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1
Het werk van D'Hoore is belangrijk voor het onderscheiden van fossiele
lateritisaties van recente doch heeft voor het onderkennen van accumulatieverschijnselen te velde geringe betekenis.
J. d'Hoore, Diss. Gent1953.

Ten onrechte schrijft Fox de vorming van een grondwaterpodzol op de
Fiji-eilanden toe aan de erosie van een opgeheven landoppervlakte.
J. P. Fox, Actes et Comptes Rendus 5eme Congr.
Intern, de la Sciende du Sol; Vol. IV, pag. 28-31;
Leopoldville 1954.

Bij de classificatie van de verschijnselen op de kust van Suriname en bij
de beschrijving van de ritsenbundels kan de door Armstrong Price opgestelde
nomenclatuur worden toegepast.

De uiteenlopende ouderdom van de plantages op alluviale kleigronden
in Suriname maakt het mogelijk een onderzoek in te stellen naar een eventuele
verandering in de aard van de kleimineralen ten gevolge van de ontwatering.

De ecologie van de meeste tropische houtsoorten op arme gronden wordt
overwegend bepaald door de waterhuishouding en slechts in geringe mate
door de opbouw van het bodemprofiel.

Zo spoedig mogelijk dient een proef te worden genomen met de ontwatering van een ritsenbundel in Suriname; de vestiging van gemengde
landbouwbedrijven in deze proef dient onder de directe controle te staan
van het Landbouwproefstation.

Een grote dichtheid van de agrarische bevolking is alleen permanent
mogelijk waar de vruchtbaarheid van de grond bepaald wordt door de aanwezigheid van jonge alluviale of jong-vulkanische gronden.

8
De huidige gang van zaken in het Wageningenproject in Suriname is
weinig aangepast aan de psychologie van de Nederlandse boer met betrekking
tot een monocultuur als rijst, waarbij weinig initiatief mogelijk is, daar het
programma van de veldwerkzaamheden grotendeels wordt bepaald door het
wisselende klimaat van Suriname.
9
Het landbouwonderwijs in de districten van Suriname dient reeds in de
laatste leerjaren der lagere school aan te vangen en dient te worden aangevuld
voor beperkte aantallen landbouwers door goed gerichte permanente praktijkcursussen, die meerdere jaren duren.
10
Het verdient aanbeveling op een volgend internationaal bodemkundig
congres nadere definities vast te stellen voor het begrip lateritisatie, waarbij,
naast de bodemkundige, ook klimatologische factoren een belangrijke rol
zullen moeten spelen.

Hooggeleerde EDELMAN, de bodemkundige opleiding, die ik van U mocht
ontvangen, heeft mij steeds geboeid. Het vertrouwen, dat U in mij stelde
door dit proefschrift over mijn werk in Suriname te willen aanvaarden stemt
mij tot grote voldoening.
Hooggeleerde BECKING, HOUTZAGERS en KOOLS, ofschoon ik door mijn
werkkring het contact met U grotendeels heb verloren is het mij een behoefte
U te bedanken voor mijn wetenschappelijke vorming.
Hooggeleerde EIJSVOOGEL, ik bewaar een prettige herinnering aan de tijd,
dat ik onder uw leiding werkte en aan uw belangstelling in mijn persoon en
werk.
Hooggeleerde VAN BEUKERING en DOEGLAS, het contact, dat ik slechts
gedurende korte tijd met U had, wordt door mij bijzonder gewaardeerd.
Zeergeleerde OSTENDORF, ik dank U voor de steun, die ikvan U heb mogen
ontvangen tijdens de verschillende stadia waarin dit proefschrift tot stand is
gekomen. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik mijn loopbaan onder uw leiding
heb mogenbeginnen en steldepersoonlijke vriendschap, diehieruit is ontstaan,
op zeer hoge prijs.
Weledelgestrenge LOBATO en TIGGELMAN, ik ben U erkentelijk voor uw
persoonlijke belangstelling in mijn werk en voor het feit dat de publicatie
van dit proefschrift door uw steun mogelijk werd.
Waarde HOOIJSMA, UW dagelijkse leiding bij het veldwerk was voor mij
onontbeerlijk en de steun en toewijding, die ik van U heb ondervonden,
vormen de basis van dit proefschrift. Ik zal dit dan ook niet licht vergeten.
Waarde BARKER, voor de chemische gegevens, die in deze dissertatie werden
opgenomen, en voor alle persoonlijke contact dat ik met U had, spreek ik
mijn hartelijke dank uit.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar jullie, BIHARI PARSAN,
H. MAHESH en F. W . NIEUWENDAM, diemij bij de uitvoering van het veldwerk
en zeker ook bij het vele tekenwerk ten alien tijde ter zijde hebt gestaan.
Waarde collega's van het Landbouwproefstation, aan de uit het dagelijkse
contact voortgekomen vriendschappen bewaar ik een prettige herinnering.
I should like to thank you, Dr. GUY D. SMITH, as ajunior, for the way in
which you enabled metoprofit byyour knowledge,when youvisited Suriname.
De medewerking die ikvan de Stichting voor Bodemkartering mocht ondervinden tijdens de voltooiing van dit proefschrift en de wijze waarop ik in de
kring van mijn nieuwe collega's werd opgenomen stel ik bijzonder op prijs.
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HOOFDSTUK 1
Historisch overzicht van het bodemkundige onderzoek in Suriname

INLEIDING

Bij de benutting van de natuurlijke hulpbronnen van een land vormt de
bodem een belangrijke factor. Kennis van de bodemgesteldheid behoort te
worden verkregen en vormt als zodanig een der facetten van de algemene
kennis van land en volk, die dejeugd op school door het onderwijs deelachtig
wordt. Uitbreiding van deze kennis krijgen we door de verhalen van ouderen,
die meer van het land hebben gezien. Voor dat deel van de bevolking, dat de
landbouw uitoefent, wordt deze kennis vergroot door het dagelijks contact
met de grond. In de historie van het bodemkundige onderzoek zien we dat
de kennis van de bodem zich geleidelijk uitbreidt.
§ 1.

