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VOORWOORD

Tegen het einde van mijn studie in de culturele antropologie groeide
bij mij steeds meer het besef, dat men een niet-westerse samenleving niet
het beste door onderzoek leert kennen, maar door met en voor de bevolking
van niet-westerse landen te werken. Tot dit besef kwam ik tijdens een
leeronderzoek in het Massif Central in Frankrijk. Suriname bood mij de
gelegenheid om dit te ervaren.
Eind 1977 vertrok ik met mijn gezin, mijn onafscheidelijke metgezellen,
naar dat land, alwaar ik in dienst trad van het Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij en tewerk werd gesteld op de Afdeling Landbouwvoorlichting. Drie jaar lang werkte ik tussen en met Surinamers, een in vele
opzichten waardevolle ervaring. Huiselijke omstandigheden verhinderden
een langer verblijf, terwijl de staatsgreep van 1980 juist bij velen,
ook bij mij, hoopvolle verwachtingen had gewekt.
In drie jaar kun je weinig doen. Dat besef bracht mij op het idee om op
een andere manier iets terug te doen voor Suriname. Die manier zou een
grondige, wetenschappelijke analyse worden van de historisch gegroeide,
welhaast onwrikbare positie, waarin de agrarische bevolking van Suriname
verkeert. Met dat doel voor ogen heb ik informatie verzameld. Ik had
daarbij het voordeel dat veel van de benodigde informatie in rapporten,
onderzoeksverslagen, ontwikkelingsplannen e.d. opgeslagen lag. De verklaring hiervoor is de rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975
op gang gekomen koortsachtige planningsactiviteit. Dit naar aanleiding
van de zogenaamde 'gouden handdruk', een recht vond men in Suriname, van
Nederland bij deze onafhankelijkheid. Ik mocht van geluk spreken dat de
te entameren ontwikkelingsprogramma's en -projecten duidelijk gericht
waren op een structurele verbetering van onder meer de positie van de
agrarische bevolking. Deze structurele benadering, tot uiting komend in
integrale interventiestrategieën, vereiste een diepgaand inzicht in de
complexiteit van het agrarische vraagstuk. Daarbij werd het accent verlegd van een zuiver technische naar een meer sociaal-economische en
politieke analyse. Hiervan getuigen vele van de door mij gebruikte bronnen.
Niet slechts op het planniveau overheerste de genoemde benadering, ook op
het veldniveau groeide, met Nickerie als koploopster, de sterke behoefte
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om de problemen van de boeren structureel en integraal te benaderen.
De lezer kan zich voorstellen, dat ik aan de heersende, intellectuele en
beleidsmatige stroom weinig weerstand kon, maar ook wilde, bieden. Mijn
studie is zodoende getekend door de tijdgeest van de zeventiger jaren.
Een tijdgeest waarvan ik durf te beweren dat die een reëlere kijk bood
op de sociale werkelijkheid dan die ervoor en erna. Het is echter een
ding om een goede analyse te maken, geheel anders ligt het met ons vermogen om een situatie te veranderen. Het is deze discrepantie, die vrijwel iedere revolutie weer tot de orde roept, ook de Surinaamse.

Bij een aspect wil ik nog even stil staan. Het betreft de aard van mijn
studie, het subjectieve element. Ik problematiseer het vraagstuk van de
Surinaamse kleine landbouw en ik ben critisch, met name ten aanzien van
het gevoerde beleid, maar ook ten aanzien van de houding van de boeren.
Ik besef volkomen dat een dergelijke benadering bij vele Surinamers verkeerd kan en zal vallen, ook al ben ik er ook van overtuigd dat velen
mijn kijk niet onjuist zullen vinden. Ik begrijp en ken de gevoeligheid
voor echte en vermeende critiek vanuit Nederland, door Nederlanders uitgeoefend. Bij voorbaat wil ik mij dan ook verontschuldigen en hen, die
aanstoot nemen aan mijn studie of delen daaruit, op het hart binden dat,
indien ik een vergelijkbare analyse van maatschappelijke vraagstukken in
Nederland zou maken, ik niet minder critisch zou zijn. Ik schrijf niet
als iemand die ver van Suriname en haar bevolking af staat, maar in alle
oprechtheid als iemand, die zich er diep mee verbonden weet.

Tot slot wil ik, zoals een goed gebruik dat wil, enige woorden van dank
uitspreken voor de steun, die ik ondervond bij mijn streven om het vraagstuk van de Surinaamse kleine landbouw voor het voetlicht te brengen. In
de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de vele, hartelijke oud-collega's
en kennissen in Suriname, met wie ik erg fijn heb gewerkt en die mij veel
geleerd hebben. Als ik een paar namen speciaal zou willen noemen, dan zijn
dat H. Rommy, W. Esajas en K. Manniesing. Zeker wil ik de leden van het
Nijmeegse promovendi-overleg die door hun critische houding waardevolle
hulp gaven, evenals college's van het Instituut voor Culturele en
Sociale Antropologie in Nijmegen en dan met name J. Leunissen en de
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hoogleraar W. Wolters in mij'n dankwoord niet vergeten. H. Dagmar wil
ik graag bedanken voor de vertaling van de Engelse samenvatting. Tenslotte
spreek ik mijn hartelijke dank uit voor het fraaie en vele typewerk, waar
van het resultaat voor U ligt, van de dames R. Breedveld en M. Berbers.

- χ -

Kaart 1: Agrarische gebieden in de Surinaamse kuststreek
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INLEIDING

In deze studie, die handelt over de structurele (onder)ontwikkeling van
de Surinaamse kleine landbouw(l), probeer ik in de eerste plaats antwoord
te geven op de vragen binnen welk specifiek Surinaams kader de kleinere
boeren functioneren en hoe het komt dat hun positie als ongunstig wordt
beschouwd. In de tweede plaats richt de vraag zich op het institutionele
kader, waarbinnen ambtenaren, en dan vooral de uitvoerende ambtenaren van
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, opereren en welke
invloed dit kader heeft op het veelal ineffectieve beleid.
De genoemde kaders bepalen de grenzen van de manipulatieruimte van
boeren en ambtenaren, de twee centrale partijen in mijn studie. Wat doen
zij met deze ruimte en wat is daar het resultaat van? Ofschoon aan deze
vragen ruimschoots aandacht wordt besteed, richt de hoofdaandacht zich
op de beschrijving en analyse van de genoemde kaders.

Thematisch zal de beschrijving van de Surinaamse kleine landbouw zo
ruim en volledig mogelijk zijn. Na een brede en historische behandeling
van de vorming van Suriname's bevolkings-, c.q. kleine landbouw en de
structurele positie ervan in de zeventiger jaren, de belangrijkste
periode die ik bestrijk, wordt de aandacht toegespitst op de in de
Surinaamse en algemene literatuur over niet-westerse landen onderbelichte
marktpositie der agrarische producenten en de gevolgen hiervan. Dit
vraagtstuk krijgt ook van overheidszijde zelden de aandacht die het m.i.
behoeft.
De creatie 'aan de basis' van landbouwcoöperaties, een ander belangrijk
thema in dit proefschrift, dient men in het Surinaamse geval in de
eerste plaats te zien als een poging om de algemene onderhandelings-
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of marktpositie van boeren te versterken, om hun speelruimte te vergroten,

Mijn brede belangstelling voor de historisch gegroeide (onder)ontwikkeling
van de Surinaamse kleine landbouw leent zich, gezien de vele invalshoeken
(sociaal-culturele, economische, landbouwkundige, etc.), bezwaarlijk voor
een allesomvattende theorie. In het eerste hoofdstuk zal ik in het verlengde van de bovenstaande probleemstelling wel een ontwikkelingssociologisch interpretatiekader ontvouwen, waarin naast, en niet slechts
tegenover, een deterministische een dynamische optiek komt te staan.
Pogingen tot op vooral inductieve wijze tot stand gekomen verklaringen
van allerlei specifieke veranderingsprocessen en verschijnselen in Suriname, zoals de vestigingspolitiek ten aanzien van voormalige contractarbeiders, de gedeeltelijke restauratie van sociaal-culturele verbanden
onder de ontwortelde contractarbeiders, de integratie van de boerenproduktie in de markteconomie, het part-dmerschap in de agrarische sector,
de marktpositie der boeren en de coöperatieve ontwikkeling in de Surinaamse kleine landbouw, worden in de respectieve hoofdstukken gedaan.

In het geval van het landbouwbeleid gaat mijn aandacht in tegenstelling
tot oudere studies over de ontwikkeling van de Surinaamse landbouw (vgl.
Snellen, 1933; Panday, 1959; Adhin, 1961 en Van Dusseldorp, 1967) vooral
uit naar het functioneren van de overheid en in mindere mate naar
beleidsplanning. Een verdere inperking is dat ik met de overheid het
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, na 1980 met Bosbouw
uitgebreid, bedoel. In Suriname in de volksmond kortweg bekend als L W
(een afkorting die ik in het vervolg ook veelvuldig zal gebruiken). Het
gaat mij in de eerste plaats niet om het intern functioneren van de
overheid maar het functioneren naar buiten, naar de boeren toe. Vandaar
dat vooral de uitvoerende afdelingen van bovengenoemd ministerie, en dan
met name de Afdeling Landbouwvoorlichting, aan bod komen. Een laatste
inperking is dat het mij niet zozeer om allerlei tijdelijke en wisselvallige, door het buitenland gefinancierde ontwikkelingen gaat, maar om
het dagelijkse, vaak routinematige en weinig sensationele werk. Een
belangrijk voordeel hiervan is dat hieruit beter dan in geval van van
buiten gefinancierde landbouwprojecten de parktische waarde van beleidsintenties af te leiden is. Het een en ander neemt niet weg dat, gezien
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de grote rol van met паше Nederlandse investeringen in de agrarische
ontwikkeling sinds de tweede wereldoorlog, de invloed ervan merkbaar is
en niet geheel genegeerd kan worden.

Ofschoon ik aan individuen en groepen als actoren voldoende aandacht wil
schenken, is het behalve op algemeen historische gronden ook om andere
redenen noodzakelijk om in te gaan op het supralocale, dat
wil zeggen regionale en nationale niveau. De redenen daarvoor zijn de
volgende: in de eerste plaats is dat voor de Surinaamse overheid steeds
meer het analyse-niveau van het agrarische vraagstuk geworden, dit in
tegenstelling tot de vroegere hoofdaandacht voor het bedrijfsniveau. De
wetenschappelijke aandacht verschoof al eerder en wel in de jaren I960
en 1970 eveneens steeds meer van het bedrijfs- naar het meso- en macro
niveau. Het is de periode van aandacht voor de structurele positie van
agrarische producenten.
In de tweede plaats wordt bovengenoemde aandacht bepaald door het feit
dat de Surinaamse overheid, i.e. het Ministerie van Landbouw, Veeteelt
en Visserij en het Surinaams Planbureau, het agrarische vraagstuk
sectoraal, regionaal en structureel aan wil pakken (zie het Meerjaren
Integraal Agrarisch Ontwikkelingsplan, 1977).

Regionaal spelen twee agrarische gebieden in Suriname een overwegende rol
in mijn studie, te weten het gebied rond de hoofdstad en het district
Nickerie. De keuze voor deze gebieden is een voor de hand liggende. Voor
de ontwikkeling van de landbouw in het algemeen en de kleine landbouw
in het bijzonder zijn zij van oudsher van cruciaal belang geweest. Voor
het meer recente verleden, te weten de periode na de tweede wereldoorlog,
bieden zij interessant vergelijkingsmateriaal. Zo heeft het district
Nickerie zich agrarisch met succes getransformeerd naar de moderne,
commerciële monocultuur rijst en ziet men stagnatie en achteruitgang
in het gebied rond de hoofdstad. De uitgangspositie van beide is daarentegen vrijwel identiek, namelijk gemengde bedrijfjes, waarvan de produktie
gericht was op zelfvoorziening. Het relatieve succes van de Nickeriaanse
landbouw heeft ook geleid tot grote belangstelling van de overheid en van
de wetenschap. Dit alweer in tegenstelling tot het gebied rond de hoofdstad, waar nog steeeds de grootste concentratie van de agrarische
bevolking te vinden is.
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Wat de ethnisch bepaalde bevolkingsgroepen in de plurale Surinaamse
samenleving betreft, gaat mijn aandacht, zeker wanneer men de ontwikkeling van de bevolkingslandbouw in een historisch perspectief plaatst,
sterk uit naar de Hindoestaanse. De redenen hiervoor spreken voor zich:
1) hun numeriek overwicht in de agrarische sector en in de twee bovengenoemde regio's; 2) hun van oudsher explicietere gerichtheid op de
produktie voor de markt; 3) hun op expansie van het agrarische bedrijf
gerichte mentaliteit en modernisering van de bedrijfsvoering (de boer
als kleine, agrarische kapitalist); 4) de opkomst van een overwegend
Hindoestaanse handelsklasse op de afzetmarkt, die de agarische 'producenten tijdens het proces van integratie in de markteconomie van zichzelf
afhankelijk weet te maken. Daar komt nog bij dat, evenals dat elders in
niet-westerse gebieden het geval is, de integratie van de bevolkingslandbouw in de markteconomie in Suriname vooral via de afzetmarkt verloopt, wat de afhankelijkheid van de boeren van de handelsklasse vergroot.
Wanneer in het betoog sprake is van Javanen en in mindere mate Creolen,
dan heeft dat vooral een vergelijkende, contrasterende functie. Is er
sprake van de moderne rijstteelt en specialisaties in andere subsectoren,
dan wordt het maken van een onderscheid steeds meer irrelevant. Alle bij
de landbouw betrokken groepen gaan als producenten steeds meer een vergelijkbaar produktie- en marktgedrag vertonen.

De empirische basis voor de studie is in bepaalde opzichten een vrij
unieke. Zoals ik in het voorwoord schreef, heb ik in Suriname vanaf
1977 tot en met 1980 op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en
Visserij als onderdeel van het uitvoerende apparaat gewerkt op het snijvlak van ministerieel beleid en boeren-praktijk. Ik trad in dienst van
de Afdeling Landbouwvoorlichting op als tussenpersoon tussen het
ministeriele werk op het hoofdkantoor in Paramaribo en dat in de
districten. Zodoende heb ik zelf de wat ik zou willen noemen ambivalente
positie van leidinggevende uitvoerende ambtenaren ingenomen. Uit het
voorgaande volgt ook dat mijn studie voor een belangrijk deel berust op
een analyse van het eigen functioneren, tevens dat de door mij gehanteerde techniek de participerende observatie was, waarbij sprake was van
volledige participatie. Methodisch was mijn benadering actor-georiënteerd
met speciale aandacht voor coalitievorming binnen en buiten de overheid.
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De thematische toespitsing van het onderzoek vond plaats op basis van de
analyse van het kleinlandbouwvraagstuk, zoals die door linksintellectuele
kringen op met name het Ministerie van L W en binnen linkse partijen was
gemaakt. In mijn benadering van dit vraagstuk staat echter in tegenstelling tot deze kringen,behalve grotere aandacht voor de actor, de
structuralistische conflictbenadering van Dahrendorf centraal (1967:
272 e.v.) en niet een meer vulgair marxistische. De structuralistische
variant van Dahrendorf gaat uit van de immanentie van conflicten en
veranderingen. Conflicten worden als een creatieve maatschappelijke
kracht gezien, die tot veranderingen aanleiding geven.
Naast de bovengenoemde participerende observatie heb ik in Suriname en
Nederland bronnenonderzoek verricht. Er is namelijk al bijzonder veel
over de agrarische ontwikkeling in Suriname en dan met name over die in
de moderne rijstteelt op schrift gesteld.
Voor de vroege historische situatie gebruik ik vooral secundaire bronnen.
Voor de meer recente, dat wil zeggen de periode tot de staatsgreep van
1980, zijn dat zowel primaire als secundaire. Tot de primaire reken ik
behalve mondelinge informatie ook verslagen, werkprogramma's, nota's en
dergelijke van de overheid en krantenartikelen. Tot de secundaire horen
met name de vele onderzoeksverslagen van meestal in Nederland studerenden
en deels overheidsrapporten.
Het empirische materiaal voor de periode na de staatsgreep van 1980 komt
uit de volgende bronnen: beleidsnota's van de overheid en overheidsrapporten, statistisch materiaal van de overheid, met name van het
Algemeen Bureau voor de Statistiek en het Ministerie van Landbouw,
Veeteelt, Visserij en Bosbouw, jaarverslagen van de Landbouwbank N.V.,
krantenartikelen en mondelinge informatie. Kind 1984 stelde een subsidie
van WOTRO mij namelijk in staat om een kortstondig vervolgonderzoek te
verrichten in Suriname. Naast het genoemde bronnenonderzoek heb ik toen
observaties verricht en zowel gestructureerde als ongestructureerde
interviews afgenomen. Het doel van dit kortstondige onderzoek was de
beantwoording van de vraag wat de effecten van de linkse staatsgreep
en de progressieve beleidsintenties van de overheid waren op de algemene
agrarische situatie en in het bijzonder op die van de kleine landbouw,
de marktpositie van de agrarische producenten en de coöperatieve ontwikkeling. De bekendheid met de locale situatie in Suriname en de vele
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vroegere contacten stelden mij in staat in korte tijd veel relevante
informatie te verzamelen. Hierbij ondervond ik hulp van een sociaalgeograaf, die in 1982 onderzoek heeft gedaan naar veranderingen in het
landbouwbeleid na 1980.

De opbouw van het proefschrift is als volgt: in hoofdstuk 1 wordt het
algemene methodische en theoretische kader voor de studie uiteengezet.
Het richt zich op de met de besproken manipulatieruimte samenhangende
vraag naar de dialectische verhouding tussen de mens als object en als
subject, wat voor mij een deterministische en meer op actoren georiënteerde benadering impliceert. Allereerst ga ik in op ontwikkelingen in
het denken over moderniseringsprocessen in niet-westerse gebieden en de
erbij horende strategieën. Het nieuwere denken over ontwikkeling, dat
af wil rekenen met het lange tijd gangbare deterministische denken,
brengt mij bij de door Long in de steigers gezette 'interface' optiek
(1984). Deze optiek is toepasbaar op alle niveaus waar partijen, die een
verschillendsoortige uitgangspositie hebben, met elkaar te maken krijgen.
Hun interactie heeft een duidelijke weerslag op hun respectieve posities.
In hoofdstuk 2 behandel ik het historische proces waarin in Suriname
de bevoIkingslandbouw, die binnen familiaal verband plaats vindt en
primair gericht is op de eigen voedselvoorzieningen, ontstaat. Het
specifieke van zijn ontstaansgeschiedenis, kenmerkend voor meerdere
gebieden waar voorheen de plantage-economie dominant was, is dat deze
vorm van landbouw een bewuste en kunstmatige creatie is, gericht op de
behoefte van de plantagelandbouw. Als gevolg van het wegkwijnen van deze
vorm van landbouw verzelfstandigt de bevoIkingslandbouw zich in de
eerste helft van deze eeuw. Het ontbreken van optimale condities verhindert echter zijn ontplooiing. Serieuzere maar daarom niet effectievere
pogingen van overheidszijde om tot deze ontplooiing te komen ziet men
pas na de tweede wereldoorlog.
In hoofdstuk 3 komt de huidige structurele positie van de kleine landbouw binnen het in Suriname heersende economische systeem aan bod. Binnen
dit kader voer ik tevens het regionale niveau op, dat door verschillendsoortige teelten gekenmerkt wordt, evenals het bedrijfsniveau. Daar zal
onder meer uit blijken dat de ontwikkeling van de kleine landbouw in
Suriname regionaal sterk wisselt. Deze verschillen worden vanuit
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verscheidene invalshoeken door de rest van de studie behandeld. Mijn
aandacht gaat daarbij vooral uit naar de eerdergenoemde, voor de kleine
landbouw belangrijkste gebieden. In concreto zijn dat vooral de districten
Suriname, Saramacca en Nickerie.
De integratie van het micro niveau binnen het macro niveau leidt tot de
transformatie van het boerenbedrijf, evenals tot differentiatie in
bedrijfsomvang. In hoofdstuk 4 komen de sociale aspecten aan bod, die
als gevolg van dit transformatieproces eveneens aan verandering onderhevig zijn. Dat uit zich onder meer in de toename van de betekenis van
het gezin, arbeidsdifferentiatie en de inzet van steeds meer vreemde
arbeid op het boerenbedrijf. Een ander wezenlijk kenmerk van dit proces
is de toename van het part-timerschap. Vooral in het gebied rond Paramaribo
heeft het ongekende proporties aangenomenIn de hoofdstukken 5 en 6 komen een paar actuele en acute knelpunten in
de kleinlandbouw aan bod. In hoofdstuk 5 behandel ik de marktpositie van
de kleinere boeren en met name hun positie op de afzetmarkt. Ik poog
daarbij duidelijk te maken dat de producenten in een web van meervoudige, verticale afhankelijkheidsrelaties verweven zijn met handelaren.
Men kan in dit verband echter, zoals zal blijken, nauwelijks meer van
patronagerelaties spreken.
In dit hoofdstuk behandel ik tevens de vrijwel vruchteloze pogingen van
de overheid om deze relaties op een voor de boeren voordelige wijze te
veranderen.
In hoofdstuk 6 laat ik zien dat een belangrijk hulpmiddel om de
'bargaining power' van de producenten te vergroten de organisatie van
dezen in coöperaties kan zijn. Gezien het ontbreken van optimale randvoorwaarden blijkt ook dit middel weinig effectief. Voor het falen van
coöperaties zijn zowel interne als externe factoren aan te wijzen. Tot
de eerste categorie kan men het dubbele karakter van coöperaties rekenen,
namelijk als bedrijf en als vereniging, als ook de beheersstructuur van
coöperaties, die zich aan het zicht van de leden onttrekt en tot oneigenlijk gebruik aanleiding geeft. Tot de externe die welke te maken hebben
met het nationale niveau, zoals het heersende economische systeem, de
wetgeving en het coöperatieve beleid, en het locale, zoals de bestaande
ongelijkheidsverhoudingen en het ethnisch pluriforme karakter van de
Surinaamse gemeenschap.
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In hoofdstuk 7 behandel ik de situatie van na de staatsgreep van 1980.
De vraag die ik poog te beantwoorden is,wat het effect ervan is geweest
op de agrarische sector en dan met name op de kleine landbouw. Daarbij
richt ik de focus opnieuw op de marktpositie van de agrarische producenten en de vorming van coöperaties door de overheid en andere groeperingen.
In de Conclusie komt het accent uiteindelijk te liggen op het ontbreken
van adequate condities en een optimale voedingsbodem voor de vorming van
effectieve coöperaties. Het gaat mij in dit verband niet slechts om
concrete situaties in de Surinaamse landbouwsector maar om een meer
algemene beschouwing. De aandacht die coöperaties vanuit het belang der
kleinere boeren meer dan wat anders verdienen, vloeit voort uit mijn
uitgesproken mening dat economische samenwerking op een gelijkwaardige
basis een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontplooiing en transformatie van de kleine landbouw. Een dergelijke opvatting impliceert
feitelijk een subjectieve keuze van mijn kant.
Wat ik in het geval van de bovengenoemde condities duidelijk wil maken
is dat de nadruk bij het oprichten van coöperaties, maar ook in het
algemeen,meer dient te liggen op het optimale van deze voorwaarden dan
op die voorwaarden an sich. Anders gesteld, het is niet de vraag of een
overheid zich met coöperatievorming bezig dient te houden maar veel
meer de vraag op welk tijdstip van haar ontwikkeling en in welke mate.

De lezer kan zich bij deze indeling van mijn studie afvragen,waarom ik
wel expliciet aandacht besteed aan de gevolgen van de staatsgreep en
niet aan die van de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Ook rond de
onafhankelijkheid hebben zich immers belangrijke politieke en demografische verschuivingen voorgedaan. Zo hebben Creoolse, politieke partijen
deze onafhankelijkheid tegen de zin en zonder een optimale betrokkenheid
van de Hindoestaanse en Javaanse partijen doorgedrukt. Dit leidde tot
een exodus van met name Hindoestanen uit Suriname, waar velen van het
platteland bij betrokken waren. De redenen waarom ik desondanks niet
expliciet bij de gevolgen van de onafhankelijkheid voor de kleine
landbouw stilsta zijn:
a. de onafhankelijkheid heeft weinig of geen effect gehad op de
structureel zwakke positie van de kleine boeren. Na 1980 zijn tenminste
serieuze aanzetten, zij het vaak met een averechts effect, gegeven ter
verbetering van deze positie;
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b. de planmatige agrarische ontwikkeling, die met behulp van Nederlandse
hulpgelden een hoge vlucht moest nemen, heeft weinig of geen vruchten
afgeworpen voor deze boeren en
c. de Surinaamse overheid heeft bij de onafhankelijkheid behalve op het
planniveau onvoldoende consequenties voor haar beleid getrokken uit de
complexe en zwakke positie van kleinere boeren. In de praktijk neigde
men nog steeds te zeer naar een eenzijdige, technische benadering van
het vraagstuk. Dit ondanks de positieve intenties die men koesterde. Men
kan dan ook de conclusie trekken dat de politieke discontinuïteit bij
de onafhankelijkheid te zeer de economische en sociale continuïteit
verhult. Deze onafhankelijkheid is dan ook slechts voor een politieke
macro-analyse relevant en van ondergeschikt belang voor mijn oogmerken.
Dit neemt niet weg dat ik er, indien relevant, zoals in geval van het
Meerjaren Integraal Agrarisch Ontwikkelingsplan, er wel bij stil zal
staan. Ook in het geval van de politisering van het grondbeleid, waar
ik in hoofdstuk 3 op in zal gaan, ziet men een duidelijke weerslag van
de onafhankelijkheid op de agrarische ontwikkeling.
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Noten bij de Inleiding
К

Het begrip structuur neemt een centrale plaats in in mijn studie.
Daar dit begrip in zeer veel contexten en betekenissen gebruikt wordt,
is het zinvol en noodzakelijk om de betekenis ervan voor deze studie
af te bakenen. Hiervoor bedien ik mij van de omschrijving van het
begrip zoals door Janssen (1986: 8 e.v.) gegeven. Structuur kenmerkt
zich volgens deze auteur door: 1. zijn historische bepaaldheid;
2. het feit dat het hier om een dieperliggende werkelijkheid gaat en
3. deze werkelijkheid slechts moeilijk en alleen op langere termijn
te veranderen is. Structuur in deze zin is voor het eerst gebruikt
door R. Prebisch c.s. en het ECLA uit Latijns Amerika. Het streven
van deze groepen was een analyse van de dieperliggende factoren van
de onderontwikkeling van de Latijnsamerikaanse landen mogelijk te
maken. Men zette zich daarbij af op meer oppervlakkige analyses van
neo-klassieke economen, die slechts oog hadden voor het vraag en
aanbod mechanismen.
Ofschoon in het voorgaande het accent in de eerste plaats op de
economische structuur ligt, hadden de Latijnsamerikaanse intellectu
elen een veel bredere betekenis ervan voor ogen. Het is in deze
bredere betekenis dat ik het begrip hanteer.
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Hoofdstuk 1

ONTWIKKELINGSDENKEN EN ONTWIKKELINGEN IN SURINAME

Het ontwikkelingsdenken vertoont sinds de tweede wereldoorlog een golfbeweging tussen het liberale ofwel traditionele paradigma en marxistische
of marxistisch georiënteerde varianten (Havens, 1972 en Morene, 1987).
Deze paradigma's vormen twee uitersten op een continuum en passen
respectievelijk binnen het harmoniemodel en het conflictmodel denken.
Uitgangspunten van het liberale ontwikkelingsparadigma zijn dat sociale
relaties in principe harmonisch zijn en overheden rechtvaardige scheidsrechters. Stagnaties in het moderniseringsproces kunnen verholpen worden
door kapitaalinvesteringen (financiële middelen en kapitaalgoederen) en
de verspreiding van moderne technieken en technische kennis. De diffusionistische school, die dit denken opleverde, herbergde figuren als
Ros tow, Hirschmann, Rogers, Hoselitz en anderen. Tegenover deze
'technocraten' stonden, overigens aan dezelfde liberale kant van het
continuum, psychologen die hun hoofd braken over de vraag hoe de nietwesterse mens en dus ook de niet-westerse boer gemoderniseerd kunnen
worden. Allerlei deprivatie- en socialisatietheorieën van vooral
Amerikaanse huize poogden een verklaring te vinden voor fenomenen als
traditionalisme en 'backwardness'.

Stromingen als de behavioristische

(Kunkel, Lipset, Parsons, Erasmus en Eisenstadt) en de psychodynamische
(Hagen, McClelland) staken de kop op en stelden dat vorming en moderne
opvoedkundige praktijken voorwaarden zijn voor een moderne mentaliteit.
Wat al deze evolutionistische benaderingen binnen het liberale paradigma
gemeen hebben, is het geloof dat niet-westerse culturen en vormen van
sociale organisatie vervangen zullen worden door westerse.
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Als reactie op het bovengenoemde paradigma kwamen in de zestiger jaren
neo-marxistische varianten met een vaak nationalistische inslag naar
voren. Deze reactie is daarom zo belangrijk omdat zij haar oorsprong in
landen van de derde wereld had. Zij is dan ook als een uiting van een
'emancipatorisch proces van maatschappelijke bewustwording' te beschouwen
(Coppens, 1976: 27). Ofschoon het dependencia denken in Latijns Amerika
het meest tot de verbeelding spreekt, mag men naar mijn mening de verschillende vormen van Afrikaans socialisme, waar de toenmalige president
van Ghana, Nkrumah, de aanzet toe gaf, niet over het hoofd zien.

Het belangrijkste verschil met de traditionele westerse
ontwikkelingstheorie is dat in de marxistische benadering de
problemen van de ontwikkelingslanden niet worden gezien als
historisch min of meer 'toevallige' en geheel op zichzelf
staande moeilijkheden in die landen, maar dat ze worden gezien
als onverbrekelijk verbonden met en een gevolg van het kapitalisme
op wereldschaal. Centraal staat de wisselwerking tussen processen
van verarming en verrijking, die simultaan hebben plaatsgevonden
in de geschiedenis. Dat wil zeggen dat in deze visie de ontwikkelingslanden niet simpelweg zijn achtergebleven bij, maar in
tegendeel zijn onderontwikkeld door (de koloniale en neo-koloniale
aktiviteiten van) de kapitalistische landen. Het ontwikkelingsvraagstuk is derhalve voor marxisten een aspect van het kapitalistische imperialisme en primair een uitdrukking van de wereldwijde tegenstellingen tussen arbeid en kapitaal. Hiermee onderkennen zij de fundamenteel andere uitgangspositie van de ontwikkelingslanden in de huidige tijd, in vergelijking tot de
beginfase van de economisch ontwikkelde landen (idem: 25).

De traditionele westerse ontwikkelingstheorie en de marxistische lijken
elkaar uit te sluiten. Dit verschijnsel is niet het gevolg van een
intrinsieke eigenschap van wetenschappelijke paradigma's maar van de
veelal impliciete, ideologische stellingname van haar protagonisten.
Wetenschappelijke paradigma's, zeker wanneer zij betrekking hebben op
ontwikkelingsvraagstukken, hebben namelijk het karakter van heilsbewegingen aangenomen en lijken zodoende op een geloofsovertuiging (vgl.
Berger, 1976; Lehmann, 1979 en Salinas, 1977).

2)

Hoewel beide bovengenoemde benaderingen, of beter gezegd de aanhangers
ervan, lijnrecht tegenover elkaar stonden en staan, hebben zij een
deterministisch karakter gemeen. Niet-westerse landen en hun bevolking
zijn in dit denken over ontwikkeling objecten, passief en manipuleerbaar.
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In Suriname overheerst tot de linkse staatsgreep van 1980 het eerstge
noemde paradigma, erna binnen bepaalde politieke machtsgroepen het
tweede.
In de jaren '70 deed een nieuwe, minder dogmatische variant van het
ontwikkelingsdenken in sommige wetenschappelijke en politieke kringen
zijn intrede.

Deze variant is naar mijn mening op te vatten als een

synthese van de beide eerdergenoemde ontwikkelingsparadigma's en nieuwe
inzichten in het ontwikkelingsproces en emancipatorische processen op
basis-niveau in ontwikkelingslanden zelf, welke laatste niet zelden
gericht zijn op herwaardering van de eigen cultuur. Het welslagen van
modernisering wordt in deze visie afhankelijk gesteld van:
1. gelijke verdeling van informatie, economische voordelen, etc. De
hoofdaandacht gaat vooral uit naar gemarginaliseerde bevolkingsgroepen;
2. participatie van doelgroepen bij beleidsvorming en - uitvoering, wat
veelal gepaard gaat met decentralisatie van besluitvorming;
3. self-reliance en een meer onafhankelijke ontwikkeling, waarbij de
nadruk ligt op locale mogelijkheden en bronnen. Dit impliceert verwerping
van een kapitaalintensieve en technologisch hoogstaande ontwikkeling,
evenals van vreemde, i.e. westerse ontwikkelingsmodellen;
4. integratie van traditionele en moderne systemen, waarbij de nieuwe
vorm afhankelijk is van situationele omstandigheden (Rogers, 1975: 356-57).
Aan de bovengenoemde benadering liggen, behalve de herwaardering van de
eigen cultuur, de volgende economische overwegingen ten grondslag:
a. het economische gedrag van de verschillende bevolkingsgroepen met
een laag inkomen, zoals kleine boeren, is zowel op economisch rationele
als cultuurbepaalde, maar daarom niet minder rationele, overwegingen
gebaseerd (vgl. Barlett, 1980 en Ortiz, 1973). Hiermee, maar ook met het
volgende punt, wordt een schakel gelegd met een straks te bespreken,
methodisch uitgangspunt van mijn studie, namelijk de 'interface'
benadering;
b. locale technologie en instituties passen zich vaak adequaat aan aan
veranderende omstandigheden. In het ontwikkelingswerk moet men erop
voortbouwen in plaats van deze, zoals vaak gebeurt, te negeren of uit
te schakelen;
с

een rechtvaardige verdeling van inkomen en goederen is niet slechts

een gewenst doel, maar vormt tevens een voorwaarde voor voortgezette
groei;
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d. ontwikkelingsprogramma's zullen er slechts in slagen om een rechtvaardigere groei en toegang tot diensten te bevorderen, indien zij
volledig afgestemd zijn op de locale situatie, behoeften en belangen
(Hoben, 1982: 350).
Rogers vult bovengenoemde overwegingen met de volgende aan:
e. uit punt b kan men afleiden dat modernisering derhalve niet synoniem
is met 'europanization' of 'westernization', maar een streek- of landgebonden synthese van eigen en moderne vormen (vgl. Adams, 197A en
Leslie, 1974);
f. modernisering is niet per definitie als wenselijk of goed te beschouwen.
Zij kan zowel in westerse als niet-westerse landen onder bepaalde
omstandigheden of voor bepaalde bevolkingsgroepen zowel een functioneel
als dysfunctioneel effect hebben;
g. het moderniseringsproces is niet een-dimensionaal en kan derhalve niet
door een criterium, het (macro)economische, of een index gemeten worden.
3)
Modernisering kent vele dimensies en nog meer effecten (1969: 14-15.

