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Onder bovenstaand opschrift werd door L. Junker in het
Aprilnummer van dit tijdschrift een artikel gepubliceerd om te
betoogen, dat de binnenlandsche lichte gronden van Suriname
vruchtbaar zijn en zeer geschikt voor cultures, terwijl het ver-
telsel, dat het binnenland zeer onvruchtbaar zou zijn, een geheel
uit de lucht gegrepen bewering is.

Speciaal aan het Landbouwproefstation wordt verweten,
dat het de laatste jaren deze onjuiste stelling propageert, het-
geen volgens Junker „fnuikend en ontmoedigend op iederen
ondernemingsgeest" moet werken. Junker hoopt, ,,bij invloed-
rijke lichamen en personen in Nederland de overtuiging te
vestigen, dat het met de vruchtbaarheid van Suriname niet zoo
slecht gesteld is als men van gezaghebbende zijde wil doen uit-
komen".

Het Landbouwproefstation is sedert jaren doende om ten
behoeve van een Mededeeling „gegevens over de vruchtbaar-
heid der Surinaamsche binnenlanden" bijeen te brengen. Aan-
gezien daarin geen plaats zal zijn voor een bespreking van het
artikel van Junker, komt het mij nuttig voor om enkele bewerin-
gen, die daarin voorkomen, op deze plaats tegen te spreken.

Ruim 40 jaren heeft Junker Suriname gediend, eerst als
militair en daarna als opzichter bij de boschpolitie. Nooit was
hij echter werkzaam in den landbouw. Dat de zware oerbosschen
bij hem den indruk hebben gewekt, dat de daarmede begroeide
terreinen van een bijzondere vruchtbaarheid zijn, wie zou dat
een leek op dit gebied willen kwalijk nemen. Wel zou misschien
iets meer bescheidenheid op zijn plaats geweest zijn aangaande
uitspraken en beschuldigingen, die we in dit artikel vinden.
„Vor nichts", zoo schrijft Vageler in zijn Boiew&Mwdis der Tro-
nen, muss sich der landwirtschaftliche Pionier in den Tropen
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auf der Bodensuche mehr hüten als vor der Beurteilung des
Reichtums der Boden nach der Vegetation allein und kein
anderer Umstand hat so viele wirtschaftliche Missgriffe zur
Folge gehabt, als die Vernachlassigung dieser Vorsicht", en op
een andere plaats zegt hij: „Am allerunzuverlaszigsten ist in
dieser Hinsicht der mit Vorliebe als ein Zeichen grossen Boden-
reichtums betrachtete dichte tropische und subtropische Wald-
bestand".

Moet aan dit argument van Junker voor de cultuurwaarde
van het binnenland dus geen groote waarde toegekend worden,
enkele andere aangevoerde bewijzen pleiten bij nadere beschou-
wing juist tegen zijn stelling.

„Door het concern - Spruyt — aldus Junker — werden in
1926 „300.000 hectaren land voor onderzoek naar de geschikt-
heid voor landbouw aangevraagd. Voor het grootste gedeelte
„maakte het in 1922 onderzochte land (dit onderzoek stond
volgens Junker onder zijn leiding) deel uit van deze concessie.
„Omtrent de onvruchtbaarheid dezer streken, tusschen de Su-
„rinamerivier en de Marowyne, werd destijds nog niet gesproken".

Dit klinkt hoopgevend, maar Junker vergeet erbij te ver-
melden, dat het concern — Spruyt deze gronden Aee/< fosge-
Zatew en de ingepolderde plantage Slootwijk gekocht, wat blijk-
baar betere vooruitzichten bood!

In het jaar 1927 stelde de Duitsche Pflanzungs Gesellschaft
— aldus Junker — „een grondig onderzoek naar de geschikt-
„heid voor landbouw in het binnenland van Suriname in. De
„deskundige der commissie was buitengewoon ingenomen met
„het heuvelland op den linkeroever van de Suriname-rivier. Er
„werd dan ook land in onderzoek aangevraagd. Deze aanvragen
„werden eenige jaren verlengd. De deskundige der commissie
„was een oud tropen planter uit de Deli-school".

Alweer vergeet Junker het slot dezer geschiedenis te vermel-
den met het resultaat van dit deskundig onderzoek: de genoem-
de terreinen zê r̂ e» /osgefofen en de verlaten plantage Waterland
gekocht, waar sedert een belangrijk kapitaal geinvesteerd werd.

Junker citeert ook het oordeel van het Suriname Studie Syn-
dicaat onder leiding van den heer Kasteleijn: „hetgeen echter
„niets beslist over de meerdere of mindere geschiktheid van de
„meer stroomopwaarts gelegen terreinen voor de teelt van sta-
„pelproducten Voor tot de ontginning daarvan kan
„worden overgegaan zal echter een omvangrijker onderzoek
„dan nu kon geschieden, moeten voorafgaan."
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In dit geval vermeldt Junker wel het vervolg van de geschie-
denis, namelijk het negatief resultaat van het later gevolgde
persoonlijk onderzoek van Kasteleijn, maar hij meent dit on-
derzoek afdoende te mogen diskwalificeeren.

De heer Kasteleijn moet volgens Junker door de ambtenaren
van het Landbouwproefstation op een meer dan ergerlijke wijze
bedrogen geworden zijn. Op de talrijke tochten door de binnen-
landen van rivier tot rivier hebben deze heeren listig alle vrucht-
bare landstreken weten te ontwijken. Wie echter den heer Kaste-
leijn kent, zal wel moeten toegeven, dat het niet zoo gemakke-
lijk zou gaan hem om den tuin te leiden, geheel afgezien van
het feit, dat genoemde heeren deze wegen tevoren nog niet had-
den beloopen. Gezien het resultaat, dat het onderzoek der Duit-
sche studiecommissie opleverde, zou men met evenveel recht
kunnen beweren, dat Junker aan deze commissie opzettelijk
alleen de slechte gronden heeft laten zien.

