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DE BOSBRANDEN VAN 1964 IN SURINAME

Door het uitgesproken karakter van de grote droge tijd van het
jaar 1963, die reeds in september krachtig inzette, en door het
wegvallen van de daarop volgende kleine regentijd, werd Suri-
name in het begin van 1964 getroffen door een uitzonderlijke
droogte, die pas op 22 mei eindigde. Het spreekt welhaast vanzelf,
dat brand dan ook niet kon uitblijven.

Hoewel de bosbranden van 1964 zeker niet de eerste zijn in
de Surinaamse geschiedenis, moet toch worden geconstateerd,
dat, ook al door het ontbreken van cijfers, over het algemeen
weinig begrip bestaat voor de ernst van de situatie. Daarom
lijkt het dienstig in het onderstaande nader in te gaan op oorzaak
en gevolg van dit verschijnsel, speciaal aan de hand van de
gegevens die werden verkregen uit een opname van het in 1964
verbrande areaal. Voor het eerst namelijk werd toen gebruik ge-
maakt van een luchtverkenning, direct na de brand.

H E T SURINAAMSE LANDSCHAP

Men kan, sterk vereenvoudigd, Suriname verdeeld denken in
twee duidelijk gescheiden landschapsgroepen:

1. /fc< etgen/ty&e fonwew/awd, bestaande uit het Guyana-schild
en de aangrenzende dekzanden. - Het betreft zwak geacciden-
teerd tot bergachtig terrein, dat goed gedraineerd is door vele
N.-Z. verlopende rivieren en kreken. Men treft er voornamelijk
een gesloten boomvegetatie, het hoogbos, aan op leemhoudende
gronden. Op de sterk doorlatende zandgronden in de noordelijke
periferie maakt deze vegetatie plaats voor min of meer aaneen-
gesloten, schaars begroeide tot open vlakten, de savanne's.

2. #e* Aws<gefoe<2, bestaande uit sedimenten. - Het terrein is
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vlak en merendeels slecht gedraineerd. Het stagnerende water
beïnvloedt in zeer sterke mate de vegetatie, welke hoofdzakelijk
bestaat uit periodiek geïnundeerd moerasbos en permanent onder
water staand zwampbos afgewisseld door open kruidenzwampen.
De slecht doorlatende kleibodem is plaatselijk bedekt met een
verschillend dikke laag veen, />egasse.
Dit kustgebied kan op zichzelf, ook weer vereenvoudigd, onder-
scheiden worden in twee landschappen:

1. Zte oM ê &wsMa£te, bestaande uit een landschap dat gedurende
het Pleistoceen gevormd is in een periode van afwisselend ma-
riene transgressie en erosie, overeenkomend met de Interglaciale
en Glaciale perioden. - Men vindt platte, onregelmatig gevormde
iets hogere schollen met een stoffig-kleiïge tot fijnzandige bodem,
afgewisseld door lagere met klei en veen opgevulde geulen. De
schollen en oude zandritsen dragen, voor zover redelijk goed
gedraineerd, een bosvegetatie, die het hoogbos van het binnen-
land benadert. In de voormalige met organisch materiaal op-
gevulde erosiegeulen bestaat de begroeiing hoofdzakelijk uit op-
gaand moerasbos, waarin zich waardevolle houtsoorten als Ba-
boen (Ft>o/a swn'ttamensj's) kunnen bevinden. Omdat deze hout-
soorten wortelen in de pegasselaag, die bij sterke uitdroging zeer
brandgevaarlijk wordt, is de eventuele brandschade in deze ge-
bieden, zoals later zal blijken, dan ook het grootst. In het alge-
meen varieert de waterdiepte in deze moerasbossen tussen 0,50 m
en 0,75 m.

2. £>e jonge &«s&;£a&e, van Holocene ouderdom, waaraan nog
steeds door de natuur wordt gebouwd. - Dit gebied bestaat uit
vlak terrein, overwegend in beslaggenomen door min of meer
uitgestrekte zwampen, die merendeels open zijn met verspreide
arealen laag bos. Vooral in de oostelijke helft van het land vindt
men in dit lage gebied, waar de diepte van het water soms meer
dan 1 m bedraagt, langgerekte O.-W. gerichte, goed gedraineerde
met opgaand bos bedekte hogere zand- en schelpritsen, die in
breedte variëren van enkele tot enige honderden meters. Dit zijn
de overblijfselen van stranden en strandwallen, door de zee langs
voormalige kustlijnen afgezet.