Wat is de weerslag van dit in hoge mate op empirisch onderzoek gefundeerde,
recentere denken over ontwikkeling op de praktijk van het ontwikkelingswerk? Bij het beoordelen van deze vraag moet men rekening houden met het
feit dat beleid in de eerste plaats niet bepaald wordt door wetenschappelijke ontwikkelingen maar door politieke en economische overwegingen
(vgl. Bates, 1981). Het is daarbij zelfs aannemelijk dat marginale
bevolkingsgroepen een sluitpost vormen in het ontwikkelings(samen)werkingsbeleid. In de jaren 1970 kozen westerse overheden in het kielzog
van de Wereld Bank grotendeels uit politiek-opportunistische overwegingen,
zoals angst voor sociale onrust als gevolg van de toename van ongelijkheid,
voor integrale, doelgroepgerichte en participatorische ontwikkelingsstrategieën (vgl. Morene, 1983: 41 e.V.). Blauwdrukplanning vanuit
westerse landen kwam op de helling te staan, alternatieve strategieën
op basis van nieuwe inzichten bleken echter maar moeilijk aan te slaan
(Rolling, 1984). Een belangrijke consequentie van daadwerkelijke aanvaarding van dit nieuwe denken is namelijk dat politieke en economische
machtscentra hun dominante positie zouden moeten delen met bredere
lagen van de bevolking. Dat dit ondanks alle, zeker ook economische
voordelen een weinig aantrekkelijk perspectief is voor de heersende
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groepen behoeft geep betoog. Uit hoofdstuk 7 van dit proefschrift zal
bijvoorbeeld blijken hoe in Suriname de leidende groeperingen van na de
staatsgreep van 1980 in principe dit denken over ontwikkeling aanhangen,
maar hoe de politieke praktijk daarmee in strijd is.
Vanaf het einde van de zeventiger jaren komt, met de opkomst van de
zogenaamde nieuwe zakelijkheid of beter gezegd de toenemende rol van het
economische eigenbelang der geïndustrialiseerde landen,het liberale
denken weer op en dreigen marginale groepen opnieuw in hun oude 'backward'
rol te worden teruggedrukt. Het economische rendement van de meer
progressieve benadering van de jaren 1970 was voor de geïndustrialiseerde
landen, zeker op korte termijn, te laag. Het risico van toenemende sociale
onrust neemt men weer op de koop toe of schuift het af op de ontwikkelingslanden. Dit laatste overigens niet geheel ten onrechte, ook al plukt men
daar in de westerse landen wel de rijpe vruchten van. Vanuit het westen
krijgen niet-westerse overheden namelijk het verwijt dat men zich buiten
proporties op de produktie van exportgewassen richt en de produktie van
voedselgewassen verwaarloost. Een ander beleid zou daarentegen zeer
nadelig voor dat westen zijn.
Uit het voorgaande kan men concluderen dat de beleidspraktijk van de
ontwikkelingssamenwerking een hoge mate van continuïteit laat zien. Na
het ministerschap van de socialist Pronk (1973 - 1977) legden de Nederlandse ministers van ontwikkelingssamenwerking in geval van Suriname
daarom steeds meer de nadruk op produktie en daarmee op het rendement
van ontwikkelingsprojecten, die door Nederland betaald waren. De linkse
koers na de staatsgreep van 1980 paste dan ook in het geheel niet
binnen het opkomende liberale denken, wat tot afremming van de goedkeuring van projecten en de stroom van hulpgelden leidde. Deze ontwikkeling mondde uit in een volledige stopzetting van de hulp, nadat in
december 1982 een 16-tal vooraanstaande Surinamers door de militaire
machthebbers standrechtelijk geëxecuteerd was. Deze machthebbers
beschouwden,vanwege de genoemde ontwikkeling, de stopzetting als een
politieke en niet als een humanitaire daad.

De continuïteit in de beleidspraktijk is, hoewel in belangrijke mate,
niet slechts uit bovengenoemde ontwikkelingen op macro niveau te verklaren. Men moet zich daarvoor ook richten tot de in de Inleiding
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genoemde institutionele context op het beleidsniveau. Zo constateert
Röling (1984) dat nieuwe inzichten, die op theoretisch niveau geleid
hebben tot bijstelling van wat ik deterministische ontwikkelingsparadigma's
noemde en de ontwikkeling van aangepaste interventiestrategieën, gezien
de starheid van deze context weinig kans maken om daadwerkelijk ingang
te vinden (vgl. Hoben, 1980 en 1982). Over dit aspect kom ik in een
volgende paragraaf nader te spreken.

Suriname: de overheid

In oudere studies over de Surinaamse landbouwontwikkeling (zie Inleiding,
pag. 2) is over het algemeen veel aandacht besteed aan de rol van de
(koloniale) overheid. In de bloeitijd van de plantage-economie was haar
betekenis voor de agrarische sector zeer beperkt. In de nadagen ervan,
vanaf de tweede helft van de vorige eeuw, nam deze betekenis echter toe
en leidde onder meer tot de volgende vormen van ondersteuning van de
plantage-landbouw: het Staatstoezicht (1863-1873) op de geëmancipeerde
slaven; de ronseling van Aziatische contractarbeiders en het opzetten
van vestigingsplaatsen. Agrarische kolonisatie streefde de overheid via
de liberalisering van het grondbeleid na. Aandacht voor een overigens
zeer beperkte vorm van bevolkingslandbouw had de overheid slechts voor
zover deze dienstig was aan de plantage-economie. Toen de plantages in
de eerste helft van deze eeuw dan ook vrijwel geheel verdwenen waren,
verslapte deze aandacht weer. Gouverneur Kielstra kwam in de jaren 1930
daarentegen met grootse kolonisatieplannen voor Javanen. Een weinig
reëel en omstreden plan, dat vooral als gevolg van de tweede wereldoorlog
niet van de grond kwam. Na de oorlog had de centraal geleide wederopbouw
van de Europese landen, dit mede als gevolg van de Keynesiaanse
economische politiek die toen in zwang raakte, een positief effect op
de overheidsbemoeienis met de landbouwontwikkeling in Suriname. Voor
zover de kleine landbouw daarbij betrokken was, zoals dat het geval was
in de rijstsector, plukten de kleinere boeren er ook de vruchten van.
Dit neemt niet weg dat het landbouwbeleid in de eerste plaats niet
gericht was op positieverbetering van de producenten maar op het produkt
en op manieren om dit produkt zo goedkoop mogelijk te produceren. Binnen
de vrije markteconomie betekent dit kapitalisering van de produktie en
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verdergaande concentratie van produktiemiddelen en dus differentiatie en
4)
marginalisering van een belangrijk deel der agrarische bevolking.
Een
vorm van kleinlandbouwbeleid ontbrak ook na de oorlog vrijwel geheel in
Suriname. Voor zover hier wel sprake van was en is, dan geldt ook voor
Suriname de uitspraak van de ontwikkelingsdeskundige voor de agrarische
sector Ladejinsky:

... the issue ... is not one of solving the rural problem but of
palliatives capable of wiping out the worst features which condemn
the farmers to a below-subsistence level of existence (Walinsky,
1977: 11).

In dit proefschrift besteed ik veel aandacht aan de gevolgen van het
ontbreken van een op de kleine landbouw gericht beleid en plaats ik in
tegenstelling tot wat gebruikelijk is in ontwikkelingsstudies niet de
overheid in het middelpunt van de belangstelling. Doe ik dat wel, zoals
in geval van coöperaties, dan houdt mij de vraag bezig hoe overheidsdienaren, die belast zijn met de uitvoering van het beleid, tewerk gaan
bij het ontbreken van een gericht kleinlandbouwbeleid.

Twee tendenzen die in vele niet-westerse landen de agrarische ontwikkeling
op nationaal niveau in ongunstige zin sterk bepalen, doen zich in
Suriname nauwelijks voor: 1. een remmende invloed van oude, diepgewortelde kapitaalbelangen (Worsley, 1971: 20) en 2. de 'urban bias', waarbij
Lipton (1978) de bevoIkingslandbouw, los van moderne, grootschalige
agrarische bedrijven, plaatst tegenover de in steden geconcentreerde
moderne sectoren, waaronder de moderne, commerciële landbouw begrepen
is.
In de meeste Aziatische en Latijnsamerikaanse landen vindt er in tegenstelling tot Suriname over een veel langere tijd een continue groei van
grootlandbouwbedrijven plaats. Aan deze ontwikkeling kwam in Suriname
een einde met het verdwijnen van de plantages. Pas in de jaren 1970
komen grootlandbouwbedrijven in de moderne rijstsector sterk op. Wat
zich in Suriname na de tweede wereldoorlog ook duidelijk voordoet, is de
opkomst van agrarische overheidsbedrijven of bedrijven,waar de overheid
de enige of grootste aandeelhoudster is. Er is daarbij slechts in geringe
mate sprake van overname van oude plantages maar van de creatie van
nieuwe. Dit neemt niet weg dat:
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Despite these changes (veranderingen in de op export gerichte
teelten, J.M.) and expansion of agricultural activities, the
nature of agricultural production has remained the same
plantation type with the ... difference that it is now highly
mechanised and that Government's participation is very high
(Ministery of Agricultural, Animal Husbandry, Fisheries and
Forestry, 1981: III).

Ofschoon de Surinaamse overheid ongeveer 70% van het landbouwareaal
exploiteert, vormt dit geen onoverkomelijke hindernis voor particuliere
bedrijven. Met uitzondering van de rijstteelt richten de (semi) overheidsbedrijven zich op de verbouw van exportgewassen, waarvoor het animo
bij boeren klein is (b.v. oliepalm, suikerriet, bananen). Bovendien is
het potentieel aan vruchtbare grond nog dusdanig groot dat er, mits de
middelen daartoe beschikbaar zijn, voldoende uitbreidingsmogelijkheden
aanwezig zijn. Lipton (1968, 1976; zie ook Bates, 1981) wijst er op
dat de belangen van de agrarische bevolking in veel niet-westerse landen
opgeofferd worden aan het streven om moderne sectoren en dan met name
de industriële te ontwikkelen. Dit is de zogenaamde urban bias. Suriname
wijkt van dit patroon af. Een zeer kleine locale markt, grote transportafstanden tot buitenlandse markten en relatief hoge arbeidskosten
verhinderen de opkomst van allerlei industrieën en commerciële dienstverlening. De overheid speelt op deze terreinen bovendien geen actieve
rol.

Onderstaand zal ik met behulp van de bedrij fs- of produktiekolom nagaan
welke factoren invloed hebben op het produktieproces en op welke
manieren de Surinaamse overheid condities schept, of juist nalaat, ter
ontwikkeling van de kleine landbouw. De behandeling van deze kolom
stelt mij tevens in staat de structurele positie der agararische
producenten te schetsen, (zie fig. 1, vlg. pag.)
Aan de hand van deze produktiekolom zal ik de verschillende fasen in
het produktieproces behandelen en daarbij aangeven welke rol de
Surinaamse overheid in die fasen speelde of speelt en waar zich knelpunten voordoen, die tot stagnaties in de kleine landbouw kunnen leiden.
Economische planning kent zijn hoogste graad van ontwikkeling in de
industriële en conmerciele sector. Uit met name antropologisch onderzoek
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Figuur 1 : de bedrij fs- of produktiekolom
groduktiefasen

materiële factoren

immateriële factoren

planning
- grond
- cultuurtechnische
inf ras truc tuur
- water
- landbouwmachines
(tractoren met hulpstukken)
- zaaizaad
- meststoffen
- landbouwwerktuigen
(spuit, waterpomp, etc.)
- transportmiddelen
- bestrijdingsmiddelen
- landbouwwerktuigen

- transportmiddelen

zelfvoorziening

gewaskeuze
zaaischema

inzaai

gewasverzorging

- oogstgereedschap
- verpakkingsmateriaal
(kratten, bakken, zakken)
- transportmiddelen

r—

grondbewerking

financiën
kennis/ervaring
beheerkwaliteitan
arbeidskracht

1
consument

oogst

- oogstschema
- opslag en (voor)sortering

afzet

- afnemer
- sortering
- kwaliteit/prijzen

1
verkoop
op markt
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verwerking^ indus trie

Γ
detailhandel

export

I

consument
(vgl. Ortiz, 1973 en Barlett, e s . , 1980) weten we dat ook peasants een
bepaalde vorm van planning kennen. Meer nog dan kleine boeren op
gemengde bedrijfjes rond de Surinaamse hoofdstad passen rijstboeren,
die de moderne rijstteelt bedrijven, planning toe. Men doet dit onder
meer bij de ontginning van landbouwpercelen, huur van machines en het
opstellen van zaaischema's, waterkalenders en oogstschema's. L W vertegenwoordigers ter plaatse spelen daar evenals de Landbouwbank een
belangrijke rol in. Collectieve planning ziet men bij brutoverkavelingen
van nieuwe rijstpolders in Nickerie op het moment dat men van overheids
wege overgaat tot de oprichting van coöperaties, een in de zeventiger
jaren steeds meer voorkomend verschijnsel.
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De toename van planning loopt in de agrarische en andere sectoren
parallel met de toename van rationalisatie en commercialisatie van de
produktie en is dientengevolge van groter belang in de moderne rijstsector dan in de groente- annex veeteelsector.

Het grondbeleid is sinds het midden van de negentiende eeuw het belangrijkste instrument van de Surinaamse overheid geweest in haar streven
Suriname door boeren te laten koloniseren en te laten exploiteren. Gezien
de beperkte omvang van de voor de voormalige slaven en contractarbeiders
bestemde percelen,is het positieve effect van dit beleid voor deze
categorieën van de bevolking beperkt gebleven.
Het grondbeleid kenmerkte zich sinds de onafhankelijkheid door uitgifte
van grote percelen aan kapitaalkrachtige en politiek goedgezinde personen
en combinaties, en door uitgifte van versnipperde, voor een renderend
bedrijf te kleine percelen aan kleine boeren en politieke gunstelingen.
Het grondbeleid verwordt zodoende tot een instrument van politieke
patronage en coalitievorming binnen de heersende groepen. Het politieke
belang komt in geval van de uitgifte van te kleine percelen in een
spanningsrelatie met de economische levensvatbaarheid van de kleine
agrarische bedrijfjes. Een verschijnsel dat we in veel niet-westerse
landen aantreffen (zie o.a. Bates, 1981: 114-115).
Samenhangend met het gronduitgiftebeleid is de zorg voor de cultuurtechnische infrastructuur, waar in een tropisch land hoge eisen aan
worden gesteld. Bij de uitgifte van percelen op vestigingsplaatsen aan
het einde van de vorige eeuw en het begin van deze droeg de koloniale
overheid daar zorg voor. Binnen waterschappen bestond in de door de
locale overheid met boeren aangelegde rijstpolders in Nickerie vanaf
het begin van deze eeuw een gedeelde verantwoordelijkheid voor de infrastructuur. Na de onafhankelijkheid ondermijnde politiek opportunisme van
het locale bestuur het sanctionerende optreden bij nalatigheid van het
onderhoud van de polders door de boeren. Elders in het kustgebied laat
het cultuurtechnische onderhoud van de arealen nog veel meer te wensen
over, waardoor de produktieomstandigheden er gemakkelijk verslechteren.
Behalve het ontbreken van voldoende middelen (geld en materieel) en
competentiegeschillen tussen de erbij betrokken ministeries speelt ook
hier politiek opportunisme een negatieve rol. In verkiezingstijd worden,

- 20 -

zoals ik kon constateren,

wel in allerijl zogenaamde crash- en urgentie-

programma's opgezet in gebieden,waar de eigen politieke aanhang
geconcentreerd is. Elders moeten de boeren vaak zien hoe ze het onderhoudsprobleem zelf oplossen.

Tegen de achtergrond van het feit dat de moderne rijstteelt twee oogsten
per jaar kent en de nieuwe teelttechnieken de waterbehoefte vergroot
hebben, is water in Nickerie maar ook elders, waar deze moderne rijstteelt
ingang vindt, zoals in Coronie en Saramacca, een steeds schaarser goed
aan het worden. Kleinere boeren zijn daarbij in het nadeel bij grotere,
beter geoutilleerde agrarische ondernemers. Een lapmiddel tegen deze
schaarste vormde het instellen van een waterkalender door de overheid,
die de distributie per polder regelde. Het Multi-Purpose Corantijn Kanaal
Project, een grotendeels met Nederlandse hulpgelden gefinancierd ontwikkelingsproject, brengt vanaf eind 1984 met de voltooiing van het
Corantijnkanaal hier verlichting in. In Saramacca daarentegen blijkt de
natuurlijke watervoorziening aan de rechteroever van de Saramacca rivier,
waar de moderne rijstteelt een snelle groei doormaakt, in rasse schreden
achteruit te gaan.

De beschikbaarheid van kredieten vormt een van de belangrijkste randvoorwaarden voor de modernisering van de bedrijfsvoering. Met uitzondering
van de moderne rijstsector, waar al sinds langere tijd sprake is van
kapitaalaccumulatie bij de producenten en de institutionele kredietverstrekking verder ontwikkeld is, is de via vooral de Landbouwbank,
een overheids-N.V., lopende kredietverstrekking verre van toereikend.
Commerciële banken verlenen slechts tegen onroerend goed of eigen vermogen
als borg kredieten aan boeren, wat de grote commerciële boeren bevoordeelt.
Seizoenskredieten door de Landbouwbank als 'supervised credit' aan de
Nickeriaanse en later ook Coroniaanse rijstboeren verstrekt, vormen een
belangrijke stap bij de modernisering van het kleinlandbouwbedrijf. In
de andere agrarische sub-sectoren was dit systeem tot begin jaren 1980
nog onbekend.

Reeds aan het begin van deze eeuw heeft het toenmalige Departement van
Landbouw zich ingelaten met landbouwvoorlichting en landbouwonderzoek
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(Nijbroek, 1978). De aandacht ging toen overigens niet uit naar de
bevoIkingslandbouw maar naar de plantagelandbouw.
Landbouwvoorlichting past volledig in het diffusionistische denken over
modernisering van de agrarische sector. Dit geldt ook ten aanzien van
de voorbeeldwerking van moderne, agrarische bedrijven. Zo heeft de
stichting van het experimentele rijstbedrijf de SML (Stichting Machinale
Landbouw) in Nickerie een grote stempel gedrukt op de modernisering van
de rijstteelt. In de andere agrarische sub-sectoren is het effect van
landbouwvoorlichting beperkter.
Dat de voorlichting en voorbeeldwerking, ook van collega-boeren, in de
moderne rijstteelt een belangrijkere rol spelen dan in de groente- en
veelteeltsector is eenvoudig te verklaren. In de eerste plaats wordt er
aanzienlijk meer landbouwkundig onderzoek naar gewasveredeling in de
rijstteelt verricht en zijn de mechanisatiemogelijkheden er aanzienlijk
groter. In de tweede plaats zijn de volledig in de markteconomie
geïntegreerde rijstboeren uit kostenoverwegingen wel verplicht om zo
goed mogelijk rekening te houden met de regels van de moderne, kostbare
teeltmethoden.
Uiteraard kan men bij modernisering van een agrarisch bedrijf niet
volstaan met slechts teelttechnische voorlichting. De boer transformeert
immers eveneens in een agrarische ondernemer. De exploitatie van een
agrarisch bedrijf vereist steeds meer management-kwaliteiten. Aan de
ontwikkeling van dit ook onder boeren schaarse goed wordt door de
overheid in Suriname geen aandacht besteed.

De afzet brengt ons bij de meest kritieke fase in het produktieproces,
daar deze afzet bepaalt in hoeverre het produceren lonend was. Het
belang van een adequate regulering van de afzet staat echter in schril
contrast met de verwaarlozing ervan door de overheid. Om te beginnen
bestaan er voor tuinbouwgewassen geen vastgestelde minimum- noch
maximumprijzen, terwijl de handel erin volkomen vrij is. Hetzelfde geldt
voor veelteelprodukten. De melkprijs vormt hier een uitzondering op.
Deze is omwille van de stedelijke consumenten uit politieke overwegingen
zeer lang kunstmatig laag gehouden.
In de rijstsector streeft de overheid wel naar garantieprijzen. Voor de
staatsgreep verwaterde het per seizoen vaststellen van deze prijzen
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echter al snel. De handelaren waren er namelijk niet mee gediend. Na de
staatsgreep van 1980 bleek het daarentegen erg moeilijk te zijn om de
wel vastgestelde prijzen op te leggen, daar er niet sanctionerend opgetreden werd bij overtredingen.
Incidenteel opgezette opkooporganisaties van de overheid kenmerken zich
op hun beurt door hun ineffectiviteit, kortstondig bestaan en beperkte
opkoopcapaciteit. Slechts de SML, een overheids_NV, vervult op een voor
Surinaamse verhoudingen optimale wijze de rol van opkoper. Aangezien
dit bedrijf commercieel geëxploiteerd wordt en de markt vrij is, maakt
ook dit bedrijf zich in de ogen van boeren schuldig aan als negatief
ervaren opkoperspraktijken.
Zowel in de rijst- als ook de groenteteelt wordt de afzet verder
beheerst door een handvol Hindoestaanse handelaren, die, indien nodig,
een informeel prijskartel vormen. In beide sub-sectoren is tevens sprake
van een hiërarchische opbouw van het handelsnetwerk en wordt de export
door de grootste handelaren beheerst. Tegenover de macht van deze
handelsklasse weet de Surinaamse overheid niets te plaatsen. Vandaar
dat ik de ontwikkeling van de marktverhoudingen als een autonoom gegeven
behandel.

In het voorgaande is aan de hand van de produktiekolom in hoofdlijnen
de structurele positie der kleine landbouw aangegeven, evenals de al of
niet ondersteunende rol van de overheid in het produktieproces.
Ofschoon de meeste van de behandelde factoren in mijn studie voldoende
aan bod zullen komen, zal bij het toespitsen van de aandacht het accent,
zoals ik schreef, komen te liggen op de positie van agrarische producenten
op de afzetmarkt en op pogingen van met name geëngageerde landsdienaren
en linkse machthebbers na de staatsgreep om de onderhandelingspositie
van deze producenten in het algemeen door middel van coöperaties te
versterken.
Mijn belangstelling voor het marktvraagstuk spruit voort uit mijn
overtuiging, dat het hier om een wezenlijk doch verwaarloosd knelpunt in de
kleinlandbouwontwikkeling gaat. De bekende Amerikaanse marktonderzoeker
Pine overdreef niet, toen hij reeds jaren geleden stelde dat de marktpositie der kleinere, Surinaamse boeren,
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... een van de hoofdproblemen van de Surinaamse landbouw is en
dat de ontwikkeling van de landbouw in Suriname in hoge mate
afhankelijk is van de oplossing van de marktproblemen (in: Van
Wengen, 1966: 137).

Behalve door enkele uitvoerende staffunctionarissen van L W in met name
het district Nickerie is dit vraagstuk voor 1980 ernstig onderschat en
daarom verwaarloosd. Dit geldt zeker voor de produktie van voedselgewassen. Een dergelijke houding van overheden ziet men in veel ontwikkelingslanden (vgl. OECD, 1977: 8 ) . Men is niet zelden de mening
toegedaan dat' af zetproblemen met behulp van opkoopbureaus van de overheid
en coöperaties eenvoudig op te lossen zijn. De praktijk bewijst echter
veelal het tegendeel (idem). Het zijn overigens niet slechts niet-westerse
overheden, die ten onrechte weinig oog hebben voor de ongunstige marktpositie der boeren:

Agricultural marketing is not usually regarded as an important
separate entity in orthodox macro-economic analysis or in
political economy approaches to the development process. In the
former it is subsumed and fragmented under various different
aggregates in national accounts statistics, while in the latter
it possesses little independent merit in the analysis of the
production relations in different sectors or the process of
accumulation in the national economy. More commonly agricultural
marketing is relegated to the backwaters of economic enquiry, an
area of special interest only to the few agricultural economists
and others caught up in supposedly minor aspects of government
policy formulation (Ellis, 1983: 214).

Suriname: kleinere boeren en ethniciteit

Het transformatieproces van het traditionele, dat wil zeggen gemengde,
op zelfvoorziening en locale verhandeling gerichte kleinlandbouwbedrijf,
naar het moderne en commerciële bedrijf heeft als gevolg van de werkzaamheid van een kapitalistische markteconomie tot differentiatie binnen
de kleinlandbouwsector geleid.

Dit proces is afhankelijk van het

vermogen der boeren om al of niet toegang te verkrijgen tot schaarse
bronnen. In de Surinaamse groente- en veeteeltsector doet zich
onder de categorie der kleinere boeren een polarisatieproces voor
dat vergelijkbaar is met dat in de moderne rijstsector, maar dat minder
ver reikto De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat vanwege de
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beperkte afzetmarkt, i.e. de locale markt en een zeer kleine exportmarkt,
deze teelten aanzienlijk minder kapitaal aantrekken. Dit geldt zowel voor
publieke als particuliere investeringen. Dit neemt niet weg dat ook in
deze sub-sectoren sprake is van toenemende specialisatie en differentiatie.
Als gevolg van de bovengenoemde differentiatie onder de agrarische
producenten doet zich een zekere mate van klassevorming voor. Hier is
echter geen sprake van klassen in klassieke marxistische zin. Zo is de
gemarginaliseerde boer niet geheel 'bevrijd' van zijn produktiemiddelen,
waarvan grond het belangrijkste is, hij is derhalve nog niet geproletariseerd maar beweegt zich op het continuum van klassen over het algemeen
wel in deze richting. Bernstein (1977) spreekt in dit verband van 'wage
labour equivalents'. Dit houdt in dat hoewel de kleinere boer een zelfstandig producent is, de voor hem ongunstige marktverhoudingen tot een
dusdanige afroming van het agrarisch surplus leiden, dat hem slechts een
'survival wage' rest. De boer verpaupert en is nauwelijks in staat om
door middel van landbouwkundige activiteiten in zijn levensonderhoud te
voorzien. De dreigende 'Verelendung' wordt echter afgeremd door inkomsten
uit nevenaktiviteiten, die steeds meer tot hoofdactiviteiten uitgroeien.

In het proces van verpaupering speelt in de Surinaamse kleine landbouw,
anders dan in westerse landen, ook ethniciteit een zekere rol. Van Lier
beschrijft het reeds voor de eerste helft van deze eeuw (1977: 195 e.V.).
Zo behoorden Javanen in die tijd tot de laagste klasse van landarbeiders, terwijl de Hindoestanen zich er uit losmaakten. Nog steeds
is een gangbare mening in Suriname dat Javanen ongeschikt zijn voor
meer zelfstandige en leidinggevende functies (vgl. Van Wengen, 1966: 176).
Ofschoon misschien verleidelijk is het niet eenvoudig om een oorzakelijk
verband tussen etniciteit en economisch welslagen aan te tonen (Long,
1977: 60 e.V.). Dit neemt echter niet weg dat er wel degelijk sprake
van een verband is. Situationele factoren, zoals de beschikbaarheid
van grond en een markt voor agrarische produkten, zijn in combinatie
met ethnische kenmerken bepalend voor het feit dat het vooral
Hindoestaanse boeren zijn die tot de klasse van moderne agarische ondernemers en de handelsklasse behoren. Tot de onderste lagen kan men
categorieën uit alle bij de landbouw in het kunstgebied betrokken
bevolkingsgroepen rekenen.
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Naar mijn mening zijn (neo)weberiaanse opvattingen over de aanwezigheid
van een met het protestantisme vergelijkbare ethiek in niet-westerse
samenlevingen (zie o.a. Geertz, 1963 en Nevaskar, 1971) slechts relevant
in een context van tenminste een vorm van culturele (in enge zin),
economische en politieke gelijkheid. Aan dit beeld beantwoordt de Surinaamse agrarische bevolking in het kustgebied. Is er daarentegen geen
sprake van bovengenoemde gelijkheid, ik denk dan met name aan de Indianen
in Latijns Amerika en de Aborigines in Australië, dan degradeert de
door de dominante groep als niet gelijkwaardig beschouwde bevolking bij
opname in een kapitalistische markteconomie tot de klasse van bezitlozen.
Niet zelden interpreteren deze groepen hun klassepositie echter in
termen van ethniciteit.

De Javaanse agarische bevolking kan men vrijwel in zijn geheel tot de
categorie van echte

kleine boeren rekenen. Sinds zij zich yan de

plantages verzelfstandigden, vertonen de Javaanse boeren een minder op
de markt gericht produktiegedrag.

If we look at the production aspects of the Javanese economy as
a whole, it appears to be neither a sub-system of Surinam's total
economy, nor to play a very important role in it. Subsistence farming
and internal exchange are the outstanding features, and only the
sale of rice is of some consequence for the country as a whole
(De Waal Malefijt, 1963: 61).

Javaanse boeren zijn in eerste instantie niet zozeer gemarginaliseerd
vanwege kapitalisering van de produktie maar vanwege hun van oudsher
afwezig-zijn in de markteconomie (vgl. De Vries, 1965 en Beek, 1924,
deel II). Hun grotere sociaal-economische homogeniteit heeft zodoende
meer een sociale en historische achtergrond dan een economische.
Er bestaat nog een andere principieel verschil in de houding van Javanen
en die van Hindoestanen tegenover de moderne, commerciële landbouw.
Tegenover de ondernemende Hindoestaan staat de Javaanse technische uitvoerder. Uit het onderzoek, dat binnen het kader van een landbouwontwikkelingsplan in Commewijne werd uitgevoerd (Ministerie van L W , 1977;
deel I: 15 e.V.), blijkt dat de Javaanse bevolking in geval van een
moderne agrarische structuur, tot dan toe in Commewijne onbekend, voor
zichzelf de rol van werknemer belast met de technische uitvoering ziet.
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Deze rol speelt men ook op de suikerplantage Marienburg, Volgens het
bovengenoemde onderzoeksrapport hangt dit samen met het streven van
Javanen naar grotere inkomenszekerheid en risico-mijding. Dit biedt
tevens een verklaring voor hun voorkeur om naast zelfvoorzienende landbouw loonarbeid op plantages te blijven verrichten (Van Wengen, 1966:
107-08 en Van Lier, 1977: 175).
Op de traditionele agrarische bedrijfjes loopt men risico's vanwege
vooral klimatologische omstandigheden. Op moderne bedrijven, waar men
met technische hulpmiddelen deze omstandigheden beter beheerst, is het
risico sterk verbonden met markt- en andere economische factoren. De
Javaanse bevolking van Commewijne, zelf weinig vertrouwd met modern
opgezette, middelgrote bedrijven, kan zich niet goed voorstellen dat
zelfstandige, moderne landbouw principieel anders bedreven kan worden
dan traditionele (Ministerie van L W , 1977; deel I: 19). En indien dat
wel het geval is, twijfelt men, gezien de hoge investeringskosten en
noodzakelijke technische kennis, aan het eigen vermogen een dergelijk
bedrijf te leiden (idem: 25).

Hoewel de waardering voor traditioneel

bedreven landbouw bij deze maar ook andere bevolkingsgroepen laag ís,
is de huiver voor moderne commerciële landbouw groot onder Javanen. De
situatie in de moderne rijstteelt in Nickerie, waar de Javaanse bevolking
vertrouwd is met deze vorm van commerciële landbouw, is een geheel
andere.
De betrokkenheid van het Creoolse bevolkingsdeel bij de landbouw kent
minder continuïteit. Van oudsher bezitten zij kleine tot middelgrote
bedrijven en zijn wisselend bij de commerciële produktie betrokken
geweest (vgl. Heilbron, 1982). Dank zij het voorbeeld van Nickerie en
massieve ondersteuning van de overheid na 1980 is de belangstelling
voor de commerciële rijstteelt in het Creoolse Coronie sterk toegenomen.

Behalve de bovengenoemde verschillen in de mate waarin en de manier
waarop de onderscheiden ethnische groepen bij de landbouw betrokken zijn,
ziet men ook verschillen in de betrokkenheid van deze groepen bij de
onderscheiden agrarische sub-sectoren. Hoe komt dat? Het is misschien
wel aardig om hiervoor uit te gaan van het volgende Surinaamse stereotype beeld: 'Javanen ligt vanwege de grote zorg de groenteteelt het
beste. Hindoenstanen zijn het meest geschikt voor de rijstteelt. Deze
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vereist namelijk minder aandacht en laat zodoende meer ruimte voor
allerlei andere inkomsten-genererende activiteiten. Creoolse boeren
liggen extensieve teelten, zoals boomcultures, het beste' (vgl. Van Lier,
1977: 179-80 en Van Traa, 1940: 9 ) . 7 )
Javanen oriënteren zich meer dan de andere ethnische groepen op de eigen
gemeenschap en minder 'op de markt'.

