorp een soort nieuw dorp kan ontstaan.

- :S4 Wanneer deze strook later vrij komt, kan hij als openbaar groengebied ingericht worden, waarin alle bewoners van Apoera kunnen
recre~ren. Een soort park langs de rivier dus, waar sportvelden,
pleinen en wandelparken kunnen worden aangelegd.
De eerste weg van de stad ligt dus op 300 m van de rivier terwijl de volgende hoofdwegen steeds op afstanden van 500 m verder evenwijdig aan de rivier liggen. Loodrecht op dit stelsel
van evenwijdige wegen lopen 6 andere hoofdwegen~ Zo ontstaan er
steeds blokken van 500 bij 500 m~waarbinnen de eigenlijke woonwijken gebouwd können worden.
De belangrijkste weg is die welke de verbinding vormt van het
woongebied met het industriegebied. Deze weg zal in de nabije
toekomst ook de verbinding vormen met Nickerie, 18.ng s het Cor ant ijnkan aal. Het toekomstige stadscentrum zal dan ook aan deze
weg komen te liggen.
Woonwijk
Een woonwijk is omringd door hoofdwegen en de straatjes binnen
de wijk zijn zo aangelegd, dat
auto's er niet hard zullen
kunnen rijden. Korte bochtjes met af en toe een zogenaamde verkeersdrempel in de weg, zodat het er redelijk veilig is voor
spelende kinderen en voetgangers.
De scholen waar altijd veel kinderen~. meestal te voet naar toe
gaan, liggen midden in zo'n woonwijk. Rustig niet ge~foord
door
,.,
verkeerslawaai en drukte van de straat.
Door de woonwijken lopen ook nog zogenaamde wandelwegen, voetpaden, waar geen auto's en bromfietsen komen.
De voorzieningen, winkels, restaurants, kantoren, bioscopen en
dergelijke_, zullen langs de hoofdwegen liggen, zodat zij goed
beschikbaar zijn.
Tussen de woonwijken en het industriegebied is een zogenaamde
bufferstrook gedacht. Deze strook bos, rond de daar lopende
Apoerakreek wordt op êén plaats doorbroken door de centrale weg
die van het woongedeelte naar het industriegebied loopt.
~atering
De hiervoor genoemde strook is ook van belang voor de ontwate~
ring van Apoera.

- .5.5 Gelukkig ligt Apoera hoog en kan op eenvoudige wijze een stelsel van trenzen en kanalen aangesloten wonden op de diepliggende Apoerakrsek die het water op natuurlijke wijze naar de Corantijnrivier afvoert"
Er hoeven daarom geen sluizen of gemalen gebouwd te worden.
Kavels voor iedereen
Bij de opzet van de wegen en kavels is dus de blik op de toe-

komst gericht"
Alles is binnen de financi~le mogelijkheden zeer ruim opgezet.
Kleine percelen zoals we die in Paramaribo kennen, slechte wegen, gebrek aan groen. en speelruimte, onveilige woonstraten,
dat alles komt niet voor in Apoera.
De kleinste kavels (15 x 30 m) zijn twee maal zo groot als de
volkswoningbouw-kavels in Paramaribo.
De wegen worden allemaal voorzien van betonklinkers en een goed
ontwateringssysteem zorgt ervoor dat er geen wateroverlast ontstaat"

-Stadsbeheer
Apoera begint

zich te ontwikkelen. Het is van belang het stadsbeheer nu te organiseren en de verantwoordelijkheden in deze
door de nodige maatregelen duidelijk vast te stellen.