Dit kustgebied nu heeft door zijn ligging en relatieve vrucht-
baarheid al vroeg de belangstelling van de koloniserende mens
gekregen. In dit areaal zijn van oudsher de handels-, bestuurs-
en woonkernen gesticht en zijn kunstwerken aangelegd. Hier
werd en wordt van oudsher de landbouw bedreven, vroeger de
extensieve plantage-landbouw, thans de intensieve klein-land-
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bouw. En dit gebied is dan ook steeds zeer kwetsbaar geweest
voor brand.

H E T BOSBRANDGEVAAR

Het spreekt vanzelf, dat de hevigheid van een bosbrand, dus
ook de schade, wordt bepaald door de potentiële hoeveelheid
brandbaar materiaal. In de meeste gevallen, zeker in Suriname
waar de bomen zelf weinig brandbaar zijn, betreft dit het op
de grond liggende geaccumuleerde organische materiaal, dat
voornamelijk uit bladafval is ontstaan. In gevallen waar, door
stagnatie van het water, de vertering en omzetting van het
organisch materiaal onder zuurstofarme omstandigheden moet
geschieden, zoals in de moeras- en zwampbossen van de kust-
vlakte, kan de laag organische stof - de pegasselaag - een aan-
zienlijke dikte bereiken, soms tot 2 m en meer.

De brandbaarheid van dit organisch materiaal wordt bepaald
door verschillende factoren, waarvan kunnen worden genoemd:
7/c£ &/tmaa<, regenval, temperatuur (zonneschijn en wind. - Het
is duidelijk, dat sterke zonneschijn, vanzelf gepaard aan weinig
regenval, sterk uitdrogend werkt, hetgeen door sterke wind nog
kan worden versterkt.
De ioiew. - Het spreekt ook vanzelf, dat sterk doorlatende
gronden sneller water verliezen en dat zodoende de daarop voor-
komende vegetatie gevoeliger is voor brand.
.De wgetafo'e. - Behalve als leverancier van het organisch materiaal
is de vegetatie ook als zodanig van invloed. Immers een boom-
vegetatie biedt een betere bescherming tegen uitdroging dan een
grasbegroeiing, en een open bosbegroeiing laat gemakkelijker zon
en wind doordringen dan een gesloten bos.

Werkelijk bosbrandgevaar onstaat wanneer alle uitdrogende
factoren met elkaar samenwerken, hetgeen in Suriname slechts
in enkele gevallen voorkomt, en wel:
j . 7n sawaMMegeèî e». - De slecht waterhoudende gronden en de
open begroeiing geven in de droge tijd snel aanleiding tot brand.
Illustratief is hetgeen VAN LYNDEN in 1939 schreef over de
Sipaliwinisavanne: "Eenige dagen na intree in de savanne ont-
staat er brand tengevolge van onvoorzichtigheid van de arbeiders
en nadien is het vuur niet meer te stuiten en brandt de savanne
twee maanden lang." Vuur is in elk geval de voornaamste oor-
zaak van voortbestaan en uitbreiding der open savannes. De
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economische schade in de schaars begroeide savannes is niet
groot, enerzijds door het ontbreken van waardevolle bomen en
anderzijds door het snelle uitdoven van het vuur in het omrin-
gende hoogbos. In dit verband kan worden gewezen op de op-
merkelijke stabiliteit van de brandranden tussen de open savan-
nes en het opgaande bos, iets wat Dr. J. P. SCHULZ ook opmerkte
tijdens de Sipaliwini-expeditie 1968.
2. / n moerasgefoeicM. - Bij langdurige droogte bestaat de moge-
lijkheid dat de pegasselaag geheel uitdroogt en de paradoxale
toestand wordt bereikt, dat een normaal als waterrijk bekend
staande vegetatie zeer brandgevoelig wordt. Uit het voorgaande
is duidelijk, dat dit toch logischer is dan het eerst lijkt, omdat
juist deze vegetatie door de ophoping van het organische mate-
riaal als het ware zijn eigen brandgevaar opbouwt. Betreft het
een opgaand bos, dan verliezen bij brand de zelf onbrandbare
bomen hun steun en vallen om, omdat de veenlaag waarin zij
wortelen verdwijnt. Deze veenbranden, eenmaal ontstaan, zijn
zeer hardnekkig. Door het wegvallen van de voedingsbodem
wordt een hernieuwde boombegroeiing voor lange tijd onmogelijk,
juist ook als het water weer is teruggekeerd. Het gebied is daarmede
weer teruggebracht tot het begin van de successie, waaruit de
vroegere boombegroeiing voortkwam, welke successie dan weer
in de zeer langdurende eerste ontwikkelingsfase blijft. De bos-
bouwkundig-economische schade is in dit geval veel groter, niet
alleen direct vanwege het verlies van waardevolle bomen, maar
ook indirect door de langdurige transformatie op grote schaal van
opgaand bos in een open vlakte.