De normatuur van deze oriëntatie

is het streven naar materiële en niet-materiële homogeniteit en 'roekoen'
of harmonie (De Waal Malefijt, 1963). Op deze manier heeft men onder
meer een terugkeer-ideologie naar het land van oorsprong beter kunnen
koesteren. Deze houding van Javanen, waarbij men natuurlijk op moet
passen met generaliseren, heeft een zekere weerslag op hun landbouwactiviteiten. Niet of slechts in beperkte mate gedreven door winstbejag
kunnen zij meer aandacht aan het boeren besteden. In hun werk zijn zij
zeer secuur. De percelen van Javanen zien er, vergeleken met die der
Hindoestanen, goed verzorgd uit (Van Lier, 1977: 175 en Van Wengen,
1966: 210). Ook besteden zij verhoudingsgewijs veel aandacht aan hun
vee, waardoor slagers uit Paramaribo hun vee bij voorkeur uit het
Javaanse Commewijne betrekken.
Hindoestanen beantwoorden meer aan het beeld van de homo economicus, die
gedreven wordt door het streven naar materieel gewin. Bij de keuze van
de te telen gewassen laten zij zich sterk leiden door de marktwaarde van
het produkt en laten de teelt gemakkelijk los, wanneer die waarde
afneemt. Men is zodoende meer agrarisch ondernemer dan boer. Voor
Javaanse boeren geldt meer het omgekeerde (vgl. Van Lier, 1977: 174-75).
Creolen bedrijven, wat de arbeidsinzet betreft, van oudsher een vorm van
extensieve landbouw (Snellen, 1933: 117). Produkten voor de eigen
voedselvoorziening teelt men volgens het systeem van shifting cultivation
of veldwisselbouw. Wat de commerciële produktie betreft, waren dat in
tijdsvolgorde cacao, kokos, varkens en de moderne rijstteelt.

Gevolgen van de multi-causaliteit van marginaliteit voor het beleid

Uit de voorgaande paragrafen kan men afleiden dat de marginale
positie van een belangrijk deel van de agrarische bevolking door een
veelheid van factoren bepaald wordt. Het relatieve gewicht van iedere
factor varieert over de tijd, naar sub-sector en bevolkingsgroep. De
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marginale positie is zodoende een (sub)sector, regio- en bevolkingsgroep
gebonden, multi-causaal verschijnsel. Dit voor zich sprekende gegeven
heeft, en daar gaat het mij op deze plaats juist om, vergaande consequenties voor willekeurig welke overheid dan ook die de bestaande
verhoudingen wil veranderen.

De multi-causaliteit ... die in alle of bijna alle sociale
verschijnselen aanwezig is, maakt oplossingen van concrete
problemen uiterst moeilijk. Mill heeft opgemerkt dat het aanvaarden van het principe van multi-causaliteit een radicale
verandering van de sociale structuur onmogelijk maakt. Hirschi
en Selvin antwoorden daarop dat het verwerpen van dit principe
iedere verandering onmogelijk maakt (Albinski, 1978: 54).

Deze ondubbelzinnige constateringen plaatsen een overheid voor een dubbel
diliimna: 1. de noodzaak van kennis van de veelvoud van met elkaar samenhangende factoren, die het fenomeen marginalisering veroorzaken en 2.
het ontwikkelen van interventiestrategieën om de meervoudige, oorzakelijke verbanden te doorbreken (vgl. Bharadwaj, 1985: 21-22). Het
eerste dilemma vereist van de Surinaamse overheid, i.e. het Ministerie
van Landbouw, Veelteelt en Visserij, dat zij zich in haar analyse niet
beperkt tot strikt landbouwkundige aspecten van dit probleem, iets waar
dit ministerie onvoldoende op is berekend. Het tweede, dat direkt samenhangt met het eerste punt, vereist het ontwikkelen van integrale,
tevens doelgroepgerichte strategieën. In het MIAOP van het bovengenoemd
ministerie wordt voor een dergelijke benadering expliciet gekozen (zie
ook hoofdstuk 6 ) .
Een belangrijk gevolg van onderkenning van de noodzaak van een integrale
agrarische ontwikkeling kan het opstellen van ontwikkelingsplannen zijn,
die nauwelijks uitvoerbaar zijn; tussen fictie aan de top en de werkelijkheid aan de basis gaapt als gevolg hiervan een grote leemte (zie
Breman, 1980: 6 en Galjart, 1982: 256 e.V.). In Suriname heeft dat in
geval van het ambitieuze en dure landbouwproject LOC (Landbouwontwikkelingsplan Commewijne) aanvankelijk geleid tot de neiging om technische
onderdelen uit te voeren en de niet-technische voor zich uit te
schuiven. Het zijn met name progressieve overheden die neigen tot de
formulering van integrale ontwikkelingsstrategieën zonder in staat te zijn
deze te realiseren.
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Werken op het snijvlak

Naast gebrekkigheid of onuitvoerbaarheid van gangbare of minder gangbare
interventiestrategieën, speelt nog een ander structureel probleem dat
leidt tot de hoge mate van ineffectiviteit van beleidsplannen. Dit in
een deel van mijn studie, namelijk de hoofdstukken die handelen over de
marktverhoudingen en het coöperatiewezen, belangrijk probleem hangt
samen met wat ik de rationaliteit van het gedrag van ambtenaren, i.e.
9)
de uitvoerders van het beleid op veldniveau, zou willen noemen.
Het
is een rationaliteit die bepaald wordt door de situationele logica, die
Prattis omschrijft als:

... the actor's position within any given power or wealth
structure in terms of his acces to and control over resources
(1973: 46).

Ambtenaren bepalen op basis van objectieve en subjectieve overwegingen,
waarvan de grenzen aangegeven zijn door bovengenoemde situationele logica,
welke strategie zij menen te moeten of te kunnen volgen om een bepaald
doel te bereiken. Men moet daarbij er rekening mee houden, dat de uitvoerende ambtenaar op het snijvlak van een soms vaag, soms weinig
realistisch beleid van zijn ministerie en de dagelijkse praktijk van de
boeren opereert. Dit snijvlak scheidt zodoende niet slechts twee niveaus
maar evenzeer twee werelden, twee verschillende opvattingen van hetzelfde
probleem. De ene wereld niet zelden ambitieus, veelomvattend en abstract,
de andere pretentielozer en concreet.
Het bovengenoemde snijvlak komt overeen met de idee van 'interface' van
Long. Hoewel zijn benadering niet echt revolutionair is, te betreuren
valt dat hij niet aan oudere studies over deze thematiek refereert, is
het toch als positief te waarderen dat hij: 1. deze dynamische benadering
terecht als complementair met deterministische benaderingen van het
ontwikkelingsvraagstuk presenteert; 2. het toe wil passen op het ontwikkelingsbeleid van overheden. Het krijgt zodoende een originele en meeromvattende waarde. In mijn studie betrek ik deze optiek eveneens vooral
op het functioneren van de overheid. Ik doe dit echter niet op alle
facetten van het overheidsbeleid maar vooral op het op meer individuele
basis gestoelde markt- en coöperatiebeleid. Tevens laat ik in beide
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gevallen zien hoe boeren op deze initiatieven van individuele ambtenaren
reageren; hoe zij deze sociaal en cultureel 'filteren'; 3. in de
derde plaats poogt Long een algemeen toepasbaar model te construeren,
dat naar mijn mening in de eerste plaats op zijn methodische merites
beoordeeld moet worden. Het is dan ook beslist niet mijn bedoeling om
Long's benadering op haar theoretische waarde te toetsen maar om het
als een analytisch concept te gebruiken; een concept dat duidelijk past
binnen mijn interesseveld van de dichotomie tussen de mens als object
en als subject.

De 'interface' benadering:

... stoelt op het eenvoudige inzicht dat de aandacht gericht moet
worden op de critische snijpunten van de verschillende niveaus
van de sociale orde, waar conflicterende waarden en belangen zeer
waarschijnlijk zijn (...). De ontwikkelingssocioloog treft deze
interfaces vooral daar aan, waar overheids- of andere externe
instanties interveniëren teneinde een benaald ontwikkelingsbeleid
of -programma uit te voeren (1984: 11).

Galjart (1984) ziet, analoog met Long, in de ontwikkelingssociologie en
-antropologie geleidelijk een theorieopbouw rond de twee volgende thema's
ontstaan: 1. de invloed van verschillendsoortige individuen en machtsgroepen van bovenaf. Deze invloeden kunnen elkaar versterken, verzwakken
of vervormen en gaan allerlei beïnvloedingspatronen vertonen; 2. 'Een
tweede vraagpunt is de manier waarop van onderop gereageerd wordt op
beïnvloeding', wat hetzelfde betekent als de studie naar de rationaliteit
van de doelgroep. Long brengt de twee thema's samen in zijn 'interface'
optiek.

Het concept van 'interface' suggereert een directe 'face-to-face'
ontmoeting van individuen of eenheden die verschillende belangen
vertegenwoordigen en gesteund worden door verschillende hulpbronnen. Vrijwel zeker beschikken de interacterende partijen
over verschillende machtsniveaus. Onderzoek van deze 'interfaces'
moet erop gericht zijn om het dynamische en zich ontwikkelende
karakter van de interacties duidelijk te doen uitkomen en te laten
zien hoe doelstellingen, percepties, belangen en verhoudingen
van de partijen omgevormd kunnen worden in het interactieproces
(1984: 11).
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De 'interface' optiek bouwt, zonder dat Long daar zelf naar verwijst,
naar mijn mening duidelijk voort op de ideeën die ten grondslag liggen
aan het symbolisch interactionisme (Blumer, 1969).
In het interactieproces vindt, zoals Long dat uitdrukt, een sociale en
culturele 'filtering' van externe invloeden plaats. Een goed voorbeeld
van dit proces biedt ons de beschrijving van Dore (1971) van de ontwikkeling van een coöperatie op New Guinea. In een egalitaire Papoea gemeenschap werd op initiatief van een voormalige politie-agent een landbouwcoöperatie gevormd, waarvan het doel was het stichten van een fonds voor
de aanschaf van tractoren en de exploitatie van een landbouwbedrijf van
ongeveer 800 ha. waarop zoete aardappelen zouden worden verbouwd. De
coöperatie liep goed en het inkomen van de bevolking steeg. Echter, met
de vreemde coöperatieve principes ging men cultuurspecifiek om:
1. een belangrijke drijfveer voor de bevolking om mee te doen en dus
ook loyaal op het bedrijf te werken vormden gevoelens van het
zich sociaal verplicht voelen ten opzichte van elkaar. Alle transacties
en het inadequate maar niet onrechtvaardige beheer lagen in handen van
de initiatiefnemer en een nicht van hem;
2. het coöperatie project vormde om bovengenoemde reden een integraal
onderdeel van de eigen gemeenschap. Dit leidde er onder meer toe dat
beloning niet slechts plaats vond naar rato van verrichte diensten,
zoals te doen gebruikelijk bij coöperaties, maar ook naar rato van de
positie die men in de gemeenschap innam;
3. er was ook onder andere omstandigheden geen sprake van een afgemeten
coöperatieve reciprociteit. Zo vond er geen evenredige afbetaling van
de ingelegde gelden (door leden verstrekte leningen) plaats. Men accepteerde dat omdat men er impliciet van uit ging dat men in noodgevallen
een beroep kon doen op het fonds van de coöperatie.

Economie transactions within the project, in other words, were
assimilated to the traditional patterns of gift exchange, with
their much looser and longer-term criteria of reciprocity (idem:
54).

Een dergelijke 'culturele interpretatie' van een coöperatieve organisatie
kan haar sociale levensvatbaarheid vergroten. Zou men zich namelijk strikt
aan coöperatieve regels houden, dan zou dat onherroepelijk weerstanden
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oproepen (idem: 56-57) „ Dit kan in moeilijkere tijden echter de
economische levensvatbaarheid ondermijnen.
In geval van Suriname zullen we zien hoe de boerenbevolking coöperaties
op een vergelijkbare manier 'verwerkt'.
Een achterliggende gedachte van Long bij het ontwikkelen van zijn
methodiek is het bieden van tegenwicht tegen systeemanalyses van
marxistische en liberale zijde, waarbij uitgegaan wordt van de determinerende invloed van externe factoren bij de herstructurering van de
bestaande agrarische en andere systemen. In deze eurocentrische opvattingen gaat men voorbij aan de modellerende wisselwerking tussen externe
en interne factoren (idem: 23; vgl. Wolf, 1982). Deze wisselwerking en
haar gevolgen verklaren de regionale en locale variaties van het
moderniseringsproces. De grote waarde van toepassing van de 'interface'
optiek voor Suriname is dan ook de mogelijkheid die deze biedt om tot
een beter begrip te komen van de verschillen in agrarische ontwikkeling
bij met name de Javaanse en Hindoestaanse bevolking. Beide groepen waren
aan identieke externe omstandigheden blootgesteld maar reageerden
desalniettemin verschillend op de aanwezige mogelijkheden.
Het negeren van de genoemde wisselwerking heeft zowel een ideologische
als ook een methodische oorzaak:

The most difficult task in social analysis is how to strike a
balance, how to combine those two types of explanation - to show
how actors create structures and, at the same time, how these
structures impose limits on collective (and individual, J.M.)
action (Mouzelis, 1978: 85).

Mouzelis constatering brengt tevens een tekortkoming van Longs ideeën
over de aard van de 'interface' naar voren. In zijn poging om allerlei
actoren als subjecten voor het voetlicht te brengen, plaatst Long ten
onrechte extern

determinisme tegenover interne dynamica. Dit is een

simplificatie van de feitelijke situatie. Zo bieden externe factoren
actoren namelijk eveneens de mogelijkheid om tot actie te komen en
determineren interne factoren, zoals waarden- en normenstelsels, evenzeer het gedrag van actoren en leggen beperkingen op aan een optimale
belangenbehartiging. De subject-object dichotomie loopt dan ook niet
zonder meer volgens de scheidslijn extern-intern, maar overschrijdt
deze.
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Een aanvulling op Longs voorstelling van de interface is bovendien het
volgende. De deterministische en actorgeorienteerde benaderingen plaatsen
groepen en individuen tegenover determinerende structuren, welke laatste
op grond van externe en interne factoren verklaard kunnen worden. Dit is
echter een onvoldoend antwoord op de dynamiek tussen het object- en
subject-zijn van de mens, daarvoor dienen wij ons namelijk tevens te
verplaatsen naar het individuele, psychologische niveau. Op dit niveau
zien wij eveneens determinerende structuren, die hun oorsprong gedeeltelijk vinden in erfelijkheid, opvoeding en individuele ervaringen. Indien
deze structuren als een keurslijf worden ervaren, een verschijnsel dat
we vooral in westerse landen aantreffen, dan kan dat innerlijk verzet oproepen. Hieruit kan men, dit ter zijde, afleiden dat er niet slechts
sprake is van intermenselijke interactie maar ook intramenselijke. Ieder
individu is zodoende zowel subject als object of wel zichzelf en de
ander (vgl. Morene, 1987), wat een belangrijke verklaring biedt voor
zoveel tegenstrijdig gedrag bij mensen. De botsing van waardenstelsels
en denkwerelden, waar Long over spreekt, speelt zich derhalve niet
slechts tussen mensen af maar ook in mensen zelf.

Keren we tot slot van dit hoofdstuk nog even terug naar de 'interface'
op het beleidsniveau, dan lezen we bij Long:

Een centraal gegeven bij de ontwikkelingsinterface (is) de wijze
waarop het beleid uitgevoerd wordt en vaak in dit proces omgevormd
wordt. Systematisch onderzoek naar dit probleem moet een tegenwicht bieden tegen de neiging om bij beleidsanalyses een nogal
mechanische opvatting te hanteren van de relaties tussen beleidsplanning, -uitvoering en -resultaat (1984: 11-12).

De concrete beleidsvorming en -uitvoering door uitvoerende ambtenaren
kunnen, gezien de snijvlakpositie

van deze ambtenaren problematisch

zijn. Zij moeten in het verkeer met hun doelgroepen directe beslissingen
kunnen nemen, waarbij zij rekening dienen te houden met ministeriële
doeleinden. Bij concrete besluitvorming op het praktijkniveau is echter
vaak sprake van een beleidspraktijk zonder expliciete beleidsdoelen,
zoals dat in Suriname met het kleinlandbouwbeleid in hoge mate het
geval is. Het is zelfs denkbaar dat op basis van deze praktijk beleid
gefcrmuleerd wordt ( b.v. Warwick, 1982). In de Surinaamse agrarische
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sector ziet men dit laatste verschijnsel onder meer op het gebied van
coöperatievorming en marktinterventie.
Het spreekt voor zich dat de dagelijkse beleidspraktijk, afhankelijk
van situationele omstandigheden en de betrokken personen, een grote
variatie in de besluitvorming kan laten zien.
De snijvlakpositie van uitvoerende ambtenaren brengt tevens met zich
mee dat hun relatie tot superieuren 'intrinsically conflictual' is
(Lipsky, 1980: 25). Deze ambtenaar kan niet optimaal functioneren,
wanneer hij onvoldoende vrijheid van handelen heeft.

Sometimes different levels of organization are more appropriately
conceived as intrinsically in conflict with each other than
mutually responsive and supportive. At times it is more useful
to view lower-level workers as having distinctly different
interests and the resources to pursue those interests. Here
discrepancies between policy declarations and actual policy
would be expected and predictable. And explanations for the
discrepancies would be searched for not in the breakdown of
inadequacy of the compliance system but in the structure of the
work situation from which worker's 'antagonistic' interests
arise (Lipsky, 1980: 17).

Het genoemde probleem lost zich over het algemeen vanzelf op, want
hoewel een overheid als een geïnstitutionaliseerd geheel beschouwd kan
worden, functioneert zij over het algemeen als een geheel van min of
meer zelfstandige eenheden met ieder zijn eigen beleid en vaak ongeschreven regels (vgl. Kruijt en Vellinga, 1983 en Morene, 1983: 94-95).
De zelfstandigheid is echter niet zo groot dat er geen spanningen
zouden kunnen bestaan in het hiërarchisch georganiseerde overheidsapparaat. Men ziet dit in Suriname met name na de staatsgreep van 1980,
toen een Palu-minister de scepter zwaaide over het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt, Visserij en Bosbouw en de in het verleden gegroeide
vrijheid drastisch inperkte.
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Noten bij hoofdstuk 1
1. Belangrijke representanten binnen de wetenschap, die een theoretische
basis poogden te leggen voor het vermeende conservatisme van peasants,
zijn E.C. Banfield (The moral basis of a backward society, 1958), Ch.
Erasmus (Community development and the encogido syndrome, 1968) en
G.M. Foster (Peasant society and the image of limited good, 1965)
vgl. Huizer, 1970 en Long, 1977).
2. Over de 'Gründerjähre' van de ontwikkelingssociologie (beter ware
het te spreken van niet-westerse sociologie), dat wil zeggen de
periode van theorievorming rond 1970, merken Hüsken, c.s. op:
Elke nieuwe stroming presenteerde zich als een algemeen
verklaringsmodel met een sterke overtuiging van het eigen
gelijk. Duidelijk was overigens dat het hierbij niet alleen
om een theoretisch-wetenschappelijk debat ging, maar ook om
politiek-ideologische uitgangspunten: om verschillende
opvattingen over de gewenste richting van veranderingen in
de derde wereld en over de verhouding van wetenschappelijk
onderzoek tot overheden en beleidsorganen (198A: 19).
3. Een wezenlijke consequentie van de veranderende visie op ontwikkelingsvraagstukken is de noodzaak van inschakeling van ontwikkelingsantropologisch en -sociologisch onderzoek bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Men kan dit ook omkeren, het zijn namelijk
vooral de feiten door deze disciplines aangedragen, die de geldigheid
van oudere, deterministische en evolutionistische ontwikkelingsparadigma's op losse schroeven hebben gezet (vgl. Hoben, 1982 en
Wolf, 1982).
4. Marginalisering is een complex en meerdimensionaal fenomeen. Een
hanteerbare definitie ervan geeft Van Gelder, die dit verschijnsel
omschrijft als een proces, waarbij als gevolg van een kapitalistische
ontwikkeling een bepaald deel van het arbeidspotentieel geen reserve
meer vormt voor de economische, c.q. industriële ontwikkeling (1984:
19).
5. Binnen links-intellectuele kringen die zich met de Surinaamse problematiek bezig houden (bij voorbeeld Krolis, 1978: 102 en Van Huis en
Wolffensperger, 1980: 22) bestaat ten onrechte de neiging om het
polarisatieproces binnen de categorie kleinere boeren te bagatelliseren
of te negeren. Tegenover een handvol grootgrondbezitters annex handelaren plaatst men een homogene groep kleine boeren, die dezelfde
belangen zouden hebben.
Overigens zijn niet slechts linkse intellectuelen in Suriname behept
met de neiging om de sociale werkelijkheid te vertekenen. Een begin
hiermee werd, tegen beter weten in, ten tijde van de Russische
revolutie gemaakt (Shanin, 1971). Bewust probeer ik daarom in de
tekst het begrip kleine boeren te mijden en verkies het begrip
kleinere boeren, om daarmee de bestaande differentiatie uit te laten
komen. Een poging te wagen om de 'kleine boer' als produktieëenheid
te definiëren naar gemiddelde bedrij fsgrootte, gezinsinkomen, en
dergelijke criteria, levert ons bovendien een norm kleine boer op
die in werkelijkheid niet of nauwelijks bestaat.
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6. Over de 'economische zin' der Javanen zijn oudere auteurs niet erg
te spreken. Zo merkt Snellen op:
Zijn speculatiezin gaat meer naar het kansspel dan naar een
onderneming, waarvoor hard gewerkt of veel moeite gedaan moet
worden (...). Hij maakt niet den indruk zich omhoog te willen
werken door te sparen op noodeloze of vermijdbare uitgaven
(1933: 124).
7. Ondanks het feit dat stereotypen de sociale werkelijkheid simplificeren,
is het zinvol om er bij stil te staan, al was het alleen maar omdat zij
veelal de basis vormen voor het menselijk gedrag (Kruijer, 1960: 82
en Van Wengen, 1966: 1975).
8. Het Meerjaren Integraal Agrarisch Ontwikkelings Plan (MIAOP), door
het adviesbureau Ilaco in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Veeteelt en Visserij opgesteld, is een blauwdruk voor de agrarische
ontwikkeling in Suriname, die de periode vanaf 1975 tot ongeveer 1992
zou moeten omvatten. Het plan kwam tot stand binnen het kader van het
Meerjaren Ontwikkelings Plan (MOP) en zou gefinancierd worden met
Nederlandse hulpgelden, Suriname bij haar onafhankelijkheid in 1975
toegezegd. De nationale doelstellingen van het MOP waren: 1. vergroting
van de economische weerbaarheid; 2. vergroting van de werkgelegenheid;
3. verbetering van de levensomstandigheden en 4. regionale spreiding.
De hiervan afgeleide doelstellingen voor de agrarische sector waren:
- volwaardige werkgelegenheid (2000 manuren per jaar voor een fulltime boer);
- verhoging van het landbouwersinkomen (in 1977 was de norm op
minimaal f. 4800,- per jaar gesteld);
- verantwoorde inkomensverdeling tussen: basisproduktie, toelevering,
verwerking en handel;
- aanvaardbare consumentenprijzen en redelijke beloning voor de
producenten;
- produktieverhoging gericht op een positieve betalingsbalans van de
agrarische sector (economische weerbaarheid);
- diversificatie van de produktie en regionale spreiding;
- verbetering van de sociale levensomstandigheden op het platteland;
- bevordering van de zelfwerkzaamheid, participatie en medezeggenschap van de landbouwende bevolking;
- verantwoorde benutting van bodem, water en overige agrarische
milieufactoren (MIAOP, Hoofdrapport 1977: 10).
9. De zin waarin ik het begrip ambtenaar, uitvoerende ambtenaar of
veldwerker worden ook vaak gebruikt, hanteer, behoeft enige toelichting, wanneer men het vergelijkt met hetgeen Weber over burocraten
schrijft (Gerth, c.s., 1970).
Suriname laat ons verschillende categorieën ambtenaren zien. Het type
dat het meest beantwoordt aan de omschrijving van Weber is dat van de
hogere ambtenaar van de 'oude stempel'. Sinds men in de regeringsperiode van premier Pengel (1963 tot 1969) overging tot vergaande
politisering van het overheidsapparaat, ging de spreekwoordelijke
onkreukbaarheid van de ambtenaar steeds meer verloren. Andere aan
ambtenaren toegedichte kwaliteiten als een zakelijke en onpersoonlijke houding zijn eveneens vanwege de politisering van het overheidsapparaat een steeds schaarser goed geworden.
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Een andere, voor mijn studie relevante categorie, die in dit hoofdstuk
nog aan bod komt, is die van uitvoerende ambtenaren, i.e. ressorten projectleiders. Binnen een bureaucratisch systeem zijn zij betrekkelijk a-typisch daar zij een hoge mate van vrijheid krijgen of nemen
om een eigen beleid te ontwikkelen. Dit is onder meer een gevolg van
het ontbreken van voldoende leiding en coördinatie van hogerhand en
de confrontatie met de problemen van de boeren.
Een aparte soort vormt die der binnen het systeem van politieke
patronage 'geregelde', dat wil zeggen voor politieke diensten beloonde,
ambtenaren. Ofschoon het 'regelen' ten tijde van de regering Pengel
een hoge vlucht heeft genomen, was het daarvoor niet geheel onbekend
(vgl. Adhin, 1961: 149 en Dew, 1978). Dit soort ambtenaren kan het
zijn superieuren zeer lastig maken, daar zij zich als cliënten verzekerd weten van de goede zorgen van hun patronen. Toen een van
mijn ressortleiders van de Afdeling Landbouwvoorlichting een dergelijke ambtenaar met strafmaatregelen dreigde, werd ik belaagd door
een paar parlementariërs, die voor hun cliënt kwamen pleiten en op
mijn weinig welwillende houding met dreigementen reageerden. De zaak
werd in der minne geschikt en de man werd naar een ander ministerie
overgeplaatst. De aanwezigheid van dit soort ambtenaren en het erbij
horende, als onrechtvaardig ervaren promotiesysteem kan op anderen
zeer demotiverend werken.
10. Een antropoloog die als eerste uitvoerig aandacht besteedde aan in
zijn geval administratieve interventie gericht op het besturen van
een kolonie was Gluckman. Op interface niveau trof men in het systeem
van indirect rule 'interhierarchical positions' aan. Een Afrikaanse
hoofdman, die een dergelijke positie innam, speelde als gevolg hiervan
een dubbele rol:
... distinct sub-hierarchies within a total hierarchy meet
in one person, who is the lowest member of the superior
hierarchy and the highest member of the sub-ordinate
hierarchy (1968: 71).
De taak, waar deze hoofdman voor geplaatst werd of zich geplaatst
zag, was de verzoening van de veelal tegenstrijdige belangen die
op verschillende niveaus speelden.
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Hoofdstuk 2

DE CREATIE VAN DE KLEINE LANDBOUW

In dit hoofdstuk behandel ik de ontstaansgeschiedenis van de kleine landbouw in Suriname om zodoende te laten zien hoe deze vanuit een ondergeschikte positie aan de plantage-economie tot een relatieve zelfstandigheid
groeide. In de meer recente periode, die loopt vanaf de tweede wereldoorlog
tot de linkse staatsgreep van 1980, ziet men een tegenovergestelde
ontwikkeling, namelijk een van verlies van zelfstandigheid.
Zoals reeds eerder aangegeven, richt ik mij vooral op het lot van de
Aziatische contractarbeiders en hun nazaten en dan met name de Hindoestaanse.
Het lot van de voormalige slaven en hun rol in de landbouw zijn voldoende
door Heilbron behandeld (1982). Mijn keuze houdt niet in dat de ontwikkelingen die beide categorieën hebben doorgemaakt zonder meer te scheiden
zijn, ook al zijn er duidelijke verschillen aan te geven. Vergelijkt men
de drie grootste ethnische groepen, te weten de Hindoestaanse, Javaanse
en Creoolse, dan zijn de volgende, gedeeltelijk aanvullende (zie hfdst.l),
overeenkomsten en verschillen aan te wijzen:
- Creoolse boeren vestigden zich na de Emancipatie (1863) en het Staatstoezicht (1863-1873) als eersten als kleine boeren buiten de nog te
behandelen vestigingsplaatsen. Hindoestanen streefden hier na beëindiging
van de contractperiode ook naar. Javanen daarentegen bleven in meerderheid
op de gouvernementsvestigingsplaatsen;
- in tegenstelling tot Hindoestanen en Javanen hebben de meeste Creoolse
boeren gaandeweg de landbouw de rug toegekeerd;
- Creoolse boeren hebben aanvankelijk vooral aan de commerciële teelt van
boomcultures, zoals cacao en kokos, deelgenomen. De Hindoestanen hebben
zich op de commerciële teelt van tuinbouwgewassen, veeteelt en rijst
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gericht en zijn dat blijven doen. Javaanse boeren verkozen voor een
geldelijk inkomen hoofdzakelijk een partieel dienstverband op de plantages
en zijn pas later, hoewel in beperkte mate, commercieel gaan telen;
- in tegenstelling tot Javanen en Hindoestanen bedreven Creolen een
vorm van extensieve landbouw;
- in tegenstelling tot de Hindoestanen blijken Creoolse boeren in de
beginperiode weinig genegen om voor de locale markt te produceren en,
gezien een meer individueel opereren, niet in staat om te investeren in
de verbetering van de produktieomstandigheden (vgl. Heilbron, 1982; Van
Lier, 1977: 166 e.v. en De Vries, 1965).

Contractarbeid

Van 1853 heeft men in Suriname van particuliere zijde enkele duizenden
contractarbeiders voor de plantages geronseld. De raeesten, waaronder
Chinezen, Hindoestanen, Madeirezen (Portugezen), kwamen van de Westindische
eilanden en China (Panday, 1959: 132-133). In 1870 sluit Nederland een
overeenkomst met Groot-Brittanië voor de werving en overbrenging van
contractarbeiders in het toenmalige Brits-Indië, welk verdrag in 1872
in werking treedt.
Aanleidingen voor de invoer van arbeiders waren in volgorde van belangrijkheid: 1) het verdwijnen van de wettelijke basis voor het binden van
de geëmancipeerde slaven aan de plantages en de daaruit te verwachten
leegloop van deze plantages; 2) contractarbeid creëerde een nieuwe vorm
van binding, waardoor onder andere vrije loonvorming voor de om arbeid
verlegen zittende plantage-eigenaren vermeden werd (Heilbron, 1982: 94).
Een andere vorm van binding van de factor arbeid aan de plantages was de
uitgifte van voor het eigen levensonderhoud te kleine percelen aan de
geëmancipeerde slaven en ex-contractarbeiders. De komst van contractarbeiders uit Brits-Indië leidde in ieder geval tot een zeker optimisme bij
de 'planters' dat men het verlies van arbeidskrachten goed kon compenseren (Panday, 1959: 137).

De meeste contractarbeiders verlieten hun land wegens economische omstandigheden. Aan de andere kant verwachtte men in Suriname geld te zullen
verdienen om rijk naar het eigen land terug te keren (vgl. De Klerk, 1953:
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58-60 en De Waal Malefijt, 1963: 30).
Onder de Hindoestaanse contractarbeiders waren alle kasten vertegenwoordigd met een zeker overwicht van de hogere en de lagere (Panday, 1959:
142-43). Onder de Javanen waren vooral lagere strata vertegenwoordigd
(De Waal Malefijt, 1963: 188). De eerste contractanten bleken over het
algemeen niet zo geschikt voor veldarbeid (Van Traa, 1946: 39; Van Lier,
1977: 162).
De voorwaarden, waaronder men op de plantages tewerkgesteld werd, omvatten
de volgende belangrijke bepalingen: 1. de duur van het contract was
minimaal vijf jaar; 2. men werkte zes dagen per week en verrichtte 7 uur
per dag veldarbeid of 10 uur fabrieksarbeid; 3. men was aan het verblijf
op de plantages gebonden en mocht die slechts buiten de werktijden verlaten; 4. het loon bedroeg 60 cent per dag voor mannelijke arbeiders en
40 cent voor vrouwelijke en jongeren van 10 tot 16 jaar; 5. men genoot
vrije huisvesting en vrije geneeskundige behandeling; ook kreeg de contractant een ontgonnen en op lozing gebracht stuk grond voor de verbouw
van rijst en tuinbouwgewassen voor de eigen consumptie; 6. na afloop van
de contractperiode had men de keus uit drie mogelijkheden: a. verlenging
van het contract met nog eens 5 jaar; b. repatriëring naar het land van
herkomst; c. een premie van f. 1 0 0 , — indien men afzag van repatriëring
en zich vestigde op een gouvernementsvcstigingsplaats. In 1895 werd bepaald
dat het recht op gratis repatriëring onder alle omstandigheden behouden
bleef. Zodoende hoopte de overheid dat het voor de ex-contractarbeiders
aantrekkelijker zou zijn om het verblijf te verlengen (Van Lier, 1977:
161-62 en De Vries, 1965).
De contractarbeider was vanaf het moment van tekening van het contract
feitelijk het eigendom van de plantagehouder. Zijn positie wordt daarom
wel vergeleken met die der slaven.

De overeenkomst tussen het Land en de immigrant was onderworpen
aan een 'poenale sanctie'. Deze was in Suriname echter deel van
de algemene strafwetgeving, die de nakoming van dienstverplichtingen verzekerde. Ook de werkgever was hieraan onderworpen,
echter met dit verschil, dat voor de immigrant naast geldboetes
ook gevangenisstraf kon worden bedongen. De poenale sanctie is
tot eind 1947 blijven bestaan; in dat jaar werd zij geheel afgeschaft (Van Lier, 1977: 162).

