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In de W. I. Gids van Februari 1930, is door mij aan de hand van
officieele gegevens, het doodvonnis door Prof. G. Stahel, directeur
van het landbouwproefstation in Suriname, over de sinaasappel-
cultuur in dat gewest uitgesproken, uitvoerig behandeld. Ik ein-
digde met het volgende resumé:

Ie. dat, zooals de feiten bewijzen, Prof. S. op het gebied van
verscheping dezelfde fouten gemaakt heeft als iedere leek op dit
gebied zou maken.

2e. dat ook wat het taxeeren van den oogst betreft, zelfs als de
vruchten reeds half volwassen aan de boomen hangen, dit werk
beter aan een practischen planter ware toe te vertrouwen.

3e. dat het onvoorzichtig moet worden genoemd om veredelde
plantjes aan planters te verkoopen, terwijl men nog niet weten-
schappelijk heeft vastgelegd of de veredeling werkelijk heeft plaats
gehad.

4e. dat de slechte stand der boomen op vele plaatsen niets be-
wijst, omdat dit ook aan gebrek aan goede voorlichting kan wor-
den geweten, waar de cultuurvoorwaarden voor dit gewas in Su-
riname niet wetenschappelijk zijn vastgesteld.

5e. dat het daarom ongemotiveerd en voorbarig is een dood-
vonnis over deze cultuur uit te spreken.

6e. dat het in het belang van de Kolonie Suriname zal wezen,
indien er naar het sinaasappelvraagstuk een deskundig onderzoek
ter plaatse wordt ingesteld.

Naar aanleiding van de vraag bij de behandeling der Surinaam-
sche begrooting voor 1931 door de Koloniale Staten gedaan aan
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den Gouverneur, betreffende de vooruitzichten van de sinaasap-
pelcultuur, deelde Z.E. het volgende mede:

„Ondergeteekende deelt de meening van den directeur van
het landbouwproefstation, dat de sinaasappelcultuur voor de
kleine landbouwers, althans op klei geplant, een loonende cul-
tuur kan wezen. Van uit den cultuurtuin werden daarom ver-
leden jaar 1800 citrusplantjes verstrekt. Voor den groot-land-
bouw echter zijn de productie-opgaven, verstrekt door de plan-
ters over een tijdvak van 7 en 8 jaren, alsmede de productie-
opname voor 1930 — welke dit voorjaar door het landbouw-
proefstation bij een twaalftal sinaasappelaanplantingen is ge-
daan — van dien aard, dat op uitbreiding dezer cultuur bij den
groot-landbouw niet meer mag worden aangedrongen.

Overigens toont ook de grootlandbouw zelf geene verwach-
tingen van deze cultuur de koesteren, gezien het feit, dat sinds
8 jaren op de plantages geen sinaasappelaanplantingen van ee-
nige beteekenis meer in den grond zijn gebracht. Alleen de plan-
tage Beekhuizen heeft nadien hare sinaasappelaanplantingen
uitgebreid. De productiecijfers der vruchtdragende velden zijn
daar echter zeer teleurstellend, zoodat het beheer dezer onder-
neming eer eene opheffing der cultuur overweegt, dan een uit-
breiding er van".

Voor de mededeeling van den Gouverneur, dat Z. E. de mee-
ning van den directeur van het landbouwproefstation deelt, heeft
ondergeteekende allen eerbied. Een gouverneur van Suriname,
ook al is hij landbouwdeskundige, heeft geen tijd bij al zijne druk-
ke werkzaamheden, om zelf detailstudies van landbouwvraagstuk-
ken in de kolonie te maken. Hij moet daarom bij zijn conclusies
in hoofdzaak gebruik maken van gegevens, welke hem door den
directeur van het landbouwproefstation worden verschaft.

Het moge mij daarom ten goede worden gehouden, wanneer ik
meen in het belang der goede zaak, de door het landbouw-proef-
station verstrekte gegevens aan eene nadere beschouwing te moe-
ten onderwerpen.

J. De smaasa/>£e/cM/<Mwr Aa»,
uoor de &/ei»e /awdoowwrs, ee» /oo«e»de

Het moet eerst in den laatsten tijd gebleken zijn, dat de sinaas-
appel op A/e» beter zal voldoen dan op zand, aangezien het proef-
station tot voor korten tijd zandgrond beter oordeelde voor sinaas-
appel dan A/ei. Nu thans het omgekeerde wordt aanbevolen, zal
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het zeker nuttig zijn, indien in een publicatie de wetenschappelij-
ke gronden worden uiteengezet, waarop deze plotseling verander-
de meening berust. Aan het slot van dit artikel kom ik op deze
questie terug.

De cM//««r za/ roor ie &/eme /a»k#>oz<w£fs /oo«£fk2 zii/n, voor n
groo/-/a»d6owz# dws mei.