Overigens is 'het bos' in Suriname weinig brandbaar omdat in
de meeste gevallen de genoemde faktoren klimaat, bodem en
vegetatie in ongunstige combinatie samengaan. De laag bladafval
in het hoogbos is dun, het bos zelf met de vele kroonetages is
zeer schaduwrijk en de betreffende gronden houden het water
vast. Het beste wordt dit geïllustreerd door de relatief geringe
schade welke in het omringende bos werd en wordt veroorzaakt
bij de aanleg van landbouwgrondjes door de bevolking in het
binnenland, juist in de droge tijd. Luchtfoto's tonen duidelijk de
scherpe begrenzingen tussen door middel van vuur schoonge-
maakte kostgrondjes en het onaangetaste omringende bos aan
(PI. 6a).
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D E M E N S E L I J K E INVLOED

Als gezegd zijn de factoren, die buiten de mens het meeste bij-
dragen tot eventueel brandgevaar: de neerslag, of liever het ont-
breken daarvan en de temperatuur.

De regencijfers van de meeste stations in het Surinaamse kust-
gebied, uitgezonderd een smalle strook langs de zeekust, wijzen
op een Tropisch Regenbos-klimaat volgens de indeling van Kop-
pen. De gemiddelde jaarlijkse neerslag komt niet boven 2400 mm
en de droogste maand toont op de meeste stations een regenval
van niet minder dan 60 mm. Echter, het is aangetoond dat ge-
middelde klimaatcijfers geen juist uitgangspunt vormen, omdat
bepaalde extremen, die juist voor de beoordeling van een uit-
zonderingstoestand van belang zijn, worden verdoezeld (SCHULZ
i960). Het is gebleken, dat het in het Surinaamse kustgebied toch
gemiddeld 1,7 maand per jaar droog is, dat wil zeggen dat de
regenval in die periode kleiner is dan 60 mm, waarbij zeker kan
worden aangenomen dat de verdamping de neerslag ruim over-
treft.

Wat de temperatuur betreft, blijkt in het bos de luchttempe-
ratuur reeds op i j m boven de grond, in tegenstelling tot de
bodemtemperatuur, aan aanzienlijke dagelijkse schommelingen
onderhevig te zijn, waarbij de maxima in de droge tijd kunnen op-
lopen tot 33°C (savannebos). Ook hier geeft dus het jaarlijks ge-
middelde van 26°C een vertekend beeld. Een dergelijke over-
weging geldt bij de beoordeling der relatieve vochtigheid, die op
i£ m hoogte tot 40% in de droge tijd (savannebos) kan terug-
lopen, tegen een jaargemiddelde van 80%.

Het blijkt dus, dat het Surinaamse klimaat veel 'droger' kan
zijn dan het zo bij de eerste beschouwing lijkt.

Het jaar is theoretisch verdeeld in 4 seizoenen, namelijk:
- Grote regentijd van april tot september
- Grote droge tijd van september tot december
- Kleine regentijd van december tot februari
- Kleine droge tijd van februari tot april.

In de praktijk echter wisselen de seizoenen niet zo regelmatig
of zijn, afhankelijk van plaats en tijd, minder geprononceerd
of vallen geheel of ten dele weg (PI. 2). Hoewel aldus droge jaren
met een groter aantal droge maanden achtereen periodiek kunnen
voorkomen, wordt in de gevaarlijke gebieden in Suriname van
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nature toch hoogstens de situatie van 'het kruitvat' bereikt.
De lont in dat kruitvat zou ontbreken, ware het niet dat de mens
zelf deze twijfelachtige rol vervult. Wanneer we de mens voor
deze beschouwing buiten de 'natuur' plaatsen, en voor de in het
kustgebied opererende kolonist geldt dat zeker, dan zijn de bos-
branden in Suriname dus niet natuurlijk, uitsluitend anthropo-
geen. Het spreekt dus ook van zelf , dat juist het beter toegan-
kelijke kustgebied, dat bovendien in extreem droge jaren door
zijn aard buitengewoon kwetsbaar is, de grootste schade lijdt.