Het lijkt mij zinvol om hier in het kort stil te staan bij de gecompliceerde
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maar voor de plantagehouders zeer voordelige arbeidsmarktsituatie die
ontstond als gevolg van de invoer van Aziatische contractarbeiders.
Heilbron merkt hierover op:

Gedwongen arbeid (slavernij, J.M.) was niet langer de bepalende
arbeidsvorm. Maar ook de vrije loonarbeid (van de geëmancipeerde
slaven, J.M.) was dat niet. Naast vrije loonarbeid werd ook de
contractarbeid van aangevoerde Aziatische arbeiders een element
dat de arbeidsmarktsituatie bepaalde. Deze contractarbeid ....
als vorm van gebonden arbeid beperkte de 'zelfregulering' van de
vrije arbeidsmarkt (1982: 85).

Het voorgaande houdt in dat de plantagehouders de vrije loonvorming bij
de geëmancipeerde slaven konden drukken.
De arbeidsdeling verliep eveneens langs de bovengenoemde lijnen van vrije
en gebonden arbeid. Op de plantage zette men de vrije negers in voor bepaalde zware taken als het graven van irrigatie- en loosleidingen evenals
fabrieksarbeid. De contractarbeiders schakelde men vooral voor veldarbeid
in (idem: 97; Van Lier, 1977: 178).

Sociaal en psychologisch beschouwd was de beginperiode een ernstige beproeving voor de Aziatische immigranten. Wel ontstonden tijdens de vaak
zware overtocht nieuwe sociale relaties, die ook na aankomst in Suriname
voort bleven bestaan (Van Lier, 1977: 161; De Waal Malefijt, 1963). Van
de traditionele sociale organisatie en haar stabiliserende effect op de
individuele leden was weinig overgebleven. Een van de oorzaken was de
ongunstige sexratio tussen de aangevoerde hoeveelheden mannen en vrouwen.
Een andere oorzaak was dat ronseling vooral individueel plaatsvond. De
ongunstige levensomstandigheden op de plantages, de vreemde arbeidsverhoudingen, onbekendheid met veldarbeid en nieuwe gedragsnormen droegen
eveneens bij tot een hoog sterftecijfer in de beginperiode. Snellen
(1933: 39) vermeldt een percentage van 17,25 voor 1873 en 18,5 voor 1984
(vgl. Panday, 1959: 141-42; Van Lier, 1977: 162-63). Deze omstandigheden
leidden ertoe dat Groot-Brittanië de overeenkomst met Nederland voor enkele
jaren opschortte. Tussen 1875 en 1878 kwam de invoer van contractanten
vanuit Brits-Indië geheel stil te liggen (Snellen, 1933: 39 e.V.).
De sociale desintegratie gekoppeld aan de slechte behandeling der contractarbeiders leidde soms tot individueel en collectief verzet, dat
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meestal met geweld werd neergeslagen (Koloniale Verslagen in Mitrasing
en Marhl, n.d.). Van Traa spreekt van de eerste contractarbeiders weliswaar als van '... dikwijls lastige lieden om mee om te gaan, zij waren
driftig en twistziek van aard ...' maar aan de andere kant waren het
'... krachtige, arbeidszame, spaarzame en sober levende menschen, die
hun loon ten volle waard waren' (1946: 39-40). Javanen daarentegen ervoer
men als vreedzame en welwillende lieden en goede arbeidskrachten (De Waal
Malefijt, 1963: 25-6; Adhin, 1961: 74).
Een gevolg van de ongunstige omstandigheden uit de beginfase is dat een
niet onaanzienlijk deel der Hindoestanen en der sinds 1890 aangevoerde
Javanen repatrieerde. Van de in totaal zo'n 67.000 Aziatische immigranten,
waarvan ongeveer 34.000 Brits-Indiër

was, keerden ongeveer 20.000, waarvan

11.690 Hindoestaan en 8.441 Javaan, of wel bijna 30%, terug naar het land
van herkomst (Adhin, 1961: 75; vgl. Van Traa, 1946: 106-07). Een tegenovergesteld effect van de ongunstige omstandigheden, waaronder het lage
loon, was dat de droom dat men als rijk man terug kon keren naar het land
van herkomst vervloog en men zich te beschaamd voelde om berooid terug te
gaan (De Waal Malefijt, 1963: 30). Wilde men wel terug dan kon dat bovendien niet altijd, omdat de overheid zich niet correct aan het contract
hield (Ismael, 1951: 148).

Na verloop van tijd nam de ontwikkeling een gunstigere wending. De
selectiecriteria verbeterden, evenals de gezondheidszorg en huisvesting.
Ook slaagde de kaste der Brahmanen bij de Hindoestanen er in om tot een
zekere culturele en sociale herintegratie te komen. Dit proces werd vergemakkelijkt door het relatieve isolement van de Brits-Indiërs binnen de
Surinaamse gemeenschap. Niet slechts de situering op de plantages en
taalbarrières waren hier debet aan maar ook de houding van het Creoolse
bevolkingsdeel, dat de Brits-Indiërs op een afstand hield (Bruijning en
Voorhoeve, 1977: 277).
Behalve ethnische factoren zijn ook andere omstandigheden aan te wijzen,
die leidden tot de aparte positie die de Brits-Indiërs in Suriname innamen.
Zo hadden zij de Britse nationaliteit, dat gold ook voor hun nazaten. Bij
verdrag was eveneens bepaald dat er een Britse agent in Suriname gestationeerd zou worden met vergaande bevoegdheden (Ismael, 1951: 22). Op de
Javanen hadden de plantage-houders en de overheid meer greep, omdat zij
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Nederlandse onderdanen waren.
In tegenstelling tot de situatie in het toenmalige Nederlands-Indië
streefde de overheid in Suriname naar assimilatie van de verschillende
bevolkingsgroepen. Gouverneur Kielstra zette in de jaren '30 deze weliswaar weinig effectieve politiek op losse schroeven door meer rekening te
willen houden met de specifieke belangen van de verschillende groepen
(idem: 22). Hoewel de door Creolen gedomineerde Staten van
Suriname hier tegen waren, beschouwden de Aziatische immigranten het als
een positieve daad.

De vestingingspolitiek

Voordat ik inga op de ontwikkeling van de kleinlandbouwsector, is het
van belang om te zien hoe en waarom de vestigingspolitiek van de koloniale
overheid langzaam maar zeker veranderde ten gunste van kleinere en middelgrote landbouwbedrijven.

Voor 18A2 kon men slechts grote stukken grond, bestemd voor de plantagelandbouw, in eigendom krijgen.

In 1842 waren de bezitsvormen van huur en kosteloos gebruik
ingevoerd, terwijl ook de omvang van de stukken grond die men
in bezit kon krijgen kleiner werd (Heilbron, 1982: 113-14).

Er zijn meerdere verklaringen voor deze wijzigingen te geven. Zij betroffen een anticiperen op de aanstaande emancipatie der slaven, de
achteruitgang van de plantagelandbouw, mogelijke vestiging van Hollandse
boeren en de aanleg van kostr en kweekgronden rond de hoofdstad Paramaribo.
Slechts vrije ingezetenen konden gebruik maken van deze nieuwe regeling.
Vanaf 1863 vielen daar de volgende categorieën onder: van staatstoezicht
vrijgestelde ex-slaven, ex-contractarbeiders, Europese immigranten en
de reeds eerder vrijgekomen gemengdbloedigen (Snellen, 1933: 115). Om
te beginnen kreeg men de grond in kosteloos gebruik, waarna men na enkele
jaren bij het voldoen aan de cultuurplicht, de grond in eigendom kon
krijgen. Van polderlasten en grondbelasting was men vrijgesteld. Tussen
1846 en 1855 betaalde men per jaar per hectare f. 10,- huur. Nadien kon
voor kortere of langere tijd gehele of gedeeltelijke vrijstelling ver-
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kregen worden (Van Traa, 19A6: 102). In 1863 werd bij wet bepaald dat men
6 jaar lang de grond kostelood in gebruik kon nemen maar indien men aan
de cultuurplicht voldeed reeds na 2 jaar eigendomsrecht kon krijgen. Ook
werden sindsdien kleine voorschotten aan de kolonisten verstrekt.
Bovengenoemde kolonisatiepolitiek is voor wat de vestiging van Hollandse
boeren en West-Indiërs betreft een flop geworden. Beter ging het met de
Creolen (Snellen, 1933: 115-16). In een wat later stadium hebben de eerste
Brits-Indische ex-contractarbeiders er ook weinig gebruik van gemaakt. De
redenen waren dat men 1) niet over reeds ontgonnen land kon beschikken en
2) niet over de financiële middelen beschikte om grond te ontginnen.
Bovendien verloor men het recht op kosteloze remigratie. Tenslotte was
de positie van de zelfstandig gevestigde boeren zwak (Heilbron, 1982: 116;
Van Traa, 1946: 103).
De wijzigingen in het grondbeleid hadden in geval van de veranderde positie
van de geëmancipeerde slaven en ex-contractarbeiders een tweeledig effect.
Ofschoon de overheid zodoende een zelfstandige, kleinschalige
produktie stimuleerde, profiteerden de plantages er aan de andere kant ook
van. Dit laatste deed men op tweeërlei wijze. De overheid gaf slechts
kleine percelen (gemiddeld 2 ha) uit, die naast de plantages lagen. Men
was verplicht 1 à 1,5 ha met exportgewassen te beplanten. De oogst ervan
verkocht men via de plantages, die, gezien hun sterkere marktpositie,
daar onevenredig van profiteerden (Heilbron, 1982: 116). Aan de andere
kant was men wel gedwongen zijn ledige arbeid aan de plantages te verhuren.
In het laatste kwart van de vorige eeuw vond de gronduitgifte plaats op
gouvernementsvestigingsplaatsen, waarop men percelen in huur kon krijgen.
Heilbron beschouwt ze als een 'bijzonder element in de grondpolitiek' en
omschrijft ze als:

... stukken grond waarop bepaalde infrastructurele voorzieningen
reeds aangelegd waren en die in percelen verdeeld door het gouvernement in huur werden uitgegeven om onder haar toezicht te worden
bebouwd (idem: 119).

Schimmelpenninck en Van Traa (gecit. in Heilbron, 1982: 119) beschouwen
de vestigingsplaatsen als een bewust gecreëerd middel om een koppeling
tot stand te brengen tussen een eigen landbouwproduktie, die te laag was
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om in de behoeften van de producenten te voorzien, en loonarbeid op de
nabijgelegen plantages. De lage prijzen voor de exportgewassen en het
lage loon compenseerde men op zijn beurt met de produktie van voedselgewas s en.
Tevens

beschouwt Van Lier (1977: 168) de politiek van de vestigings-

plaatsen als een adekwaat controlemiddel van de arbeidsmarkt. De kleine
landbouw kan men namelijk beschouwen als een buffer voor de plantagelandbouw. Enerzijds vormt deze een arbeidsreservoir voor de plantages,
anderzijds vangt zij crises in de plantage-economie op door de
absorptie van de vrijgekomen arbeiders en de ruimte om lonen te drukken.
Pas met het aantreden van gouverneur Kielstra in de jaren '30 verandert
deze politiek ten gunste van de kleine landbouw. Deze gouverneur streeft
vooral naar kolonisatie door vrije immigranten van Java. Snellen is daarentegen van mening dat het beleid reeds vanaf het midden van de vorige
eeuw gericht is geweest op de verzelfstandiging van een kleine boerenstand (1933: 116-17).

Er lagen ook andere motieven aan de vestigingspolitiek ten grondslag. In
de eerste plaats was het voor de overheid financieel voordeliger om in
Suriname zelf een arbeidsreserve op te bouwen. In de tweede plaats kan men
het als een steeds belangrijker wordend instrument van de kolonisatiepolitiek beschouwen, gericht op de permanente vestiging van de voormalige
contractarbeiders. Het toenemend belang hiervan was omgekeerd evenredig
met de afname van het belang van de plantagelandbouw. De verdergaande
versoepeling van de grondpolitiek diende eveneens dit doel.
Binnen de kolonisatiepolitiek konden de vestigingsplaatsen als groeikernen
gezien worden, waaromheen zich nieuwe gemeenschappen zouden vormen (Van
Traa, 1946: 104). In het geval van de Javaanse immigranten is dat ook
gebeurd; bij de Hindoes tanen echter nauwelijks. Economische drijfveren
leidden tot een grotere mobiliteit van deze laatste bevolkingsgroep
(Van Lier, 1977: 167).
Een ander voordeel van de vestigingsplaatsen was de mogelijkheid om een
zekere, algemene controle op de er gevestigde boeren uit te kunnen oefenen
(idem: 168; vgl. Panday, 1959: 165).

Een liberaal overheidsbeleid rond de eeuwwisseling, de dienende functie
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van de kleine landbouw aan de plantage-economie en oppositie van de kant
van de planters tegen iedere daadwerkelijke stimulering van de kleine
landbouw, hielden voor de koloniale overheid in dat men zich afwijzig
hield van stimulering van deze vorm van landbouw (vgl. Adhin, 1961: 75).
Aanbevelingen van door de Nederlandse overheid ingestelde onderzoekscommissies om de kleine landbouw te ontwikkelen verdwenen bijna per definitie in de bureaula (idem: 93 e.V.; Van Dusseldorp, 1967: 58). Pas
na de tweede wereldoorlog verandert deze houding. Panday (1959: 170) en
Adhin (1961: 77-78) hekelen het ontbreken van stimulering van kleinschalige landbouw. Deze nalatigheid beschouwen zij als een belangrijke
oorzaak voor de latere stagnatie in de landbouwontwikkeling. Daar komt
nog bij dat deze politiek weinig functioneel was voor het doel waarvoor
zij ontwikkeld was, namelijk de instandhouding van de plantages.

De gouvernementsvestigingsplaatsen werden meestal op verlaten plantages
gesticht en wel in de nabijheid van nog functionerende plantages. Tot de
oudste kan men die rekenen, die bestemd waren voor de geëmancipeerde
slaven. Hieronder vallen Tottness, reeds voor de emancipatie als vestigingsplaats gesticht in het district Coronie, Nieuw Amsterdam in Commewijne
en Domburg in het district Suriname.
Uit onderstaande Tabel 1 (zie volgende pagina) blijkt dat minder dan de
helft van de grond, die door de overheid bouwrijp was gemaakt, in cultuur
was gebracht. Dit komt enerzijds vanwege de mindere belangstelling voor
huurpercelen van de kant van de voormalige contractarbeiders, anderzijds
omdat de overheid nog te weinig gegadigden voor de jongere vestigingsplaatsen had gevonden.

Behalve de overheid gingen ook de plantagehouders zelf er steeds meer toe
over op hun plantages vestigingsplaatsen te stichten.

De blijvende duurte van de ingevoerde werkkrachten noopte de
planters zich zooveel mogelijk los te maken van de immigratie
en te trachten zich te redden met de ter plaatse voorhanden
zijnde krachten. Zij begonnen op hunne plantages kolonies van
vrije arbeiders te stichten, die gratis grond ten gebruike
kregen met dikwijls nog een voorschot om een woning te bouwen,
waartegenover zij zich verplichten moesten eenige dagen in de
week voor loon op de plantages te werken. Deze lieden kwamen
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Tabel 1 : Tot 1920 gestichte vestigingsplaatsen

jaar

naam (1)

1862
1875
1877
1895
1896
1898
1899
1901
1903
1903
1904

Totness
Nw Amsterdam
Domburg
Alkmaar
Pad van Wanica
La Rencontre
Paradise
Laarwijk
Nw Waldeck
Hecht en Sterk
Johanna en
Margareta
Kroonenburg
Livorno
Lelydorp
Saramaccapolder
Frederiksoord
Groningen
Meerzorg
Reynsdorp

1904
1904
1905
1906
1913
1914
1916
1916

totale
opp. in ha

358
119
429
660
2668

643
286
238
156
214
249
973
490
1678
2103

191
164
565
300
13.484

opp. in
cultuur

% in
cultuur

aantal gevest.
personen

358
99
323
392
540
326

728
336
440
799

208
125
184

100
83
75
59
20
51
?
87
80
86

186
973
218
640
990
89
92
371
151

75
100
44
24
47
47
56
66
51

6267/6553

46/48

9

2253

386
558
239
276
310
625
1280

897
2266
2322

243
199
1013

268
15.438

(1) Met uitzondering van de eerste drie waren alle andere vestigingsplaatsen bestemd voor Hindoestaanse, voormalige contractarbeiders.
(Bron: De Vries, 1965: 109; zie ook p. 104 en 108).

echter hun verplichting tot het zich beschikbaar stellen voor
arbeid op de plantage dikwijls niet na en voor het hen dwingen
tot nakoming van die verplichting werd niet altijd voldoende
medewerking van de Overheid ondervonden (Van Traa, 1946: 42;
vgl. Panday, 1959: 165).

Wat is nu het effect geweest van de politiek van vestigingsplaatsen?
Hierboven kon men lezen dat er voor de planters weinig reden was tot
tevredenheid. Het zal ook wel een van de redenen geweest zijn, waarom
zij zich aanvankelijk tegen de vestigingspolitiek van de koloniale overheid verzetten.
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Zij (de plantagehouders, J.M.) beschouwden elke maatregel welke
dit (het verlaten van de plantages na de contractperiode, J.M.)
vergemakkelijkte als verderfelijk en velen meenden dat het Gouvernement de plantages en daardoor het land schade berokkende
door de kleinlandbouw te stimuleren. De planters waren bevreesd
dat de kleinlandbouwers al te onafhankelijk zouden worden en
dan zouden ophouden om als hulpkrachten extra-arbeid op de plantages te verrichten (Van Lier, 1977: 177).

Deze vrees bleek in geval van de Brits-Indiërs meer gerechtvaardigd
dan in dat van de Javanen (vgl. Snellen, 1933: 62-63).
De houding van de plantage-eigenaren vertoonde echter een zekere tweeslachtigheid. Tegenover de agitatie tegen de vestigingspolitiek, die
onder meer te kostbaar zou zijn en bovendien niet paste in hun liberale
denken, staat de stichting van particuliere vestigingsplaatsen en de
verkaveling van onrendabele plantages. Bovendien waren zij, zoals men
kon lezen, niet onbekend met de hoge kosten van werving en overbrenging
van contractarbeiders (idem: 138 e.V.).
In navolging van de geëmancipeerde slaven (vgl. Heilbron, 1982: 90 en
Van Lier, 1977: 169) vertoonden, zeker na versoepeling van de vestigingsvoorwaarden, ook Hindoestanen steeds meer de neiging om zich buiten de
vestigingsplaatsen als zelfstandige boeren te vestigen. Dit hing samen
met hun streven naar grondeigendom; op de vestigingsplaatsen kon men
grond slechts in huur krijgen. Panday beschuldigt de overheid desondanks
van een kortzichtige grondpolitiek. Terwijl de plantages namelijk zienderogen wegkwijnden, was het voor de voormalige contractarbeiders moeilijk
om extra grond te verwerven. In 1912 lag slechts 9,3% van de totale door
deze contractarbeiders bezette grond buiten de vestigingsplaatsen; in
1930 was dat 15,7% of wel 1429 ha (1959: 170; zie ook p. 202).
Een bijkomende reden voor de betrekkelijke inefficiëntie van de vestigingsplaatsen als goedkope arbeidsreservoirs was dat de landbouwactiviteiten op de eigen percelen, en dan vooral die welke betrekking hadden
op de rijstteelt, veelal samenvielen met de drukste periodes in de
plantageteelt (Van Traa, 1946: 43).

Tot slot van deze paragraaf wil ik nog een tweetal verordeningen noemen,
die een gunstig effect op de toename van de permanente vestiging van de
ex-contractarbeiders als kleine boeren in Suriname hadden. In de eerste
plaats betreft dit de Verordening van 19 april 1895 G.B. no. 24. Deze
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bepaalde dat bij vestiging op gouvernementsvestigingsplaatsen men het
recht op vrije repatriëring niet verloor. Bovendien kon men een voorschot krijgen, dat te beschouwen was als startkapitaal, voor het opzetten
van een kleinlandbouwbedrijf. Tenslotte kon men de grond gedurende zes
jaar zonder huur beplanten (Snellen, 1933: 121-22).
Alle voorgaande regelingen, die ik deels in deze paragraaf behandelde,
werden door de Verordening van II december 1914 G.B. 1916 no. 24 vervangen. Het betrof:

... bepalingen omtrent de uitgifte van percelen domeingrond
voor den kleinen landbouw en tot bevordering van de vestiging
van immigranten als kolonisten (Van Traa, 1946: 103).

De belangrijkste bepalingen waren:

Aan ingezetenen zoowel als aan landverhuizers en immigranten
die hun contract hebben vervuld kunnen gronden uit 's lands
domein voor uitoefening van den landbouw worden uitgegeven.
Betreft het hier gronden op Gouvernements-vestigingsplaatsen
dan worden deze uitgegeven in percelen niet kleiner dan 1,5 ha,
terwijl de percelen buiten de vestigingsplaatsen zooveel
mogelijk een frontbreedte van 100 m zullen hebben.
Bij eerste uitgifte worden de gronden in gebruik afgestaan met
vrijstelling van lasten gedurende 6 jaren. Na het verstrijken
van deze termijn is een jaarlijkse huurprijs verschuldigd,
die op vestigingsplaatsen f. 6,- tot f. 10,- per ha per jaar
bedraagt en buiten vestigingsplaatsen f. 0,50 per i ha of
onderdeel daarvan. Deze huren moeten op de vestigingsplaatsen
worden betaald in 5 gelijke termijnen, buiten de vestigingsplaatsen in twee gelijke termijnen.
De gebruikers of huurders van gronden buiten de vestigingsplaatsen, die aantoonen dat zij het land geregeld bebouwd
hebben, of, wanneer dit grooter is dan 2 ha, terminste de laatste
oppervlakte in cultuur hebben gebracht, kunnen na afloop van
twee jaren hun perceel, zoo mogelijk vergroot tot 10 ha, kosteloos in eigendom krijgen.
Wanneer zij blijken geven van arbeidszaamheid, geschiktheid en
goed gedrag, kunnen zij in aanmerking komen om van het Koloniaal
Bestuur voorschotten te ontvangen.
Uitdrukkelijk is in de verordening nog eens vastgesteld, dat
immigranten aan wie domeingrond is afgestaan hun recht op vrije
terugreis naar het land hunner herkomst behouden en dat hun,
voor zoover op hun behoud voor de Kolonie door het Bestuur prijs
wordt gesteld, bij het afstand doen van dit recht op vrije
terugreis een premie van f. 100,- kan worden toegekend, welke
premie tot f. 200,- verhoogd wordt indien zij getrouwd zijn en
ook de vrouw afstand doet van haar recht (Van Traa, 1946: 103-04).
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De armoede van de voormalige contractarbeiders maakte het innen van de
huurbedragen niet eenvoudig; ook bleek men niet goed in staat aan de
cultuurplicht en andere bepalingen te voldoen (Snellen, 1933: 141).

De ontwikkeling van de kleine landbouw

Voordat ik op het in de titel gestelde inga, wil ik even stilstaan bij de
rol en de betekenis van zelfvoorzienende landbouw en grond bij de Aziatische bevolking. Rijst vormde zowel in India als op Java het meest gewaardeerde voedselgewas. In India wordt rijst met het Sanskriet woord
'Dhanya', aangeduid wat zoveel betekent als 'het voedsel van de mensen'.
In dit laatste land vervulde het vee en dan met name het rund de rol van
trekdier, terwijl de mest als brandstof en voor de bemesting diende.
Moeder Aarde werd vereerd als geefster van dat wat de mens behoefde; soms
trof zij de mens echter met rampen en tegenspoed.

Er is in deze samenleving dus sprake geweest van een drievoudige
combinatie - grond, rijst en rundvee - als de basis voor het
bestaan. Alle handelingen waren derhalve gericht op de verkrijging
en instandhouding van deze driehoek ... (De Vries, 1965: 88).

Behalve als bestaansbasis werkte grondbezit statusverhogend, zeker in
een land waar slechts een kleine minderheid grond bezat. Omgekeerd
betekent verlies van grond veelal verlies van status en verpaupering.
De boer wordt landarbeider of horige pachter (Bharadwaj, 1985: 17). Men
kan zich daarom voorstellen dat de grotere beschikbaarheid ervan in
Suriname een stimulans vormde om er zich te vestigen. Daar een ieder
slechts kleine percelen in huur of eigendom kon krijgen, werkte grondbezit niet ongelijkheid bevorderend, maar juist nivellerend (Panday,
1959: 145). Snellen laat echter zien dat met name in Nickerie sprake was
van verschillen in perceelsgrootte in de door boeren en overheid gemeenschappelijk aangelegde rijstpolders (1933: 132).
Bij de Javanen, die op dorpsniveau vertrouwd waren met communaal grondbezit (De Waal Malefijt, 1963: 5 0 ) , fungeerde individueel grondbezit niet
als statusverhogend object (idem: 49), wat een belangrijke factor is in
het vestigingspatroon van deze bevolkingsgroep. Niet slechts grondbezit
maar ook andere economische criteria:
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... do not play a functional role in the stratification patterns
of the Javanese societies in Surinam. Differential wealth,
although existent, does not afford differential acces to authority,
power, or privileges (idem: 66).

Hoe groot de waarde van grondbezit, als statusobject maar steeds meer ook
als kapitaalgoed, voor vooral de Hindoestanen is, moge blijken uit het
feit dat,ook al stopt men met de landbouw en zelfs bij emigratie,men geen
afstand doet van de grond of men moest om geld verlegen zitten (vgl.
Paulsson, 1978: 1 2 ) . 2 )

Negatieve ervaringen van repatrianten gekoppeld aan steeds gunstigere vestigingsvoorwaarden leidden tot de vestiging van steeds meer relatief zelfstandige, kleine boeren in Suriname.

Tabel 2: Aantallen toegewezen percelen op vestigingsplaatsen

jaar

totaal aantal toegewezen bedrijven

1901

1223

1903

1496

1908

3934

(Bron: De Vries, 1965: 105).

Dit aantal percelen was verdeeld over 17.000 immigranten uit Brits-Indië,
600 Javanen en 300 personen uit andere streken afkomstig. Om de eerdergenoemde reden, alsmede vanwege het ontbreken van grond voor uitbreiding,
zochten steeds meer Hindoestanen uitbreidingsmogelijkheden buiten de vestigingsplaatsen (Snellen, 1933: 131). Het gevolg hiervan was dat, terwijl
in de beginfase het in cultuur gebrachte areaal op de vestigingsplaatsen
gemiddeld 2 ha per bedrijf bedroeg, dit oppervlakte verminderde ten gunste
van de arealen erbuiten. Het kwam soms zelfs zo ver dat men de percelen op
de vestigingsplaatsen slechts als woonerven ging zien. Dit biedt mede een
verklaring voor het lage percentage in cultuur gebrachte grond op verschillende vestigingsplaatsen, die men in tabel 1 van dit hoofdstuk aantrof.
De meerderheid van de bewoners van de gouvernementsvestigingsplaatsen werd
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steeds meer gevormd door Javanen en in bepaalde streken, zoals Coronie,
door Creolen (Van Traa, 19Д6: 43). De neiging van Javanen om op de ves
tigingsplaatsen te blijven kan men, zoals Panday dat doet (1959: 156),
eveneens toeschrijven aan hun sterkere gemeenschapsbanden en hun voorkeur
voor loonzekerheid middels arbeid op de plantages (Van Wengen, 1966: 108).
De voortdurende aanvoer van nieuwe contractarbeiders, de afname van het
aantal repatrianten en de problemen om voldoende grond buiten de vesti
gingsplaatsen te verwerven, leidden ondanks het voorgaande tot de gestage
groei van deze vestigingsplaatsen. In 1918 was het aantal er op toegewezen
bedrijfjes gestegen tot 6447 (De Vries, 1965: 106).

Om een beeld te krijgen van de vestiging van kleine boeren buiten de ves-r
tigingsplaatsen en dat te kunnen vergelijken met die er op, wil ik naar
tabel 3 verwijzen.

Tabel 3: Distributie van land en bevolking in de kleine landbouw

Op vestigingsplaatsen

aantal
percelen
1906
1910
1915
1920
1925
1930
1935

3.821
4.454
5.318
7.545
9.153
7.524
9.004

totaal opp. opp. in cui(in ha)
tuur (in ha)
8.227
7.965
12.877
11.865
13.284
10.580
23.555

aantal immigranten

aantal nietimmigranten

totale
bevolking

2.605
2.793
4.909
6.339
8.243
8.241
7.309

3.104
5.633
9.692
11.449
14.177
16.561
21.643

1.827
3.477
3.226
3.538
3.534
2.895
3.128

4.931
8.510
12.928
14.987
17.711
19.456
24.771

7.148
8.270
9.118
16.348
16.909
13.163
21.336

2.954
8.853
7.569
10.729
17.254
21.982
29.373

9.260
11.365
12.489
10.036
10.275
10.333
14.562

12.214
20.218
20.058
20.765
27.529
32.315
43.935

Buiten vestigingsplaatsen
1906
1910
1915
1920
1925
1930
1935

4.202
1.973
5.585
5.164
7.754
7.308
8.230

89.906
57.157
102.719
53.959
79.476
119.689
53.200

(Bron: Koloniale Verslagen, geciteerd in Gowricharan, n.d.: 2.17)
Uit de cijfers in tabel 3 blijkt dat aanvankelijk vooral de geëmancipeerde
slaven zich buiten de vestigingsplaatsen vestigden, de voormalige contract-
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arbeiders daarentegen er op. Na 1920 wijzigt dit beeld zich voor zover
het de verhouding tussen deze twee categorieën betreft. Verder blijkt
uit de cijfers dat, ondanks de boven aangegeven tendens, verhoudingsgewijs het percentage in cultuur gebrachte grond op de vestigingsplaatsen
met uitzondering van 1935 hoger ligt dan erbuiten. De redenen hiervoor
zijn de aanwezigheid van een goede infrastructuur op de vestigingsplaatsen en de afwezigheid daarvan erbuiten. Bovendien ontbrak het, zoals ik
al eerder schreef, de voormalige contractarbeiders aan voldoende middelen
om veel grond te kunnen ontginnen.
Ondanks de minder gunstige omstandigheden neemt de produktie van de kleine
landbouw in de eerste helft van deze eeuw aanzienlijk toe.

Tabel 4: De totale agrarische produktie van groot- en kleinlandbouw in
procenten

jaar
1900
1910
1920
1930
1940
1950

plantage landbouw
90
72
29
29
17
10

kleine landbouw
10
28
71
71
83
90

(Bron: Panday, 1959: 174).

De procentuele aardverschuiving getuigt niet zozeer van een geweldige
toename van het produktievolume van de kleine landbouw, als wel van de
dramatische afname van de produktie op de plantages. De ontwikkeling van
de kleine landbouw was bovendien meer kwantitatief dan kwalitatief.

Volgens de landbouwleraren toendertijd schoten de landbouwers in
cultuurtechnisch opzicht vaak te kort: de grond werd niet bemest,
de bewerking ervan was inefficiënt, het onderhoud liet te wensen
over evenals de vruchtwisseling en zaadselectie terwijl de
arbeidsinstrumenten als primitief werden gekwalificeerd
(Gowricharan, n.d.: 24).

Niet alleen relativeren bovengenoemde cijfers van Gowricharan de stelling
van Panday (1959: 170) en Adhin (1961) dat de kleine landbouw gebonden
was aan de plantages en geen expansiemogelijkheid had, maar ook dat er geen
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differentiatie naar bedrijfsgrootte zou hebben bestaan (Gowricharan, n.d.:
18 e.v.)· Zo is er in de Koloniale Verslagen sprake van middenstandsbedrijven tot 20 ha. Deze bedrijven behoorden vooral aan Creolen toe, een
categorie waar Panday en Adhin zich niet op richten. Van Hindoestaanse
middenstandsbedrijven was vooral sprake rond de hoofdstad. Snellen (1933:
126) komt voor 1908 bovendien op een aanzienlijk hoger gemiddelde van de
perceelsgrootte van de bedrijfjes van de voormalige contractarbeiders,
namelijk 3 ha, dan Panday en Adhin (1,5 h a ) .
Anders ligt het met de vrije vestiging van Javanen als kleine boeren. Tot
1930 zijn de meeste Javanen nog steeds contractarbeider. Door sluiting
van vele van de resterende plantages tijdens de crisisjaren vestigt men
zich op de door de overheid ingerichte plantages en produceert men primair
voor de eigen voedselvoorziening (Panday, 1959).

Vond de legale of illegale, zelfstandige vestiging aanvankelijk plaats
langs de rivieren, zoals dat voorheen met de plantages ook het geval was
(Van Lier, 1977: 169), in de eerste helft van deze eeuw, bij verdergaande
ontsluiting van het platteland door de aanleg van wegen, vestigden vooral
Hindoestanen zich steeds meer langs deze wegen. Dit leidde tot lintbebouwing en tot verdergaande verwaarlozing van de oude polderwerken, met name
van de loos leidingen en rivierdainmen en daarmee tot verslechtering van
de produktieomstandigheden (SPS, 1967: 14).
Lintbebouwing en de relatief korte duur van het verblijf der Aziatische
immigranten in Suriname beschouwt Van Dusseldorp als de belangrijkste
oorzaken voor het ontbreken van hechte gemeenschappen (1967: 55). Een
zekere nuancering naar bevolkingsgroep is mijns inziens zeer geboden.
Van de door de overheid gecreëerde dorpsgemeenten, vestigingsplaatsen en
waterschappen stelt Van Dusseldorp dat zij 'bestuurlijke concepties (zijn)
die nog weinig door de bevolking gedragen worden' (1967: 55; vgl. De Waal
Malefijt, 1963: 32-34 en Van Wengen 1966: 102-06). Daar komt nog bij dat
de overheid verzelfstandiging van deze gemeenschappen aanvankelijk in de
weg stond; zij voerde alles zelf uit en behandelde de bevolking paternalistisch (idem: 58), waarbij met name de Javaan door andere bevolkingsgroepen gedomineerd werd (Van Wengen, 1966: 104). Snellen is van mening
dat de koloniale overheid de voormalige contractarbeiders te zeer in de
watten legde, waardoor de 'verwende bewoners' der vestigingsplaatsen
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niet meer bereid waren om hun gemeenschappen zelf te onderhouden (1933:
140). De algemene opvatting van Snellen, dat de koloniale overheid veel
zorg besteedde aan de bevolking der vestigingsplaatsen, staat haaks op
het beeld van een verwaarloosde kleine boerenstand, zoals door Panday
en Adhin geschetst.

