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Vroeger was Coronie alleen over zee te bereiken, nu gaat de reis
voor het grootste deel over land. Per auto rijdt men van Parama-
ribo tot Uitkijk. Men is dan aan de rechteroever van de Sara-
macca. Hier zet een veerboot passagiers en autobus over de smalle
rivier, waarna de tocht weer over land wordt voortgezet tot Carl
Franscois. We hebben steeds de Saramacca-rivier gevolgd; onder-
weg hebben we het mooie plaatsje Groningen aangedaan, waar
de Distrikts-commissaris gevestigd is. In het geheel hebben we
een landreis van 76 km. achter de rug. Er volgt nu een reis van
twee a drie uren in de motorboot. Carl-Franscois ligt aan de
linkeroever van de Saramacca, en we moeten de Coppename
binnenvaren, waar aan de linkeroever een stopplaats is, het begin
van de weg naar Coronie.

Onaangenaam is de bootreis niet: een flinke bries tempert de
warmte; een lichte deining verbreekt de gladde eentonigheid van
het water.

We zijn namelijk dicht bij de zee, waar de beide rivieren uit-
monden. De 2-1 uurs reis is spoedig achter de rug, en we staan op de
Coppenamesteiger. Na uit en inladen stappen we in een andere
autobus. De weg is goed; hij gaat dwars door kust- en oevervege-
tatie, over gedempte moerassen en overbrugde kreken, die naar
zee stromen.

Langs de 54 km. weg zijn er nog geen nederzettingen, maar het
is een prachtig stuk natuur, in zijn weelderigheid en verscheiden-
heid van planten en bloemen.

Als dit stuk achter de rug is, begroeten ons de eerste wuivende
palmen van Coronie. De cocospalm is de karakterplant van dit
distrikt. Albert Heiman heeft in Zuid-Zuid-West een beschrijving
der Surinaamse palmen gegeven, die we zouden kunnen noemen
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het loflied der palmen. Onwillekeurig kwam het in ons op, toen
wij Coronie bereikten.

Coronie is geen groot distrikt; het is van alle Surinaamse
distrikten het kleinste, een smalle strook aangeslibd land, door
parwa-bossen van de zee afgesloten. De zee heeft dit land aange-
spoeld, maar zij richt ook telkens grote verwoestingen aan. Men
vertelt van de vroegere vuurtoren en andere bouwwerken aan de
kust, die nu verdwenen zijn; geheel en al door de zee vernield.
De zee heeft de vroegere plantages hun bloei ontnomen door de
dammen te vernielen en het zoute water naar binnen te laten
stromen. Als een herinnering aan deze tijd klinken de Engelse
namen van de verdwenen suiker- en katoen plantages: Burnside,
John, Friendship, Mary's hope, Clyde, Hamilton, Invernes, enz.
Er zijn schone verhalen uit die tijd, toen grote zeilschepen, drie-
masters, zomaar de verschillende kanalen van zee uit kwamen
binnen varen en met rijke lading wegvoeren naar Europa en
Amerika.

Op Leasowes staat nog de oude directeurswoning met het front
naar de zee. Van de veranda kon men vroeger de zeeschepen
langs zien varen, nu belet het dichte parwabos alle uitzicht op de
zee.

De vroegere plantages zijn nu verdeeld in percelen, die in
handen zijn van klein-landbouwers, wier voornaamste bestaans-
bronnen kokos- en varkensteelt zijn. Aan de zeezijde heeft men
een strook van ongeveer 1£ km. parwabos veranderd in rijst-
polders, die door een stelsel van irrigatiekanalen bevloeid worden.

Tot het jaar 1851 heette dit distrikt Opper-Nickerie; op 10
October van dat jaar is de naam Coronie ingevoerd. Toen was het
een andere tijd, met andere toestanden en andere verhoudingen.
Wij troffen er een autoriteit aan, met de titel van landdrost, de
HoogEdel Gestr. heer C. B. Kraijenhof van Wickera, gepension-
neerd majoor, Ridder der M. W.O., wonende op plantage Bellevue.
De Edele manhafte Heer F. W. Faerber was eerste luitenant der
schutterij. De militaire post was bezet door een officier en 50 man.
En het aantal plantages bedroeg 13 voor katoen en één suiker-
plantage. Er waren ongeveer 300 vrijen en 2000 slaven.

Wat is er van dat alles nu nog over ?
Slechts één plantage, Leasowes, is er nog; er wordt kokosolie

machinaal bereid. Hiertegenover staat, dat de bevolking toege-
nomen is tot 4000 zielen, en dat de kleine-landbouw de plaats
van het vroegere plantagebedrijf is komen innemen. In plaats
van een stand van rijke plantage eigenaren tegenover een grote
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groep slavenarbeiders, zonder beztting of andere sociale wel-
vaart, hebben we nu een klasse van zelfstandige boeren, die zich
bezighoudt met cocos- en varkensteelt, oliebereiding, rijstcultuur
en de verbouw van andere landbouwgewassen.

Maatschappelijk is dat een grote vooruitgang. De cocoscultuur
is de ruggegraat van het distrikt. Ze geeft aan de bevolking een
geregelde productie van vier oogsten per jaar, d.i. gemiddeld 200
noten per boom per jaar. Hiervan wordt het grootste deel tot olie
verwerkt.