Zo was het in vroegere jaren en zo is het ook weer in 1964
geweest.

V R O E G E R E BOSBRANDEN

Betrouwbare gegevens over vroegere grote bosbranden in Suri-
name zijn niet te vinden. Wij vinden soms de jaren vermeld, we
weten dat er schade is aangericht, maar oorzaak en gevolg, door
het ontbreken van cijfers weinig markant, hebben mede daardoor
nauwelijks aandacht gehad. Het kweken van begrip dat het bos
niet alleen een actief economische, maar ook een conserverende
taak heeft ten opzichte van de gemeenschap, is in het algemeen
maar zeker in een pionierssamenleving als de Surinaamse, een
proces van lange adem, dat eigenlijk pas recent is ingezet. Cijfers
zijn slechts beschikbaar waar direct-economische belangen in het
gedrang kwamen. Zo werd de schade als gevolg van de grote
stadsbrand in Paramaribo (KESLER 1932) in 1821, welke overi-
gens aan een ongeluk te wijten was, precies begroot: zestien
millioen gulden! Op een vegetatiebrand werd pas acht geslagen
als die zich "tot suikerriet en kostgronden uitstrekte."

Hoe dan ook, in vroeger jaren zullen bosbranden zeker ook
grote materiële schade hebben aangericht, al was het alleen om-
dat het veel meer dan nu, nog onontgonnen en dus houtrijke
bosgebieden betrof (PI. 6&).

De bosbranden in de droge seizoenen van de jaren 1746,1767 en
1797 waren in elk geval zo hevig, dat zij het geschiedenisboek heb-
ben gehaald. Treffend zijn de woorden van WOLBERS (1861), waar
hij schrijft over de hevige bosbrand van 1746: "Te Paramaribo kon
men bijna geen adem halen van den dikken rookdamp; de zon ver-
toonde zich rood als bloed; men kon de schepen op de reede kwalijk
zien", woorden, die letterlijk geschreven hadden kunnen zijn bij de
grote bosbranden van meer dan tweehonderd jaren later.
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O V E R Z I C H T B R A N D S C H A D E A A N V E G E T A T I E

N O O R D - S U R I N A M E .

L e g e n d a

a r e a a l m e i s c h e r p b e g r e n s d e b r a n d « l a k t e n

p l a l g e b r a n d b o s , v e r s p r e i d

l o o p v u u r

g r a s / s t r u i k - b r a n d « • W -

PLAAT I. - Overzicht van de brandschade aan de vegetatie in Noord-Suriname in 1964. - Er zijn zes duidelijke brandhaarden
geweest: 1) Het Moengo-Perica gebied. 2) Ten zuiden van de Oost-West verbinding tussen de Commewijne en de Surinamerivier
3) Ten noordwesten van Paramaribo en langs de rechteroever van de Saramaccarivier. 4) Langs de Oost-West verbinding tussen de
Saramaccarivier en de Coesewijne-Coppenamerivier. 5) Ten zuiden van de landerijen van Coronie. 6) Ten zuiden van Wageningen

tussen Xickerie- en Maratakkarivier.
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PLAAT 2. - Grafiek van de gemiddelde regenval per dag per decade te Paramaribo in 1
jaren 1905-1965. - Het jaar is theoretisch verdeeld in vier seizoenen: 1) Gro/e f-egeŵ
van april tot september; 2) Grote rfroge /(/W van september tot december; 3) A7e!«« r«gtf
fyrf van december tot april; 4) A'/mie rfrogf /yrf van februari tot april. In de prakti
echter wisselen de seizoenen niet zo regelmatig, of zijn minder geprononceerd, of vall'

geheel of ten dele weg.
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PLAAT 3. - Zwampbos. - Keclits voor: Watrabébé (P/erocar/>K.s o//ici'tta/ts); achtergrond: I'ina-
palmen (£«/«/•ƒ>« o/eracea). [Foto dr. J. P. SchulzJ
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PLAAT 4. - Luchtopname (op schaal ca 1 : 1500) van een baboenbos in het Perica-
gebied direct na de brand. - Duidelijk is het 20 m brede vroeger opengekapte kanaal-
tracee te onderscheiden door een geringere dichtheid van de kriskras door elkaar