Tot slot van deze paragraaf nog een enkel woord over de rol van verwantschap bij het streven naar areaalsuitbreiding door de Hindoestanen. Behalve
het ongunstige beleid werkte volgens Panday ook de traditionele familiestructuur remmend op uitbreiding van het grondbezit.

This family system was so deeply rooted that the component
individual families were prevented from obtaining larger pieces
of lands and exploiting them more profitably. Additional land,
as could be expected, became available only at some distance
from the parental house. Cultivating these lands would mean
breaking up the family system, and this seemed preposterous.
They preferred to remain together at the cost of economic
convenience (1959: 146-47). Een van de gevolgen hiervan was dat
de bedrijfsvorm traditioneel opgezet werd (Beek, 1924, deel II:
31).

Dit neemt niet weg dat men op kleine schaal wel ertoe overging om buiten
de vestigingsplaatsen grond te ontginnen (De Vries, 1965: 107). Ook was
men als familie mobieler dan de Javaan, die aan zijn desa gebonden was
(Panday, 1959: 155-56). Van Dusseldorp acht de joint-family der Hindoestanen in ieder geval '... van groot belang ... voor de snelle opkomst
van de Hindoestanen als zelfstandige landbouwersgroep' (1967: 55).

De landbouwproduktie der kleine boeren

De landbouwproduktie van de geëmancipeerde slaven was gericht op de
eigen voedselvoorziening en de export (Heilbron, 1982), die van de Aziatische immigranten in eerste instantie op de eigen voedselvoorziening.
Pas in een later stadium richtte de laatste groep en dan vooral de Hindoestaanse zich op de voedselproduktie voor de locale markt.
Het gewas dat bij uitstek geschikt bleek voor commerciële produktie was
de cacao. Creolen legden zich hier eind vorige eeuw sterk op toe. Beek
(1924) beweert dat de teelt van dit gewas goed paste bij het zogenaamde
volkskarakter van de Creoolse bevolking, die van huisuit vertrouwd was
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met extensieve landbouw, die minder regelmaat vereiste.

Ook de Hin-

doestaanse boeren volgden, deels noodgedwongen, het Creoolse voorbeeld.
Zo was de eerste vestigingsplaats voor deze immigranten, de voormalige
plantage Alkmaar in het district Commewijne, reeds met cacao beplant
(De Vries, 1965: 111).
Aanvankelijk leverde de cacaoteelt de kleine boeren een redelijk inkomen
op. Rond 1905 kwam hier als gevolg van de krullotenziekte een einde aan.
De produktie voor de locale markt concentreerde zich sterk op de grote
gouvernementsvestigingsplaats Pad van Wanica, gelegen ten zuiden van de
hoofdstad Paramaribo. De daar gevestigde Hindoestaanse kleine boeren
richtten zich op de teelt van groente en fruit evenals melkveeteelt. De
produktie kon men goed op de locale markt van Paramaribo afzetten (Beek,
1924 deel I: 10 en deel II: 21-22) en verdrong daarbij de duurdere Pro
dukten van Hollandse boeren, die reeds langer voor deze markt produceer
den (Panday, 1959: 164). Al in 1842 nam de koloniale overheid maatregelen
ош de produktie van voedselgewassen en veeteelt rond de hoofdstad, bestemd
voor de hoofdstedelijke markt, te bevorderen (Snellen, 1933: 114).
In de bovengenoemde concurrentiestrijd hebben niet slechts de Hollandse
boeren het onderspit moeten delven maar ook de Creoolse, die overigens
weinig belangstelling voor de commerciële teelt aan de dag legden (Van
Lier, 1977: 166). Het succes van de Hindoestanen kan men vooral toeschrijven aan hun intensievere manier van landbouw en de lagere kosten,
die zij hadden

(Beek, 1924 deel II: 20; De Vries, 1965: 114). De verder-

gaande urbanisatie van het Creoolse bevolkingsdeel en het niveau van hun
welstand, onder meer uit de 'balata bleeding' en goudexploitatie in het
binnenland verkregen, vergrootten de stedelijke markt voor agrarische
Produkten. Voor zover Creoolse landbouwers voor de markt produceerden,
betrof het produkten van kostgronden, zoals bananen, bacoven, maïs,
cassave en andere knolgewassen.

Het succes van de voor de locale markt producerende boeren trok op zijn
beurt nog meer, vooral Hindoestaanse, boeren aan, die zich eveneens rond
Paramaribo vestigden. Daar stond tegenover dat als gevolg van de sluiting
van plantages de markt in de districten slonk. Slechts in het district
Commewijne met de grote suikerplantage Mariënburg en opkomende citrusplantages bleef een redelijke afzetmarkt bestaan.
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Als gevolg van de sluiting van steeds meer plantages tijdens de beide
wereldoorlogen en de economische crisis in de jaren '30^verloren veel
Javanen hun betrekking en migreerden eveneens naar het gebied rond de
hoofdstad of het mijnbouwgebied rond Moengo in het district Marowijne.
(Van Wengen, 1966: 109). Men legde zich, hoewel in mindere mate, eveneens toe op de teelt van commerciële gewassen, terwijl de arbeidsdifferentiatie een hoge vlucht nam (idem: 109 e.V.). Ook uit Nickerie vond
er een trek van Javanen, die nog steeds doorgaat, richting Paramaribo
plaats, zonder directe vestiging in deze stad. Men kan het als een vorm
van sub-urbanisatie beschouwen: men trekt, gedreven door dezelfde motieven als bij feitelijke urbanisatie, richting stad maar vestigt zich
daar bij voorkeur in een landelijk gebied in de nabijheid van die stad.
Van Dusseldorp spreekt in dit verband van een gefaseerd urbanisatieproces (1963: 41), waarbij hij kennelijk ervan uitgaat, dat men zich uiteindelijk toch in de stad zal vestigen.

De produktie van voedselgewassen voor de locale markt kan men als een
ontwikkeling in de richting van importsubstitutie en daarmee deviezenbesparing beschouwen (Van Lier, 1977: 204 e.V.; Van Traa, 1946: 112).
Beek (1924 deel I: II) schrijft de aanzienlijke afname van de import
van voedselgewassen in het eerste kwart van deze eeuw toe aan de produktietoename van de kleine boeren. Deze ontwikkeling onderstreepte steeds
duidelijker het maatschappelijk belang van de kleinlandbouwsector, wat
tot zijn stimulering door de overheid leidde (vgl. Heilbron, 1982: 229
en Panday, 1959: 196). Het een en ander betekent nog niet dat^de kleine
boeren tot materiële welstand van enige betekenis kwamen. In deze periode
had zich bovendien al een tussenhandel ontwikkeld van vooral Hindoestaanse
origine. Handelsposities had men verworven op basis van binnen
familieverband verworven kapitaal (Beek, 1924 deel II: 20-21; De Vries,
1965: 133).

In de periode van zelfstandige vestiging kwam de rijstteelt voor de eigen
consumptie sterk op. Naast het uitbreken van de krullotenziekte onder
cacao kan de keuze voor dit cultureel hooggewaardeerde gewas mede gestimuleerd zijn door een gericht beleid van het aan het begin van deze eeuw
opgerichte Departement van Landbouw (Heilbron, 1982: 224 e.V.). Naast
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de overigens minder succesvolle invoer van rijstvariëteiten uit BritsIndië en Java (Sitai, 1969: 6 ) , heeft de overheid uit dit laatste gebied
ook verschillende vruchtbomen voor erfcultures geïmporteerd.
In hoofdzaak bleef het bovengenoemde departement zich vooral op de stimulering van de teelt van exportgewassen richten en dus op de plantagelandbouw. Na de problemen met de cacaoteelt was dat koffie, terwijl vanaf
1908 de nadruk op bacoven kwam te liggen.
De gestage groei van de rijstproduktie stelde de boeren al spoedig in
staat om het surplus op de locale markt af te zetten.

Tabel 5: Ontwikkeling van de rijstproduktie van 1887 tot 1919

jaar

produktie

1887
1892
1897
1902
1906
1907
1908

10,5
24
134
373,5
1496
1511
1686,5

(ton)

produktie

jaar

(ton)

1962
1994
2168,5
2659,5
5300
5338,5
13066

1909
1910
1911
1912
1915
1917
1919

(Bron: De Vries, 1965: 113-114, 116)
De grote toename van de produktie in 1919 is nog een weerslag van de
eerste wereldoorlog, waarin de importen steeds meer stagneerden (Van
Traa, 1946: 108-09; Panday, 1959: 197). De sterk gestegen prijzen op de
locale markt, tot wel 300% toe, stimuleerden ook de produktie van andere
voedselgewassen (Heilbron, 1982: 277, 280-81).

Tabel 6: Produktieontwikkeling voor en tijdens WO I

gewas

1910-1914
1915-1919
(in miljoenen kg)

koren/maïs
bananen
aardvruchten
rijst (padi)
cacao
koffie

4,7
1,7
5,8
12,1
1,8
0,1

(Bron: Heilbron, 1982: 279)
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7,9
2,6
15,3
36,7
2,4
0,3

toename (in %)

68
53
164
203
33
200

De produktiestij ging ging gepaard met een forse uitbreiding van het aantal
percelen van 9.900 aan het einde van 1914 tot 13.000 aan het einde van
1919. Het in cultuur gebrachte areaal steeg in dezelfde periode van
12.000 tot 19.000 ha (deze cijfers zijn redelijk vergelijkbaar met die
4)
uit tabel 3 ) . De veestapel groeide van 7.000 tot 10.000 dieren.

Terwijl de rijstteelt een positieve ontwikkeling laat zien, biedt de
teelt van exportgewassen, zoals ook door kleine, Aziatische boeren
in beperkte mate geteelde gewassen cacao, koffie en bacoven, een minder
positief beeld. Dat de kleine boeren met deze door de overheid gestimuleerde teelten maar in beperkte mate meegingen, is zeker gedeeltelijk te
verklaren uit het feit dat met name cacao maar ook bacoven getroffen
werden door ziektes, waardoor de onzekerheidsfactor hoog kwam te liggen.
Dit verschijnsel heeft de introductie van exportgewassen in de kleinlandbouwsector altijd parten gespeeld (vgl. Van Wengen, 1966:

161),

De voorkeur van de Aziatische boeren voor de teelt van rijst is mijns
inziens niet slechts te verklaren uit een grotere resistentie
voor ziekten en plagen of het lucratieve karakter van het teeltgedrag
der Hindoestaanse boeren (vgl. De Vries, 1965: 112). Wat men hier namelijk
ziet is dat de Hindoestaanse boeren, gestimuleerd door de overheid, de
hun van oudsher bekende en gewaardeerde teelt van rijst weer ter hand
nemen (SPS, 1967: 13). Ook voor de Javanen had de rijst een grote economische (als voedselgewas) en emotionele waarde (vgl. De Waal Malefijt
1963: 53). Rijst kreeg zodoende een dubbele waarde, namelijk een culturele (zo gebruiken Hindoestanen rijst o.a. bij religieuze offerandes) en
emotionele en een commerciële.
Het bovenstaande neemt niet weg dat de rijstproduktie zich niet vlekkeloos
ontwikkelde. Integendeel, men had veel te kampen met inadekwate produktieomstandigheden. Zo waren de oude plantages ongeschikt voor de natte
rijstteelt. Ook onderhielden de boeren, zoals ik al schreef, de polders
onvoldoende en was de bodem, vanwege de aanwezigheid van ritsen, niet
altijd even geschikt. Rijst ontwikkelde zich zodoende tot een 'typisch
risico gewas' (SPS, 1967: 13). Mechanisatie, die na de tweede wereldoorlog opkwam, werd op de pijppercelen (smal en lang) eveneens ernstig
bemoeilijkt. De situatie in Nickerie, dat in het kustgebied slechts uit
jonge zeeklei bestaat, leende zich aanmerkelijk beter voor de ontwikkeling
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van de rijstteelt. Op initiatief van de plaatselijke overheid werden in
samenwerking met de boeren aan het begin van deze eeuw speciaal voor de
rijstteelt polders aangelegd.

Het belang van exportgewassen nam als gevolg van het instorten van de
plantagelandbouw aan het begin van deze eeuw af (Panday, 1959). Prijsfluctuaties, concurrentie van andere landen en het optreden van ziekten
en plagen waren hier debet aan. De afname van de export en het vrijwel
constante peil van de importen leidden tot een negatieve handelsbalans
voor Suriname (vgl. Van Traa, 1946: 169). Importsubstitutie door middel
van voedselproduktie kon deze ontwikkeling gaandeweg enigszins compenseren. Het belang van de kleine landbouw hierbij leidde op zijn beurt
tot stimulerende maatregelen van overheidszijde (Snellen, 1933: 130).

Tabel 7: Invoer van agrarische produkten in 1904 en 1920 (in kg)

produkt
bloem
boter
broodbeschuit
granen en peulvruchten
rijst
spek
vis
vlees

1904
3.170.710
174.688
193.758
687.136
4.360.978
404.488
714.828
635.239

1920
2.600.801
125.047,5
45.805
390.731
29.205
167.006
578.826
460.011

(Bron: Beek, 1924 deel I: II)

Stimulering van de kleine landbouw was niet slechts voordelig voor de
produktie maar ook voor de verdergaande kolonisatie van het land en het
terugdringen van de werkloosheid in de eerste helft van deze eeuw. Deze
werkloosheid was gegroeid als gevolg van de afname van 'balata bleeding'
en goudexploitatie (Van Lier, 1977: 183-86). Het werkloosheidsprobleem
bleek via landbouwkolonisatie echter nauwelijks oplosbaar te zijn voor
zover het betrekking had op de bevolkingscategorie, waar deze kolonisatie
op gericht was, namelijk de Creoolse (vgl. Van Traa, 1946: 47-48; Van
Lier, 1977: 173 en Beek, 1924 deel I: 18-19). Dit probleem toont volgens
Van Traa een oude paradox van de Surinaamse arbeidsmarktsituatie: enerzijds een tekort aan arbeid voor de agrarische sector, anderzijds werk-
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loosheid, die gedeeltelijk gecompenseerd kan worden door middel van werkverschaffingsprojecten als de aanleg van wegen en landbouwkolonisatie.

De overheid volgt vanaf de na-oorlogse periode, d.w.z. de periode na de
eerste wereldoorlog, een landbouwbeleid dat er op gericht is om in de
eerste plaats met de agrarische produktie de eigen voedselbehoefte te
dekken en daarna de export met deze zelfde produkten opnieuw op gang te
brengen (Van Traa, 1946: 101 en De Vries, 1965: 119). Om dit beleid te
realiseren was het noodzakelijk de produktieomstandigheden in de kleine.
landbouw te verbeteren. Dit zou op zijn beurt ook de prijzen van agrarische
produkten drukken.
Produktieverhoging werd onder meer gerealiseerd door de inzet van dierlijke trekkracht en het gebruik van ploegen. Door het Departement van
Landbouw-Economische Zaken, zoals het Ministerie van Landbouw, Veeteelt
en Visserij werd genoemd, werden initiatieven in deze richting ontplooid.
De produktie per hectare nam daardoor toe van 700 à 1750 kg tot 3000 kg
op geïrrigeerd en 2000 à 3000 kg op niet-geïrrigeerd land. Vanaf 1932
stelde men kwaliteitscontrole in op exportrijst. Hieruit bleek dat slechts
3% van de rijst van goede kwaliteit was. Dit werd veroorzaakt door het
aanbod van mengsels van verschillende rijstvariëteiten (Luning, 1969:7).
De betrekkelijk hoge prijs van de rijst werd behalve door de slechte
produktieomstandigheden, dit met uitzondering van Nickerie, veroorzaakt
door de onvolkomenheden van de afzetstructuur. Een structuur die door
overheidsingrijpen tot op de huidige dag moeilijk te veranderen blijkt.

Ondertussen was men ook begonnen met pogingen om de kleinlandbouwers in bepaalde organisaties te verenigen, waarbij vooral
gedacht werd aan besparing van arbeid en kosten door gezamenlijk
vervoer en verkoop van de producties.
Het was nl. reeds gebleken dat verschillende, tot welstand gekomen Hindostanen, misbruik maakten van het allerwege bestaande
gebrek aan organisatie en inzicht, door op te treden als geldschieters, opkopers en transporteurs, waardoor zij de kans kregen
om prijsdrukkend op te treden, ten behoeve van grote persoonlijke
winsten. Sommige Hindostaanse landbouwers wisten hieraan het hoofd
te bieden, door de oprichting van coöperatieve rijstpelmolens,
waardoor zij onafhankelijk werden van de machinaties der opkopers
en anderen. Een groot gedeelte van de landbouwers bleef echter
afhankelijk van de willekeur van tussenpersonen, De organisatiepogingen van het Departement van Landbouw liepen uit op een
feitelijke mislukking, mede omdat het vigerende systeem van
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verschuldiging (nog) niet doorbroken kon worden (De Vries,
1965: 119-120; zie ook Heilbron, 1982: 279).

Met deze laatste opmerking van De Vries raakt men een belangrijk kenmerk
van de integratie van de kleinlandbouwbevolking in de geldeconomie. Zij
gaat namelijk vrijwel altijd gepaard met verschulding der kleine boeren.
Modernisering van de produktie leidt tot kapitaalinvesteringen, waarvoor
men geld moet lenen. Stimulering van deze modernisering door de overheid
zonder het scheppen van andere randvoorwaarden, zoals kredietfaciliteiten,
brengt vanzelfsprekend verschulding met zich mee aan opkopers en andere
geldschieters. De koloniale overheid heeft enkele halfslachtige pogingen
ondernomen om kredieten te verlenen, waar men borgen voor vroeg, zoals
onroerend goed, die de boeren niet konden geven (Heilbron, 1982: 271).
Zodoende waren de kleine producenten overgeleverd aan,op basis van woekerrente, leveringsplicht van gewassen tot deelbouwrelaties toe, opererende
winkeliers, opkopers en andere geldschieters.

De handel in agrarische produkten leidde, zoals te verwachten,
tot de opkomst van een categorie die men als woeker- en handelskapitalisten zou kunnen noemen (Gowricharan, n.d.: 21).

Men kan zich voorstellen dat het ongewisse karakter van de landbouwproduktie,gecombineerd met het ontbreken van regulerende overheidsmaatregelen,
gemakkelijk kan leiden tot verlies van de opbrengsten uit de oogst of van
de grond aan geldschieters (Heilbron, 1982: 245). Het spreekt dan ook
voor zich dat iedere poging om een enkel deelbelang, zoals de afzet van
agrarische produkten te behartigen, niet aangepakt kan worden zonder
doorbreking van ermee samenhangende belangen binnen het kader van wat
Wolf (1966) dyadische, meervoudige en verticale coalities zou noemen
tussen de boeren en geldvoorschietende handelaren en anderen (vgl. Heilbron,
1982: 241 e.V., 271). Over deze relaties kom ik in hoofdstuk 5 nader te
spreken.

Ondanks de nadelige marktpositie der boeren, de dalende rijstprijzen in de
jaren '20 en '30 (zo zakte de prijs van 10 naar 2,5 cent per kg) en de
stagnerende export (Van Traa, 1946: 109-10), bleef de rijstproduktie
stijgen. Van deze produktie nam het district Nickerie in 1931 al meer dan
40% voor zijn rekening.
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Tabel 8: Rijstproduktie tussen 1921 en 1938 (in tonnen)

1921

1926

1931

1936

1938

11.797

25.530

24.395

34.167

38.745

(Bron: Van Lier, 1977: 176).

Rond 1930 is Suriname wat rijst betreft vrijwel zelfvoorzienend. Vanaf die
tijd begint de export ook op gang te komen. In de periode 1931/1935 wordt
14,4% van de totale produktie geëxporteerd (De Vries 1965: 121).
Bovengenoemde prijsdaling wist een bepaalde categorie boeren, gestimuleerd
door de overheid, een overheid die overigens steeds hogere exporteisen
ging stellen (Van Traa, 1946: 111), te compenseren met areaalsuitbreiding.
Daarnaast schakelde men steeds meer over op mechanische grondbewerking en
rijstverwerking en het gebruik van hoger producerende en kwalitatief betere
rijstvariëteiten. Deze ontwikkeling leidde tot toename van verschillen
in bedrijfsgrootte.

Ondanks de gerealiseerde bedrij fs technische

verbeteringen, die vooral de grotere bedrijven ten goede kwamen, bleek in
1946 het effect nog steeds beperkt te zijn en kenmerkte het aanbod van rijst
zich nog steeds door 'heterogene partijen' (Dijkhuis, 1947: 13, 25).

Nadat de produktie van

padi (onverwerkte rijst) in 1939 met een produktie

van 40.000 ton, waarvan het grootste deel, namelijk 85%, bestemd was voor
de binnenlandse markt, een voorlopig hoogtepunt had bereikt, stagneerde de
produktie en liep daarna zelfs terug. Het uitbreken van de tweede wereldoorlog leidde tot afname van de export. Creatie van nieuwe werkgelegenheid
in de mijnbouw (bauxiet) en de militaire sfeer ( aanleg van een legerplaats
voor de Amerikanen, verbetering van de infrastructuur) leidde tot een uittocht van plattelanders en arbeidsdifferentiatie (vgl. Van Lier, 1977: 189).
Deze arbeidsdifferentiatie en de algehele verhoging van de welstand gaven
op hun beurt een extra stimulans aan de produktie van voedselgewassen en
de vlees- en zuivelproduktie rond de hoofdstad. Zodoende zette de tendens
zich voort van regionale verschillen in economische en agrarische ontwikkeling.
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De ontwikkeling van de kleine landbouw na de tweede wereldoorlog

In deze paragraaf ga ik vooral in op de periode direkt na de oorlog. Bepaalde ontwikkelingen die ik hier behandel, komen bovendien in andere
hoofdstukken uitvoeriger aan de orde.

De tweede wereldoorlog, voorafgegaan door de economische crisis van de
jaren '30, markeert het einde van de weinig gemechaniseerde en op goedkope
arbeidskracht steunende grootlandbouw, i.e. de plantagelandbouw. Deze
periode markeert verder de sterke ontwikkeling van andere sectoren, zoals
de mijnbouw, handel en dienstverlening. Op het culturele vlak ziet men
onder invloed van de dominante, op Nederland georiënteerde cultuur en de
heersende economische structuur met name bij de Hindoestanen een verandering van waarden. Ook op het niveau van de agrarische produktie vindt dit
laatste plaats.

The lure of ownership of land - the feudal concept - has given
way to modern capitalistic reasoning (Panday, 1959: 210-11).

In Nickerie ziet men een verdergaande specialisatie op de rijstteelt. De
kleine locale markt voor andere voedselgewassen en de geschiktheid van de
bodem (jonge zeeklei) voor de natte rijstteelt droegen hiertoe bij. De
hoofdoorzaak wordt echter gevormd door de verdergaande commercialisatie
en rationalisatie van de produktie. Het gemengde bedrijfstype transformeert
in het gespecialiseerde type (vgl. Luning, 1969; Van Huis en Wolffensperger,
1980 en 1981). Vanuit de boeren gezien is het een overgang van 'peasants'
naar 'farmers', of om in termen van Heilbron te spreken van bestaansboeren
naar bedrij fsboeren (1982: 188).
Nadat de prijzen van rijst in de laatste jaren van de oorlog weer waren
gaan stijgen (Dijkhuis, 1947: 11) en de bevolking toenam, ontstond er in
Nickerie een relatief grote druk op de grond. Deze druk werd mede veroorzaakt door het ontstaan van steeds meer middelgrote rijstbedrijven. De
Vries noemt een grootte van 16 tot 25 ha (1965: 125).

De na-oorlogse periode vertoont een verdere ontwikkeling van de klein- en
grootschalige rijstteelt. De modernisering van deze teelt hield niet op
alle bedrijven gelijke tred. Op middelgrote bedrijven, zoals die in de
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Middenstandspolder, werd mechanisatie vanaf het begin geïntroduceerd, op
de kleinere en oudere bedrijven ging men op de oude voet voort. Een van
de gevolgen was een verdergaande differentiatie in bedrij fsgrootte
(Panday, 1959: 199).
In 1947 richt Nederland het Welvaartsfonds (WF) op, aanvankelijk 40 miljoen
gulden groot, later als gevolg van de devaluatie van de Nederlandse gulden
gereduceerd tot 20,4 miljoen. Het doel daarvan was 'de ontwikkeling der
economische welvaartsbronnen en de verbetering van de sociale omstandigheden in Suriname' (Adhin, 1961: 105).
Krolis (1978: 97) is van mening dat het Welvaartsfonds, dat gericht was op
alle sectoren, een groot optimisme bij de bevolking van Suriname heeft teweeggebracht. Het werd gezien als een wegbereider naar een meer zelfstandige en op ontwikkeling gerichte toekomst. Adhin beschouwt het ontstane
optimisme als een gevolg van de radicale verandering in het Nederlandse
beleid, dat tot dan aan Suriname weinig aandacht had besteed (1961).
Het Fonds richtte zich in hoge mate op de agrarische sector. Zowel de
kleine als de grote landbouw werden bevorderd. In Nickerie en Coronie
werden voor de kleine landbouw enkele polders aangelegd (Nannipolder,1465
ha; Groot Henarpolder, 3.000 ha en de Coroniepolder, 5540 ha) (Adhin, 1961:
107). Naast het voorzien in de binnenlandse voedselbehoefte, de bevordering
van de export en een meer welvarende boerenstand, had men met het Welvaartsfonds ook andere doelen voor de agrarische sector op het oog: 1) de
verdergaande ontwikkeling van het landbouwpotentiëel; 2) de creatie van
meer en meer volwaardige werkgelegenheid. In de jaren '50 was ongeveer 80%
van de bevolking van de landbouw afhankelijk, terwijl het gemiddelde inkomen 1/5 van het landelijk gemiddelde was (idem: 128; Van Dusseldorp,
1967: 71). Daar komt nog bij dat de kleine binnenlandse markt, de geografisch geïsoleerde ligging van Suriname en het gebrek aan grondstoffen
weinig perspectieven boden voor een industriële ontwikkeling (vgl. Van
Dusseldorp, 1967: 73).
In de agrarische sector richtte de aandacht zich vooral op de teelt van rijst en
daarmee op het district Nickerie. In de Prins Bernhardpolder (PBP), groot
400 ha, werd een proefbedrijf opgezet. Later gevolgd door het landbouwproject Stichting ter bevordering van de Machinale Landbouw (SML), in 1951
5.000 ha groot en opgezet voor Nederlandse boeren. Daar dezen nooit zijn
verschenen werd de SML in een overheidsbedrijf omgezet (vgl. Adhin, 1961:
141).7>
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In 1955 werd het Fonds opgeheven en vanaf 1956 opgevolgd door het Tienjarenplan (TJP 1956-1965) en Vijfjarenplannen (VJP 1967-1971 en 19721976). Enkele hoofdlijnen uit dit proces van centraal geleide, projectmatige ontwikkeling zijn:
1) Tijdens de Welvaartsfondsperiode richt de aandacht zich enerzijds op
modernisering van de kleine landbouw (Groot Henarpolder, het Lelydorpplan),
anderzijds op experimentele grootlandbouwbedrijven annex proefbedrijven met
een dienstverlenende functie (Prins Bernhardpolder en de SML). De proefbedrijven, met uitzondering van de SML, kwamen na de opheffing van het WF
onder beheer van de Stichting voor Experimentele Landbouw (SEL). Dankzij
de inkomsten van de PBP kon de SEL experimentele bedrijven in het binnenland opzetten;
2) Tijdens het TJP, groot 207 miljoen gulden, waarvan in eerste instantie
27 miljoen voor de landbouwsector bestemd was, richtte de aandacht zich
sterk op sanering van bestaande landbouwgronden (12.000 ha) en ontginning
(30.000), evenals op de verbetering van de agrarische infrastructuur. Het
TJP beoogde de bewerkstelliging van structurele veranderingen, die Suriname
meer economische zelfstandigheid moesten geven (Adhin, 1961: 117; Van
Dusseldorp, 1967: 69). In het herziene plan krijgen een duurzame werkgelegenheid en direct produktieve investeringen meer aandacht dan in het
oorspronkelijke plan (Van Dusseldorp, 1967: 77).
In 1955 komt in de gesaneerde, zoals Uitkijkpolder, Houttuin en Santo
Boma, en nieuwe polders, in Nickerie gesitueerd,

het projectbeheer als

intensieve vorm van voorlichting, kredietverstrekking en algemene begeleiding naar voren;
3) Na 1965 krijgt men het NOS (Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname), dat.
opgesplitst werd in twee Vijf-jarenplannen. Het NOS had tot doel de toename van het nationale inkomen en dat der landbouwende bevolking en de
verbetering van de werkgelegenheid. In het tweede VJP (1972-1976) verschuift het accent naar inkomensspreiding en verplaatsing van de plantagelandbouw (oliepalm, citrus, cassave en slachtveeteelt) naar het binnenland, i.e. de savannegordel, waar de ontginningskosten laag liggen (Van
Dusseldorp, 1967; Adhin, 1961; Nationaal Ontwikkelingsplan Suriname, deel
II, 1965).

Men kan stellen dat door allerlei ontwikkelingen na de oorlog, waaronder
het verlies van Indonesië, de overheid voor het eerst in de geschiedenis
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van Suriname actief en sturend de agrarische ontwikkeling ter hand nam.
In de bloeiperiode van de plantages was alles aan het particuliere initiatief overgelaten; bij het wegkwijnen van die plantages wordt noodgedwongen door de overheid ingegrepen. Na de oorlog springt men niet bij
in probleemgevallen maar wil men middels planning de ontwikkeling onder
controle krijgen en houden. Er zijn door die overheid bij de uitvoering
van dit beleid wel strategische fouten gemaakt. De belangrijkste was
wel dat de stimulering van groot- en kleinschalige landbouw slechts dan
enige kans van slagen heeft, wanneer aan allerlei noodzakelijke randvoorwaarden is voldaan. Daartoe kan men een adekwate marktregulering rekenen,
verder een optimale dienstverlening, waaronder kredietverstrekking, en de
creatie van organisatorische structuren. Wordt hier niet aan voldaan, dan
zal binnen een ongebreidelde kapitalistische ontwikkeling de zwakke partij,
in ons geval de kleinere boer, weggedrukt worden. Zo was in de periode rond
de eeuwwisseling voor de bevolkingslandbouw slechts een ondergeschikte positie denkbaar. Het verdwijnen van de plantagelandbouw biedt de kleine
landbouw ontplooiingsmogelijkheden. De opkomst van de moderne, grootschalige rijstteelt in met name de jaren '70 drukt de kleine landbouw weer weg.
Men ziet hier duidelijk de werkzaamheid van een dialectisch principe: de
expansie van de ene soort landbouw betekent de inkrimping van de andere;
de inkrimping van de eerste soort leidt tot expansie van de tweede.
De algemene resultaten van het Welvaartsfonds, Tien- en Vijfjarenplannen
laten eveneens te wensen over. Adhin voert daar de volgende verklaringen
voor aan: gebrek aan een landbouwbeleid dat gericht is op concrete produktieresultatenj lage realisatie van de beoogde investeringen; een gebrekkige
agrarische structuur (grootte van de bedrijven; eigendomsrechten; gebrekkig vervoer en het boerenconservatisme) (1961: 155; vgl. Van Dusseldorp,
1967: 165 e.V.).

In tegenstelling tot de relatieve verbetering van het inkomen der rijstboeren tot het begin van de jaren '70 (Van Huis en Wolffensperger, 1980:
15-16), verkeerden de kleinere boeren rond de hoofdstad na de oorlog in
een minder gunstige positie. Enerzijds was de locale markt te klein voor
een groeiende produktie van vooral groente en fruit, waardoor de overheid
geen stimulerend beleid kon en wilde voeren. Anderzijds was de marktpositie der producenten ten opzichte van de tussenhandel bijzonder zwak.
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De stimulering van de industriële en dienstverlenende sectoren binnen het
kader van het WF en de TJP en VJP leidde tot een stijging van de werkgelegenheid. Mede hierdoor nam het part-timerschap of het in zijn geheel
loslaten van de landbouw door de boeren toe.

Van het totale aantal landbouwbedrijfsleiders in dit district
(district Suriname, J.M.) (7784) had ruim 32% een ander hoofdberoep dan landbouwer of landarbeider, terwijl vele anderen een
nevenberoep buiten de landbouw er op nahielden (De Vries, 1965:
130).

Het district Commewijne biedt daarentegen, gezien de aanwezigheid van
plantages en de samenstelling van zijn bevolking, namelijk overwegend
Javaans, een meer klassiek beeld:

Ook in het district Commewijne kwam deze vorm van uitloop voor.
In dit district had 37% van het totale aantal landbouwbedrijfsleiders het hoofdberoep van landarbeider op de daar nog aanwezige
plantages (idem; zie ook De Bruijne, 1976: 78-79).

Een laatste oorzaak voor de achteruitgang van de betekenis van de landbouw
rond de hoofdstad is het langzame verdwijnen van de traditionele rijstteelt. In tegenstelling tot Nickerie waren de mogelijkheden voor modernisering van deze teelt in het eerste gebied beperkt. In de jaren vijftig
beplantte men er het grootste deel van het areaal nog met rijst. In het
district Suriname was dat 58% van het beplante areaal, in Commewijne 70%
en in Saramacca 63%. In Nickerie was dat al 85%. Bovendien plantte men in
Nickerie meer voor de markt dan voor de eigen comsumptie. Het vrijwel
geheel verdwijnen van de rijstteelt in de jaren '60 en '70 buiten Nickerie,
reduceerde het belang van landbouwactiviteiten drastisch.

