1
580

SÜRINAAMSCHE PRODUKTEN

Eigenlijk is er geen enkele kuituur ginds die niet haar zwak
punt heeft, en eenige zijn door deze zwakte ter aarde geduikeld.
„Op enkele plaatsen is echter een irrigatie tot stand gebracht (in
eenige polders in Nickerie, in een deel van de Saramacca-polder)".
De kokosnoot wordt geteeld „op eenigszins groote schaal". Op
de zandige gronden van Coronie, bij den mond van de Marowijne,
in een deel van Nickerie en langs den spoorweg bij Lelydorp groeit
de klapper goed. Copra wordt in Suriname niet bereid, zegt de
gids. De Encyclopaedie zegt anders (blz. 415), vertelt van proefzendingen die enkele malen weggingen en een goeden afzet vonden, en van het vetgehalte dat grooter is dan dat van de Javaansche copra. Maar dadelijk daarop volgt een alinea over „Ziekten
en plagen". Is er dan niemendal in dit land dat goed gedijt ? Toch
wel: een van de vele aardige afbeeldingen die het boekje sieren
geeft een voor mijn doel expressieve groep kinderen te zien, kleine
en grootere; dit goedje gedijt blijkbaar uitstekend. Grappig is
het onderschrift „Cocosnoten in Coronie"; er is nl. op het plaatje
geen enkele noot te zien; misschien is in Coronie deze naam in gebruik voor het jonge goed.
Over oliën en vetten, noten en zaden als geneesmiddelen, ook
als voedsel gebruikt onderrichten ons een paar bladzijden; een
kleinigheid over „eenige dieren en producten van dierlij ken oorsprong" ten slotte.
Zoodat er nogal wat valt te leeren uit dit boekje, vooral wanneer men 't behoorlijk gebruikt, dus bij de wandeling langs de
kasten. Het is gemakkelijk leesbaar, in vrij goed Hollandsch geschreven. Tegenover den titel staat een kaartje van Suriname 1:
3.000.000 en tusschen den tekst prijken lichtdrukken van een straat
in Paramaribo; de reeds vermelde sluis; het grondje met cassave,
maïs, bacoven en eenige inlandsche dames; het grondje van een
Britsch Indiër, met vruchtboomen en koestal; de markt van Paramaribo; man en vrouw van de Boschnegers in huis-kostuum;
de Bauxiet-ontginning te Moengo; het goudwasschen met de longtom; kappen van suikerriet; kof f ie-plantage met vaartrens (sloot);
aanplant van sinaas-appels; een klapperbosch in Coronie.
Juist omdat het zoo elegant over vele dingen heenglijdt, schijnt
't mij een aardig hulpmiddel bij het onderwijs.
SN.