OUDE BESCHRIJVINGEN VAN DE BODEMGESTELDHEID

De eerste beschrijvingen van Guyana, zoals deze door de kapiteins van de
schepen worden gegeven, leggen meer de nadruk op het vreemde en het
afwijkende in deze landen ten opzichte van de Europese omgeving, waar de
beschrijvers vandaan kwamen, dan dat veel over het land wordt verteld.
De handel vormde het belangrijkste aspect op deze tochten. Hiertoe werden
steunpunten langs de kust van Guyana ingericht, waar opkopers werden
achtergelaten. Nabij deze steunpunten werd hier en daar landbouw bedreven.
Zo vermeldt RODWAV (1912) dat aan de Corantijn een kleine Hollandse
nederzetting was gevestigd, waar tabak werd aangeplant. In 1613 werd deze
nederzetting door de Spanjaarden overvallen en verwoest.
Toen in 1621de Westindische Compagnie werd opgericht met een handelsmonopolie op Guyana bestond de handel voornamelijk uit het opkopen van
producten van landbouw en bosbouw van de schaarse bevolking.
Het oorspronkelijk doelwas in Guyana een volksplanting van vrije Europese
werkkrachten te verkrijgen. In 1650 vestigt WILLOUGHBY zich in Suriname.
Tabak en suiker waren de uitvoerproducten uit de landbouwsector. Voor
deze aanplantingen, en ook wel eerder, werd gebruik gemaakt van Indianan,
de z.g. rode slaven; deze waren schaars of voldeden slechts in beperkte mate
en zij werden in de loop der tijden vervangen en aangevuld door de uit Afrika
aangevoerde slaven.
De verovering van Suriname door CRIJNSSEN in 1667 bracht het land onder
Nederlands bestuur enditwerd bij deVredevan Bredabevestigd. Er bestonden
toen reeds plantages, die einde 1667 door de Engelsen geplunderd werden,
doch in november 1668keerde CRIJNSSENweer terug (BENJAMINSen SNELLEN,
1914-1917). Uit CRIJNSSEN'Sbeschrijving zienwedat erzich23 suikerplantages
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in Suriname bevonden, welke niet in de alluviale klei aan de benedenrivieren
waren gelegen, doch aan de z.g. Boven-Suriname, de Boven-Commewijne
met de zijrivieren en aan de Pararivier.
Eerst onder Gouverneur VAN AERSSEN (1683-1688) begon men plantages
langs de benedenrivieren aan te leggen. Langs de Beneden-Commewijne en
de Cottica ontstonden vele plantages. Tijdens VAN AERSSEN'S bewind groeide
het aantal plantages van 50 tot 200.
Hoewel striker voorlopighet hoofdexportproduct bleef, zien we in later
jaren ook andere producten. Na 1706 treedt export van katoen op, welke:
zijnimaximum bereikte tussen.1775 enl820. Tabak, indigo en Bixa orellana
(koesewe) werden in wisselende hoeveelheden uitgevoerd. Cacaoexport treedt
van 1706 afop en wordt na 1725-geregeld gevonden. Koffiezien we in 1724
als exportproduct en in later jaren wordt dit hetvoornaamste product van
Suriname (1725-1845).
Tot ongeveer het jaar 1800 neemt het aantal plantages geleidelijk toe. Het
plantage-areaal omvat dan terreinen in Nickerie en Coronie, langs de oevers
van de Saramaccarivier, de Surinamerievier en de Pararivier, langs de Commewijne- en de Cotticarivier, en langs de zeekust nabij de Matapicakreek en de
Motkreek. De Wilde Kust van Guyana, zoals deze door HARTSINCK (1770) en
STEDMAN (1796) werd aangeduidis in een groot landbouwgebied veranderd.
Voor 1795vinden we591plantages vermeld, waarvan er 452 uitvoerproducten
teelden en 139 plantages worden gerekend.tot de houtgronden en kostplantages; op de laatste werden de voedselgewassen geteeld ofwerd.vee gehouden
(kweekgronden). Het maximale aantal plantages bedroeg 641 in het jaar 1800.
Ineenbeschrijving vanSurinameuitdetijd van 1740-1780(ANONYMUS 1767)
wordt het grootste deel nog gevormd door de geografie, de bevolking en het
planten- en dierennjk. De bodemgesteldheid wordt globaal beschreven, voor
zover deze voor de landbouw van belang is.
„ZoveelmenvandieLandstreek beplantheeft, bestaat meest uit Moerassige.
Gronden waar va^het grootste deel, wel drie :vierden,van het Jaar,.onder
Water staat door deOverstroomingder Rivieren, . . . waar tusschen zig
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daar men ruim een of anderhalf Voet Veen vindt, kan het Riet wel twintig
Jaar groeien en om de vyftien Maanden gesneden worden". „De Gronden
in Hooge Landen, die men de bekwaamsten agt te zyn voor kakau, geeven
ookrykelykStriker,dochnietzoveelJaarenagtereenalsderegte Veengronden".
(dl. II, pag. 608 e.v.).
NEPVEU, wiens aantekeningen in 1770 het licht zien, kan over de vruchtbaarheid van de hogere gronden geen vleiend oordeel geven. Hij merkt op
dat „het Sukkelwerk (is) in de hooge Landen" (die) „niet meer als een of
twee Krop Suykerriet kunnen geven, de eerste Krop geeft wel 5, 6, ook 7 en
8 Oxhoofden Zuiker de Acker, dog zo er eentweede valt, dan krijgt men maar
eenuiterlyk twee oxhoofden per Acker en dan moet men 't Verlaaten".
BLOM (1786) concentreert zich in zijn beschrijving voornamelijk op de
kleigronden. De zandgronden, „in Para (zijn) zeer goed land voor suikerriet
en Cassave maar 't is schielyk uitgeput; rondsom Paramaribois het goed voor
alle soorten van groenten en vruchten, alsmede voor weilanden".
Over het ontstaan van de zandgronden merkt hij op dat deze „benedenlanden waarschynelijk door de zee zijn aangespoeld; men maakt het daaruit
op, vermits men in de Beneden-Commewijne, Cottica, Matapica en verdere
kreken, zeewaarts van dezelven, als mede in Suriname, tot boven Paramaribo,
banken van zand, en schulpen heeft, die men aldaar Ritsen noemt, die
gelyke strekking met de kust hebben, naamlyk oost en west; dezelven liggen
op klei, somwylen diep in den grond, en met de oppervlakte van denzelven
bijna gelyk; somwylen van zes tot agt voeten, enmeerbovendezeoppervlakte:
men heeft er die tot zes kettingen, breed zyn: hunne lengte of strekking is
zeer verschillende: . . .; men heeft er ook wel coffy, cacao, en catoen, op
geplant, welke vruchten doorgaans wel slaagen; maar vermits de grond ligt
en schraal is, duur het niet langer als agt a negen jaaren, of deze boomen
sterven, zonder dat men naderhand andereninde plaatskandoen groeien".
De ritsen had men niet gaarne in de plantages omdat ze geen bebouwbaar
land gaven, de lozing erachter (van de rivier.af) bemoeilijkten en omdat veel
Zand in de trenzen kwam bij zware regenval.
„In de Para-kreek zijn de landen vooraan gelyk aan die langs de rivier
Suriname, maar hooger op worden dezelfde meer heuvelachtig; er zyn gedeeltelyk zand-, en gedeeltelyk kleigronden; . . . men kan wel is waar, het
(suiker)riet maar tweemaal snijden, of zoals men 't aldaar noemt, het riet geeft
maar twee krop, en dan moet men het verlaaten; maar daarentegen behoeft
men geene polders te maaken, of sluizen te zetten, en na verloop van zestien
ofagttienjaaren, kan menhet opnieuwbeplanten;. . . coffy groeithier ook,....
maar de bevinding heeft doen zien, dat dezelven weinig vruchten gaven;.
wanneer men goede gronden heeft, slaagt de cacao zeer wel; de vrucht is
grooter en beter van smaak, dan die van de beneden-gronden".
Hier wordt dus een rotatie met 2 jaar suiker en 16 of 18 jaar braak uitgevoerd, terwijl men langs de benedenrivieren 15a 16jaar suiker teelt en het
land daarna eenzelfde tijd braak laat liggen.
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STEDMAN (1796)beschreef het dagelijkse leveno.a. in Paramaribo. Er heerste
daar een grote bedrijvigheid. Op een pistoolschot-afstand van de wal bij
Paramaribo lagen een 100-tal schepen, die producten laadden en slaven en
levensmiddelen ontscheepten.
Door de aanvallen van de ontvluchte slaven, de Bosnegers of Marrons, op
de plantages aan de bovenrivieren en waarschijnlijk door de verschillen in
bodemvruchtbaarheid met plantages benedenstrooms, worden de eerstgenoemde plantages geleidelijk verlaten. Ook komen er veranderingen in de
conjunctuur door verschillende oorzaken, die een ongunstige invloed hadden
op de plantage-landbouw. De koffiecultuur gaat na 1800 achteruit. W e zien
in een betrekkelijk korte periode (1790-1810) de uitvoer dalen van 14 tot
6 miljoen pond; in 1850 bedroeg de uitvoer minder dan 1 miljoen pond.
De katoenteelt vermindert na 1825 en verdwijnt ongeveer 1885. Bovendien
komt deafschaffing vandeslavernij (BritsGuyanain 1834,Nederland in 1863),
en met de emancipatie begint het wegtrekken van de plantage-arbeiders,
waardoor de plantage-landbouw in steeds groter moeilijkheden komt.
Uit de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indie citeren wij:

1832
1840
1853
1862
1873

451 plantages;
383 plantages;
263 plantages, waarvan 92 suikerplantages;
200 plantages, waarvan 85 suiker, 33 koffie en bananen, 28 cacao
en bananen, 16 katoen;
131plantages, waarvan 64 suiker, 52 cacao, 2 kofBe, 2 katoen,
koffie en cacao, 3 katoenen cacao, 2 cacao en
bananen.