Steeds meer landbouwers zochten een nevenberoep (loonarbeid) in
de stad, met als gevolg dat vele bedrijven het karakter kregen
van een woonperceel met een tuin en een klein rijstareaal (dat
al spoedig geheel verdween, J.M.) op zelfvoorzieningsbasis.
Verkoopbare meerproducties werden meevallers. Ze waren niet meer
het doel. Grote arealen landbouwgrond bleven onbenut (idem 234).°)
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Noten bij hoofdstuk 2

1. De gangbare liberale politiek verhinderde ook tegenover de plantages
een actief overheidsbeleid. De Nederlandse overheid volgde schoorvoetend de ontwikkelingen en greep pas in ernstige gevallen in. Men
kan daarbij denken aan het Staatstoezicht (1863-1873) om zodoende de
leegloop van plantages af te remmen; de ronseling van contractarbeiders, daar particuliere initiatieven weinig opleverden; de vorming van
vestigingsplaatsen (Panday, 1959 en Adhin, 1961).
2. Volgens de Vries speelde bij areaalsuitbreiding bezitsvorming een
belangrijkere rol dan landbouwkundige overwegingen (1965: 110). In
hoeverre dit ook samenhangt met het feit dat men van huisuit de landbouw, behalve voor zelfvoorziening, niet toegedaan was, is onbekend.
3. Van Lier relativeert de gangbare opvatting onder met name planters
dat Creolen ongeschikt zouden zijn voor de landbouw vanwege zijn
intensief karakter en regelmaat. Hij wijst onder meer op de bloeiende
cacaoteelt onder de Creolen eind vorige eeuw, de landbouwontwikkeling
in Coronie (rijst, kokos, varkensteelt) en de betrokkenheid van deze
bevolkingsgroep bij de balata- en goudexploitatie (1977: 178 e.V.).
4. De oorlogsjaren laten duidelijk zien, dat in perifere gebieden van de
geïndustrialiseerde wereld een relatief autonome ontwikkeling mogelijk
is, wanneer de strakke banden met het centrum verbroken zijn (Heilbron,
1982: 279; vgl. Bertholet, 1975: 16).
5. Onder invloed van door de overheid gesteunde proeven op het landbouwbedrijf van Van Dijk begint in de jaren '30 de mechanisatie van in die
tijd grotere rijstbedrijven (10 à 25 ha) op gang te komen. Tractoren,
ploegen, eggen en maaidorsers beginnen hun weg naar deze bedrijven te
vinden (Luning, 1969: 8; Dijkhuis, 1947).
6. In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op de rol en de betekenis van de joint
family in Suriname. Daaruit zal blijken dat deze verwantschapsvorm
veel van zijn oorspronkelijke waarde heeft verloren.
7. Als gevolg van de produktie van de SML en haar invloed op het gehele
district steeg de rijstproduktie van 50.500 ton in 1950 tot bijna
81.000 ton in 1960.
8. Zowel over het verdwijnen van de traditionele rijstteelt buiten Nickerie
als over de recente opkomst van de moderne rijstteelt buiten dit district
en het part-timerschap kom ik nog nader te spreken.
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Hoofdstuk 3

DE LANDBOUWKUNDIGE SITUATIE IN DE KLEINLANDBOUW SECTOR

Aan het einde van het voorgaande hoofdstuk evenals in hoofdstuk 1, zijn
enkele lijnen geschetst waarlangs de kleine landbouw zich structureel
ontwikkeld heeft. Het district Nickerie, waar de rijstteelt volledig gecommercialiseerd is, laat het duidelijkst de sporen zien van de integratie van de kleine landbouw in de markteconomie. Vanwege dit geprononceerde
karakter zal de moderne rijstteelt een centrale rol spelen bij de analyse
van de structurele problematiek van de kleine landbouw. Minder scherp ligt
deze problematiek elders in het kustgebied. De Nickeriaanse boer kan men
zonder veel problemen als een 'farmer' kwalificeren, de kleinere boer in de
districten rond de hoofdstad bevindt zich ergens in het transitieproces van
peasant naar farmer.

Zoals we nog zullen kunnen zien is in dit laatste

gebied de ene meer farmer, ik heb dan met name de grotere groenteboeren
ten westen van de hoodstad voor ogen, de andere meer peasant. In dit
laatste verband denk ik vooral aan oudere boeren en hen die in meer geisoleerde gebieden leven.
De problematiek buiten Nickerie is mede zo complex omdat daar geen sprake
is van monocultures maar van bedrijven van het gemengde type. Ten westen
van de hoofdstad, dit gebied staat bekend als de groentetuin van Suriname,
domineert daarbij de groenteteelt. In het gebied ten zuiden van Paramaribo
de veeteelt (ook pluimvee).
In het tweede deel van dit hoofdstuk, waar ik afdaal van het meer abstracte
macroniveau naar het locale en bedrijfsniveau, komen met name de groentetuin en het district Saramacca aan de orde. De overwegingen achter deze
laatste keuze zijn de duidelijk met elkaar samenhangende landbouwkundige
ontwikkelingen in beide gebieden. Namelijk een verschuiving van de groenteteelt naar het district Saramacca en de opkomst van de moderne rijstteelt
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in het aan de groentetuin grenzende gebied in het oostelijke deel van
2)

Saramacca, wat mede tot deze verschuiving heeft geleid.

Vergelijkt men de agrarische producenten in de twee bovengenoemde gebieden,
dan blijkt dat op een continuum de boeren van Saramacca dichter bij de
peasant-pool staan en die in de groentetuin bij de farmer-pool.

Structurele problemen

Tussen de verschillende agrarische gebieden in Suriname is primair sprake
van een gradueel verschil en niet van een principieel. Het maatgevend
criterium daarbij is de mate van integratie in de markteconomie. Het verschil in de mate van integratie hangt in Suriname samen met de agrarische
sub-sectoren, i.e. de rijstteelt, tuinbouw en veeteelt.
Onder structurele problenatiek versta ik een historisch gegroeid complex
van met elkaar verweven en elkaar wederzijds beïnvloedende factoren, die
bepalend zijn voor de mogelijkheden en beperkingen van de kleinlandbouwontwikkeling (zie ook de Inleiding). Het gevolg hiervan is dat slechts een
integrale benadering van het kleinlandbouwvraagstuk inzicht geeft in de
complexiteit ervan. Dit inzicht is op zijn beurt daarom zo belangrijk omdat
de aard van deze problematiek uiteindelijk bepaalt in hoeverre een overgang
naar een moderne en winstgevende bedrijfsvoering überhaupt mogelijk is en
aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om dit doel te realiseren.

In hoofdstuk 2 gaf ik reeds aan dat de rationalisatie van de rijstteelt een
gevolg is van de integratie van deze teelt in de markteconomie (in tweede
instantie kan men deze als oorzaak beschouwen). Een goede analyse van dit
proces bieden ons Van Huis en Wolffensperger (1980 en 1981), die ik dan ook
gedeeltelijk zal volgen.
Modernisering van de rijstteelt na de tweede wereldoorlog had zowel positieve
als negatieve effecten. Positief kan men de enorme toename van de produktie
(1969: 3 ton/ha per jaar en in 1980 bij twee oogsten 8 ton/ha) en de produktiviteit beschouwen, met als gevolg een grotere rijkdom voor het district
en de creatie van extra werkgelegenheid. Negatieve gevolgen waren en zijn
de toegenomen grondschaarste en uitstoot van arbeidskrachten uit de agrarische
sector, die onvoldoende gecompenseerd werd door de gecreëerde werkgelegenheid
in met name de agro-industriële en dienstverlenende sectoren (1980:10).
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Aanvankelijk, vooral in de jaren '60, zijn de reële produktiekosten redelijk in evenwicht met de padi-prijzen, wat de boeren een zekere winst
oplevert. Als gevolg van de oliecrisis in de jaren '70 en de ermee gepaard
gaande economische recessie, nemen de produktiekosten een hoge vlucht, terwijl de prijzen van de rijst relatief minder stijgen. Deze laatste prijzen
zijn als gevolg van de fluctuerende wereldmarktprijzen voor agrarische
grondstoffen bovendien onstabiel. Een gevolg is de toename van de verarming
van de agrarische bevolking. Indicaties hiervoor zijn de vervijfvoudiging
van het verhuur van percelen binnen vijf jaar (1975: 5%, in 1980: 25%) en
de verdergaande groei van het part-timerschap. Zo verdient in 1980 50 à 75%
van de kleinere boeren in het district Nickerie meer uit niet-agrarische dan
agrarische activiteiten (1980: 20, 23 zie fig. 1 ) .
Door de 'scheve' integratie van de kleinere, agrarische producenten in de
markteconomie, vindt een onevenredig grote afroming van de meerwaarde of
surplus plaats door de handelaren in landbouwbenodigdheden en bij de afzet,
de verwerkende industrie, kredietverstrekking (institutionele en andere) en
de overheid (belasting, pachters). Als gevolg van deze ongelijke machtsverhoudingen tussen de marktpartijen zijn de, zoals Van Huis en Wolffensperger
ze noemen, 'dominante nivo's' in staat de kosten van de ongunstige ruilvoet
(lage prijzen voor agrarische grondstoffen en stijgende voor landbouwbenodigdheden) op de landbouwers en onderbetaalde landarbeiders, veelal rechteloze Guyanezen, af te schuiven.

In de rijstteelt geeft een verticale integratie

3)

van produktie, verwerking

en verhandeling, die grote boeren en handelaren met succes nastreven, hen
een nog voordeligere positie ten opzichte van de kleinere producenten.
Temeer daar de risico's voor de producent hoger liggen dan voor de verwerker
annex handelaar. De boer moet zijn natte rijst direct verkopen; een verwerker kan met zijn gedroogde padi wachten totdat de prijs beter is (zie ook
Ministerie van L W & B , 1981: 49).
In Nickerie doet zich zodoende een polarisatie voor: aan de ene kant vrijwel
geheel gerationaliseerde, kapitalistisch georganiseerde en eventueel verticaal geïntegreerde grootlandbouw-bedrijven, aan de andere kant in zekere mate
familiaal georganiseerde, in marxistische termen formeel ondergeschikte
kleine landbouw.
Gezien de grootte van het Nickeriaanse kleinlandbouwbedrijf, dat op het
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Figuur 2: Kleinlandbouw Nickerie. Ontwikkeling van de procentuele
verdeling van reële kosten van produktiemiddelen en surplus
bestanddelen (100% is bruto produktiewaarde)
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ogenblik varieert tussen 4 en 6 ha (vgl. Morene, 1982: 2 en Van Huis en
Wolffensperger, 1980: 20) is modernisering van de kleine landbouw mede
afhankelijk van uitbreiding van de areaalsgrootte. Volgens het Ministerie
van L W

is in de moderne rijstteelt een bedrijfsgrootte van minimaal 18 ha

nodig om het bedrijf economisch levensvatbaar te maken. Dat wil zeggen om
volledige werkgelegenheid en een volwaardig inkomen te realiseren. Over de
werkgelegenheid schetst het MIAOP het volgende sombere beeld voor de jaren
1970:

In de districten Coronie, Saramacca en Commewijne is er in de
structuur van de agrarische werkgelegenheid kwalitatief niets ver
anderd ten opzichte van 1950. In Commewijne biedt het arbeids
plaatsenbestand nog steeds uitsluitend keuze tussen het landar
beiderschap bij de grootlandbouw en de uitoefening van de klein
landbouw onder vrijwel dezelfde economisch/technologische omstandig
heden als die van het begin van deze eeuw. Alternatieven zijn niet
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aanwezig. In Saramacca is in feite slechts een keuze mogelijk tussen
het landarbeiderschap op het kleinlandbouwbedrijf of het zelfstandig uitoefenen van de kleinlandbouw onder technische en economische
omstandigheden die voor een efficiënte produktie met toepassing van
moderne technologie beslist als onvolwaardig en daardoor riskant moet
worden aangemerkt. In Coronie heeft mede door de ingewikkelde
grondrechtelijke situatie (namelijk het bestaan van de zogenaamde
onverdeelde boedels, grondrechtelijke titels, die aan families en
niet aan individuen toebehoren, J.M.) en de gebrekkige fysieke inrichting van de landbouwgebieden, noch modernisering, noch uitbreiding van de landbouw kunnen plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een
ware exodus van de bevolking, die gepaard is gegaan met in feite de
volledige desintegratie van het plaatselijk sterk verouderde landbouwproduktie-apparaat (annex d, 1977: 30).

In het district Suriname is wat de agrarische werkgelegenheid betreft de
situatie te vergelijken met bovengenoemde districten. Een gunstige uitzondering vormt Nickerie, waar meer sprake is van volwaardige, ook in de
zin van sociaal aanvaardbare, werkgelegenheid.
Men kan het proces van integratie ook vanuit een meer antropologische optiek
bekijken. Als gevolg van dit proces verliest de boer het vermogen zelf voor
de reproduktie van zijn produktiemiddelen zorg te dragen. Hij wordt steeds
meer afhankelijk van externe bronnen. Poggie en Lynch spreken in dit verband
van economische delocalisatie:

Delocalization in the economie sphere is generally a chain of
complex events which result when food, energy sources, and
services which had formerly been provided within the local setting
are transformed into market exchange commodities, with the bulk
of them originating from sources outside the local region (1974:
362).

Het MIAOP problematiseert deze afhankelijkheid als volgt:

... de socio-economische positie van de landbouwers wordt overwegend bepaald door de relatieve ontoegankelijkheid van de markt
en een daarmee samenhangende hoge mate van afhankelijkheid ten
opzichte van derden voor zowel de produktie, de bedrijfsvoering als
de afzet van de landbouwproduktie. Deze afhankelijkheidsrelaties
vinden hun oorsprong in de uiterst geringe controle op bedrij fsexterne factoren, die verband houden met de afzet van het produkt
(Annex k, 1976: 35; zie ook Ministerie van L W & B , 1981: 52).**>

In het verleden was men in wetenschappelijke kringen, bij de overheid is men
vaak nog steeds, geneigd om verklaringen voor de stagnatie in de Surinaamse
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kleine landbouw te zoeken bij strikt technische en educatieve belenmeringen.
Deze benaderingen getuigen van het hanteren van het liberale ontwikkelingsparadigma. Zo wijt Luning (1979) de stagnatie primair aan bedrijfstechnische omstandigheden en met name aan de waterbeheersing. Tot 1980 volstond
de overheid te gemakkelijk met cultuurtechnische verbeteringen, ook al bestond daar, binnen die overheid, kritiek op. Landbouwvoorlichting alleen
vermag ook weinig te kunnen veranderen. Het een en ander neemt niet weg
dat men zelfs in geval van een meer adekwate analyse niet tot betere resultaten komt. Daarvoor is de problematiek veelal te complex.

De problematiek op de kleinlandbouwbedrijven van het gemengde type in de
districten rond de hoofdstad, zoals Suriname, Para, Commewijne en Saramacca,
kenmerkt zich als volgt:

A bad water supply and drainage system, resulting in the need for
irrigation water in the dry season and overfloaded areas in the wet
season. The average rainfall par annum is 2500 mm; In many areas
there are no good transportation roads available, which lead to
special problems in the wet season; No organised marketing system,
so the farmers have to sell their products for lower prices to
private buyers; High costs for farm inputs e.g. fertilizers,
chemicals for pest and weed control, farm implements, etc.;
Insufficient knowledge of modern methods and techniques, in the
field of agriculture and animal husbandry (FAO, 1976: 10).

Hieraan kan men een drietal andere factoren toevoegen:
1. Het kennelijke onvermogen van de kleinere boeren om tot een meer gemeenschappelijke belangenbehartiging te komen om zodoende hun onderhandelingspositie te verbeteren en andere voordelen van de 'economies of scale' binnen
hun bereik te krijgen;
2. De beperkingen die de relatief kleine, binnenlandse markt oplegt aan produktieverhoging. Dit geldt in mindere mate voor de veeteeltproduktie;
3. Het voor de kleine landbouw ongunstige landbouwbeleid. De overheid is
primair geïnteresseerd in de produktie van exportgewassen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat het MIAOP (1977) slechts de aandacht op exportgewassen
vestigt. Overigens was in 1979 reeds 86% (38.854 ha) van het in cultuur
gebrachte areaal met deze gewassen beplant, waarvan het grootste deel met
rijst (32.900 ha) (Ministerie van LVV&B, 1981: 16-17).
Tenslotte blijkt rationalisatie van de produktie op de bestaande bedrijfjes
nauwelijks uitvoerbaar.
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Hoewel bij het landbouwbeleid al op enkele plaatsen werd stilgestaan, zal
ik er nu wat dieper op ingaan. Zodoende kan ik de grote omvang van staatsbemoeienis met de landbouwsector, met name vanwege zijn directe participatie, uit laten komen. Het effect van deze participatie is voor de kleine
landbouw negatief, daar de aandacht van de overheid zich richt op grootschaligheid, mechanisatie en produktie voor de export (vgl. Van Huis en
Wolffensperger, 1981: 28 e.V.). De publieke sector exploiteert 70% van het
bouwland. In de rijstsector was dat in 1979 50%, waarvan de SML met haar
10.000 ha het leeuwendeel voor haar rekening nam. Daarnaast heeft de overheid een hoofdaandeel in de bananenteelt (2500 h a ) , de oliepalm (2850 ha;
5000 ha oliepalm wordt in Patamacca, ten zuiden van Moengo, aangelegd) en
de teelt van suikerriet (2200 ha) (zie ook Bijlage 1).
In geval van overheidsparticipatie kan men een onderscheid maken tussen
proefbedrijven, die veelal commercieel zijn opgezet en dienen voor experimenten op praktijkschaal (b.v. proeftuinen van het voormalige Landbouwproefstation en de bedrijven van de SEL), en kernbedrijven. Bedrijven van
deze laatste categorie zijn eveneens commercieel opgezet. Zij hebben een
streekontwikkelingsfunctie door middel van:
- het bieden van werkgelegenheid;
- de mogelijkheid om er moderne landbouwmethoden te leren;
- het scheppen van mogelijkheden om er om heen kleinere en middelgrote
bedrijven te stichten, waarbij men van de faciliteiten van het kernbedrijf
profiteert;
- het scheppen van exportmogelijkheden (SPS, 1967: 8 ) .
Beheersmatig omschrijft Van Dusseldorp een kernbedrijf als:

... een landbouwbedrijf of onderneming, welke aanvankelijk geheel
door de overheid of particulieren wordt beheerd, maar dat in geleidelijk tempo naar zelfstandige boeren wordt afgestoten. Een
aantal maatregelen.,, b.v. voorlichting, bestrijding en afzet worden
blijvend door de centrale leiding behartigd (1967: 83)^)

Aan de realisatie van bovengenoemde doelstellingen van proef- en kernbedrijven is men, met als gunstige uitzondering de Prins Bernhard Polder,
nauwelijks toegekomen. Zo investeerde de SML in 1978 ongeveer 7 miljoen
gulden in een fabriek voor de produktie van 'parboiled' rijst. Deze fabriek
verschafte aan slechts 25 personen werk. Vanaf 1970 tot 1979 breidde de SML
haar rijstareaal met 54% uit. Deze uitbreiding leverde in de directe veld-
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produktie geen enkele arbeidsplaats op (Ministerie van LVV&B, 1981: 39).
Experimentele bedrijven, zoals de veeteeltprojecten van de SML en de SEL
hebben geen bruikbare kennis opgeleverd voor particuliere bedrijven. Wat
men daarentegen ziet gebeuren, is dat dit soort bedrijven de aandacht richt
op commercialisatie van de produktie, waardoor men de kleinere boeren ernstige
concurrentie aandoet. Als opkoper gedraagt de SML zich bovendien als iedere
andere opkoper. In het tweede TJP (NOS, 1967-1976) beschouwde men de kernbedrijven, waar dus ook de SML toe kan worden gerekend, nog als 'een doorbraak in de agrarische ontwikkeling' (SPS, 1965: 26).

*

Ondanks de commercialisering van de produktie zijn de meeste overheidsbedrijven noodlijdend en worden door het Ministerie van L W

gesubsidieerd.

In totaal ging het hier in 1982 om een bedrag van sf 9.869.000,- (Ministerie van LVV, 1982). 6 ^
Als oorzaken van dit noodlijdende bestaan kan men beschouwen: 1. zwak
management; mede een gevolg van het ontbreken van voldoende eigen verantwoordelijkheid, veroorzaakt door de relatief grote bureaucratische bemoeienis van de overheid; 2. strijdige doeleinden (b.v. dienstverlening versus
commercialisering); 3. sterk fluctuerende wereldmarktprijzen voor agrarische
grondstoffen. Zo leed de SML in 1982 een verlies van ongeveer 11 miljoen
gulden als gevolg van het inzakken van de wereldmarktprijs voor rijst van
$ 520,- per ton naar $ 320,-.

Van de publieke investeringen in de agrarische sector, investeringen die
mogelijk gemaakt werden dank zij Nederlandse hulpgelden en die in dit geval
de periode 1968-1980 beslaan, werd 50% (sf 47,5 miljoen) in de grootlandbouw en 41% (sf 38,5 miljoen) in de kleinlandbouw geïnvesteerd. Van dit
laatste bedrag ging een groot deel op aan 'feasibility studies'. De uitvoering van grootlandbouwprojecten verliep daarnaast sneller dan van kleinlandbouwprojecten (Ministerie van LVV4B, 1981: 40 e.V.). Ook op deze manier
ondervond de kleine landbouw meer nadeel dan voordeel van de overheid.

Een volgende factor van het voor de kleine landbouw ongunstige landbouwbeleid vormt het gronduitgiftebeleid van de overheid. Het stimuleren van
grootschalige, gemechaniseerde en exportgerichte produktie, leidde vanzelfsprekend tot uitgifte van grote percelen aan kapitaalkrachtige combi-
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naties of personen, die veelal zelf niet uit de landbouw kwamen maar
het oprichten van agrarische bedrijven als een goede investeringsbron
beschouwden.

Grond als investerings- tevens als speculatieobject ziet

men overigens ook op kleinere schaal, zoals in geval van de uitgifte van
percelen in het Santo Boma project (De Bruijne, 1976: 78). Het opmerkelijke van de investeringsdrift van kapitaalkrachtige personen is dat
daarbij de rijstsector favoriet is en niet b.v. de even lucratieve oliepalm of veeteeltsector.
Vanaf 1973 tot 1979 heeft de regering Arron in Nickerie in totaal minstens
20.000 ha grond uitgegeven aan 35 personen en combinaties. Ook na de
staatsgreep van 1980, alsof een eenmaal ingeslagen weg onmogelijk te
verlaten is, groeit de grootlandbouw verder.

Hoewel er sinds 1975 een toename van beplant areaal in de kleinlandbouw wordt geconstateerd is het procentueel toch achteruit
gegaan t.o.v. het totaal beplant areaal (1975 42%, 1982 34%). De
grootlandbouw heeft dus een sterke groei doorgemaakt (Ministerie
van L W & B , 1984:3; zie ook hoofdstuk 7 ) .

In Nickerie ziet men in de jaren '70 zodoende de sterke opkomst van grote
rijstbedrijven. Kleinere boeren, waarvan de iets grotere meer om grond
verlegen zitten dan de heel kleine

, kregen in dezelfde periode de be-

schikking over 2.000 ha. Het ging hier in totaal om bijna 3.000 boeren.
Voor de uitgifte van de Europolder Noord, waarop 160 bedrijven waren geprojecteerd, waren maar liefst 5.000 aanvragen (De Bruijne, 1976: 80).
Van Steekelenburg verzucht over een oudere periode:

Het lijkt erop dat de groteren, om welke reden dan ook, meer
bevoordeeld zijn bij de uitgifte van percelen dan de kleineren,
terwijl vrijwel alle beheerders opgeven op dit ogenblik naar
percelen uit te kijken (1969: 18).9)

Paulsson (1978: 12) beschouwt het 'regelen' ('een in Suriname veel voorkomende methode voor het bereiken van bepaalde doelen al of niet financieel ondersteund') als een van de belangrijkste manieren om aan grond
te komen. Bouterse komt bij de presentatie van het rapport Contouren van
het Nieuwe Grondbeleid (1981) tot de volgende uitspraak over het oude
beleid:
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Het is mijn stellige overtuiging, dat er op geen enkel terrein
corruptie en vriendjespolitiek zozeer
hoogtij hebben gevierd,
als op het gebied van de toewijzing van gronden.

Bij de uitgifte huldigde men het principe van politiek voordeel voor zichzelf in plaats van economisch voordeel voor de boeren. De percelen gaf
men bij voorkeur vlak voor de verkiezingen uit en om zoveel mogelijk stemmen
te winnen werden de percelen kleiner, derhalve minder levensvatbaar, gemaakt
om zodoende meer boeren maar vooral meer gunstelingen te bereiken. Met de
formeel bestaande normen en door de plaatselijke vertegenwoordigers van
diezelfde overheid aangelegde lijsten van kandidaten lichtte men, aldus deze
vertegenwoordigers, men de hand. Gronduitgifte verwordt zodoende tot een
instrument bij uitstek van politieke patronage. Economische criteria
boeten in aan belang wat het voortbestaan van de kleinere agrarische bedrijven extra bedreigt.

Een volgend probleem is dat in de rijstsector grootgrondbezitters, gezien
hun veelal gunstigere ligging ten opzichte van waterbronnen en de beschikbaarheid van krachtigere waterpompen, de kleinere boeren door het
onttrekken van het schaarse irrigatiewater duperen.
Aanvankelijk en wel sinds 1970 verbeterde de watervoorziening en daarmee
de beschikbaarheid ervan voor de kleine landbouw. De waterbehoefte was
gezien de grotere behoefte aan water van de moderne rijstteelt en een tweede
teelt per jaar, echter sterk toe (Paulsson, 1978: 33). Al spoedig ontkwam
men niet aan het opstellen van zogenaamde waterkalenders, die de distributie van dit schaarse goed regelen. De grote rijsttelers meenden zich van
deze regeling niets aan te hoeven trekken, terwijl de oudere bevolkingspolders nota bene de oudste waterrechten hadden (MIAOP, annex E, 1977: 32).

Het gronduitgiftebeleid is onmiskenbaar een belangrijke factor, die de ontwikkeling van de kleine landbouw van oudsher bepaalt. Dit geldt ook voor
de meermalen aangestipte marktpositie

van de agrarische producenten. Op

deze problematiek kom ik in hoofdstuk A uitvoerig terug. In deze paragraaf
wil ik als een der laatste factoren van de structurele problematiek de
dienstverlening door de overheid behandelen. Ik spits mijn aandacht daarbij
toe op het onderhoud van de fysieke infrastructuur, daar deze in een tropische
omgeving (veel regenval, rijke vegetatie) de mogelijkheden van de boer

- 80 -

sterk bepaalt en aan de andere kant veel te wensen over laat. Daar komt
nog bij dat de overheid relatief veel geld investeert in dit belangrijk
geachte onderhoud. Welnu, zo hard als dit onderhoud gewenst is, zo gebrekkig wordt het gepleegd. De boeren klagen er sinds jaar en dag steen
en been over. De oorzaken van dit gebrekkige onderhoud zijn ondanks het
vorengestelde het tekort aan middelen, de lage inzet van het personeel
maar vooral coördinatieproblemen tussen de verschillende ermee belaste
ministeries. De taakverdeling van het onderhoudswerk is zeer complex. Het
Ministerie van Openbare Werken en Verkeer is verantwoordelijk voor het
onderhoud van primaire land- en waterwegen, de belangrijkste watervoorzieningswerken en afwateringskanalen. Dit ministerie voert ook het beheer
over sluizen en gemalen. Het Ministerie van LVV heeft de bevoegdheid om aan
de sluiswachter, die op zijn beurt onder het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Districtsbestuur (BZ&D) ressorteert, opdracht te geven de sluizen
te openen of te sluiten. Buiten Nickerie blijken deze wachters hun taak
niet zelden te verwaarlozen.
Het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen en dijken valt onder de
verantwoordelijkheid van het Ministerie van BZ&D. Om de zaak te compliceren
draagt dit Ministerie in Nickerie de verantwoordelijkheid voor de waterdistributie in de oostelijke polders; in de andere doen dat de bestaande
waterschappen en dorpsgemeenten. Men doet dit op basis van door het Ministerie van L W opgestelde waterkalenders.
Tenslotte valt de zorg voor secundaire en tertiaire, de primaire vallen
onder het Ministerie van OW&V, cultuur- en civieltechnische werken in
landbouwprojecten onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van L W .
Over de bovengenoemde taakverdeling en de daaruit voortvloeiende, functionele verhoudingen schrijft de werkgroep Follow-up Stondansi:

De zienswijzen van de betrokken ministeries ten aanzien van hetgeen onder doelmatige functionering van het irrigatiestelsel dient
te worden begrepen, lopen enigszins uiteen. Dit geldt ook voor de
prioriteiten die er door de betrokken ministeries worden gesteld
ten aanzien van de exploitatie en het onderhoud van de waterbeheer singsstelsels.
De voor de landbouwproduktie doelmatige functionering is hierdoor
afhankelijk van de aard van de verstandhouding, die er tussen de
plaatselijke vertegenwoordigers van de betrokken ministeries bestaat (gecit. in MIAOP, annexe; 1977: A8) .
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In de praktijk schort het nogal eens aan deze verstandhouding (vgl.
Kalshoven, 1981: 100). Teveel is afhankelijk van de dienstopvatting van
individuele medewerkers, daar de coördinatie tussen de ministeries vaak
onvoldoende is. Het MIAOP stelt daarom terecht voor dat: ' ... de distributie van hoofdinlaat tot boer zich in één hand bevindt, d.w.z. dat één
instantie (i.e. waterschappen, J.M.) verantwoordelijk is voor de distributie' (idem: 49). Uit overwegingen van efficiëntie en effectiviteit is
hier veel voor te zeggen. Het landbouwbeleid was echter evenzeer een
politiek instrument, waarbij de politieke belangen van onderscheiden ministeries uiteen liepen. Ieder ministerie werd in Suriname immers beheerst
door een bepaalde politieke partij. Het politieke belang van polderonderhoud manifesteerde zich het duidelijkst in verkiezingstijd. Zo entameerde
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, voor de verkiezingen
van 1980 in handen van een Javaanse partij, in allerijl zogenaamde
urgentie- en crashprogramma's in gebieden waar men de eigen politieke
achterban waande.
De laatste partij in de onderhoudsschakel zijn de boeren. Zij zijn verplicht om de loos- en irrigatieleidingen op hun pei^elen te onderhouden.
Ook moeten zij als onderdeel van de huurprijs onderhoudsgelden betalen.
Aangezien de overheid zich niet correct aan haar verplichtingen houdt,
doen de boeren dat ook niet. Van haar kant verbergt de overheid zich soms
achter de boeren (Van Wengen, 1966: 101). Daar komt nog bij dat veel verlaten percelen extra problemen opwerpen bij dit onderhoud.
Het gevolg van dit slechte onderhoud is dat boeren stukken grond noodgedwongen braak moeten

laten liggen. Dit biedt tegelijk een verklaring voor

de paradox in de kleine landbouw dat er enerzijds grote landhonger bestaat
en anderzijds veel land braak ligt.

Binnen het kader van de boven behandelde structurele problematiek wil ik
nog een aspect behandelen, namelijk de differentiatie in bedrijfsomvang.
Deze differentiatie is vooral belangrijk omdat zij mede het welslagen
of falen van coöperatieve samenwerking bepaalt. Bovendien dient men, zoals in
hoofdstuk 1 reeds naar voren kwam, te waken tegen het beschouwen van
de kleine boeren als een homogene groep, die dezelfde belangen heeft. De
structurele problematiek raakt niet alle boeren in dezelfde mate. Sommige
categorieën weten zich namelijk beter toegang te verschaffen tot schaarse
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bronnen dan andere.(De schaarse bronnen slaan, zoals we in geval van het
part-timerschap in hoofdstuk 4 zullen kunnen lezen, ook op niet-landbouwkundige activiteiten). Onderzoek wijst aan de andere kant echter wel
uit dat verdergaande mechanisatie bij relatief laag bedrijfsoppervlak
leidt tot verarming, daar de kosten van landbouwbenodigdheden de opbrengsten
overstijgen.

... bedrijven op een laag investeringsniveau ten aanzien van werktuigen en machines hebben betere economische resultaten dan bedrijven op een hoog investeringsniveau, voor zover het de opbrengst
en het inkomen per ha betreft (Paulsson, 1975: 25).

Het voorgaande neemt niet weg dat men een verdergaande differentiatie in
bedrijfsgrootte of wel een toenemende ongelijkheid onder de boeren ziet.

De bedrijven waarop zij padi verbouwden vertoonden in het begin
een grote mate van uniformiteit: alle klein, daar de hele padicultuur met de hand was, later met steun van ossen. Via individuele ontginningen en transacties, en verder door inpolderingen
en uitgifte van percelen door de overheid aan gevestigde gezinnen
tot 1959, is er een verscheidenheid van areaalsgrootte ontstaan
(Van Steekelenburg, 1969: 7 ) .

Paulsson spreekt in dit verband van een tendens tot 'uitsmeren' van de
areaalsgrootte. Dat wil zeggen dat binnen een proces van polarisatie op
een continuum een verschuiving plaats vindt naar de twee uiterste polen
(1975: 7; zie ook figuur 2 t.m. 6 en tabel 2a en 2b; idem 1978: 11-12).

Tabel 9: Verandering in het aantal bedrijven en de gemiddelde bedrijfsgrootte in de periode 1970-1975 (Nickerie)

klasse
grootte
<3
3-7
7-12
12
<7

aantal bedrijven wijziging
1970
1975
(%)

ha
ha
ha
ha
ha (Jav.)