Een ander belangrijk punt is het min of meer door elkaar laten
wonen van de verschillende sociale klassen.
In Paramaribo ziet men steeds meer dat er wijken voor de armen
ontstaan en ergens anders wijken voor de rijken.
Deze gettovorming is niet goed.
In Apoera waar de Overheid kan bepalen waar iemand moet wonen~
is er sprake van een door elkaar laten wonen van de verschillende rangen en standen. De voorzieningen zijn zodanig geprojecteerd dat ze voor iedereen goed bereikbaar zijn, loopafstanden
circa 5 minuten 7 worden daarbij als ontwerpcriterium gehanteerd.
Een stad en de wijken worden niet op papier gemaakt en het zijn niet
zo zeer de huizen, winkels en pleinen die het doen, maar vooral
de mannen, vrouwen en kinderen die daar wonen. Het samenstelsel,
de onderlinge be1nvloeding van alle onderdelen van de stad/is
meer dan alleen de som van die onderdelen.
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Niet alleen in de eerste jaren maar in de loop van tientallen
jaren zal de stad zich zelf vormen.
De ontwerpers van de stad zijn zich daar terdege van bewust, ze
weten dat, ook al doen ze nu hun best om alles goed te plannen,
de mensen die er straks zullen gaan wonen toch op hun eigen manier, met eigen onverwachte initiatieven/hun gemeenschap vorm
zotlmgeven. In het ontwerp moet daarmee rekening gehouden woraen, er moet ruimte voor zijn.
Zo zijn er in Apoera nog veel terreinen, waarvoor de stedebouwers geen bestemming hebben. Soms is gewoon het bos blijven
staan om zo een uitdaging voor de bewoners te vormen.
Stadscentrum
Bij de beschrijving van de hoofdwegenstructuur is reeds gesproken over de centrale asi de weg die vanaf Nickerie, langs het
Corantijnkanaal, via Wakai, door Apoera (op circa 1,5 km van de
rivier) naar het industriegebied en verder langs de spoorlijn
naar het Kabalebo-en Bakhuysgebied loopt.
Deze weg ligt centraal in het woongebied.
Logisch lijkt om daar het hoofdvoorzieningen-centrum te projecteren; Het gebied is goed bereikbaar, met auto's, openbaar vervoer en te voet.
Voor het centrum is echter alleen aangegeven waar het komt te
liggen - nu bouwen we in feite een buitenwijk - maar de indeling
en aankleding wordt overgelaten aan de mensen die over enkele
jaren daadwerkelijk hier activiteiten zullen ontplooien of begeleiden.
Gron~~_itgifte en grondbeheer
In dit boek is gesproken over de kuststrook waar op dit moment
de meeste Surinamers wonen. Zoals eerder betoogd, is
de indeling, het gebruik, het bestuur en ook de grondrechtelijke situatie in, dit owde gebied z:o onwrikbaar dat deze structuren niet
of nauwelijks te veranderen zijn, waardoor het goed is om elders
in Suriname, waar men geen last heeft van deze vastgeroeste zaken, opnieuw te beginnen. In Apoera is alle grond van de Staat,
wa~~~oor men ee~ modern plan met een moderne vorm van bestuur
kan opstellen en uitvoeron. B0langrijk daarbij is het scheppen
van oon officionto~can do oison van do ontwikkoling aangepaste
institutionele ordo; do Authority We$t Suriname.

vanuit de lucht. (Foto:
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DE WEST SURINAME AUTHORITY
Een programma geeft het kader en de richtlijnen aan, waarbinnen plannen gemaakt kunnen worden. Een plan, bijvoorbeeld een
regionaal plan~ is dus een meer gedetailleerde uitwerking van
een programma.;
Deze plannen zelf vallen weer uiteen in projecten en die pro-

jecten hebben binnen de regio een duidelijk onderling verband
en samenhang, zij stimuleren elkaar.
In het Meerjaren Ontwikkelings-Programma (M.O. P.) dat gericht is op de ontwikkeling van Suriname tot Economische Zelfstandigheid binnen 10 h 15 jaar, staat een zeer belangrijke
hoofdregel op de voorgrond.
Het programma stelt:
"Ontwikkeling is geen o~tslsom van projecten"
Op deze belangrijke hoofdregel zal hier slechts kort worden
ingegaan, hoewel de uitwerking van deze schijnbaar voor zichzelf sprekende regel zeer vele bladzijden in beslag zou kunnen nemen.
Dit beginsel is zo belangrijk omdat zij:

1:

De projectopstelleros verbiedt het onderling verband en de
samenhang der projecten, bijvoorbeeld binnen een regio,
uit het oog te verliezen~

