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bied der Boven Suriname, in verband met het grote combinatieplan
waaraan de naam van Prof. Van Blommenstein verbonden is. Vooral
op Brokopondo, 126 km stroomopwaarts op de Surinamerivier, concentreert zich de activiteit. De stuwdam zou 45 m diep worden en dammen
tussen de Suriname en de Tapanahony zouden ook de beschikking
geven over water van de laatste en van de Sarakreek.
Er schijnt uitzicht te bestaan dat binnen niet te langen tijd ook de
luchtkaartering van het zuidelijk deel van Suriname ter hand genomen
zal worden.
Een e x p e d i t i e , in het begin des jaars uitgerust, met de bedoeling een onderzoek in te stellen naar den gezondheidstoestand in het
Z.O. van Suriname, kreeg een ruimer taak, in verband met een eventuele reorganisatie van het binnenlands bestuur; ook gingen er twee
geologen mede.
Ten einde den l a n d b o u w tot bloei te brengen behoort de nodige
kennis aanwezig te zijn van het bewerken en voor de markt gereed
maken der agrarische producten en moet de vereiste outillage daarvoor
in het land ter beschikking zijn. Om in de leemten op dit gebied in
Suriname te voorzien, is een landbouw-technoloog aangesteld, die
samen zal moeten werken met een industrieel econoom, tot wiens uitzending naar Suriname eveneens besloten werd.
Een rijst-deskundige bezocht Suriname en met hem werd de tot
dusver gevolgde politiek besproken, op het gebied van opkoop der
padi en organisatie van den export, waarover door de producenten
nogal eens geklaagd is. Ook een expert uit Indo China kwam zich
oriënteren.
De citrus-aanplant neemt thans 2400 ha in beslag, waarvan 1600 in
productie, terwijl de oogsten groter worden naar mate de jonge bomen
gaan dragen; het is dus van het grootste belang dat de export voortgang heeft. En ook de verwerking van het onverkoopbare of niet voor
uitvoer geschikte haar beslag krijgt. Met het oprichten eener sappenfabriek, welke liefst nog dit jaar in bedrijf zou moeten komen, is het niet
vlot gegaan, ook omdat er aanvankelijk geen eenstemmigheid bestond
tussen de landsregering en de producenten, de grote (plantages) en de
kleine. Een ogenblik leek het of er van de gehele onderneming niets
komen zou, maar later kwamen de partijen toch wel weder tot elkaar.
Of er iets definitiefs besloten werd is thans nog niet bekend.
De indertijd opgerichte naaml. vennootschap voor de teelt en het
conserveren van fruit is geliquideerd; haar eigendommen kwamen ter
beschikking van den hypothecairen schuldeiser, het Welvaarts Fonds.
Op de begroting voor 1952 zal een bedrag van 75.000 uitgetrokken
worden ter aflossing der schuld van de Citrus Centrale aan de Sur.
Bank; bovendien werd voor dit jaar 30 tot 60 mille aangevraagd voor
steun aan den export van citrusvruchten. Men noemt de concurrentie
van de V.S. als een der gevaren voor het Surinaamse bedrijf; de Amerikaanse vruchten zouden, wegens genoten subsidie, goedkoper verkocht
kunnen worden. Een expert van het Plan Bureau verweet de Nederlandse regering gebrek aan medewerking tot het slagen der citruscultuur voor export, maar moest zijn beschuldiging later, onder aan-