gevallen stammen.
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PLAAT 5. - De pegassebrand kwam len dele lul .->taan legen liet water van een lood-
recht op de heersende, noordoostelijke, windrichting staand ontsluitingskanaal.
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PLAAT 6a. - Luchtfoto (i : 40.000) van een gedeelte van do Lavva, waarlangs
talloze met beliulp van vuur aangelegde kostgrondjes te onderscheiden zijn in het
omringende hoog-drooglandbos; 1947/48. [Foto's PI. 6-7 KLM-Aerocarto, copy-

right CBL, Paramaribo]

PLAAT 6fc. - Luchtfoto (1 : 40.000) van het zwanip en ritsgebied ten zuiden van de
weg naar Coronie bij Km 103. - Van links naar rechts de grof getekende bosvege-
tatie van een droge zandrits. Boven- en onderaan de lichter getekende zwamp-
vegetatie. Boven opgaand zwampbos tussen open zwampen links en rechts. De

vegetatiegrenzen zijn oude brandgrenzen.
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PLAAT 7a. - Luchtfoto (ca 1 : 40.000) in het Perica-gebied, genomen in 1965, een
jaar na de brand. - De lichter getinte open verbrande vlakten steken duidelijk af
tegen de donkere bosresten. De witte lijn is de asfaltweg Paramaiibo-Moengo ter

hoogte van Km 83.

PLAAT 76. - Luchtfoto (1 : 40.000) van hetzelfde gebied als PI. 7a, genomen
in 1947. - De dikke zwarte lijn is de latere asfaltweg. De dunne omlijning
scheidt de grofgetekende hoger gelegen 'eilanden', met drasbos, van het fijner
getekende uniforme natte zwampbos. De stippellijn geeft aan waar in] 1964 het

vuur in het zwampbos door de regens uitdoofde (zie PI. 7a).
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PLAAT 8a. - De ontsluitingskanalen werden versperd door vele omgevallen bomen,
die zelf niet verbrandden.

1'LAAT 86. - Terreinbeeld in het gebied van PI. 7a, in 1971, 7 jaren na de brand. Open
landschap met resten opgaand bos.
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Verder is bekend, dat in de jaren 1846,1899,1912,1926 en 1940
zwamp- en moerasbossen van de kaart verdwenen. In 1926 gingen
volgens mededelingen van JUNKER (1940) 'honderdduizenden
hectaren' bos in vlammen op, waaronder complexen van Pos-
sentrie (//«ra crf/nïaws) ten noorden van de hoofdstad. In 1961
nog verdwenen uitgestrekte opstanden van Mierenhout (I>t/>/am
swrinamensts) in het zwampgebied ten westen van Paramaribo
en ten zuiden van de weg naar Boskamp van het toneel.

Een blik op de kaart leert trouwens dat de verhouding tussen
de natuurlijke met bos begroeide en niet met bos begroeide ter-
reinen in het Surinaamse kustgebied ruwweg 1 op 1 bedraagt
en men kan rustig stellen, dat de factor brand daarbij een grote
rol heeft gespeeld en nog speelt (GONGGRYP & BURGER 1948).

D E BOSBRANDEN VAN 1964

Normaal gesproken kan brandgevaar steeds worden verwacht
tegen het einde van de grote droge tijd. De daaropvolgende
kleine regentijd kan echter spoedig weer overgaan in een sterk
geprononceerde (kleine) droge tijd en dan is het brandgevaar
acuut.

Zo'n jaar was 1964, toen juist het kwetsbare kustgebied vrijwel
werd 'drooggelegd', van september 1963 tot mei 1964. In die
periode ging verspreid over het gehele kustgebied een areaal
van 500.000 ha vegetatie, bestaande uit bos (ca 10%), zwamp
en savanne in vlammen op, waarbij de grootste intensiteit pas
werd bereikt na maart 1964. De rookontwikkeling, vooral als
gevolg van de uitgestrekte gras- en zwampbranden in het noord-
oostelijke kustgebied, verminderde het zicht niet alleen in Para-
maribo, waar de koperen zon op het midden van de dag slechts
met moeite kon doordringen, maar ook tot ver in het achterland
(Rapport Meteodienst 1964). De als een deken in rivier- en kreek-
dalen hangende rook tot meer dan 50 km van de kust hinderde
zelfs het vliegverkeer op het vliegveld Zanderij.