Het open kappen der noten om het vruchtvlees (een verkeerde
naam, want men bedoelt kiemwit) er uit te halen, geschiedt op
zeer handige manier. In de linkerhand houdt de Coroniaan de
noot en kapt met één slag van zijn houwer door de bast- en de
steenwand van de vrucht heen. Dit doet hij op drie plaatsen; de
vrucht is dus in drieën gekapt. Met een kort mes wordt nu het
„vlees" er uit gewipt. Men zegt, dat een ervaren arbeider per
werkdag van 7 uren 1000 noten kapt en het „vlees" uithaalt.

Het raspen der noten heeft een hele evolutie doorgemaakt. De
eenvoudigste rasp, die wij zo goed als nergens meer aantreffen,
was een rechthoekig stuk blik, waarin met een spijker gaten
waren gemaakt; de ruwe uitstekende randen dezer gaten vormden
de raspende oneffenheden. Met de hand werd het „vruchtvlees"
over de rasp van boven naar onder en omgekeerd bewogen.

Deze eenvoudige rasp heeft een verbetering ondergaan. Deze
bestaat hierin, dat het rechthoekig stuk blik om een cilinder van
hout is geslagen, door welke een as gaat. Door middel van een
zwengel wordt de cilinder-rasp horizontaal rondgedraaid, als een
slijpsteen. Dit gebeurt met de rechterhand, terwijl de linkerhand
een stuk cocos tegen de rasp aandrukt. Van deze wijze van raspen
was het maar een stap tot de volgende verbetering: de cilinder-
rasp wordt niet direct met een daaraan verbonden handvat
bewogen, maar door middel van een lijn, die om de as gaat en
geslagen is om een groot wiel, dat wordt rondgedraaid. Bij twee
landbouwers geschiedt dit door een oliemotor.

Nog steeds is de Coroniaan er trots op, dat zijn olie de beste
cocosolie is van de wereld.

Het uitgeperste sap wordt op een heet vuur — gestookt van de
bast en houten vrucht wand — uitgedampt, zodat de olie boven
komt drijven. Hij schept ze uit en droogt ze nog ter verwijdering
van waterdeeltjes. Op deze manier leveren 1000 noten 4 blikken
olie d.i. ongeveer 72 liter. Maar er zit nog olie in de cocosafval,
minstens 20%. Dit heeft een dubbel nadeel; ten eerste haalt
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men niet alle vet uit de noten, waardoor de olieopbrengst minder
is. Het tweede nadeel ondervindt de varkensteelt. De varkens, die
gevoed worden met het restant der uitgeperste noten, worden te
vet, met het gevolg, dat ze op de markt te Paramaribo laag ge-
prijst staan, ja soms zelfs onverkoopbaar zijn.

Minder vet bevatten de veekoeken van de plantage Leasowes.
Daar worden de noten tot copra gedroogd en dan geperst. Op deze
manier verkrijgt men 5 blikken olie uit 1000 noten; de productie
is met 25% verhoogd en het residu bevat nog geen 10% vet,
waardoor het veel geschikter is voor veevoer.

Hier ligt dus een aanwijzing van de weg, die men moet inslaan,
zowel in het belang van de olie als voor de varkens. En het spreekt
vanzelf, dat het belang van 4000 mensen, die ongeveer 600.000
liter olie per jaar bereiden, de aandacht voor dit vraagstuk over-
waard is.

De olie brengt per jaar — sedert ze door het gouvernement
tegen 75 cent de liter wordt opgekocht — / 450.000 op. Dit geeft
gemiddeld per gezin 500 gld. En toch ziet de plaats er niet wel-
varend uit. Slechte wegen, geen straatverlichting en het gemis
van andere gerieven drukken een stempel van achterlijkheid op
het district, terwijl het anders kon zijn.

Het spreekt vanzelf, dat de Coroniaan niet altijd toeschietelijk
zal staan tegenover nieuwigheden, want als er in Suriname één
koppig volk is, dan is het dit. En toch is er in dit opzicht vooruit-
gang te merken in de 32 jaren, die liggen tussen mijn eerste en
laatste bezoek. Het jonger geslacht gaat modern denken en
voelen, hetgeen de oude lui niet aanstaat.

De onafhankelijkheidszin van den Coroniaan is verklaarbaar.
Afgesloten door de modderbank, kampend tegen de zee in hun
kotters, met hun in Paramaribo zo gezochte noten en olie, gingen
ze zich als een apart volk beschouwen. Alleen de zeelieden hadden
enige aanraking met de stad, de rest bleef van alle stadse in-
vloeden vrij, en niets hadden zij liever. Maar dat zij door het ge-
mis aan contact met Paramaribo achterlijk werden, dat zagen zij
niet in. En dit heeft nu het jonger geslacht begrepen. Daardoor
zal het meer samenwerking tonen met bestuurspersonen, toe-
schietelijker staan tegenover modernisering enz. Dit vraagt takt
van de leiders.

De jonge, energieke Commissaris van het distrikt legt zich toe
op de studie van de problemen van zijn distrikt. En de uiteen-
zettingen, die wij van hem hoorden, overtuigden ons, dat hij goed
op zijn plaats is.