Deze vermindering van het aantal plantages was in 1835 aanleiding voor
een onderzoek van TEENSTRA, die als een eenmans-studiecommissie de landbouwkundige situatieinSurinamebestudeerde. Over de gronden van Suriname
geeft hij de volgende lofzang:
„De gronden dezer kolonie zijn ongemeen vruchtbaar, vooral langs de
zeekust, (waar) men zware lagen van ongemeen vette kleigronden (vindt),
in welke men enkele zand- en schelpbanken (hier rit sen geheeten) aantreft". „Waar toch vindt men over de geheele oppervlakte dezer aarde eenen
Suriname overtreffenden vruchtbaren grond, met zulk een voor de aanplantmg zegenrijk klimaat?. . ." alle aardvruchten groeien in die drooge
zandgronden ongemeen weelderig" . . ." en hoe weelderig tiert het vee niet
op de grasryke kleilanden van de zeekust" (pag. 74 en 75, dl. I).
Zijn waarnemingen over de kust waar „het gele welzand eenen kleinen
zoom formeert , over de bodemvorming in de klei aan de kust door krabben,
over de afspoelmg b.v. in Coronie (dl. I, pag. 96 e.v.) laten ons zien, dat hij
hSwoord°P
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Hij verdeelt de gronden in zes hoofdsoorten (dl. I, pag. 100 e.v.). De eerste
groep, die der Kleiaarde of aluinaarde wordt door hem onderverdeeld in
bierie-bierie landen, mangroelanden en parwalanden. TEENSTRA'S Groningse
afkomst zien we weerspiegeld in de door hem gebruikte namen van klipklei
voor de grijze en van roodoorn voor de roodgespikkelde kleigronden.
De Veenaarde en Humus, de tweede groep, brengt gegevens o.a. over de
zandige pinalanden, waar wel veel humus is, maar „welk zand echter op vele
plaatsen te weinige kleidelen bevat, en daardoor voor spoedige uitputting
blootstaat" (dl. I, pag. 104 e.v.). „De meeste darg vindt men in de zoogenaamde palisade- of pinagronden, tusschen de rivieren Suriname en Saramacca"
(dl. I, pag. 112). Ze zouden het meeste voor koffie geschikt zijn;
De derde groep, die der ,,Kalkaarde is een ongemeen hongerige grond . . .
bevordert grootelijks de ontbinding van dierlijke en plantaardige ligchamen —
verbrandt de meststoffen — doet de planten in den regentijd spoedig groeijen,
maar kan dezelve niet aanhoudend voeden. In Suriname noemt men dezelve
S c h u l p r i t s e n ; van daar ook dat de lijken der Joden in de kalkgroeven buiten
Paramaribo zo spoedig verteerd zijn" (dl. I, pag. 107).
De vierde groep, die der „Zandaarde, is grof en korrelig; men heeft
z e e z a n d en savane-zand. Het eerste vindt men in de zeekust en in banken
of ritsen, meerendeels met schulpen vermengd; de tweede soort op de geschapene gronden. Zonder vermenging van andere aardsoorten zijn beide
doode, onvruchtbare zandgronden, die slechts het water in derzelven tusschenruimten opnemen, zonder zelve daarin te deelen, te smelten of ontbonden te
worden" „en kunnen noch vastheid noch voedsel aande wortelen der gewassen
geven". „Hoe rood en schraal zien er de zandige savanes van Boven-Para
niet in den droogen tijd uit!" „Doch wanneer de zandaarde onder eene
genoegzame hoeveelheid klei en humus vermengd is, bevordert zij het doorsijpelen en het laxeren van het overtollige water, en geeft eene vruchtbaar
makende losheid aan den grond" (dl. I, pag. 108).
De vijfde groep, die der Keizel- of Steenaarde, wordt o.a. aangetroffen
met „eene menigte donkerrode, brokkelige en met ijzerdelen doorgemengd,
zoals in Boven-Para (op de plantages) Berlijn en l'lnquietude".
De laatste groep is er een die door menselijk ingrijpen ontstaat en omvat
de „Gemeleerde of Tuinaarde en is de vruchtbaarste en beste aarde, die er
bestaat, wanneer hij, die den grond ontgonnen heeft, geene moeite en kosten
ontziet, om de verschillendeaardsoorten, humus enmeststoffen te vermengen"
(dl. I, pag. 109). Klei mengt men met kalk of met zand en kalkpuin; bij gebrek
aan het laatste gebruikt men schulpen. Klei in zand brengen is zeer goed.
Alle tuinen krijgen verder afval, houtas en roet met giervermengd. „Modder
ofslijk uit slooten entrenzen, in een natten staat over detuin gebraght, verpest
de vruchtbaarheid; droog zijnde, bevordert zij dezelve"( dl. I, pag. I l l ) ,
waarmee de verzuring bij de oxydatie van organische stof bevattende kleien
wordt bedoeld.
Bij de behandeling van de gewassen en de gronden, waar deze het beste
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kunncn worden geplant, zien we dat bij de suiker, voorzover het de hoger
gelegen gronden betreft, het z.g. „bolletrieland (bestaande uit) zand met
roode en gele klei vermengd" (dl. I, pag. 194) de beste resultaten geeft. Van
de kleigronden worden „de mangroe- of blaauwe kleilanden" als de beste
beschouwd, terwijl het net niet groeit op de „parwalanden, als zijnde voor
geene bebouwing vatbaar. Op enige plantages groeit op deze gronden zelfs
noch bies noch bamboes". Dit laatste slaat kennelijk op de zeer slechte resultaten op de kattekleigronden.
Voor de andere gewassen, zoals koffie en cacao, ontbreekt een nadere
aanduiding van geschikte hooggelegen gronden. Bij verschillende gewassen
wordt vermeld dat de „hooge zandgronden veelal te schraal en te dor zijn".
Voor Suriname wordt in het bijzonder de teelt van rijst aanbevolen, daar
„deze waterrijke kolonie voor derzelver aanbouw ongemeen geschikt is".
Overplanten is niet nodig, „men heeft hier slechts te zaaijen, van welks goede
uitslag de nog weinig bewerkte gronden de duidelijkste voorbeelden opleveren" (dl. I, pag. 430 e.v.).
Naast de beschrijving van de landbouwkundige situatie, zoals deze door
TEENSTRA werd waargenomen, ziet men dat hij aan het einde van het tweede
deel van zijn lijvig studierapport een beschouwing geeft over verschillende
landbouwgewassen die een verbetering van de landbouwkundige mogelijkheden zouden kunnen geven. Hij noemt een 20-tal gewassen, o.a. de hernieuwde tabakscultuur.
Tussen 1845 en 1853 komen een aantal Hollandse boeren in Suriname aan.
Een deel van deze boeren, aan de Saramaccarivier gevestigd, viel als slachtoffer
van tyfus; later keerde een groep naar Nederland terug en de overblijvenden
vestigden zich als veeboeren nabij Paramaribo. Nog heden ten dage vinden
we deze kolonisten, waarvan VERKADE-CARTIER VAN DISSEL (1937) de geschiedenis beschreef, als boeren nabij de stad.
De moeilijkheden op de arbeidsmarkt hadden tot gevolg, dat naar andere
arbeidskrachten werd omgezien. In 1853 kwam een immigratie tot stand van
Madeiresearbeiders;hetgrootstedeelkeerdeterug,deoverblijvenden vestigden
zich in de stad als handelaren. Ook de immigratie van Chinezen tussen 1853
en 1864 mislukte wat betreft een aanvulling van het aantal landarbeiders.
De handel werd er wel door bevorderd (STAAL 1928, SNELLEN 1933).
In 1870 werd een tractaat met Engeland gesloten over de immigratie van
Indiers. In totaal kwamen tussen 1873 en 1917 een 34.000 personen naar
Suriname. Bovendien werden tussen 1897 en 1930 een 33.000Javaanse immigranten aangevoerd. Gedurende hun contracttijd werkten ze op de plantages
en ze waren aan de poenale sanctie onderworpen; een derde deel keerde na
hun contracttijd terug (VAN EMDEN 1948); anderen bleven nog enige jaren
op de plantages werken; een deel van deze immigranten legde zich na de
contracttijd toe op de kleine landbouw.
Desondanks neemt het aantal plantages geleidelijk af. Waren er in 1873
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nog 131 plantages, in 1903 is dit aantal reeds teruggelopen tot 82, in 1913
tot 79 en thans bedraagt het aantal in bedrijf zijnde plantages in Suriname
ongeveer 30.
Cacaocultuur was in de jaren na 1850 geleidelijk belangrijker geworden,
gedeeltelijk doordat suikerplantages op cacao overgingen. De grootste export
vond plaats in 1895, waarna omstreeks het jaar 1900 de krullotenziekte in
de cacao optrad. Vooral de Creoolse kleine landbouwer ondervond hiervan
een grote terugslag (VAN LIER 1949). Bovendien daalden de koffieprijzen na
1898 en trad ook in de koffie een ziekte op. Reeds eerder (1881) had men
gepoogd om over te schakelen op de cultuur van liberia-koffie, waarmede
oogstspreiding in de koffiecultuur kon worden verkregen; desondanks ging
de koffiecultuur achteruit.
§ 2.