2~ De projectbeoordelers verbiedt om te werken met zogenaamde
afzonderlijke rendernentcijfers per project.
3! De financierders verbiedt om de projecten los van elkaar
als aparte zaken te bezien en te financieren.
4~ De gemeenschap verbiedt om telkens rijkhalzend uit te zien
naar de projecten die zijn goedgekeurd.
5~ De commentatoren en critici verbiedt zonder gedegen studies van de interacties en linkages van projecten en pro~
gramma'sJoordelen uit te spreken.
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6~ De belangengroepen dwingt zich in de eerste plaats te richten
op hot nationale belang.
7~ De overheid erop wijst dat zonder goede wetgeving en beleidsmaatregelen ter begeleiding van plannen
en projecten,het
beste plan en het beste project volledig kan mislukken, hoe
goed het zelfs is uitgevoerd.
Deze hoofdregel is zo belangrijk dat zij ook bij Verdrag is vastgesteld, want in het Ontwikkelingsverdrag Nederland-Suriname
staat duidelijk dat niet op de afzonderlijke projecten, maar op
het geheel van proj~cten en programma 1 s gelet moet worden en alleen dit geheel aan de ontwikkelingskriteria getoetst moet worden: (art. 2)
In dit verband moet de aandacht worden gevestigd op de overheidstaak om geschikte maatregelen te nemen ten behoeve van een goede
begeleiding van de exploitatie der projecten. Een eenvoudig voorbeeld is, dat zelfs het beste en meest winstgevende bedrijf (of
project) failliet kan gaan (of kan mislukken) bij een slechte
bedrijfsleiding?en omgekeerd een zorgelijk schijnend bedrijf (of
project) kan slagen en bloeien bij een bekwame hard werkende
leiding"
Zo is dus bijvoorbeeld de goede keuze van de bedrijfs-(of project-)leiding even belangrijk voor het welslagen/als het bedrijf
(of project) zelf.
Daarom is het zci belangrijk zich bij de regionale ontwikkeling
in de eerste plaats te beraden over de wijze waarop het geheel
van projecten geleid zal worden.
Het ontwikkelingsprogramma stelt terecht dat dit een
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conditio

sine qua non" is"
Het ontwikkelingsprogramma realiseert zich dat de ontwikkeling
van West Suriname een strikt zakelijke kwestie is, waarbij goede
bedrijfsleiding noodzakelijk is, maar dat het welslagen niet afhankelijk is van bedrijfseconomische en privaatrechtelijke kwesties alleen, maar bovendien vooral ook van nationaal-economische
en publiekrechtelijke regelingen.
In verband daarmee beveelt het Meerjaren Ontwikkelings-Programma
de instelling aan van een "Authority West Suriname", waarbinnen
de bedrijven optimaal kunnen functioneren.

- 59 Een Authority is een zogenaamd publiek rechtelijk lichaam (zel.f.standige lichamen, artikel 7 van de grondwet) dat zich ook beweegt op commercieel gebied ten behoeve van de maximale productie en netto opbrengst van de gehele regio, de goede functionering van het geheel en de efficiente ontwikkeling van het gebied~
Dit is natuurlijk een noodzaak om velerlei redenen, waarvan we
enkele zullen noemen.
1; Het gaat zoals we zagen niet om êên project, maar om een geheel van projecten en daarom moeten de onderlinge contacten
tussen de projecten ook geregeld worden.
2; Bij ingrepen in de natuur dienen ook beschermingsmaatregelen
genomen te worden, waarvoor een specifiek regionale wetgeving
nodig is die niet voor het gehele land hoeft te gelden.
3~ Bij het tot ontwikkeling brengen van een nieuw gebied dienen
moderne maatregelen te worden genomen die helaas moeilijk tot
stand kunnen komen in het gehele land en vooral in oudere gebieden waar soms sterké historisch gegroeide tradities bestaan~
4; Er dienen speciale maatregelen te worden getroffen om industrie~n aan te trekken en te doen slagen in ni euwe gebieden ~
Deze vestigingsmaatregelen zijn in de regel wezenlijk anders
dan elders .
5; In een nieuw geb ied gesticht in een periode van grote techni•
sche vooruitgang, zull en de fouten in andere gebieden die van
een vestiging uit het verre verleden dateren, niet meer ge maakt mogen worden. Dit vereist speciale moderne maatregelen;
6 ; Bij constructie en beheer van regionale projecten die sterk
verband met elkaar houden, is coördinatie een ee r ste vereiste
voor efficiëntie en vooruitgang.
7~ In regio's als deze is decentralisatie van bestuur onontbeerlijk om uitvoering en exploitatie vlot te doen verlopen~
8. Bij de ontwikkeling van zo'n regio is het noodzakelijk dat niet
alleen de overheid, maar ook werkgevers en werknemers volledig betrokken worden bij de gang van zaken.
Alleen deze betrokkenheid zal het ware enthousiasme bevorde ren die bij zo'n nationale zaak- past.
9~ Het gebied mag niet afhankelijk zijn van andere regio's die
andere belangen hebben, maar moet over een eigen lichaam