Op dit oogenblik produceert de kolonie meer dan de bevolking
kan consumeeren. Dit blijkt o.m.uit het volgende: de totale pro-
ductie was in 1929 zoo groot, dat sommige ondernemingen de
vruchten aan de boomen lieten hangen, aangezien de prijzen (3 a
4 vruchten voor een cent) het plukken niet loonden (rapport van
Prof. Stahel over het 3e kw. 1929).

We zien dus dat nu reeds deze cultuur — zonder verschepings-
mogelijkheid — voor den kleinen landbouwer ook niet is aan te
bevelen. Zonder export zal de sinaasappelcultuur zoowel voor
klein- als voor grootlandbouw niet loonend blijven. Mèt export-
mogelij kheid kan ze echter, voor beide vormen van bedrijf, wel
loonend worden.

Ik moet het hier nogmaals betreuren, dat de exportproeven van
Prof. Stahel ongunstig verliepen, hetgeen voorkomen had kunnen
worden. In geen geval was er reden om deze proeven stop te zet-
ten. Het geheele sinaasappel vraagstuk staat of valt met de moge-
lijkheid van export uit Suriname.

2. Foor de» grootóaMÜoMW echter zy» de ^>rodMc/j'e-o/>gai>e», rer-
door de ^/anjers over ee» /ydua& i/a» 7 en 5 /are», a/swede de

awe wor 19 jo — we/^e dï7 noor/aar door Ae/ /awdèowzf'-
i/' ee» /j#aaZ//aZ smaasa/>^e/aa«^>/a«tóttgeM i's gedaa»

— i>a» die» aard, da/ ô> j«7omdï»g dezer cwZ/wwr o*y de» groo/-/a»d-
ÖOMIÜ me/ meer wag z^orde» aawgedrowge».

De productie-opgaven door de planters verstrekt over de laat-
ste 7 en 8 jaren, zijn van dien aard dat men daarom de cultuur niet
mag aanbevelen. Het moet wel verwondering wekken, dat deze
ongunstige gang van zaken, gedurende zoo langen tijd, aan den
leider van het sinaasappelonderzoek is Suriname onbekend is
gebleven.

Blijkbaar heeft Prof. Stahel gedurende de laatste 7 of 8 jaren
dus geen eigen productie-waarnemingen gedaan. Was dit geschied,
dan zou hij zich nu niet alleen beroepen op gegevens, die de plan-
ters hem konden verschaffen.

Toch heeft hij, zonder eigen opname van de productie, tot voor
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korten tijd de sinaasappelcultuur zeer hoopvol gevonden en sterk
aanbevolen.

Indien echter, zoo als gebruikelijk is, de cijfers door de planters
verstrekt, alleen betrekking hebben op de hoeveelheid vruchten,
die geoogst is, dan wordt het heel moeilijk om met deze cijfers een
juist beeld te krijgen van de wer̂ e/i)Ae r̂oiwcfo'e der boomen. Im-
mers zooals Prof. S. zelf verklaard heeft, gaat men met het oog-
sten niet verder, wanneer de prijzen te laag zijn. In zulke gevallen
is de productie-opgave niet hetzelfde als de werkelijke productie
der boomen.

Het is daarom jammer, dat ook wat de productie der boomen
betreft, over de laatste 7 a 8 jaren het landbouwproefstation niet
over eigen waarnemingen beschikt. Dit verzuim is niet te herstel-
len met de telling, die het proefstation te elfder ure in 1930 is gaan
doen bij twaalf aanplantingen, welke telling ongunstig zou zijn uit-
gevallen. Deze telling heeft een geringe waarde, ook al waren de
uitkomsten zeer gunstig geweest. De productiviteit van vrucht-
boomen bepaalt men uit een gemiddelde van eenige jaren en niet
uit een telling van één keer, gedaan in een willekeurig gunstig of
ongunstig jaar.

Maar wat hier zwaarder weegt, is de vraag, bij welke twaalf
aanplantingen deze doorslaggevende tellingen zijn gedaan.

Uit eigen ervaring weet ik, dat er aanplantingen zijn (zelfs heele
streken) waar de productie niet groot is b.v. op Lelijdorp, in het
Saramaccapoldergebied e.a. Maar ik weet ook dat er andere stre-
ken zijn, waar de sinaasappel zelfs in de slechte seisoenen van
1927 en 1928 een zeer bevredigende productie heeft gegeven, b.v.
op Laarwijk en Domburg ca.

Wanneer men nu 12 aanplantingen kiest om een telling te doen
hangt de uitkomst er van af waar en welke aanplantingen men
gekozen heeft. Een telling bij een aantal aanplantingen krijgt al-
leen dan een zekere waarde, wanneer men van deze aanplantingen
ook de omstandigheden kent waaronder ze zijn opgekweekt. Van
2 aanplantingen op dezelfde grondsoort, kan de eene er slecht
voor staan door minder goede behandeling en verzorging, terwijl
de andere er gunstig voor staat.