ONDERZOEK TUSSEN 1903 EK 1947

Door de geschetste moeilijkheden in de cultures kwam het besef naar
voren, dat onderzoek in de verschillende gewassen moest worden verricht.
We zien dan ook dat VAN BEMMELEN (1903) een onderzoek in Nederland
uitvoerde aan enige kleigronden uit Nickerie en langs de Commewijne. Het
onderzoek wordt ook in Suriname aangevangen en in 1903wordt — op advies
van Prof. Dr. F. A. F. C. W E N T — het Landbouwproefstation opgericht.
OSTENDORF (1953) beschreef de geschiedenis van dit proefstation ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. De eerste onderzoekers waren de botanicus
Dr. C. J. J. VAN HALL en de scheikundige Dr. J. SACK.
Indien we ons verder beperken tot het bodemkundige onderzoek, dat aan
het Landbouwproefstation wordt verricht, beginnen we met SACK (1906),
die de verschillen in de gehalten aan plantenvoedingsstoffen onderzocht tussen
suiker- en cacaogronden, die kortere of langere tijd in cultuur waren geweest.
De verschillen in de kleigronden waren klein, hetgeen een gevolg kan zijn
van de door hem gevolgde extractiemethode.
In 1914 kwam Dr. G. STAHEL naar Suriname en nam in 1919 de leiding
van het proefstation over. De periode 1919-1948 onder Dr. G. STAHEL kenmerkt zich door grote activiteit, die o.a. tot uiting komt in een groot aantal
publicaties over verschillende onderwerpen. Op bodemkundig of bodemscheikundig terrein verschijnen twee publicaties van Mej. Dr. J. E. VAN
AMSTEL. Zij publiceerde (1921a) een kort overzicht over de bodemgesteldheid van Suriname. Verder verscheen van haar hand (1921b) als Bulletin 41
het resultaat van een chemisch onderzoek van enige kleigronden, waarbij
landbouwkundig „goede"en„slechte"grondenwerdenvergeleken.De gehalten
aan kali en fosforzuur waren betrekkelijk hoog; het laatste element bleek
sterker gefixeerd dan het eerste. De stikstofgehalten van de grond waren laag.
Op zichzelf zou dit onderzoek van plantagegronden niet zo belangrijk zijn
geweest, als het geen aanleiding had gegeven tot een heftige polemiek tussen
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Dr. E. C. J. MOHR en de entomoloog van het Landbouwproefstation, Dr. A.
REYNE, diehet voor Dr. VAN.AMSTEL opnam. Dezepolemiek geeft een inzicht
in de volstrekt chemisch georienteerde denkwijze van deze periode.
Volgens MOHR (1921a) ontbrak een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het onderzoek, terwijl het karakter (bedoeld werd de structuur
en de consistentie) van de kleigronden onvoldoende omschreven of onderzocht
werd. Hiernaast waren volgens hem de methoden van onderzoek te veel op
Nederlandse gronden ingesteld. Pas uit een vergelijkend onderzoek met.
overeenkomstige gronden van Nederlands Oost-Indie zou kunnen worden
besloten, welke cultures in Suriname zouden voldoen. „Er zijn al te veel
Surinaamse cultures mislukt\" volgens MOHR.
Hierop volgt een antwoord van REYNE (1921), die stelt dat MOHR ongetwijfeld op dezelfde wijze zal zijn begonnen door vergelijking van „goed" en
„slecht". Bij het onderzoek in Suriname werden methoden toegepast zoals
deze door MOHR in Bandoeng in 1912 werden gepubliceerd.
De door MOHR ZO gepropageerde mechanische analyse en mineralogische
analyse der fracties, met de consistentie-bepaling volgens ATTERBERG, werden
uiteraard bij dit chemisch onderzoek niet toegepast; dit deelvan het onderzoek
stond op het programma, maar men wasvan het nut nog niet overtuigd na de
mededelingen van HISSINK (1916); voor het onderzoek naar de consistentie
was de apparatuur nog niet beschikbaar. Vergelijking van de alluviale kleigronden met overeenkomstige gronden van N.O.-Indie is verder onmogelijk
door het verschil in moedermateriaal. De mislukking van de cultures in
Suriname is verder volgens REYNE een economische en phytopathologische
en geen bodemkundige kwestie.
MOHR (1921b) geeft hierop een naschrift, maar dit levert weinig nieuwe
gezichtspunten. De strijd wordt voortgezet in „West-Indie", landbouwkundig
tijdschrift van de West.uit die dagen, waar MOHR (1922).een uitvoerige uiteenzetting geeft van zijn standpunt.
Als eerste punt voert hij aan dat men over de cultuurwaarde van de Surinaamse gronden nog geheel in het duister tast. Men weet nog weinig over de
grondtypen en de wijze waarop ze zijn ontstaan. Verder is ten tweede, mineralogisch onderzoek in Suriname nog niet geschied en is de herkomst van het
slib een nog onbeantwoorde vraag.
Men moet, ten derde, eerst de bodem in verschillende typen indelen,
alvorens men over goed en slecht een oordeel kan uitspreken, terwijl als
vierde punt aangevoerd wordt, dat vergelijking van gronden uit NederlandsIndie en Suriname in chemisch opzicht niet mag geschieden, omdat de typen
nog niet zijn vastgesteld.
De discussie rond Bulletin 41 wordt gesloten door REYNE (1922), eveneens
in „West-Indie", die op grond van vele literatuurgegevens een onderzoek
naardecultuurwaardeonnodigacht.Ruim200jaarcultuuropdeze kleigronden
heeft wel aangetoond, dat deze gronden cultuurwaarde hebben en ook dat
ze vaak meer produceren dan Indische gronden.
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Mineralogisch onderzoek is geschied van verschillende gronden en van
slib langs de kust, in Suriname zowel als in Brits-Guyana. REYNE haalt hierbij
aan de artikelen van VAN BEMMELEN (1903) en HARRISON (1908), waar men
lijsten van aangetroffen mineralen kan vinden. Het zeeslib, waarover het
onderhavige onderzoek ging, is door zijn fijnheid weinig voor mineralogisch
onderzoek geschikt. Kwarts en veldspaat werden erin aangetroffen; HARRISON
zagookzircoon enilmeniet.Deinwerkingvanhetzeewaterheeft veel mineralen
onherkenbaarveranderd. Het slibisvolgens REYNEvandeAmazone afkomstig;
hij citeert veel geografische literatuur over zeediepten en stromingen in het
zeewater.
Als antwoord op het derde punt van MOHR'S kritiek betreffende de indeling
in bodemtypen volgens klimaats- en hoogtezones merkt REYNE op dat een
dergelijke indeling alle Surinaamse kleigronden in een klasse zou doen vallen
en dus onbruikbaar is.
De rest vanhet artikelbespreekt demethodenvanchemisch grondonderzoek,
zoals deze door verschillende onderzoekers werden toegepast.
Hoewel van beide zijden opmerkingen gemaakt zijn, die van meer persoonlijke aard zijn en welke beter onbesproken kunnen blijven, zien we dat
in de discussie vooral de nadruk valt op de chemische wijze van grondonderzoek. MOHR'S opmerking dat „een ieder die maar met zoutzuur kan uittrekken zich geroepen voelt om adviezen te geven", duidt er op dat de landbouwscheikunde zonder bodemkundige basis vaak weerstand ondervond.
En, volgens de nieuwere inzichten, terecht.
Na het vertrek van Mej. Dr. VAN AMSTEL, die tot 1924 in Surinamewerkte,
kwam eerst korte tijd Ir. J. W. VAN D I J K als scheikundige. Na korte tijd werd
hij echter, evenalsvroeger SACK, belast met debetrekkingvan Gouvernementsscheikundige. In 1930 werd als landbouwscheikundige benoemd Dr. H. J.
MULLER. Deze zette eerst een onderzoek in naar de verzouting van het polderwater en de gronden van enkele Surinaamse plantages (Bulletin No. 51,1932).
Met STAHEL publiceerde hij Bulletin No. 52: Gegevens over de vruchtbaarheid
der Surinaamse binnenlanden (1933).
In dit laatste Bulletin vinden we de eerste gedegen waarschuwing tegen
de veelal optimistisch gestelde bewoordingen, waarmede de vruchtbaarheid
van de gronden in het binnenland werd beoordeeld in de verslagen van verschillende studiecommissies. STAHEL en MULLER vonden het nodig „tegenover
de opgewonden illusies tijdig wat nuchtere kritiek te plaatsen". Zij wijzen
er op, dat deze vruchtbaarheid reeds vroeger verschillende practische landbouwers is tegengevallen. Zij citeren NEPVEU en BLOM, die dit reeds hadden
genoemd. Verder moeten de Bosnegers en de Indianen hun met veel moeite
opengekapte kostgronden reeds na 1of2jaren weer verlaten wegens de afname
van de vruchtbaarheid. Ook de gronden ten zuiden van Lelydorp, waar de
kleine landbouwers waren gevestigd, waren tegengevallen wat de vruchtbaarheid betrof. Door invoering van meer producerende vaneteiten van de
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gewassen poogde men daar de productie op hetzelfde peil te houden. Dit
type van bij in-cultuur-neming snel achteruitgaande vruchtbaarheid kennen
wij thans onder de naam oerbosvruchtbaarheid.
Naast deze beschouwingen publiceerden STAHEL en MULLER een aantal
analysen van gronden met verschillende voorgeschiedenis. De armoede van
alle gronden blijkt uit de cijfers. Deze analysen worden door ons later nog
besproken, voor zover ze betrekking hebben op de gronden uit het door ons
onderzochte gebied (Hoofdstuk 10, § 1).
Hierna volgden in Bulletin No. 54, van de hand van MULLER (1937), de
resultaten van een chemisch onderzoek van een aantal kleigronden, uit verschillende delen van Suriname afkomstig.
§ 3.