31
41
34
11
26

gemiddelde bedrijfsgrootte (ha)
1970
1975
wijziging (%)

34

+10

1,5

1,4

-9

29
24
14
21

-29
-29
+27
-19

4,9
9,5
17
1,6

4,6
9,2

-6
-3

18,7

+ 10

2

+32

(Bron: Paulsson, 1975: 25).
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Kapitalisering van de agrarische produktie zou volgens de marxistische
visie vanzelf leiden tot differentiatie en proletarisering (Goodman en
Redclift, 1981). Onderzoek- wijst echter uit dat er wel sprake is van deze
tendenzen, maar dat zij zich op een bepaald punt stabiliseren, een punt
waarop de kleine boeren nog niet geheel 'bevrijd' zijn van hun produktiemiddelen (zie b.v. Bharadwaj, 1985; Mishra, 1982 en Bhaduri, Rahman en
Arn, 1986). Belangrijke oorzaken hiervan zijn de onvolledigheid van de
markten, dat wil zeggen het gebrekkig functioneren van het vraag en aanbod mechanisme, en het ontwikkelen van alternatieve inkomstenbronnen
door de boeren. Zoals men in de volgende hoofdstukken zal kunnen lezen
doen beide verschijnselen zich in Suriname voor.
Van Dusseldorp acht de eerder genoemde toenemende differentiatie als
'dringend noodzakelijk' voor de agrarische ontwikkeling (1967: 110).
Hiermee sluit hij zich deels aan bij hetgeen de Adviesraad, ingesteld om
het tweede deel van het TJP te evalueren en te herformuleren, schrijft over
de wenselijkheid van differentiatie:

a) Omdat gebleken was dat de produktiviteit van grootlandbouwbedrijven aanzienlijk boven die van de kleinlandbouwbedrijven
lag, leek het gewenst een combinatie van de klein- en grootlandbouw te introduceren in de vorm van kernbedrij f. Zodoende
werd een optimale economische en technische structuur verenigd
met een sociaal-politiek ideaal dat streeft naar een zelfstandige boerenstand.
b) Tevens wordt een grotere differentiatie van het inkomen van de
boer gewenst geacht om voldoende sociale mobiliteit mogelijk
te maken. Het ontbreken hiervan wordt namelijk als een van de
redenen gezien waarom velen de agrarische sector verlaten en
naar de stad Paramaribo trekken (idem: 142-43).

Het politiek wenselijke van links, grotere gelijkheid, wordt hier doorkruist
door wat een moderne boer of farmer zich wenst, een groter bedrijf. Dit
laatste overigens uit pure noodzaak.

Bedrijfsniveau en bedrij fs type

In de inleiding van dit hoofdstuk gaf ik aan dat er een regionale diversificatie naar bedrij fstype heeft plaatsgevonden. Het district Nickerie
biedt in dat opzicht een eenduidig beeld. Van het gemengde type heeft er
een trapsgewijze transformatie naar het zuivere rijsttype plaatsgevonden.
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Elders in het kustgebied is het beeld minder eenduidig. Ook daar zag men
in het verleden het gemengde type rijst/droge gewassen

/veeteelt of

rijst/droge gewassen. Op dit ogenblik ziet men, voor zover er nog landbouw
bedreven wordt, voornamelijk het type droge gewassen/veeteelt, met accentverschillen tussen het gebied ten zuiden van de hoofstad, waar de veeteelt
domineert, en dat ten westen ervan, waar de tuinbouw dominant is. Hoe
verder men van de hoofdstad af komt, en dan met name in de districten
Saramacca en Commewijne, hoe meer het traditionele gemengde bedrij fstype
overheerst. Eind jaren '60 ziet men in het rayon (landbouwkundige eenheid)
Calcutta dat 62% van de bedrijfjes van het type rijst/droge gewassen/veeteelt is. In het rayon Peperhol, evenals het rayon Calcutta in Saramacca
gelegen, is 71% van het type rijst/droge gewassen (Ministerie van L W ,
1970 a en b ) . Houtman (1976: 5) komt voor de regio rond Paramaribo in
1971/1972 tot de volgende resultaten: tuinbouw/padi 18,5%, tuinbouw/
veeteelt 29%, tuinbouw/padi/veeteelt 50% en tuinbouw/padi/andere droge
gewassen (onder andere erfcultures) 2,5% (zie ook Houtman, 1976: 24).
Tot het begin van de jaren '60 vertoont het district Nickerie een vergelijkbaar beeld (Paulsson, 1978), ofschoon het aandeel van padi er op de
relatief grotere percelen hoger ligt.
Een ondersteuning van mijn argument, dat het meer zuiver gemengde type
in de meer afgelegen districten overheerst, levert een rapport van het
Ministerie van L W

(Ressort Saramacca: 1980). Hieruit blijkt dat in 1980

in het rayon La Poule 80% van het gemengde type is en in Calcutta 71%. In
het minder geïsoleerde rayon Grongingen heeft daarentegen 70% de tuinbouw
als specialisatie.

In 1956 nam de traditionele rijstteelt buiten Nickerie nog 54% van de
totale produktie voor zijn rekening; bij de landbouwtelling van 1969 zakte
dit percentage tot 25% (8.300 van het totaal van 33.248 ha) en bedroeg in
1973 slechts 8% (Van Huis en Zalmijn, 1975; zie ook Van Huis en Wolffensperger, 1980: 26).
In het recente verleden, namelijk rond 1980, sloeg de moderne rijstteelt
als monocultuur als een soort koorts over van het district Nickerie naar de
districten Coronie en Saramacca. Het initiatief in het laatste district
kwam in tegenstelling tot Coronie in de eerste plaats niet van de boeren
maar van kapitaalkrachtige personen van buiten de landbouw, die de rijst-
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teelt (het witte goud) als een goede investeringsbron zagen. In hun
kielzog trokken zij kleinere boeren mee. De grote rijsttelers zetten
bedrijven op van gemiddeld enkele honderden hectaren, de kleinere van
gemiddeld 15 à 20 ha. Dat deze ontwikkeling,het gokken op een enkel gewas,
niet zonder risico is, zal men in hoofdstuk 7 kunnen lezen.

In het kort wil ik nog ingaan op de omvang en betekenis van de veeteelt
op het gemengde bedrijf (de tuinbouw komt later aan bod). Uit Bijlage 2
blijkt dat het belangrijkste veeteeltgebied in het district Suriname
gelegen is. Gespecialiseerde, middelgrote veeteeltbedrijven vindt men in
de buurt van Lelydorp, zoals op het Reebergproject. Deze veeteeltbedrijven zijn, wat omvang en specialisatie betreft, niet representatief
voor Suriname. Grote veeteeltbedrijven, zoals die van SML en de SEL
(Baboenhol in Brokopondo), vormen eveneens een uitzondering. De situatie
op het gemengde bedrijf is over het algemeen anders. Dit moge uit de onderstaande tabel blijken.

Tabel 10: Veebestand naar rayon (in gemiddelde aantallen)

vee
rayon
Groningen

melkkoeien

a.b.

1,4

16

stieren

a.b.

kalve- a.b.

ren

(0
2,7

La Poule

3,3^

37

2,3

Calcutta

1,9

20

2

3)

varkens

12

1,5

11

8

25

2,2

34

12

10

3,8

21

9,8

a.b. geiten a.b.
schapen

2

4

1,8

1

9

10

5

4

11

1) a.b. = aantal bedrijven
2) 60% der bedrijven heeft 1 à 2 koeien
3) 55,5% der bedrijven heeft 1 stier
(Bron: Ministerie van L W , 1980; zie ook Landbouwtelling, 1969).

De conditie van de veestapel laat op de kleinere bedrijfjes veel te wensen
over. Over het algemeen zien de koeien, stieren en kalveren er zeer mager
uit. Oorzaken hiervan zijn het lijden van de dieren aan wormziektes en
gebrekkig voer (vgl. Heybroek, 1978: 35). Het inferieure natuurgras overheerst op de meeste bedrijven. Het gevolg van de algemene verwaarlozing
van het vee, dit met uitzondering van de situatie op gespecialiseerde bedrijven of in gebieden waar de landbouwvoorlichting goed is, is dat de
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produktie van vlees en andere dierlijke Produkten, met name melk, laag
is. Het aanhouden van vee door kleine boeren kan men het beste beschouwen
als een vorm van bijverdienste, dit laatste kenmerkt niet slechts de veeteelt, en als 'spaarpot' (idem: 31).

Landbouwkundige bedrijfsaspecten

In de eerste plaats wil ik in deze paragraaf met behulp van enkele tabellen een meer algemeen beeld schetsen van de landbouwkundige situatie,
zoals de landelijke indeling naar grootte en het aantal en oppervlakte
van de bedrijven naar de 'landaard' van de bedrijfshoofden.

Tabel 11 : Aantal bedrijven naar oppervlakte in 1969

grootte klasse
(ha)

aantal bedrijven

in %

oppervlakte
(totaal in ha)

0,48
0,48 - 5
5-20
;>
20

1.461
11.901
2.365
351

9
74
15
2

407
24.900
19.027
49.499

totaal

16.078

100

93.833

in %

0,4
27
21
51,6
100

(Bron: Landbouwtelling, 1969).
Ofschoon het aantal bedrijven groter dan 20 ha in 1969 slechts 2% van het
totaal uitmaakt, beslaat het wel de helft van het totale oppervlakte. Uit
wat ik in het eerste deel van dit hoofdstuk schreef ten aanzien van het
gronduitgiftebeleid in de jaren '70, kan men zich voorstellen dat dit oppervlak nog groter is geworden. Aan de andere kant beslaan 13.362 kleinere
landbouwbedrijven onder de 5 ha

(83% van het totaal) 27,4% van het totale

landbouwareaal.
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Tabel 12: Aantal en oppervlakte der bedrijven naar de landaard der
bedrij fshoofden

landaard

aantal bedrijven

Creool
Hindoestaan
Javaan
overige

1.650
8.621
5.505

totaal

opp. (ha)

gemiddeld opp. (ha)

302

14.116
42.249
11.451
26.017

8,56
4,90
2,08
86,15

16.078

93.833

5,84

(Bron: Landbouwtelling, 1969).

Volgens het Ministerie van L W

(1968) waren de percentages van de landbou-

wende bevolking als volgt over de drie ethnische groepen, die er een
hoofdrol in speelden, verdeeld: Hindoestanen 52% (landelijk 40%); Javanen
38% (20%) en Creolen 10% (40%).
Hoewel de percelen der Creolen het hoogste gemiddelde vertonen, zijn de
landbouwactiviteiten van deze bevolkingsgroep het laagst. Dat de Javanen
gemiddeld de kleinste percelen bezitten, heeft te maken met hun vestigingspatroon en mate van landbouwactiviteiten.

Tabel 13: Het totaal aantal bedrijven, landbouwersgezinnen en personen
per district

district

aantal
bedrijven

aantal
gezinnen

aantal
jonger dan
personen 15 jaar

Commewijne
Suriname
Saramacca
Nickerie

1.320
4.925
1.050
2.065

1.345
5.025
1.115
2.100

6.280
34.775
5.945
14.510

2.640
17.870
2.890
7.745

Totaal

9.360

9.585

61.510

31.145

ouder dan
60 jaar

775
1.835

690
615
3.915

(Bron: AZV, 1975: 7 ) .
Hoewel in het district Suriname de meeste kleinlandbouwbedrijven gesitueerd
zijn, betekent dat nog niet dat daar ook de meeste landbouwactiviteiten
plaatsvinden. De redenen hiervoor kwamen in hoofdstuk 2 aan bod, evenals in
dit hoofdstuk (zie ook hoofdstuk 4 ) .
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Al in hoofdstuk 2 heeft men kunnen lezen dat ook vroeger slechts een
deel van het beschikbare areaal in cultuur was gebracht. In 1974 was van
de 95.000 ha cultuurgrond slechts 55.000 ha beplant (AZV. 1975; in Bijlage
3 wordt de situatie per district weergegeven). In Commewijne wordt 34,5%
van het beschikbare areaal beplant; in het district Suriname is dat
slechts 20,5% en in Saramacca 22%. In Nickerie is de situatie aanmerkelijk beter, daar is 85% in cultuur gebracht. In vergelijking met de
situatie in 1960 (De Vries, 1965: 131) is in 1975 vooral in het district
Suriname, zoals te verwachten viel, sprake van een grote achteruitgang
in het beplante areaal, namelijk van bijna 50% naar 20,5%. Saramacca
vertoont overigens een vergelijkbaar beeld. Het Planbureau (SPS, 1965:
126) wijt een laag percentage voor Saramacca aan de uitgifte van relatief
grote percelen en de geringe ontsluiting en gebrekkige waterhuishouding.
Ten onrechte gaat het planbureau voorbij aan dieperliggende problemen.

Ik zal nu wat verder ingaan op de situatie op het locale en regionale niveau
en met name op de reeds eerder aangestipte rayons in het district Saramacca.
Om te beginnen ziet men op dit niveau al verschillen tussen de rayons wat
de bedrijfsgrootte betreft. Zo bedraagt de gemiddelde bedrijfsgrootte voor
het rayon Groningen 4,4 ha, voor La Poule 6,4 ha en voor Calcutta 10,2 ha
(Ministerie van L W , Ressort Saramacca, 1980).

Tabel 14: Groottecategorieën van de percelen per rayon (in %)

opp.
rayon
Groningen
La Poule
Calcutta

0 •-

ζ 5 ha

> 5 - 10 ha

75
71,5
29

14
13,5
48 (+)

y 10 ha
11
15
23

(+) 10 van de 15 bedrijven hebben een oppervlakte van 10 ha.
(Bron: idem)
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Het areaal dat in cultuur is gebracht, bedraagt daarentegen gemiddeld
aanmerkelijk minder:
Tabel 15: In cultuur gebracht areaal (gemiddeld en in procenten)

opp.
rayon
Groningen
La Poule
Calcutta

,. .
Сv 1 ha

gemiddeld in cultuur
,,..,,,2ч/ ч
per bedrijf (к·') (+)
12,6
24,5
47

'S,, ,
Л\ ha
"

91%
61,5%
51,5%

9%
38,5%
48,5%

(+) 1 к 2 = 400 m 2 ; 25 к 2 = 1 ha
(Bron: idem)
Oudere landbouwers, die in meer afgelegen districten voornamelijk voor
de eigen consumptie produceren, planten het minst (Ministerie van LVV,
1970 a: 5 ) . Heybroek (1978: 29) komt voor het landbouwproject Santo Boma
tot het volgende, meer gedifferentieerde beeld, waarbij uitgegaan wordt
van verschillende categorieën landbouwers:
Tabel 16: Niet-in-cultuur gebracht areaal (in %) naar categorie landbouwers

% van niet-incultuur gebracht
areaal

sociaal hulpbehoevenden
(+)

marginalen

36

46

volwaardig
actief

27

volwaardig
buitenwerk

11

(+) Tot deze categorie rekent Heybroek bejaarde landbouwers, meestal fulltimers, en weduwen.
Naast de ongunstige produktieomstandigheden, de kleine markt.en de gebrekkige marktstructuur, wordt dit probleem volgens Van Dusseldorp mede veroorzaakt door een gebrekkige kennis van zaken bij de boeren (1967: 136).
12)
Om deze reden faalde het La Poule project (idem: 166).
Er is ook een zeer voor de hand liggende reden voor het braak laten liggen
van grond, namelijk het verdwijnen van de rijstteelt buiten
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Part-timer naast zijn kleine perceel beplant met kool. Behalve tomaat is ook kool soms
een lucratief gewas.

Een commerciële tuinbouwer tevens handelaar en ambtenaar bezig met de ontginning
van een tuinbouwperceel m Saramacca.

Nickerie (vandaar ook het relatief minder braak liggen van grond in dit
laatste district). Men moet namelijk bedenken dat gemiddeld I à 4 ha van
het areaal vroeger met rijst beplant was. Dit gemiddelde lag voor de
Javaanse boeren lager; zij teelden dan ook bijna uitsluitend voor de
eigen concumptie (vgl. Luning, 1969). Het wegvallen van de traditionele
rijstteelt is niet met andere gewassen of teelten gecompenseerd. Met uitzondering van bepaalde gebieden, zo is 82% van het areaal in La Poule
met citrus beplant en 87% van het areaal in Calcutta met cacao, is het
overheersende beeld een klein groenteperceel en wat vee. Het oppervlak
met groenten beplant is bijna te verwaarlozen. Hoewel de cijfers van de
Landbouwtelling van 1969 enigszins gedateerd zijn, betekent dat nog niet
dat daar veel verandering in is gekomen. Hooguit is er sprake van een
verdergaande polarisatie.

Tabel 17: Het groenteareaal rond de hoofdstad Paramaribo

groenteareaal de 2 )
1/2 - 2J
2* - 5І
5* - 8І
boven 8І

aantal bedrijven

752
447
344
325

(Bron: Landbouwtelling, 1969).

Commerciële waarde hebben met name de teelt van bananen en bacoven, pinda
en cassave. De twee laatste produkten worden vooral door Javanen geteeld.

Men kan zich op basis van het voorgaande wel voorstellen dat landbouwkundig
de districten met uitzondering van Nickerie een verwaarloosd beeld
bieden. Veel percelen zijn verlaten of worden niet zelden door
oudere landbouwers slechts gedeeltelijk beplant. Ook ziet men dat percelen
afgegraven worden. Het verkregen schelpzand, wat zeer goede tuinbouwgrond
is, gebruikt men voor het onderhoud van wegen, die in de districten meestal
onverhard zijn, en voor de bouw. De afgravingen hebben bovendien een ongunstig effect op het waterpeil. Gezien de rijke en snel groeiende vegetatie
worden braakliggende percelen binnen luttele tijd overwoelerd door het 'bos' .
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Tabel 18: Mate van landbouwactiviteiten en bewoning per rayon

rayon

La Poule
e.i0.

Groningen
е.о.

Catharina
Calcut.
Sophia е.о. е.о.

Rechter
oever

Totaal

%

categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
categorie
Totaal

1
2
3
4
5

163
148
89
155
105

141
135
200
129
141

45
19
16
125
122

187
301
327
180
129

144
27
103
94
41

680
630
735
683
538

660

746

327

1124

409

3266

20,8
19,3
22,5
20,9
16,5

100

(Bron: Ministerie van LVV, Ressort Saramacca, 1978)

Categorie 1 slaat op verlaten percelen, zonder woning en zonder landbouw
activiteiten. Tot categorie 2 rekent men verlaten percelen, waar een woning
op staat maar waarop geen landbouwactiviteiten verricht worden. Categorie 3
betreft percelen waar geen woning op staat maar wel activiteiten ontplooid
worden. Tot categorie 4 rekent men een perceel met de woning van een part
time boer. Er is dus sprake van landbouwactiviteiten. Categorie 5 betreft
een perceel met woning van een full-time boer.

Categorie 3 (735 bedrijven of wel 22,5% van het totaal) heeft betrekking op
personen uit het district, die meerdere percelen bezitten, waarbij geldt
dat hoe groter het bedrijf hoe meer verspreid liggende percelen men heeft.
Tot deze categorie rekent men ook personen, een minderheid, die elders,
meestal in de stad, wonen, een perceel hebben gehuurd en er vooral in het
weekend extensieve landbouw, onder andere boomcultures, bedrijven. Dit
is een recent verschijnsel. Deze personen hebben meestal een baan in de
stad en beschouwen het bezit van grond als een bron van investering en het
bedrijven van landbouw als een bron van ontspanning, waar men eventueel
iets aan kan verdienen.
Categorie 4 (683 bedrijven of wel 20,9%) slaat op locale boeren die neven
activiteiten buiten de landbouw verrichten (idem: 2-3). In geval van de
categorieën 3, 4 en 5 moet men bedenken dat hoewel men landbouwactiviteiten
ontplooit, dit nog niet betekent dat men het gehele perceel beplant.

Uit de gegevens van de Landbouwtelling van 1969 blijkt dat veel kleinere
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bedrijven versnipperd zijn. In de belangrijkste landbouwdistricten, te
weten Nickerie, Suriname, Saramacca en Commewijne, bestaan de kleinste
bedrijven ( ^

0,48 ha) bijna voor 100% uit een perceel. Commewijne vormt

hier met 13%, die meer dan 1 perceel heeft, een uitzondering op. Bedrijven tussen 0,48 en 5 ha bestaan meestal uit 1 of 2 percelen; met een verhouding van 2:1 (Nickerie en Commewijne) of 3:1 (Saramacca en Suriname).
Grotere bedrijven kunnen enorm versnipperd zijn (tot meer dan 10 percelen).
De grootste groep ligt tussen 1 en 5 percelen. Hoe meer percelen men bezit,
hoe groter de kans is dat er verschillende juridische titels op rusten.
Behalve van de overheid kan men ook van particulieren percelen huren.
Grote boeren streven expliciet naar eigendom of erfpacht van de grond. Zij
investeren namelijk veel geld en energie in de ontginning en het in cultuur
brengen van het land. Een huurtitel beschouwen zij als een risico. In tegenstelling tot de door de overheid aangelegde polders voor kleine boeren,
leggen grote boeren zelf polders aan. Overigens gaat de overheid steeds
meer tot brutoverkavelingen over, wat inhoudt dat men zorg draagt voor de
infrastructuur maar de ontginning aan de boeren overlaat. In Nickerie
vindt deze ontginning dan coöperatief plaats.
Aangezien men van overheidszijde in eerste instantie slechts grond kan
huren, zijn het vooral oudere boeren, die een eigendomstitel op de grond
hebben.

Produktie en produktiewaarde

Bijlage 4 geeft een algemeen overzicht van de agrarische produktieontwikkeling. Ofschoon, zoals te doen gebruikelijk bij statistiekopnamen, met uitzondering van rijst geen onderscheid wordt gemaakt tussen
het aandeel van de kleine en grote landbouw bij de verschillende gewassen,
is de algemene tendens dat de produktie van de grote landbouw toeneemt en
die van de kleine afneemt. Met uitzondering van rijst, is er een verschil
in de teelten waar men aan deel neemt. Het aandeel van de grote landbouw
is te vinden in de rijstteelt, olieplam, suikerriet, bacoven, citrus en
andere boomcultures. In de rest van deze paragraaf concentreer ik mij op
teelten van de kleine landbouw. Te denken valt daarbij aan rijst, maïs,
aardvruchten, pinda en andere peulvruchten en groenten. Vanaf 1969 ziet
men een gestage groei van de rijstteelt. Een groei die in de eerste
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plaats voor rekening van de grote landbouw komt. In 1975 nam de kleine
landbouw 42% van de rijstproduktie voor zijn rekening, in 1982 zakte dit
percentage tot 34% (Ministerie van L W & B , 1984: 3 ) . Van de andere gewassen valt vooral het onstabiele karakter van de produktieontwikkeling op
(zie Bijlage 5 ) .
Na de staatsgreep van 1980 en het expliciete streven van de overheid naar
importsubstitutie, ziet men aanvankelijk (1981) een toename van de produktie over de gehele linie, met als uitschieters aardvruchten (knolgewassen), peulvruchten, tomaten en andere groentesoorten evenals bananen.

Tabel 19: Produktie-indices van de landbouw (1975 = 100)

Indices

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

100,0

98,3

109,4

104,9

110,8

106,5

192,6

208,7

(Bron: Ministerie van L W & B , gecit. in ABS, 1984: 4 ) .

Grafiek 1 : Ontwikkeling van de produktie (in indices) van landbouw,
veeteelt en visserij.
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In 1982 en 1983 ziet men een afname c.q. stagnatie van de produktie. Een afdoende verklaring hiervoor wordt niet gegeven. Volgens de Landbouwbank (Jaarverslag van 1981: 11) was de hoge produktie een gevolg van de gunstige
weersomstandigheden. Waarschijnlijk heeft het stimuleren van de produktie
door overheid en militairen eveneens een positief effect gehad op de
produktie. Het ogenschijnlijk inzakken van deze produktie in de erop
volgende jaren kan met name het gevolg zijn van de blijvend beperkte
13)
binnenlandse markt en het onvermogen om de export te ontwikkelen.
Alleen in geval van gewassen die wel een ruime exportmarkt hebben, zoals
rijst en palmolie, ziet men een verdere groei.
Beziet men de prijzen van de agrarische produkten (zie Bijlage 6 ) , dan
kan men concluderen dat:
- de prijs van padi sinds 1979 constant is gebleven. In hoofdstuk 7 zal
men zien dat er wel sprake is van fluctuaties over de seizoenen;
- de prijzen van maïs, pinda, overige peulvruchten en de categorie
overige een-jarige gewassen ondanks schommelingen een lichte groei
vertonen:
- de prijzen van aardvruchten, kool, tomaten en overige gewassen zeer
onstabiel zijn.
De ontwikkeling van de veestapel en van de produktie van vlees en andere
dierlijke produkten laat ondanks schommelingen een gestage groei zien
in de afgelopen jaren (Bijlage 7 ) .
Ondanks de toename van de melkproduktie, na jarenlange stagnatie, is de
produktiviteit per koe zeer laag te noemen. Hoewel een koe onder optimale
omstandigheden 2000 liter per jaar kan produceren, ligt het gemiddelde
in Suriname rond de 500 liter (vgl. Ministerie van L W , 1970 a en b) .
De melkveeteelt nam in de jaren '60 met de komst van een melkfabriek een
hoge vlucht en bood aanvankelijk een goede compensatie voor het verdwijnen van de traditionele rijstteelt (Luning, 1969: 51). Als gevolg
van de kleine markt maar vooral van het kunstmatig laag houden van de
prijs, om zodoende de stedelijke consument tevreden te houden, daalde
de produktie in de jaren '70 sterk en vond er een grote inslachting
plaats van het vrouwelijk vee. Hiertegen moesten zelfs wettelijke maatregelen worden getroffen. Ter compensatie van de lage prijs, die de
Melkcentrale bood, ging men ertoe over melk direkt aan de consument te
verkopen (zie ook Bijlage 7 ) . Een andere, compenserende maatregel van
de boeren was het overschakelen op slachtvee.
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Vanaf eind jaren '70, wanneer drastische prijsverhogingen van de melk
worden doorgevoerd, neemt het melkveebestand weer toe. Het aantal koeien
bedraagt in 1982 20.337, in 1973 was dat gezakt tot 11.800, waarvan overigens
slechts 5685 melkgevend zijn. Het vrouwelijke jongvee is vergeleken met
1977 gegroeid van 4179 dieren tot 12.231 in 1982 (Ministerie van L W & B ,
1984).

De, hoewel stagnerende, verbouw van groenten (in 1969 945 ha, in 1983
882 ha) voor de markt is van oudsher vrijwel volledig in handen van
Hindoestaanse boeren (Houtman, 1976: 15). Ook beplanten Hindoestanen een
groter deel van hun arealen met groente dan
velijk ongeveer 75% en 33%.

Javanen, namelijk respectie-

Javanen specialiseren zich in geval van com-

merciële teelt met name op cassave, pinda en peulvruchten (bonen en
kouseband).
Zoals ik in hoofdstuk 2 schreef hebben Hindoestanen zich aan het begin
van deze eeuw rond de hoofdstad, de belangrijkste markt voor voedselgewassen, gevestigd en zijn bij de commerciële teelt betrokken geraakt. Zo
is de eerdergenoemde groentetuin van Suriname, ten westen van Paramaribo
gelegen, een belangrijke vestigingsplaats voor Hindoestanen geweest. Nog
steeds maken zij de hoofdmoot van de bevolking uit. Dit gebied neemt het
leeuwendeel van de groenteproduktie van geheel Suriname voor zijn rekening.
In 1969 was dat nog 53% (503 ha). En hoewel de produktie als gevolg van
het opdringen van de stad en de beschikbaarheid van betere grond naar
Saramacca verschuift, blijft zij in Hindoestaanse handen. Als er al sprake
is van rijke tuinbouwers, dan moet men hen zoeken onder de Hindoestanen
van Kwatta en omgeving, waar de groentetuin gelegen is.

Het boereninkomen

Heeft men uit het voorgaande een indruk gekregen van de algemene produktie
en de waarde ervan, dan weet men nog niet wat de boer er aan verdient en
hoe zijn inkomen er in het algemeen uitziet. Daarbij moet men er rekening
mee houden dat hij slechts gedeeltelijk afhankelijk is van het inkomen
uit de produktie en dat daarin grote wisselingen optreden, wat afhangt
van het gewas en de categorie boeren waartoe men behoort.
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Tabel 20: Inkomens in de agrarische sector naar district

district

landb.ink.
χ 1000

Commewijne
Suriname
Saramacca
Nickerie
Totaal

niet-landb.
ink.x 1000

totaal
χ 1000

gemidd.
gez.ink.

2.050
6.905
1.850
5.040

2.050
11.255
3.185

4.100
18.160
2.840
8.225

3.110
3.710
2.535
3.980

655
525
475
565

15.845

17.480

33.325

3.335

550

990

gemidd.ink.
per hoofd

(Bron: AZV, 1975).

Tabel 19 bevestigt in de eerste plaats het beeld dat vooral in het district
Suriname het grootste deel van het inkomen, namelijk 62% buiten de landbouw
wordt verdient. In de tweede plaats dat in de districten die enerzijds ver
van de stad liggen en anderzijds nauwelijks alternatieve werkgelegenheid
kennen, het aandeel van het landbouwkundig inkomen hoger ligt. In Saramacca
was dat percentage in 1974 65%. In Nickerie vanwege het belang van de rijstteelt 61%.
Het gemiddelde, gecombineerde gezinsinkomen lag in 1974 tussen f. 2.000,en f. 3.000,-; dit is f. 167,- â f. 250,- per maand. De armoedegrens was
voor dat jaar op f. 3.000,- per jaar gesteld (zie ook Bijlage 8 ) .
Voor het district Suriname, dat relatief welvarend is, komt het Huishoudonderzoek van het ABS (1980: 13) op een maandelijks netto-inkomen van f.532,(voor Paramaribo ligt dat op f. 842,-).
Houtman komt op basis van een grondig onderzoek tot een opsplitsing van het
gecombineerde gezinsinkomen naar landbouwkundige en niet-landbouwkundige
activiteiten.

Tabel 21 : Aantal bedrijven naar jaarinkomen uit groepen activiteiten
(1971-1972)

inkomen
<600

600-1200

1200-1800

1800-2400

2400-3600

3600-6000^600

activiteiten
alle activiteiten
landbouw
tuinbouw, incl.
marketing
tuinbouw, excl.
marketing

11
32

14
17

13
17

16
8

18
10

12
6

10
4

47

14

13

7

5

4

4

55

Π

12

6

4

4

2

(Bron: Houtman, 1976: 30)
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De mij bekende, meest recente gegevens van rond 1980 voor het district
Saramacca (ROP Saramacca, Ministerie van Opbouw, n.d.) geven een bedrag te
zien, dat varieert tussen f. 112,- en f. 210,- per maand. Dit is slechts
het inkomen uit landbouwactiviteiten. Het bestaansminimum is dan geraamd
op f. 350,- per maand. Het gemiddelde inkomen van de kleinere boeren ligt
voor Saramacca op ongeveer 35% van het gemiddelde landelijke inkomen. Het
Ministerie van LVV&B komt op een percentage van 27% (1981: 7 ) .
Gemiddelden hebben de neiging om alle boeren gelijk te stellen en
scheppen zodoende een ongenuanceerd beeld van het landbouwkundig inkomen.
Tot slot van dit hoofdstuk wil ik dan ook met behulp van cijfermateriaal
een genuanceerder beeld van het agrarisch inkomen in de Nickeriaanse rijstteelt schetsen.
Paulsson onderscheidt in de rijstteelt van Nickerie vier mechanisatiesystemen: Á: bedrijven zonder enige vorm van eigen technische hulpmiddelen
behalve handgereedschappen; B: bedrijven die in het bezit zijn van een
hand- of motorrugspuit; C: bedrijven met eigen tractor en grondbewerkingswerktuigen en D: bedrijven die behalve de outillage van systeem С ook in het
bezit zijn van een maaidorser of een rijstdroger (1978: 14). Een gevolg van
deze verschillen is dat de producenten verschillen vertonen in uitgaven en
inkomsten.

Tabel 22: Bruto opbrengsten, kosten, boeren-inkomen en netto overschot
per ha cultuurgrond en boereninkomen per bedrijf 1974/1975 en
sf. per mechanisatiesysteem

А
Bruto opbrengst/ha
Produktiekosten/ha (+)
Boeren inkomen/ha
Eigen arbeid/ha
Netto overschot/ha
Gemiddeld boeren
inkomen per bedrijf

В

С

D

1371

1465

1405

1444

687
684
56
628

744
721
74
647

720
685
92
593

768
676
106
570

2120

3028

6370

14737

(+) exclusief de kosten van eigen arbeid
(Bron: idem: 1978).

Het gemiddeld hogere inkomen van de meer gemechaniseerde bedrijven heeft
niets te maken met de mechanisatiegraad, het netto overschot ligt er juist
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lager dan bij andere systemen, maar met het oppervlakte van het areaal
dat men beplant. De gemiddelde bedrij fsgrootte was in 1975 voor categorie A
3,1 ha; В 4,2 ha; С 9,3 ha en D 21,8 ha.
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Noten bij hoofdstuk 3.