De vraag mag daarom wel gesteld worden of Prof. S. van de 12
aanplantingen, die hij koos alle gegevens bezat, die het mogelijk
maken om een oordeel uit te spreken over de sinaasappelcultuur
in Suriname.
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je. Ch;mg£«s toon* ooA de groo/-/ani6oMw; ze// geene i>ewac/ttf mge»
van deze cw^wttr te koesteren, g^t'e» Aei /et*, da< stnds S /are» o/> de
/>/antages geen stnaasa££e/aan£/an<mgen van eenjge ietee&ems meer
in den grond zyn georacAtf.

Het is zeer begrijpelijk dat men op de ondernemingen sedert de
laatste 8 jaren geen uitbreiding aan de sinaasappelcultuur heeft
gegeven. Aangezien er, zooals ik reeds in mijn vorig artikel aangaf,
geen deskundige voorlichting was bij deze cultuur en de Suri-
naamsche planters zelf geen ervaring daarvan hadden, heeft men
op de meeste ondernemingen ook teleurstellingen en moeilijkhe-
den ondervonden.

Dat die voorlichting er niet geweest is en dat men wetenschap-
pelijk niet had vastgelegd hoe de cultuur moest geschieden, blijkt
nu weer uit de mededeeling van den directeur van het landbouw
proefstation, dat men de sinaasappel bij voorkeur op klei, dus
liever niet op zand, moet planten, terwijl tot voor korten tijd men
net andersom werd ingelicht.

Het behoeft dus geen verwondering te wekken, dat waar men
de juiste cultuurvoorwaarden niet kende, vele aanplantingen ten
deele mislukkingen zijn geworden. Onder zulke omstandigheden
is het ook begrijpelijk, dat de ondernemingen de sinaasappelaan-
plantingen niet hebben uitgebreid en men eene afwachtende hou-
ding aannam.

Een ander belangrijke reden, waarom de ondernemingen niet
doorgingen met sinaasappel aan te planten, is wel hierin gelegen,
dat men eerst afwachtte hoe het met de verscheping zou gaan. En
daarom kan het niet genoeg betreurd worden, dat de proeven van
Prof. Stahel met de verscheping van sinaasappelen zoo verkeerd
verliepen en zonder dat het noodig was, stop gezet werden.

Bij elke cultuur die men, waar ter wereld ook, wil doen geluk-
ken, moet men er voor zorgen, dat Ie het gewas op de juiste wijze
wordt verbouwd en 2e het product een afzetgebied heeft tegen
een loonenden prijs. Aangezien men in Suriname bij den sinaas-
appel over deze voorwaarden nog niet kan oordeelen, is het ook
niet mogelijk met zekerheid een uitspraak over deze cultuur te
doen.

Maar wanneer we zien, dat niettegenstaande den gebrekkigen
gang van zaken, de sinaasappel in Suriname op vele punten heeft
beantwoord o.m. op de plantage Marienbosch en wanneer we er op
letten, dat een goed verzorgde verscheping, in den juisten tijd,
reeds vaak een succes in geweest, dan is het zeker geen overdreven
optimisme om aan te nemen, dat flink aangepakt en
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, de sinaasappelcultuur in Suriname ook spoedig een
succes kan worden, zoowel voor den groot- als voor den klein-
landbouw.

En gezien het beeld, dat de productie van den sinaasappel ver-
toond heeft in 1929, welke productie nog moet toenemen, daar
volgens Prof. S. de productietoename moet worden toegeschreven
aan het in productie komen der jonge aanplantingen, zoo mag het
voorstel van Mr. Fock oud-gouverneur van Suriname, om de in-
stelling van een verkoop-centrale te bevorderen als zeer juist ge-
zien, worden beschouwd.

Ik herhaal het, er is nog veel goed werk te verrichten op het ge-
bied van de sinaasappelcultuur in Suriname; de feiten die dit be-
wijzen, zijn er.

de / g

i>e/de« ZZ)'M daar ecAfer te/e«rste//ewd, zooda/ /?e£ 6eAeer
eer eewe o^Ae//i«g der c«/<MMr overweegt da« ee«

g er va«.
De aanplant op Beekhuizen werd, op advies van het Land-

bouwproefstation op za«d geplant. De boomen zijn nu 5 — 6 jaar
oud en de aanplant is een teleurstelling. Thans zegt Prof. S. dat
men den sinaasappel liever op &Zei moet planten. Hieruit volgt,
dat de aanplant op Beekhuizen niet onder de beste cultuurvoor-
waarden heeft gestaan en is de teleurstelling dan ook verklaarbaar
Men mag daarom Beekhuizen niet als voorbeeld aanhalen om
steun te geven aan de uitspraak, dat ook de groot-landbouw zelf
geen verwachting van de sinaasappelcultuur koestert.