ONDERZOEK NA 1947

In 1947 wordt door Prof. Ir. W. F. EIJSVOOGEL, Ir. J. A. VAN BEUKERING
en Ir. J. M. VERHOOG, verder aangeduid als de COMMISSIE-EIJSVOOGEL (1948),
een onderzoek in Suriname ingesteld naar de ontwikkelingsmogelijkheden op
landbouwkundig gebied. Tijdens dit onderzoek werd o.a. de bodemgesteldheid in verschillende delen van Suriname onderzocht. Ir. J. M. VERHOOG,
die in de Commissie-Eijsvoogel het bodemkundige werk verrichtte, werd na
de reorganisatie van het Landbouwproefstation in 1948 als bodemkundige
aan deze instelling verbonden. Zijn onderzoek werd uiteraard volgens de
moderne methode van het veldbodemkundige werk uitgevoerd en tot 1954
had hij de gelegenheid dit in dezelfde richting voort te zetten.
Hierbij werd in verschillende delen van Suriname onderzoek aan bodemprofielen verricht en werd het landschappelijke patroon, waarin de bodemtypen voorkwamen, op kaarten vastgelegd. Aan de te velde genomen monsters
werdeninhetlaboratoriumverschillendeanalysenverricht. VERHOOG(1953 a,b)
beschrijft de opzet van het bodemkundige werk en het sociaal-economische
aspect van de bodemkunde, en geeft een overzicht van de bodemgesteldheid.
De nog steeds niet gezonde economische situatie van Suriname deed de
Nederlandse Regering besluiten in 1947 het Welvaartfonds in te stellen,
waarvan het bedrag op N. fl. 40 miljoen werd gesteld. Een deel van dit geld
werd besteed aaneensystematischefoto-opname uitdeluchtvande noordelijke
helft van Suriname (boven de 4e breedtegraad) op schaal 1 : 40.000. Uit
dit materiaal werden foto-mozai'eken vervaardigd van dezelfde schaal en door
samenvoeging en verkleining werden ook mozai'ken op schaal 1 : 100.000
samengesteld. Bovendien werden van de gebieden met landbouwoccupatie
nog foto's op schaal 1 : 20.000 opgenomen.
De uitwerking van dit fotomateriaal tot topografische werkkaarten werd
opgedragen aan een in 1947 opgericht CENTRAAL BUREAU LUCHTKAARTERING
(UB.L.). Als bodemkundige werd aan deze instelling verbonden Ir J J
VAN DER EIJK. Tezamen met een houtvester en een geoloog werd door hem
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een groot gedeelte van Suriname verkend. Over deze werkzaamheden verschenen in totaal 15 publicaties, waarvan een drietal op bodemkundig gebied.
In 1948/49 werd een Natuurwetenschappelijke Expeditie uitgerust, door
verschillende instanties gesteund, die voornamelijk onderzoek verrichtte in
het N O van Suriname, in Coronie enopde Tibitisavanne. Tijdens deze tochten
werd bodemkundig onderzoek doorProf.Dr. J. P. BARKER en Dr. A. BROUWER
verricht. Een klein deel van het bodemkundige werk werd tot nu toe gepubliceerd en wordt door ons verder besproken.
De voorstellen van de COMMISSIE-EIJSVOOGEL betroffen het inrichten van
enige bevolkings-rijstpolders (Nannipolder en Henarpolder) en het inrichten
van een proefpolder (dePrins Bernhardpolder) alsvoorloper van een gemechaniseerd groot-landbouwrijstbedrijf (het Wageningenproject). Hiertoe werd
opgericht de Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in
Suriname (S.M.L.). Door het Welvaartsfonds werd de S.M.L. tevens opgedragen een onderzoek naar de landbouwkundige mogelijkheden in de oude
kustvlakte. Dit leidde tot de vestiging van het Lelydorpplan. Door Ir. J. A. H.
Hendriks — later ook met en door E. J. H. Glavimans — werd een bodemkartering uitgevoerd op de gronden van het Lelydorpplan en in de naaste
omgeving.
Deze publicatie beschrijft een deel van het bodemkundige onderzoek dat
sinds 1947 in Suriname door het Landbouwproefstation werd uitgevoerd.
De daarbij gevolgde methode van onderzoek wordt in het tweede hoofdstuk
uiteengezet.
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HOOFDSTUK 2
Hct bodemkundige onderzoek door het Landbouwproefstation
in Suriname sinds 1947

