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In Nickerie, waar ook inheemsen voor boerderijen in aanmerking
komen, zijn kleine landbouwers uit Coronie en Saramacca op bezoek
geweest, ter oriëntatie.
De zeer aanzienlijke kosten van het eventueel uit te voeren Van
Blommenstein- of Brokopondo-plan zijn uiteraard niet in het tienjarenplan opgenomen. Nadat ter plaatse onderzoekingen waren aangevangen,
waarvan de uitslag wellicht tot enige wijziging van het aanvankelijke
project geleid zou hebben, bleek vrij onverwacht dat er onderhandelingen gaande waren met een Franse maatschappij, betreffende de uitvoering. Deze onderneming, die ook al deskundigen uitgezonden heeft
voor een onderzoek, verkreeg optie voor de uitvoering en de levering
van installaties; zij schijnt ook niet ongeneigd zich bij de financiering te
interesseren. De transactie met de Fransen heeft ook hier te lande nogal
opzien gebaard; men vroeg zich in de pers af, of dan de Nederlandse
waterbouwkundigen niet in de eerste plaats in aanmerking hadden behoren te komen. Het schijnt evenwel, dat de onzen niet de ervaring
hebben, nodig voor den bouw van een zo groten stuwdam als waarvan
hier sprake is; Nederlandse aannemers zouden m ieder geval echter
voor de uitvoering van onderdelen, de Nederlandse industrie voor de
levering van bepaalde installaties, in aanmerking komen. Een zeer
belangrijke vraag blijft, of men afzet zou kunnen vinden voor den op te
wekken electrischen stroom, het voornaamste doel van het plan, wat in
de eerste plaats afhangt van de bereidheid der bauxietindustrie om de
grondstof in Suriname zelf tot aluminium te verwerken.
Er is een commissie ingesteld om advies uit te brengen in zake „technical assistance" onder het „Point Four Program".
Het ligt voor de hand, dat met het oog op Suriname's toekomst vooral de 1 a n d b o u w bevorderd dient te worden; minerale rijkdommen
zijn bestemd om eenmaal uitgeput te geraken. Het voornemen van den
Nederlandsen minister van Landbouw etc. om volgend jaar Suriname te
bezoeken, getuigt van de belangstelling, ook in het moederland.
Op de wereldmarkt bestaat nog altijd een te kort aan rijst en Suriname
is nu wel gebleken een belangrijke producent te kunnen worden. Om
het thans nog bestaande verlies door bederf etc. te kunnen beperken,
heeft de landsregering besloten een aantal kleine silos aan te kopen, welke
bestemd zijn later door landbouwers-coöperaties overgenomen te worden.
Van de oude cultuurproducten levert thans de koffie al heel weinig
meer op, juist nu in Brazilië een zo grote bedrijvigheid heerst, om voor
de uitgeputte terreinen nieuwe gronden te ontginnen. Met de rehabilitatie der cacaocultuur in Suriname wordt nog steeds ijverig voortgang
gemaakt.
De verpakking etc. van den laatsten citrusoogst gaf aan de „Centrale",
wier subsidie uit de openbare kas goedgekeurd werd, druk werk. Er is
begonnen met de verscheping naar Nederland in afgekoelde scheepsruimen, volgens het „Raschigsysteem", waarmede een zeer bemoedigend
resultaat verkregen werd. Een fabriek ter verwerking van een deel
der productie tot sappen is er nog steeds niet, doch er bestaat thans
gegronde verwachting dat de bouw van een zodanige fabriek het volgend
jaar een feit zal worden.
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