Indien de slechte productie der boomen op Beekhuizen van den
zandgrond komt, zoo mag ik dan op het volgende wijzen:

a. In den Saramaccapolder staan er aanplantingen op &/ei, die
minder goed produceeren. Oorzaak onbekend.

6. Op Lelijdorp, zandgrond, zijn groei en productie onbevredi-
gend. Oorzaak onbekend.

c. Aanplantingen op Kwatta en Sorgvliet, op zandgronden,
stonden op 5 — 6 jarigen leeftijd schitterend bij, in tegenstelling
met den 5—6 jarigen aanplant op Beekhuizen, eveneens op zand.
Oorzaak ?

d. Op La Liberté waren de aanplantingen op klei en scA«/̂ >-
gro«d op 5 — 6 jarigen leeftijd schitterend. Het bulletin No. 35
van het Departement van den Landbouw in Suriname is versierd
met een photo van een der boomen, waarvan de takken door het
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gewicht der vruchten tot op den grond hingen. Deze photo werd
in opdracht en tegenwoordigheid van Prof. Stahel gemaakt. Op
10-jarigen leeftijd produceerde deze aanplant ruim 1000 vruchten
per boom. Wegens gebrek aan afzet heeft men toen het grootste
deel der vruchten aan de boomen laten hangen. Thans is deze
aanplant, ruim 20 jaren oud, achteruitgegaan. Oorzaken even-
eens onbekend.

e. Een aanplant van 10 akkers op Marienbosch op klei, was van
den aanvang af goed en is nu op ongeveer 18-jarigen leeftijd, zon-
der buitengewone verzorging, nog goed. Oorzaak onbekend.

/. Een aantal boomen in den cultuurtuin op A/ej, vermoedelijk
ongeveer 12 jaren oud, ging geheel achteruit en ten deele dood.
(Toestand in 1928). Een ander aantal boomen van denzelfden
leeftijd, vlak er naast, op za»d stond er in 1928 nog tamelijk goed
bij. Ook hier zijn de oorzaken onbekend.

Het zal nu duidelijk zijn, dat men in Suriname de juiste cul-
tuurvoorwaarden van den sinaasappel nog niet voldoende kent en
dat hier nog veel te onderzoeken valt.

Hoewel ik de uitspraak van den Gouverneur van Suriname res-
pecteer, dat hij de meening van den Directeur van het Proefsta-
tion deelt in zake de sinaasappelcultuur, kan ik niet anders, dan
een verzoek tot de Nederlandsche Regeering richten, dat in het
belang van Suriname, naar het sinaasappelvraagstuk een deskun-
dig onderzoek ter plaatse wordt ingesteld.

Volgens het verslag van de zitting der Koloniale Staten, gehou-
den op 6 Mei 1930, voorkomende in de „Suriname" van 9 Mei
1930, heeft de Directeur van het landbouwproefstation in Surina-
me, verklaard, dat het met de sinaasappelcultuur moeilijk gaat,
wat de afzet betreft. „Dit komt omdat de oogst elk jaar op een
ander tijdstip binnenkomt een omstandigheid te voren niet be-
kend noch bij hem noch bij den heer Liems, zoodat exporteurs
daarop moeilijk kunnen rekenen, hetgeen de afzet niet bevordert"

Aangezien het officieel verslag van de zitting nog niet is ver-
schenen, kan ik niet controleeren of de mededeeling van den di-
recteur van het landbouwproefstation juist is weergegeven. Ik
moet zelfs gelooven, dat Prof. Stahel deze ow/j«'sfe mededeeling
niet heeft gedaan. Indien echter deze opvatting bij anderen in de
kolonie mocht bestaan, wil ik de aandacht op het volgende vesti-
gen.

De sinaasappel bloeit, in Suriname, normaal in de maanden De-
cember — Januari (kleine regentijd). De oogst komt dan Augus-
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tus — October binnen. In het milde klimaat van Suriname ge-
beurt het wel eens meer dat sommige vruchtboomen w.o. de si-
naasappel tweemaal in het jaar bloeien. Zoo komt het voor dat de
sinaasappel soms in Mei — Juni (grooten regentijd) weer bloeit. De
vruchten rijpen dan November — Januari.

Deze omstandigheid was zoowel aan mij als aan Prof. S. bekend
vandaar dat door hem werd aanbevolen om de jonge vruchten
van den bloeitijd Mei—Juni af te snijden, ter bevordering van
een goeden bloei in het normale seizoen. Een advies waarmede ik
mij volkomen heb kunnen vereenigen.

Den Haag, Juni 1930.
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