§ 1. WlJZE VAN ONDERZOEK

De moderne methoden van bodemonderzoek zijn gebaseerd op de eigenschappen van de opeenvolging van bodemhorizonten, die tezamen het bodemprofiel vormen. Dit onderzoek geschiedt te velde bij de bodemkartering,
waarbij verschillende bodemtypen aan hun eigenschappen worden vastgesteld
en herkend. De ligging en de begrenzing van de verschillende bodemtypen
worden te velde bepaald en op een kaartbasis ingetekend. De bodemkaart,
die zodoende ontstaat, geeft de ligging van de bodemtypen in het terrein.
Deze kaart vormt met het bijbehorende verslag, waarin de landbouwkundige
eigenschappen van de bodemtypen worden beschreven, de basis voor verdere
uitbreiding of verbetering van het landbouwareaal. Bij het bodemonderzoek
worden tevens monsters genomenvan verschillende horizonten van de bodemprofielen; deze monsters worden in het laboratorium onderzocht op hun
fysische en chemische eigenschappen. Vooral van belang zijn de mechanische
samenstelling in verband met de doorlatendheid en het waterhoudend vermogen van de grond en de vruchtbaarheid van de grond, uitgedrukt in het
gehalte aan voedingselementen en andere karakteristieke eigenschappen
zoals de aard van en de hoeveelheid kationen aan het klei-humuscomplex
gebonden, de zuurgraad, enz.
Dit bodemonderzoek, dat vooral in de gematigde luchtstreken een grote
vlucht heeft genomen, wordt in de laatste jaren meer en meer in de tropen
toegepast. Uit de literatuur kunnen we zien dat in de laatste jaren een groot
aantal bodemkundige onderzoekingen in de tropen plaats vindt. Bij de ontwikkeling van de z.g. minder-ontwikkelde landen wordt de behoefte gevoeld
aan bodemkaarten, die als hulpmiddel moeten dienen voor het opstellen van
plannen tot verbetering van de inheemse landbouw.
VoorSuriname is dit moderne bodemkundige onderzoek begonnen met de
werkzaamheden van de COMMISSIE-EIJSVOOGEL in 1947. Het onderzoek
beperkte zich tijdens dit bezoek uiteraard tot enkele verkenningen in bepaalde
delen van Suriname, die voor de landbouwkundige ontwikkeling perspectief
zouden kunnen bieden.
_De werkwijze voor de bodemkartering werd later door VERHOOG (1953 b)
uiteengezet. Op verschillende plaatsen in het land zouden volgens hem geoccupeerde onderzoekgebieden bodemkundig nauwkeurig moeten worden geinventariseerd, ten einde te kunnen aangeven met welke maatrepelen een
verbetering van de bestaande landbouwkundige toestand zou kunnen worden
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verkregen. De kartering van gebieden, die in aanmerking komen voor
uitbreiding van het landbouwareaal vormde het tweede punt van zijn
programma.
Het eerste inleidende onderzoek werd verricht in de Cultuurtuin nabij
Paramaribo, die grotendeels als proefveld bij het Landbouwproefstation in
gebruik is en waarvan gedetailleerde bodemkundige kennis derhalve was
vereist. Het eerste onderzoekgebiedwerd gevormd door een gedeelte van de
jonge kustvlakte: het ritsenlandschap ten westen van Paramaribo, dat vooral
door de huidige occupatievorm en door de ontwateringsmoeilijkheden een
nauwkeurig onderzoek rechtvaardigde. Het onderzoek bleef tot dit laatste
gebied beperkt. Het werk in de Cultuurtuin en in het eerste onderzoekgebied
werd door VERHOOG uitgevoerd, doch werd helaas niet gepubliceerd.
Het tweede onderzoekgebiedwerd gelegd in de oude kustvlakte en wel in
het ontsloten deel daarvan tenZvan Lelydorp.Bij ons onderzoek in dit gebied
sinds 1952 werd tevens de behoefte gevoeld de kennis over de bodemgesteldheid van het aangrenzende deel van de jonge kustvlakte uit te breiden. Voor
de vergelijking van de jonge en de oude kustvlakte werd ook onderzoek in
andere ritsencomplexen van de jonge kustvlakte verricht. Deze publicatie
beperkt zich echter, wat de jonge kustvlakte betreft, tot het zeer-fijnzandige
ritsenlandschap, omdat daar het belangrijkste landbouwareaal op de ritsencomplexen wordt aangetroffen en in de toekomst uitbreiding van dit areaal
wordt overwogen.
Aan de hand van drie bodemkaarten, die op schaal 1 : 10.000 werden
opgenomen als gedetailleerde overzichtskaarten en die op schaal 1 : 20.000
worden gereproduceerd, wordt de bodemgesteldheid in dit deel van Suriname
toegelicht. Dit „karteringsgebied" vormt een deel van het gebied, dat tussen
Paramaribo en Onverwacht bodemkundig is onderzocht.
Voor zover.de basiskaarten dit toelaten, worden deze bodemkaarten bladsgewijze klaargemaakt.Het Landbouwproefstation sloot zich aan bij de bladindeling van het Centraal Bureau Luchtkaartering. De basisvan deze indeling
wordt gevormd door de genummerde bladen schaal 1 : 100.000 die, te beginnen in de N W hoek van Suriname, van 1 af regelsgewijs zijn genummerd
van W naar O. Een dergelijk blad beslaat 50 km lengte bij 40 km breedte.
Deze bladen zijn verdeeld in 4 bladen schaal 1 : 40.000, welke worden
aangeduid door het bladnummer 1 : 100.000 en a, b, c en d voor resp. het
NW, N O , Z W en ZO blad. De bladen 1 : 100.000 en 1 : 40.000 zijn als
ontschrankte foto-mozaiken afgeleverd, waarbij het basismatenaal werd
gevormd door foto's op schaal 1 : 40.000. Deze twee soorten mozaieken
zijn van genummerde km-coordinatenvoorzien waarbij blokken van 2 X 2Jon
werden gevormd uit de even km-aantallen.
, , 1 1 1
Voor de indeling in kaartbladen op 1 : 10.000 wordt een blad schaal
1 : 100.000 in achten verdeeld in de lengte en de breedte Zodoende ontstaan
64 bladen schaal 1 : 10.000, die 6% km lengte by 5 km breedte beslaan
De nummering van de laatste bladen geschiedt weer regelsgewyze van W
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naar O ; de aanduiding geeft het bladnummer 1 : 100.000 en het bladnummer
1 : 10.000, b.v. 5-11, 5-12 enz.
§ 2 . BODEMCLASSIFICATIE