Volgens Junker zijn de gronden van Zanderij I geheel onge-
schikt om door middel van proefcultures een indruk te ver-
schaffen omtrent de vruchtbaarheid der binnenlandsche gronden.
Het zijn echter juist de heeren Loag, de deskundige der Duit-
sche commissie, en Kasteleijn geweest, die de gronden van Zan-
derij I bijzonder geschikt achtten om goede productiecijfers van
de binnenlandsche gronden te leveren, en het Proefstation ver-
zochten juist daar cultuurproeven voor hen te nemen. Ook de
houtvester zou voor zijn arboretum toch zeker geen ongunstig
terrein hebben uitgezocht. Overigens is ook een proefveld op
de laterietgronden bij KM 73 langs de spoorlijn aangelegd.

Ten slotte nog een enkel woord over het „uit de lucht gegre-
pen" zijn van de bewering, dat het binnenland onvruchtbaar is
in vergelijking met de alluviale kuststrook, en dat het Proefsta-
tion speciaal deze meening propageert.

Wie de oudere literatuur over den Surinaamschen landbouw
kent, weet dat men reeds honderd en meer jaren terug wist, onder
andere ten aanzien van de suiker- en koffiecultuur, dat de aan
de rivieren gelegen gronden belangrijk minder vruchtbaar zijn.
Dit „vertelsel", zooals Junker het noemt, berust niet op het bij
Junker verdacht wetenschappelijk onderzoek, maar op de voor
hem gezaghebbende ervaring der praktische landbouwers.

Het Landbouwproefstation heeft juist de laatste 10 jaren wel
verre van zonder meer een vernietigend oordeel uit te spreken,
een speciaal onderzoek ingesteld naar cultuurwaarde der min-
der vruchtbare binnenlandsche gronden.
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In het jaarverslag over 1924/27 heet het (blz. 6 en 16): „Het
„is daarom noodig om naar nieuwe grootcultures te zoeken om
„het risico beter te verdeelen. Wellicht zal de oliepalm een der-
gelijke cultuurplant zijn, die hier naast koffie en suiker een
„eerste plaats kan innemen. Ook de cultuur van sisal, tabak en
„thee zal op de lichtere gronden ten Zuiden van de alluviale
„kuststrook met stijve klei beproefd worden. Ook voor cacao
„zijn de vooruitzichten op deze lichte, doorlatende, vrucht-
„bare gronden niet slecht".
„ Op Zanderij I vinden we de typische gronden van de savan-
„nestrook, die in het Noorden aansluit aan de lage kleigronden
„der kustzone en in het Zuiden overgaat in de heuvelzone met
„steenachtige laterietgronden, de grondsoort der Surinaam-
„sche binnenlanden. In deze laatste zone ligt het oliepalmproef-
„veld bij K.M. 73 van de spoorlijn. De savannezone is hier
„50—60 K.M. breed."

In het jaarverslag over 1928—1930 wordt vermeld (blz. 17):
„Lukt het voor deze arme gronden een geschikt cultuurgewas

„te vinden en bemesting met Leguminosen en kunstmest loo-
„nend toe te passen, dan zouden deze gronden voor de klein-
„landbouwers waardevoller worden. De resultaten der cul-
„tuurproeven op Zanderij I zijn daarom van het grootste belang,
„ook voor de kolonisatie van Suriname in het algemeen. Kolo-
nisatie op groote schaal zou in het kustland wegens de daar-
„voor noodige dure polders en wegen zeer kostbaar wezen. In de
„savannestrook zijn daarentegen geen polders noodig, terwijl
„het aanleggen van wegen zeer veel goedkooper is."

In het jaarverslag over 1931—1932 tenslotte leest men
(blz. 14):

„De bedoeling van deze proeven is betrouwbare gegevens
„omtrent de vruchtbaarheid van de lichte gronden der savan-
„nenzone te verkrijgen, een zone, waarin zich de Javaansche
„landbouwers bijzonder op hun gemak voelen en deze landstreek
„ieder jaar meer bevolken. De proeven zullen aantoonen aan welke
„voedingsstoffen voor planten deze gronden het meest gebrek
„hebben en welke dus, indien economisch mogelijk, door be-
„mesting zouden moeten worden aangevuld.

„De hierdoor verkregen gegevens zullen het mogelijk maken, de
„overdreven gunstige of ongunstige uitlatingen omtrent deze
„lichtere grondsoorten zijdens talrijke schrijvers in den nieuweren
„tijd zuiver objectief en naar waarde te kunnen beoordeelen".

Nergens in de verslagen wordt gesproken over de ongeschikt-
West-Indische Gids XV 11
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heid der binnenlandsche gronden voor den landbouw, in tegen-
deel wordt met nadruk erop gewezen, dat deze arme gronden wel
geschikt zijn gebleken voor Javaansche kolonisten, die zeer
bescheiden eischen stellen aan de vruchtbaarheid van het land,
indien het anders naar hun zin is.

De vruchtbaarheid der hooge gronden in de savannenzone en
in het zuidelijk daarvan gelegen heuvelland is echter voor wes-
tersche cultuurbedrijven zonder zware bemesting te gering,
waar omtrent in de boven vermelde Mededeeling van het Land-
bouwproefstation de noodige gegevens zullen worden ver-
strekt.
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