Een regenval op 22 mei van 120 mm (Paramaribo) maakte
tenslotte een eind aan de vegetatiebranden, en zodra het zicht
was opgeklaard werden vier verkenningsvluchten uitgevoerd bo-
ven het gehele Surinaamse kustgebied teneinde een directe in-
druk te verkrijgen van de omvang van het geteisterde areaal. De
verkregen gegevens werden op een overzichtskaart (PI. 1) ver-
zameld.
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OMVANG VAN DE BRAND

Er zijn 6 duidelijke brandhaarden geweest:
1. Het Moengo-Perica gebied.
2. Het gebied ten zuiden van de Oost-West verbinding tussen de

Commewijne (Potribo) en de Surinamerivier (Meerzorg).
3. Het gebied ten noordwesten van Paramaribo en langs de

rechteroever van de Saramaccarivier.
4. Het gebied langs de Oost-West verbinding tussen de Saramac-

carivier (Uitkijk) en de Coesewijne-Coppenamerivier (Bos-
kamp).

5. Het gebied ten zuiden van de landerijen van Coronie (Totness).
6. Het gebied ten zuiden van Wageningen tussen Nickerie- en

Maratakkarivier.
In deze gebieden waren de min of meer aaneengesloten scherp
begrensde brand vlakten duidelijk te onderscheiden. Daarbuiten
echter werden nog grote arealen door loopvuren, ofschoon op-
pervlakkig, aangetast, doch de omvang daarvan kon door het
ontbreken van duidelijke grenzen slechts worden geschat.

Hoewel ook ditmaal de brand grotendeels woedde in de open
vegetatie van zwam pen en savannen, gingen eveneens belang-
rijke zwamp- en moerasbos-arealen, vooral in het Moengo-
Pericagebied, verloren. Dê dikke uitgedroogde pêga§§ê-lagên in
deze bossen gaven overvloedig voedsel aan het vuur. Door gebrek
aan steun vielen de bomen kriskras door elkaar (PI. 4).

SCHADE

Een schadeberekening aan staand hout heeft pas zin, wanneer
dit hout bereikbaar is voor de exploitatie. En juist het areaal
baboenbos in het Pericagebied, dat door een systeem van
ontsluitingskanalen voor de exploitatie gereed lag, werd het
zwaarst getroffen. Een gebied van ca 10.000 ha met een totale
baboenhout-voorraad van ca 25.000 m ' ging geheel verloren,
hoewel met alle middelen getracht werd zoveel mogelijk omge-
vallen, maar niet of nauwelijks verbrande, bomen nog te oogsten.
Bij een toenmalige marktwaarde te Paramaribo van S/ 2o/m3
betekende dit een direct economisch verlies van S/ 500.000, ex-
clusief het verminderde rendement der investeringen voor de
kanaalaanleg, exclusief de schade aan infrastructurele werken en
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exclusief het verlies aan toegevoegde waarde en deviezen door
het niet kunnen verwerken van het hout tot triplex (WASSINK
1964). Daar elders in het land ook schade van geringer omvang,
werd geleden aan enkele bereikbare bossen van Mierenhout en
Krapa (Cara^a gMt'ancnsis) alsmede aan particuliere eigendom-
men, kan het bovenstaande cijfer zeker als een uiterste minimum
worden beschouwd.

Veel ernstiger dan de schade van het ogenblik is echter de
schade op lange termijn, die aan dit gebied is toegebracht. De
soms 2 meter dikke laag pegasse, het in eeuwen verzamelde
organisch materiaal waarin het bos steun en voeding vond,
verbrandde geheel, daarmede een vrijwel blijvende ontbossing
veroorzakend. Met de terugkeer van het water zouden immers
op deze plaatsen diepe open moerassen ontstaan, waarin voor-
lopig geen baboenbos, een ver gevorderd stadium van een uiterst
langzaam verlopend verlandingsproces, wortel zou schieten.

OORZAAK EN GEVOLG

De kaart toont duidelijk dat het vuur het zwaarst heeft gewoed
rondom de woonkernen in het kustgebied. De oorzaak ligt dan
ook voor de hand. De mens!