De bodemtypen, die bij de bodemkartering van elkaar worden onderscheiden, vormen eenheden, waarbinnen deverschillen in landbouwkundige waarde
verwaarloosbaar zijn, doch waartussen duidelijke verschillen bestaan.
De bodemtypen kunnen op verschillende wijzen met elkaar in verband
worden gebracht. Ze moeten voor een duidelijk overzicht van de overeenkomsten en de verschillen worden ondergebracht in een systeem, waarby
bepaalde eigenschappen of groepen van eigenschappen als criteria voor die
overeenkomst of dat verschil worden gebruikt. De bodemclassificatie vormt
het onderdeel van de bodemkunde dat zich hiermede bezig houdt.
In de loop der laatste 25 jaar hebben zich voornamelijk twee systemen van
bodemclassificatie ontwikkeld, die beide gebaseerd zijn op het bodemtype
als laagste eenheid. Wij bespreken hierbij verder niet die classificatiesystemen,
die b.v. op de zwaarte van de gronden of op de chemische eigenschappen van
bouwvoormonsters berusten.
"Het eerste systeem, het landschappelijkesysteem van bodemclassificatie,
wordt in Nederland toegepast en ontleent zijn bruikbaarheid aan het feit
dat het aangepast is aan jonge, merendeels alluviale gronden, die nog weinig
ontwikkeling van de bodemprofielen laten zien. Er bestaat tussen de bodemtypen diein delaagstecategorievan het systeemworden geplaatst een verband,
dat aan de ligging in het landschap is verbonden. Bij proefveldkartering kan
het bodemtype nog in een aantal bodemfasen worden verdeeld.
In de tweede categorie worden de bodemtypen verenigd tot bodemreeksen,
waarbij tussen de bodemreeksen een zodanig geografisch verband bestaat,
dat de verschillen tussen de bodemreeksen slechts berusten op verschillen
in waterhuishouding, samenhangend met de topografische ligging.
In de derde categoriewordendebodemreeksenvolgenshungeografische ligging en het verband daartussen gegroepeerd tot landschapselementen. Tussen
dezelandschapselementenbestaatweergeografischverband,waardoordehoogteverschillenendaardoordeontwateringstoestand in grotelijnenworden bepaald.
In de vierde categorie worden de landschapselementen verenigd tot landschappen, die een geografisch samenhangend begrip vormen en die overeenkomen in de mineralogische samenstelling en in de geologische opbouw,
maar die verschillen in relief en algemeen drainagepatroon.
De landschappen worden in de vijfde categorie verenigd tot formaties,
welke overeenkomen m geologische leeftijd en een bepaalde geschiedenis
hebben doorgemaakt, waardoor ze tot eenzelfde geologische eenheid behoren.
De naamgevmg bmnen iedere categorie wordt zodanig uitgevoerd dat in
denaam reedseen overzicht van de ligging en zomogelijk van de voornaamste
eigenschappen wordt verkregen.
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Deze landschappelijke classificatie biedt in jonge gebieden, vooral van
sedimentair karakter, een bruikbare methode. Zodra de landschappelijke
Jiggingvager wordt en de verschillen in de bodemgesteldheid niet meer scherp
samenvallen met landschappelijke criteria, zullen we hiernaast door nauwkeurige profielbeschrijvingen vergelijkingsmateriaal moeten verkrijgen, terwijl
het laboratoriumonderzoek een grotere plaats gaat innemen.
Het tweede systeem, het taxonomischesysteem van bodemclassificatie, is
in Amerika het meest ontwikkeld. Dit hangt samen met het niet-alluviale
karakter van de meeste gronden in de U.S.A. Het systeem isnog niet definitief
vastgelegd in al zijn onderverdelingen, maar het gaat uit van de bodemserie
in de tweede categorie, die het centrale concept vormt en een groep gronden
omvat, die een gelijke profielbouw en -ontwikkeling vertonen en die uit
hetzelfde moedermateriaal zijn ontstaan. In de eerste categorie wordt de
bodemserie verdeeld in een of meer bodemtypen naar de textuur van de
bovengrond. De tendens tot de vorming van series met een type is aanwezig.
In de hoogste, de zevende, categorie wordt bij deze classificatie een tiental
klassen onderscheiden naar de aard en de mate van bodemvorming. Op
genetisch-morfologische gronden wordt in de 6e, 5e, 4e en 3e categorie een
groot aantal onderverdelingen voorgesteld. Het taxonomische systeem van
bodemclassificatie dwingt door de voorlopig gegeven indeling tot zeer nauwkeurige waarnemingen aan de bodemprofielen en ontleent hieraan veel van
zijn waarde. Door Dr. GUY D. SMITH werden in Suriname waarnemingen
aan verschillende bodemtypeii verricht, die ten dele zijn verwerkt in de 5th
Approximation van de ^Outline of a Scheme of Soil Classification".
De overeenkomst tussen deze beide systemen van bodemclassificatie ligt
in de eerste twee categorieen, die eenheden vormen met een bepaalde landbouwkundige waarde. In de hogere categorieen hebben de eenheden van het
taxonomische systeem geen bepaalde landbouwkundige betekenis, doch in
het landschappelijke systeem van bodemclassificatie blijft deze betekenis
aanwezig (EDELMAN 1954). Bovendien biedt het landschappelijke systeem
grote voordelen bij de kartering van minder-ontwikkelde landen, als bij deze
kartering luchtfoto's worden gebruikt na analyse (BURINGH 1954, 1955;
VEENENBOS 1956). Extrapolatie van luchtfotoanalysen kan bij een gelijke
morfologie van het terrein leiden tot het verwaarlozen van verschillen in
moedermateriaal of in mineralogische samenstelling en mag daarom niet
zonder veldonderzoek worden uitgevoerd.
Bij de bodemclassificatie in Suriname werd in de jonge kustvlakte alleen
de landschappelijke classificatie toegepast, daar we te maken hebben met een
Jong alluviaal gebied. In de oude kustvlakte werd de hoofdindeling landschappelijk gehouden tot en met de categorie der bodemreeksen. Binnen de laatste
eenhedenwerd het onderscheid gelegd opkenmerkenvolgenshet taxonomische
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systeem van bodemclassificatie. De duidelijk opgetreden bodemvorming in
dit gebied maakt dit mogelijk en wenselijk; veel waarschijnlijk oorspronkelijk
landschappelijk gescheiden eenheden zijn door bodemvorming sterk yeranderd
en de verschillen kunnen beter genetisch-morfologisch tot uitdrukking
worden gebracht.
Voor de overzichtskartering wordt zowel in de jonge als in de oude kustvlakte een landschappelijk systeem voorgestaan, omdat dit in de gegeven
situatie bet meest geschikt bleek. Voor de oude kustvlakte zijn nog te weinig
overzichtskarteringen langs lijnen in gesloten bos uitgevoerd, zodat dit systeem
nog niet in alle opzichten volddende is getest. In open terrein kon met dit
landschappelijke systeem goed worden gekarteerd. In de jonge kustvlakte
kan landschappelijk goed worden gekarteerd, ook in gesloten bos. In beide
landschappen zijn de analysen van luchtfoto's onmisbaar gebleken.
§ 3.