- 60 beschikken dat als advocaat voor de xakelijke regionale belangen kan optreden® Deze regionale belangen zullen dan niet
liggen in het vragen ?lcrn de centrale regering om 11 iets 11 voor
het gebied te doen, omdat het regionaal enthousiasme en de
regionale verantwoordelijkheid con goost zullen kweken waarin men zelf wil werken aan de eigen zaak.
Er zal gewaakt moeten worden tegen uitbuiting van do en·e regio
ten behoeve van de andere.
10. Tenslotte voorkomt een gedecentraliseerd bestuur dat de afzonderlijke en bekende remmingen die even zovele splijtzwammen zijn in de oude gebieden van Suriname, met hun schadalij<a
invloeden ook binnendringen in de regio, voordat de eensgezindheid om een eigen nieuw Suriname te bouwen onverbrekelijk
gevestigd is@
Deze opvoeding tot eensgezindheid en zelfstandigheid die wij
in Suriname zo nodig hebben, kan het belangrijkste aspect
zijn van de regionale ontwikkeling van West Suriname, geleid
door een Eigen
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- 61 SLOTOPMERKINGEN
Een ontwikkelingsplan als dat van West Suriname is en mag nimmer

zijn een pronkstuk van Surinaams denken.
Het is een plan gebaseerd op de harde r ealiteit van een sociaal
economische achterstand en met een duidelijk vooruitzicht op een
betere toekomst voor heel het volk.
Als dan ook betoogd wordt dat het tot in alle onderdelen moet
worden uitgevoerd, heeft dit niet alleen betrekking op projecten
waaruit het is opgebouwd, maar tevens op de gehele administratieve organisatie-structuur en op de noodzakelijke beleidsbeslis-singen welke te dien aanzien genomen moeten worden.
Projecten die in samenhang met andere projecten conform een volgordeschem~ op een bepaald moment moeten worden uitgevoerd, kan
men niet zomaar laten vervallen. Evenmin kunnen de beslissingen
ten aanzien van de organisatie-structuur, zoals bijvoorbeeld de
aanstelling van een 'Authoritt, die de nodige coördinatie moet
verrichten~worden uitgesteld.
Wij zijn als totale samenleving verantwoordelijk voor de goede
uitvoering van het Plan, een ieder op zijn eigen terrein:
De politici voor de nodige beleidsbeslissingen .
De deskundigen voor de technische uitvoering
Het volk van Suriname voor de totale nationale
steun.
Alleen dan zal dit geheel van natuurlijke rijkdommen in West
Suriname een werkelijke basis blijken te zijn voor onze Economische Zelfstandigheid.
In wezen zijn de toekomstverwachtingen van te veel Surinamers nog
steeds gericht op de hulp vanuit het buitenland en dan nog wel
bij voorkeur op de oude relatie met Nederland.
Men trekt naar Nederland en vergeet dat er in het eigen land zelf
zulke grote mogelijkheden zijn.
De mogelijkheden zijn zelfs zo groot dat sommige Surinamers aan
wie dit wordt voorgehouden weigeren dit te geloven en zelfs neigen tot .bespotting hiervan, daarbij natuurlijk bepaalde buitenlanders die Suriname willen kleineren, na-apend.
Zover is het gevoel van eigenwaarde en eigen kracht soms gedaald
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tot bijna het punt van een minderwaardigheidsgevoel dat dit
nllo~ niet m~~elijk is in oigen land.
De nieuwe geest is er ê~n die duidelijk kiest voor een toe komst
e1g8 ,1 ·1s,1d, ·afziet van de moederbindingen met Neder land en voor goed afrekent met het oplappen van de neo-koloniale productiestructuur met zijn eenzijdige beoordeling van do
commerci~le belangen gevestigd in Paramaribo.
Dit moet nog groeien tot een inspirerende nationale gedachte~
De openlegging van West Suriname is in dit verband een eerste
stap in de ontwikkeling van .de productiestructuur voor de toekomst, waarvan het zwaartepunt bij het hart van het land komt
te liggen. De pioniersgeneratie die deze nieuwe ruimte gaat
ontwikkelen, zal niemand meer om gunsten en lekkers naar de
ogen behoeven te zien, maar integendeel de eigen toekomst
scheppen op eigen kracht en in eigen land.

in

De neger-pionier Boeker T. Washington in Ame rika schreef eens
voor zijn groepsgenotent
Throw your buckets where you are!
Het hielp!
Ook aan de Surinamers moet dit geloof worden bijgebracht!
Uw rijkdommen zijn niet daarbuiten , maar bij uzelf in Eigen Land!