Het vuur diende om kostgronden schoon te branden, de weg-
bermen te onderhouden of tot het roken van jagersbuit. Vooral
langs de wegen met hun droge bermen bleek het vuur over grote
afstanden te hebben kunnen voortwoekeren. In het door afvoer-
kanalen ontsloten Perica-zwampbos bleken de kanalen bij de
sterk doorstaande N.O.-passaat als ware schoorstenen te hebben
gefungeerd. De tussen de zwampboscomplexen gelegen relatief
minder brandbare op hogere grond gelegen bossen hebben het
loopvuur in de droge ondergroei toch ook niet kunnen stuiten,
al bleven de bomen zelf wel overeind staan.

Zo ontstonden de open kruiden- en struikzwampen, afgewisseld
door opgaand bos, die thans het landschapsbeeld langs de weg
van Paramaribo naar Moengo beheersen (PI. 8è).

B E S T R I J D I N G S M A A T R E G E L E N

Het is te begrijpen, dat in een uitgestrekt, slechts extensief
controleerbaar land als Suriname een effectieve bosbrandbe-
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scherming geen eenvoudige zaak is. Wel zijn in het verleden
wettelijke bepalingen geschapen, met name in het Wetboek van
Strafrecht (Art. 208/498) en in de Politiestrafverordening van
1942 (GB 1942 no. 152 art. 47), die het omgaan met vuur in
het openbaar regelen en veronachtzaming van de regels straf-
baar stellen; het is duidelijk dat dit toch een min of meer theore-
tische kwestie blijft, omdat de eventuele dader van een grote bos-
brand nu eenmaal niet of nauwelijks is te achterhalen.

Daarom werd reeds in het rapport van de 'Werkgroep, inge-
steld bij beschikking van de Minister van Opbouw dd. 27 juni
1961' inzake het bosbrandprobleem aan de orde gesteld, dat er in
feite slechts één oplossing is. Dat is een uoortówrenrfg ô> ie ^ra£lty&
a/gestemie ttoor/tcMwg via alle beschikbare openbare media, ge-
koppeld aan een verhoogde waakzaamheid der uitvoerende dien-
sten, als Districtsbestuur, Luchtvaartdienst, Landsbosbeheer en
Politie, in de &n/i'6&é />erioie« en op de bedreigde plaatsen.

Evenals in vele andere landen zal dus een verhoogde waar-
schuwingsactiviteit op gang moeten komen, wanneer de regen
cijfers daartoe aanleiding geven. Het verleden heeft geleerd,
dat er wel iets te zeggen is omtrent het optreden van deze kri-
tieke perioden.

Het systeem volgend van OSTENDORF, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen droge, vochtige en natte decaden (PI. 2),
geeft een overzicht van de regenval in de periode 1905-1965
aanleiding tot de volgende opmerkingen:
J. De grote regentijd ligt statistisch vast; dat wil dus zeggen
dat het in de periode mei-juli altijd regent.
2. De grote droge tijd is statistisch minder duidelijk.
3. In december bestaat er weer een vaste kans op regen.
4. De kleine droge tijd in de periode februari-april is zeer wissel-
vallig en hier treden duidelijk grote verschillen op van nat tot
zeer droog.
5. Juist de in deze periode zeer droge jaren, ook al voorafgegaan
door een verminderde regenval in december, zoals de jaren
1912, 1926, 1940 en 1964, staan geboekstaafd als beruchte
brand jaren.
6. Een eventueel bestaande regelmaat in het verschijnen der
excessieve droogten is uit het overzicht niet duidelijk, hoewel
vaak getracht is dit uit de cijfers vast te stellen (OSTENDORF
1953, KAMERLING & BROERS 1966).

Daar het dus onmogelijk is tevoren te weten hoe droog een
bepaalde periode zal zijn, moet worden teruggevallen op de
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werkwijze als boven vermeld: een verhoogde waakzaamheid aan
de hand van de lopende regencijfers. En hierbij lijkt op grond
van het bovenstaande de conclusie gewettigd, dat deze ver-
hoogde waakzaamheid in elk geval geboden is wanneer, na een
normale grote droge tijd en een verminderde regenval in december,
ook de regencijfers voor januari onder het gemiddelde blijven.

Werkelijk brandgevaar zal dus in zulke gevallen moeten wor-
den verwacht in de eerste maanden van het jaar, gedurende
de kleine droge tijd, in die gebieden die door hun aard het meest
kwetsbaar zijn: de open (woeste) gronden van het kustgebied.
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