GEBRUIKTE METHODE BIJ PROFIELBESCHRIJVINGEN

Bij de beschrijvingen van bodemprofielen werd gebruik gemaakt van de
normalisatie volgens het Soil Survey Manual van het U.S. Department of
Agriculture.
Horizonten der bodemprofielen
Hierbij werden de benamingen aangehouden van de indeling in A, B, C en
D horizonten met een onderverdeling, zoals aangegeven op pag. 174-183
van het Soil Survey Manual.Verschil in moedermateriaal werd aangegeven
door romeinse cijfers I, II enz. v66r de horizontaanduiding: b.v. I A P , A2g,
AB g) II B2tg, III C, g .
Kleuren
Kleurbeschrijvingen werden uitgevoerd met de bij de Munsell Color
Company verkrijgbare bladen 7,5 R, 10 R, 2,5 YR, 5 YR, 7,5 YR, 10 YR,
2,5 Y, 5 Y, 5 GY, 5 G en 5 B (zie Soil Survey Manual pag. 189 t.m. 203).
Vlekking
De vlekking werd beschreven volgens dezelfde aanduiding (zie SoilSurvev
Manual pag. 191-193).
'
aanta

l
weinig
matl
§
vee
*
§evlekt
grootte
fl n
J
middelmatig
^
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abundance
few
common
many
mottled
size

fine
medium

coarse

contrast
zwak
duidelijk
sterk
roest

contrast
weak
distinct
prominent

: dunne pijpachtige vlekking langslevende of dode wortelgangenof
langs wormengangen.

Textuur
Deze werd aangeduid met 4 componenten:
klei
: kleiner dan 2 micron
clay
stof
: tussen 2 en 53micron
silt
zand
: tussen 53en 2000micron sand
grind : groter dan 2 mm
• gravel
De grootteklassen van het zand zijn:
zeerfijn : 53- 105micron
very fine
fijn
: 105- 297micron
fine
grof
: 297- 840micron
coarse
zeergrof : 840-2000 micron
very coarse

Fig. 1
Textuurdriekhoeksgrafiek
Texturalclass names
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De textuurklassenvandegrondwerdvastgestelduitdeeerste3 componenten
volgens de textuurdriehoek (zie fig. 1). De textuurklasse klei werd verdeeld
in klei en zware klei door een lijn welke de punten 70-0-30% en 50-40-10%
verbindt.
De naam „ertszand" werd gebruikt voor zand met opvallend veel donkere
mineralen.
Structuur
Structuur werd beschreven met 3 kenmerken (zie Soil Survey Manual pag.
225-230):
duidelijkheid
structuurloos
zwakke
matige
sterke

grade
structureless
weak
moderate
strong

grootte
. dikte, lengte en breedte
zoals aangegeven in tabel 6 op
pag. 228 Soil Survey Manual

class
asdefinedonpage 228
Soil Survey Manual

type
kruimelstructuur
afgerond blokkig
blokkig
prismatisch
platig

type
crumb
subangular blocky
blocky
prismatic
platy

Consistentie
Voor de consistentie werd de terminologie van de Soil Survey Manual
aangehouden (zie pag. 231-234).
I. Natte grond
A. kleefvermogen
niet klevend
zwak klevend
klevend
sterk klevend
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I. Wet soil
A. stickiness
nonsticky
slightlysticky
sticky
very sticky

B. Plasticiteit
niet plastisch
zwak plastisch
plastisch
zeer plastisch

B. Plasticity
nonplastic
slightlyplastic
plastic
veryplastic

II. Vochtige grond
los
sterk openwrijfbaar
openwrijfbaar
vast
zeer vast
uiterst vast

II. Moistsoil
loose
veryfriable
friable
firm
very firm
extremelyfirm

III. Droge grond
los
zacht
weinig hard
hard
zeer hard
uiterst hard
§ 4.

III. Dry soil
loose
soft
slightly hard
hard
veryhard
extremely hard

NAAMGEVING DER BODEMTYPEN

De naamgeving van de bodemtypen bij de landschappelijke classificatie
van gronden wijst zoveel mogelijk reeds in die naam op de positie, die het
bodemtype in het landschap inneemt (zie §2 van dit hoofdstuk).
Bij de taxonomische classificatie wordt het bodemtype volgens het engelse
spraakgebruik aangeduid met de naam van de bodemserie en de textuur van
de bovengrond. In het nederlandse taalgebruik is een aanduiding zoals:
Bona zeer fijne zandige leem niet mogelijk. Beteris: de zeer fijne zandigeleem
van de Bona-serie. Daar dit bij herhaaldelijk gebruik in de tekst op ernstige
bezwaren stuit wat de zinsbouw betreft, is zoveel mogelijk variatie gebracht
in de tekst, waarbij de volgende aanduidingen werden gebruikt:
Bona-serie: zeer fijne zandige leem,
Bona-serie: bodemtype zeer fijne zandige leem,
het bodemtype zeer fijne zandige leem van de Bona-serie.
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HOOFDSTUK 3
Geologische en bodemkundige indeling van Suriname

§ 1.

GEOLOGISCHE INDELING VAN SURINAME

DeindelingvanhetgeologischesysteeminSuriname (JAARBOEK GEOLOGISCH
1954) berust op een aantal taxonomische eenheden: systeem, formatie, serie en groep, waarin de thans gedefinieerde
gesteenten en alluvia zijn ondergebracht, terwijl de mogelijkheid bestaat bij
het toenemen van de geologische kennis de indeling verder uit te breiden.
De huidige indeling wordt in tabel 1weergegeven;hierbij wordt in de laatste
kolom tevens de ouderdom van de gesteenten aangeduid.
Binnen het door ons te bespreken gebied zien wetwee series: de Demeraraserie en de Coropina-serie. Deze twee geologische series stemmen overeen
met de door ons onderscheiden formaties in bodemkundige zin, waarbij naast
de termen Demeraraformatie en Coropinaformatie de namen resp. jonge
en oude kustvlakte ingang hebben gevonden.
De Demeraraformatie of de jonge kustvlakte vinden we als een aaneengesloten strookvan wisselende breedte langsdeSurinaamse kust van de Atlantische Oceaan. In het O is deze strook smal en niet meer dan 30 km breed;
naar het W toe wordt de jonge kustvlakte geleidelijk breder; zij is daar tot
100km breed. De totale oppervlakte bedraagt rond 1.000.000ha. Het grootste
deelvandejongekustvlakte bestaat uit eenlaaggelegen zwareklei,die beneden
tot iets boven het gemiddelde zeeniveau ligt. Onder natuurlijke omstandigheden staat hij dus onder water; hij isbegroeid met een kruidachtige vegetatie,
plaatselijk metbos.Dezealszwampbekend staandeterreinen vormen ongeveer
80% van de jonge kustvlakte. Plaatselijk komen in deze kleivlakte hoger
gelegen, zandige, meest langgestrekte lichamen voor, die in Suriname als de
ritsen bekend zijn. Ze worden overwegend aangetroffen in complexen, waar
de ritsen dichter bij elkaar liggen. De meeste ritscomplexen vinden we in
het midden en in het oostelijk deel van dejonge kustvlakte. Onder natuurlijke
omstandigheden dragen de ritsen drasbos en ritsbos (LINDEMAN en MOOLENAAR, 1955); hun begroeiing steekt daardoor duidelijk af tegen de overwegend
kruidachtige vegetatie der zwampen.
Ten Z van de jonge kustvlakte vinden we een strook, waarin verspreid
gelegen drogere zandige tot drassere stoffig-kleiige terreinen worden aangetroffen: de eerste in meer gestrekte, de laatste met meer afgeronde vormen.
In totaal omvat deze oude kustvlakte of Coropinaformatie een strook van rond
1.000.000ha. De helft hiervan bestaat uit van nature met bos begroeide droge
tot drasse terreinen, die in complexen verenigd liggen. Deze complexen zijn
plaatselijk sterk versneden, waardoor ze soms uit een groep eilanden bestaan.
lussen en m de complexen vinden welaaggelegen zwampen, die qua leeftijd
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