Aangezien de Surinaamse peasant zich moeilijk laat omschrijven met de
definities van Wolff (1966), Shanin (1971), en anderen, daar een wezenlijk kçnmerk ervan patronagerelaties zijn, die in Suriname ontbreken,
zal ik gebruik maken van een meer agro-economische benadering van dit
verschijnsel. De peasant kan men verbinden met een pool van een continuum,
waarvan de andere met de farmer verbonden is. Men kan beide categorieën
op zijn beurt met respectievelijk traditionele en commerciële landbouw
verbinden. Bij modernisering van de landbouw ziet men een geleidelijke
overgang van de ene soort naar de andere.
Stage 1: traditional agriculture. Techniques of production
are static and traditional. There is a closely knit relation
between farm business and household.
Agricultural produces are used almost exclusively in the
family; as a rule there is only a small marketable surplus.
The labour/capital ratio is high and the purchase of inputs
is virtually unknown. As shown by Schultz (1964), the rates
of return on production factors are low. The near absence, or
the imperfect operation of infrastructural institutions (for
the benefit of agriculture) is another characteristic. (De
bedrijven zijn niet groter dan ongeveer 1 ha, J.M.).
Stage 2: transitional agriculture. The system is continually
subject to change. More of the agricultural produce is sold
on the market than in traditional agriculture. More capital is
invested per unit of labour. The rate of return on the factors
of production is somewhat larger. 'Non-conventional' inputs
(...), such as agricultural research, extension, credit,
marketing and education, play a more important role. (De
bedrij fsgrootte bedraagt gemiddeld 2 à 3 ha, J.M.).
Stage 3: commercial agriculture. The relation between farm
business and household had become weak or ceased. Agricultural production is mainly for the market and decision in
production directed primarily to money cost. The relation
labour/capital is low and most inputs are purchased. The rate
of return on the factors of production is high under normal
circumstances. The infrastructural institutions are well
developed and are a great help to the farmer (Hill en Mosher,
geciteerd in Kuning, 1969: 9 ) .
Hoewel de moderne rijstteelt vooral de laatste soort landbouw toont,
is de situatie elders vager en laat een scala aan mengvormen zien. In
de tekst gebruik ik bij alle soorten en mengvormen de termen boer of
kleine(re) boer. Uit de context moet dan blijken met wat voor soort
boeren men te maken heeft.
Met name sinds de vaste oeververbinding over de Saramacca rivier (1978)
is de landbouwkundige betekenis van het district Saramacca toegenomen.
Het district bezit veel goede landbouwgrond (schelpritsen) voor het
beoefenen van de tuinbouw.
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3. Onder verticale integratie verstaat men het proces dat zowel de produktie
als de verwerking en verhandeling in één hand komen te rusten. Binnen
een kapitalistische, agrarische ontwikkeling kan men dat als een vanzelfsprekende tendens beschouwen (vgl. Van Huis en Wolffensperger, 1980:
23). Een zekere terughoudendheid is echter geboden.
Een extra stimulans voor dit proces vormde de opkomst van multi-purpose
coöperaties in het district Nickerie. De verwerkers, tevens handelaren,
beschouwden dit als een bedreiging van hun positie.
Verticale integratie vergroot de ongelijkheid tussen de kleinere boeren
en de grotere, die tevens handelaren en verwerkers zijn. De afhankelijkheid neemt zodoende eveneens toe.
4. Van Waesberge noteerde het volgende relaas uit de mond van een kleine
boer over het proces van delocalisatie:
Meneer H.: Ik ben dus min of meer gedwongen duur zaai-zaad te
kopen. Vroeger maakte ik mijn zaad zelf uit de vorige oogst, nu
betaal ik zo'n 40 gulden per ha. Het is zaad, dat je het beste
breedwerpig kunt inzaaien. Je hebt dus geen bibit-veldje meer
nodig, waarna je de jonge padi plantje voor plantje moest overplanten, maar je kunt het zaad direct over het hele veld verspreiden. Je moet het veld dan wel eerst met een trekker omploegen. Dat kost me per oogst 100 gulden per ha. Ik kan ook
niet meer met de sikkel oogsten, omdat breedwerpig gezaaide
padi niet op een rij staat, maar schots en scheef over het veld.
De produktie is door deze manier van zaaien weliswaar hoger,
maar de kosten stijgen veel sterker. Want ik heb bijvoorbeeld
weer een combine nodig om te oogsten. Dat is een dure machine,
dus die moet ik huren. Wederom 100 gulden per ha. Maar dat is
nog niet alles. Het nieuwe zaad is vaak kwetsbaarder dan het
oude zaad. Het is йеег mest-afhankelijk. Natuurlijke mest is niet
meer geschikt. Trouwens, hoe zou ik aan natuurlijke mest moeten
komen, nu ik omwille van de produktie en onder invloed van de
mechanisatie twee maal per jaar oogst? U heeft gezien hoe mijn
koeien er bij lopen. Ik moet dus ureum kopen: 45 gulden per zak,
en per oogst heb ik voor het hele perceel 9 zakken nodig. Verder
moet ik de padi beschermen tegen allerlei ziektes, dus ik moet
met insecticiden en onkruidverdelgers spuiten, met een gehuurde
spuitbus. Het nieuwe zaad vraagt ook een veel nauwkeurigere water
huishouding. Vroeger was de regen voldoende, nu is voor ons boeren
water het allerbelangrijkste probleem. We zitten aan alle kanten
vast. Er is een waterreservoir, het Nanni-bekken, en een irriga
tiesysteem. Maar naar wie gaat het water het eerst? Naar de pol
ders van de grootgrondbezitters, naar mensen als Alibux, Van
Dijk, Tammenga en de anderen. We zijn dus afhankelijk van de
hoeveelheden water die zij pompen en bovendien komt het water bij
ons later. Want geld om zelf te pompen hebben we niet. Dus moeten
we later inzaaien, kunnen we pas later in het seizoen oogsten,
en dat betekent dat de padi-prijs inmiddeld gedaald is, want
de opkoper betaalt vroeg in het seizoen, als het aanbod nog niet
zo groot is een hogere prijs. Een laatste probleem bij de nieuwe
rijstrassen is het drogen. Het is noodzakelijk, ter voorkoming
van breuk (!), dat de padi geoogst wordt bij een vochtgehalte
van ongeveer 20%, maar de padi kan alleen bewaard worden bij een
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vochtigheidsgraad van 14%. Ze moet dus snel ingedroogd worden.
In de zon kan niet meer, dat zou te lang duren. Maar de enigen
die drogers hebben zijn de opkopers, dus we zijn gedwongen onze
rijst snel te verkopen. We kunnen niet wachten tot de prijs zoals gewoonlijk - later in het seizoen weer gestegen is. We
zijn in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd (1981: 26).
5. In hun nota 'Kernbedrijven Nickerie' (Ministerie van L W , Ressort
Nickerie; 1977) zien Zalmijn en Caldeira voor kernbedrijven ook als
taken: het tegen een beperkte winstmarge verkopen van produktiemiddelen,
het verrichten van loonarbeid, het opkopen en verwerken van padi en het
bemiddelen bij kredietverstrekking. Zodoende zouden de kleinere boeren
minder afhankelijk worden van de grootlandbouw en handelaren.
6. Van de bovengenoemde subsidie ging in 1982 meer dan 9 miljoen gulden
naar het noodlijdende Mariënburg. De Stichting Proeftuinen Suriname
(STIPRIS) kreeg f. 525.000,- en het Landsbedrijf Alliance f. 154.000,-.
De deplorabele toestand van Surinaamse overheidsbedrijven is verre van
uniek (Zie voor Afrika Bates, 1981: 47).
7. Tot de categorie kapitaalkrachtige personen kan men, binnen de oude
politiek-economische verhoudingen van voor de staatsgreep van 1980,
politici, handelaren, directeuren van ingenieursbureaus, industriëlen
en topambtenaren rekenen. Veelal richtten deze personen vennootschappen,
stichtingen, e.d. op om zodoende voldoende kapitaal te genereren.
Overigens is een zekere nuancering van kritiek op het gronduitgiftebeleid van de overheid op zijn plaats. In de eerste plaats was de
overheid ervan overtuigd dat de toekomst aan grootschalige, hooguit
middelgrote, gemechaniseerde bedrijven was en dat de kleine landbouw
gesaneerd moest worden. In de tweede plaats stimuleerde de overheid bij
voorkeur hoog-produktieve projecten. In de derde plaats hoopte men door
uitgifte van gronden aan niet-landbouwers de verdergaande urbanisatie
te kenteren of af te zwakken (vgl. Van Dusseldorp, 1967: 130).
8. Van Steekelenburg voert voor dit verschil in behoefte als verklaring
aan dat de kleinere boeren meer gericht zijn op 'buitenwerk' dan de
iets grotere (1969: 29).
9. In hoofdstuk 2 heb ik gewezen op de historische achtergrond van de
grondschaarste (het vestigingsbeleid).
In het tweede deel van het TJP (1959-1964) komt men voor 1954 voor de
bevoIkingslandbouw (aantal bedrijven: 10.300; aantal bedrijfsloze
gezinshoofden 1000; gewenste areaalsgrootte 4 ha) op een landtekort
van 30.300 ha. In dat jaar is 10.400 ha in cultuur gebracht (Van
Dusseldorp, 1967: 72).
10. Pogingen van de overheid om landbouwers in waterschappen te organiseren
hebben in het verleden in het district Nickerie vanwege organisatorische tekortkomingen niet het beoogde effect gehad (Hindori, 1969). Hun
falen kan men evenzeer wijten aan politiek opportunisme: de overheid
schrok er voor terug sanctionerend op te treden, bevreesd als men was
daardoor stemmen te verliezen.
11. Onder droge gewassen verstaat men alle gewassen met uitzondering van de
'natte' rijst.
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12. Van Wengen wijst in geval van saneringsprojecten op een zeer belangrijke reden voor hun falen: het ontbreken van antwoorden bij de overheid op het feit dat landbouwactiviteiten een steeds ondergeschiktere
rol zijn gaan spelen als bron van inkomsten. Boeren hebben noodgedwongen
inkomensgenererende strategieën ontwikkeld, die lonender zijn
dan full-time landbouw (1966: 156-57). Bij Hindoestanen zijn deze strategieën het meest ontwikkeld. Javanen kwijten zich meer van de landbouw
en voldoen zodoende beter aan de binnen landbouwprojecten gestelde criteria.
13. Het gebruik in de tekst van termen als 'ogenschijnlijk' en 'waarschijnlijk' duidt erop dat de gegeven verklaringen slechts dan aannemelijk
zijn als men ervan uitgaat dat het statistische materiaal een getrouwe
weergave van de feitelijke situatie vormt. Er bestaan echter gegronde
redenen om hieraan te twijfelen: 1. eigen ervaring leert mij de juistheid van de resultaten van statistische opnames met een grote korrel
zout te nemen; 2. in 1981 vond de zesde Landbouwtelling plaats. De
politieke leiders, i.e. de militaire leiding, waren naar de eigen bevolking en het buitenland toe zeker gebaat bij een ten opzichte van
voorgaande jaren positief beeld van de produktieomvang.
14. Overeenkomstig hetgeen ik in hoofdstuk 2 in geval van de keuze voor
rijstteelt heb gesteld, is Houtman van mening dat de keuze voor bepaalde
gewassen, zoals 'pesie' (bonen) door Javanen, niet slechts door commerciële maar ook culturele factoren. Houtman spreekt van traditie,
bepaald wordt.
15. Ofschoon het in deze paragraaf gebruikte cijfermateriaal voor een
belangrijk deel uit de jaren '70 afkomstig is, zijn de behandelde
tendenzen indicatief voor de verdere ontwikkeling. Zo kenmerkt de
huidige periode zich slechts door een verdergaande afname van het belang van het agrarische inkomen.
16. Volgens het Huishoudonderzoek van het ABS (1980: 14) heeft in het
district Suriname (exclusief Groot-Paramaribo) 66,5% van de huishoudens
een maandinkomen (netto) van minder dan 600 gulden; voor Groot Paramaribo
is dat 46,4%. Omgerekend op jaarbasis verdient 17% minder dan f. 2400,-;
31,5% tussen f. 2400,- en f. 4800,-; 18% tussen f. 4800,- en f. 7200,-.
33,5% verdient meer dan f. 7200,-.
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Hoofdstuk 4

DE LANDBOUWENDE BEVOLKING: SOCIALE ASPECTEN

In het voorgaande hoofdstuk hc'j ik landbouwkundige aspecten van het
kleinlandbouwbedrijf geplaatst tegen de achtergrond van de algemene
structurele problematiek van deze landbouwsector. Een problematiek die
alle bevolkingsgroepen, die zich met die landbouw bezighouden, raakt.
In de praktijk blijkt echter dat niet alle groepen er in dezelfde mate
door worden geraakt, omdat er verschil is 1) in de mate van betrokkenheid bij de markteconomie; 2) in de hoeveelheid erbij betrokken personen;
3) tussen regio's en 4) tussen subsectoren.
Aangezien de Hindoestaanse boerenbevolking vanaf het begin van haar
zelfstandige vestiging voor de markt produceert en in de twee centrale
regio's in mijn studie, namelijk Nickerie en de districten Suriname en
Saramacca, numeriek domineert, zal ik de aandacht in dit hoofdstuk
vooral maar niet uitsluitend op deze groepen richten. Dit doe ik temeer
daar zich binnen deze groep marktrelaties hebben ontwikkeld, die een
zeker patronage-karakter dragen. In het het volgende hoofdstuk ga ik
daar nader op in.

De gerichtheid op en opname in de koloniale samenleving van Suriname
leidden tot verzwakking van de bestaande instituties als verwantschap
en kastesysteem .

Eigenlijk kan men in het geval van de Hindoestaanse

gemeenschap, en dat geldt ook voor de Javaanse (vgl. De Waal Malefijt,
1963 en Van Wangen, 1966), bezwaarlijk spreken van feitelijke verzwakking,
daar bovengenoemde instituties in de beginfase van de aanwezigheid van
deze groep in Suriname nauwelijks bestonden. Pas na verloop van tijd
vond er een zekere rehabilitatie plaats.
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In dit hoofdstuk sta ik in de eerste paragraaf stil bij de mate en vorm
van de reconstructie van de joint family, terwijl ik in het kort ook
inga op die van het kastesysteem. Dit systeem heeft in Suriname nauwelijks
enige betekenis gekregen. Het verwantschapssysteem heeft als gevolg van
de contractperiode en economische ontwikkelingen grote veranderingen
ondergaan.
In paragraaf twee

behandel ik het bedrij fshoofdschap. Meestal is dat

ook het hoofd van de familie. Als gevolg van de vergrijzing van het
bedrijfshoofd en het lage opleidingsniveau ontbreken belangrijke voorwaarden voor de modernisering van het landbouwbedrijf. Uiteraard kan men
aan deze marginale randvoorwaarden geen overdreven belang hechten. Het
zijn namelijk van de structurele problematiek afgeleide variabelen.
In de derde paragraaf behandel ik de arbeidsinzet en het gebruik van
landarbeid bij verschillende bedrijfstypen. In de weinig gemechaniseerde
groenteteelt is de arbeidsinzet hoog en bestaat vooral maar zeker niet
uitsluitend uit familie-arbeid. Op grotere groentebedrijven wordt ook
gebruik

gemaakt van vreemde arbeid. Grote rijstbedrijven zijn vrijwel

geheel van vreemde arbeid afhankelijk. Beide categorieën maken daarbij
steeds meer gebruik van Guyanede arbeidskrachten, wiens aandeel rond
1980 ongeveer 25% van de totale arbeidende bevolking bedroeg.
In de laatste paragraaf ga ik in op een belangrijke consequentie voor
de werkgelegenheid van de in de eerste plaats toenemende marginalisering
van de kleine boeren en in de tweede plaats de afname van de arbeidsinzet in de moderne rijstteelt. Ik doel hier op de belangrijke verschuiving van het zogenaamde full-timerschap naar het part-timerschap.
Ofschoon ik bezwaren heb tegen het gebruik van deze begrippen voor de
Surinaamse agrarische sector, daar zij ontleend zijn aan andere moderne
sectoren, waar zij beter te meten zijn, en men bij gebruik ervan zelden
aangeeft wat men er onder verstaat, zal ik ze gezien hun gangbaarheid
toch gebruiken.
Het behandelen van de rol en betekenis van de factor arbeid vind ik zeer
essentieel. Als er immers al een bestaansgrond is voor de kleine landbouw,
dan is die naar mijn mening primair gelegen in het werkgelegenheidseffect
ervan. Men moet echter een volwaardig inkomen koppelen aan als volwaardig ervaren activiteiten. Boeren beschouwen een moderne rijstboer
wel als referentiekader maar niet een part-time boer rond de hoofdstad.
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Familiestructuur

De druk die op boeren rust is verschillend

van aard. De boer is er in

het praduktieproces van afhankelijk en moet er derhalve rekening mee
houden. Wolf (1966) onderscheidt drie soorten druk, namelijk de druk
die

uitgaat van het fysische milieu, sociale druk en tenslotte de wat

ik zou willen omschrijven als macro-politieke en -economische druk, die
samenhangt met integratie in grotere economische en staatkundige
verbanden. Op deze plaats wil ik ingaan op de sociale druk, die op boer
rust. De twee andere komen elders aan bod. Hoewel ik evenals Wolf om
analytische redenen deze drie soorten druk apart behandel, zijn zij in
werkelijkheid met elkaar verbonden.

Belangrijke elementen van de sociale organisatie binnen de Hindoestaanse
gemeenschap waren de joint family en het kastesysteem. Beide worden door
een hiërarchische opbouw gekenmerkt. Als gevolg van immigratie in
Suriname ontstonden nieuwe coalitievormen. Deze waren dyadisch en
2)
Men denke daarbij aan de relaties tussen planters

verticaal van aard.

en contractarbeiders, tussen de overheid en de immigrant. Deze nieuwe
coalities verhinderden de reconstructie van de oude polyadische en
verticale coalities, i.e. de joint family en het kastesysteem.
Het opgenomen worden binnen nieuwe verbanden had op de traditionele,
Indiase coalities, die in het begin nauwelijks enige vorm hadden, tweeërlei effect: 1) een gedeeltelijke compensatie voor het verlies ervan en
2) een zekere nivellering van de eruit voortvloeiende ongelijkheid. Zo
ziet men in een later stadium op het politieke niveau een streven naar
meer democratische verhoudingen (Dew, 1978). Een vergelijkbaar effect
ziet men bij de Javaanse immigranten.
Er zijn ook andere factoren, die geleid hebben tot nivellering van de
ongelijkheidsverhoudingen en daarmee tot grotere homogeniteit onder de
Aziatische bevolking. Allereerst is daar de vergelijkbare uitgangspositie: armoede heeft de emigratie uit Brits-Indië en Java bepaald.
Ook toen men later grond kon krijgen, die zeker in Brits-Indië als een
onderscheidend criterium gold tussen de verschillende sociale lagen,
kreeg iedereen evenveel (vgl. Panday, 1959: 145-46). Tenslotte had ook
arbeidsdifferentiatie eenzelfde effect, daar deze de zelfstandigheid
der familieleden vergrootte.
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Tegenover deze ontwikkelingen staat dat de externe, sociale druk als
gevolg van het omringd worden door andere ethnische groepen maar ook het
koloniale systeem aanleiding gaf tot een zekere rehabilitatie van de
eigen sociale organisatie.

Wat het kastesysteem betreft, blijkt dat zich in India al

reformatorische

bewegingen binnen het Hindoeïsme ontwikkeld hadden, die zich tegen dit
systeem kantten. De hervormingsgezinde bewegingen zijn onder meer de
Arya Fratinidi Subha en de Arya Dewaker, die in Suriname samen een aanhang hebben van 16% van de totale Hindoestaanse bevolking. Daarnaast
behoort 20% van deze bevolking tot de Islam. Het grootste deel van de
plattelandsbevolking behoort echter tot de ortodoxe stroming Sanatan
Dharam (Eeuwige Religie). Ofschoon deze stroming het kastesysteem aanhangt, hebben voornoemde factoren verhinderd dat het systeem wortel
schoot op het Surinaamse platteland.
Speckmann (1965) wijst op de volgende afwijkingen in het Surinaamse
kastesysteem: 1. het ontbreken van de corporatieve aard der kasten,
evenals kastegebonden panchayats (een soort rechtsprekende dorpsraden);
2. de kastegebondenheid van beroepen was bijna volledig verdwenen. Ook
in India was dit proces al langer in gang gezet. De contractperiode in
Suriname versnelde het; 3. regels betreffende voedselbereiding en het
nuttigen ervan met leden van andere kasten hadden eveneens vrijwel
geheel opgehouden te bestaan; 4. het endogame kastehuwelijk was een zeldzaamheid geworden. Een belangrijke verklaring hiervoor is de ongunstige
sexratio

tussen de mannelijke en vrouwelijke contractarbeiders. Dit gaf

de vrouwen, dit geldt zeker ook voor de Javaanse vrouwen, een sterkere
positie tegenover de mannen.
De huidge huwelijksvormen zijn als een synthese te beschouwen van de
traditionele Indiase en westerse. Naast het kastecriterium leggen
criteria als materiële rijkdom, politieke en economische macht en
opleidingsniveau een even groot zo niet groter gewicht in de weegschaal
bij de keuze van een huwelijkspartner. Deze ontwikkeling schept ruimte
voor opwaartse mobiliteit, die in het verleden nauwelijks mogelijk was.
De grotere zelfstandigheid van jongeren, mede een gevolg van een beter
opleidingsniveau en arbeidsdifferentiatie, leidt eveneens tot verdergaande erosie van het traditionele patroon.
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Concluderend kan men over de rol van het kastesysteem in Suriname
stellen dat:

The fact that the caste system in India functioned as a point of
reference did not make its restoration in het new country any
less incomplete and defective (idem: 32-33).

Hoe is het de joint family in Suriname vergaan? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, moet eerst de vraag benatwoord worden wat een joint family
kenmerkt. Speckmann somt de volgende kenmerken op: 1. een leef-, woonen werkgemeenschap van minimaal drie generaties; 2. er is sprake van
gemeenschap van goederen en geld; 3. er is sprake van verticale coalities,
zoals door Wolf gedefinieerd; 4. de relaties tussen de leden van een joint
family worden door wederzijdse rechten en plichten geregeld (idem: 184).
De verticale coalities binnen de patriarchale joint family worden
volgens Meillassoux in stand gehouden door een verschuldingsrelatie van
jongere tegenover oudere familieleden en tenslotte tegenover de
'patriarch' (1972: 97-98). De laatste groep beheert de middelen van
bestaan. Verschuift de economische basis van de joint family als gevolg
van arbeidsdifferentiatie (vgl. Wolf, 1966: 7 2 ) , dan treden er tevens
veranderingen op in de verschuldingsrelaties. Er vindt nivellering van
de verticale coalities plaats, daar de ouderen controle over de bestaansen produktiemiddelen verliezen. De afhankelijkheid verschuift nu, zoals
ik al aangaf, naar buiten.
Neemt men de andere kenmerken van de joint family, met name de eerste
twee, dan blijkt dat zij geen rol van betekenis meer in Suriname spelen.
Ook het normatieve aspect, verantwoordelijk voor de regulering van de
onderlinge relaties, heeft als gevolg van moderniserende invloeden veel
aan waarde ingeboet. Volgens Adhin (I960: 20) is hiermee de basis van
de joint family ondergraven. Het bovenstaande brengt Speckmann ertoe
te concluderen dat:

In both countries (Speckmann vergelijkt Suriname met Guyana, J.M.)
the joint family relationship is an exception, at any rate in the
form of the large patriarchal family (1965: 198).

Deze conclusie brengt deze auteur er dan ook toe om, in navolging van
Smith en Jayawardena, die een vergelijkbaar onderzoek in Guyana hebben
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verricht, liever te spreken van embryonale joint family.
De geringe betekenis van de embryonale joint family moge ook uit de
volgende cijfers blijken. In de districten Nickerie en Saramacca blijkt
reeds aan het begin van de jaren '60 78,7% van alle familie-eenheden de
'nuclear family' of het gezin te zijn; 17,3% een embryonale joint family
en 4% een onvolledig gezin (idem: 201). In Nickerie is het percentage
4)
van embryonale joint families in die tijd 21%, in Saramacca 12,5%.
Speckmann verklaart dit verschil vooral op grond van het feit dat de
grondschaarste in Nickerie opsplitsing van de familie afremt. Daarnaast
constateert hij echter dat juist op grotere bedrijven, zoals in Nickerie,
de embryonale joint family beter in stand kan worden gehouden, omdat men
economisch gemakkelijker een grotere eenheid kan onderhouden. Uit een
onderzoek in Zuid India van Epstein blijkt, dat de joint family vooral
onder middelgrote boeren vanwege ernstige, materiële belangentegenstellingen uit elkaar valt. Onder rijkere boerenfamilies, die beter wisten
te profiteren van de modernisering van de landbouw, kan deze familievorm zich gemakkelijker handhaven. Daarnaast constateerde Epstein ook
het ontstaan van een nieuwe variant van de joint family, die zij omschrijft als de 'share family'. Net als de joint family vormt deze een
produktie-eenheid, dus een economische eenheid, maar in tegenstelling tot
de joint family is het geen leefgemeenschap (1973: 200 e.V.). In Suriname
ziet men met name in de moderne rijstteelt vergelijkbare vormen van
samenwerking, bijvoorbeeld in het geval van gemeenschappelijke aanschaf
en beheer van machines.
In het district Saramacca vindt meer ontvolking van het platteland plaats,
waardoor de basis van de embryonale joint family ondergraven wordt.

Ofschoon de Hindoestaanse familiestructuur zijn specifieke karakter
verloren heeft, beter gezegd in Suriname nooit hervonden heeft, heeft
deze structuur wel een zekere emotionele waarde behouden. Een belangrijke
verklaring hiervoor is de geografische nabijheid van familieleden.

Of still greater importance is the fact, that, through this
presence of consanguines in the immidiate vicinity, the
influence of the family, even when it is not a joint family,
continues to be great, and hence the independence of the Indian
married couple with a household of their own remains restricted
(Speckmann, 1965: 218).
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Zo blijkt 75% van de familieleden in bovengenoemde districten in dezelfde
buurt te leven. In Saramacca woont zelfs de meerderheid, namelijk 62%
naast elkaat (idem: 21). Ook al leeft men echter niet meer in dezelfde
buurt, dan nog kan de emotionele en culturele waarde het gedrag beïnvloeden. Zo ziet men dat naar de stad gemigreerde Hindoestanen, die tot
de midden en hogere klassen gaan behoren, in een ambivalente positie
komen te verkeren. Nieuwe coalitievormen moeten verzoend worden met oude.

Since his new social status is of comparatively recent date, and
he is stil partly rooted in the old environment through family
links and feelings of ethnic solidarity, these differences in
class can hardly lead to class consciousness. Moreover, social
intercourse has always retained a more or less easygoing, informal
character in Surinam; the open class system prevents consolidation
of social positions (idem: 232-33).

Met deze laatste opmerking geeft Speckmann een zeer rake typering van
de Surinaamse sociale formatie. Het ineenvloeien van traditionele en
moderne coalitievormen leidt tot wat sommige auteurs (zie b.v. Van
Gelder, 1985) het 'informele karakter van het sociale verkeer' noemen
of wat Speckmann het open klassekarakter van de Surinaamse samenleving
noemt. Deze schept ruimte voor sociale mobiliteit.

Volgens het liberale ontwikkelingsparadigma, en vooral zijn meer psychologisch georiënteerde varianten, zouden traditionele sociale structuren
modernisering afremmen. In werkelijkheid ligt dit beeld enigszins
gecompliceerder. Zo is samenwerking binnen de Hindoestaanse, embryonale
joint family tot op bepaalde hoogte een garantie geweest voor de ontwikkeling van de kleinlandbouwsector (vgl, Lammerink en Oldewelt, 1974
en Speckmann, 1965: 205-06). Slechts binnen het kader van deze familie
kon men investeren in de uitbreiding van het eigen bedrijfje buiten de
vestigingsplaatsen.
Onmiskenbaar kan een traditionele structuur naar twee verschillende
kanten uitwerken: zij kan een conserverende, de status quo bevorderende
invloed uitoefenen of juist een verandering bevorderende invloed hebben.
Dit moge voor de embryonale joint family uit de twee volgende uitspraken
van Speckmann blijken:
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Not without reason, the joint family is considered to be partly
responsible for the conservatism that has typified society in
India for centuries (1965: 185; mijn onderstreping, J.M.).

anderzijds,

.... this partial reconstruction of the typical Indian form of
family was not only of significance for the economic and social
progress of the Indian community but also influenced the acculturation process in the group (idem: 86)»

Het zijn naar mijn mening de historische en situationele verschillen in
de sociaal-economische, politieke en culturele positie, die bepalen of
de rol van de familie de bestaande verhoudingen bestendigt of juist een
motor voor verandering zal zijn. Ook moet men daarbij erop letten wat
bestendiging vindt en wat verandert. De familiale, verticale verhoudingen
en de ermee samenhangende waarden kunnen bestendigd worden, terwijl
bedrij fstechnische aspecten juist aan verandering onderhevig zijn. Het
kan ook zo zijn dat juist dankzij veranderingen in de economische sfeer
bestendiging van de sociale organisatie en de eigen cultuur plaats vinden
(vgl. Epstein, 1962; Ekholm en Friedman, 1980 en Pelto en Poggie, 1974).
Wat men in Suriname maar ook in India duidelijk kan constateren is, dat
de onderlinge verhoudingen binnen de familie als gevolg van vaak botsende
belangen conflictueuzer zijn geworden. Het onderlinge vertrouwen op
zakelijk gebied is tussen Hindoestanen over het algemeen niet erg groot.
Zo liet een Surinaamse kennis van mij, die op een gegeven ogenblik naar
Nederland vertrok, zijn landbouwbedrijf door een Chinese boer beheren.
Op mijn vraag waarom hij dat deed, was het antwoord dat hij bang was,
dat wanneer een Hindoestaan het bedrijf zou beheren, hij, zelf ook
Hindoestaan, kans liep zijn bedrijf te verliezen.

Tot slot van deze paragraaf wil ik ingaan op de interne structuur van de
verschillende familievormen, die variëren van de 'nuclear family' tot de
embryonale joint family.
Een belangrijk kenmerk van de joint family is, zoals we zagen, de samenwoning van minimaal drie generaties, meestal een ouderlijk echtpaar
met inwonende, getrouwde en ongetrouwde kinderen en kleinkinderen. In
Suriname ziet men de volgende variaties op dit thema. Slechts in zeer
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weinig gevallen is er sprake van permanente inwoning van gehuwde kinderen,
meestal de zonen (patrilocale, extended families). Speckmann (1965: 190)
komt voor dit type op een percentage van 3% voor het district Nickerie
en 1,8% voor Saramacca. Het Ministerie van L W

(1970 b: 22) komt op een

percentage van ongeveer 50% voor inwonende, gewhude kinderen, zonder
echter aan te geven of die al of niet permanent inwonen. Dat doet
Speckmann wel voor de 51% inwonende, veelal gehuwde kinderen, meestal
zoons, in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar. Zij wonen maximaal
vijf jaar bij de ouders in alvorens zich zelfstandig te vestigen. De
redenen voor inwoning zijn dat men de bejaarde ouders onderhoudt, die,
zolang zij dat kunnen, meehelpen op het landbouwbedrijf, of dat men nog
geen eigen perceel heeft (Ministerie van L W , 1970b).
Bij Javanen treft men eveneens tijdelijke inwoning van de pas getrouwde
kinderen bij de ouders aan. Bij voorkeur vestigt men zich patrifocaal.
Eerste huwelijken zijn bij deze bevolkingsgroep vaak onstabiel. Na een
paar jaar kan men beter beoordelen of het zinvol is zich zelfstandig te
vestigen (De Waal Malefijt, 1963: 45).
Een andere vorm van de embryonale joint family is die welke Speckmann
de 'fraternal joint family' noemt (1965: 195-96,

203). Het gaat hier

om de samenwoning van gehuwde broers en hun gezinnen. In Nickerie kwam
Speckmann op een percentage van 50% voor dit type joint family. Een
andere bron komt voor de gezamenlijke districten Suriname, Commewijne,
Saramacca en Nickerie op ruim 14% van leefgemeenschappen van meer dan
een gezin (AZV, 1975: 11). Hiervan heeft 41% betrekking op samenwoning
van gehuwde kinderen. Overigens wordt in het AZV onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende ethnische groepen. De Hindoestaanse domineert m.u.v. Commewijne in de genoemde districten.

Interesaant is het om nu nog in te gaan op de vraag wat men onder
familieverband als leefgemeenschap te vestaan heeft. Speckmann hanteert
binnen dit kader het begrip huishoudgroep. Deze neemt in de Hindoestaanse
gemeenschap een specifieke vorm aan.

By 'household' group we mean a domestic unit whose members share
the residence, have at their disposal a joint kitchen, and have
one common purse from which all expenses are met (1965: 187).
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Let wel, er is sprake van twee huishoudens op het moment dat binnen één
woning letterlijk sprake is van twee afzonderlijke keukens. Bovengenoemde
onderzoeker beroept zich

hiervoor op Adhin, die schrijft dat 'the

communal kitchen is the symbol of the joint family' (1960: 18). De
consequentie van twee afzonderlijke keukens is namelijk dat er dan sprake
is van '... a separate leader and a separate household purse'. Dit is een
belangrijke constatering daar het vooral de vrouw is die 'heerst' over de
keuken en daarmee over het inkomen. Een ander probleem is natuurlijk de
vraag of de man zijn inkomen aan haar afstaat.
Binnen familieverband zijn het vooral de schoondochters die als een
belangrijke drijfveer optreden bij het stichten van een eigen huishouden
om zodoende aan de ondergeschikte rol, die zij binnen de joint family
van de man spelen, te ontsnappen. De spanningen tussen schoondochter en
schoonfamilie kunnen gekanaliseerd worden via de echtgenoot. Ook bij het
al of niet verlenen van hulp aan bloedverwanten kunnen vrouwen een bepalende
rol spelen (idem: 245). Daarbij blijkt een vrouw veel minder waarde te
hechten aan emotionele banden tussen broers dan die broers zelf.
Hoewel de positie van Hindoestaanse vrouwen binnen het huwelijk over
het algemeen ondergeschikt is aan die van haar man en schoonfamilie, is
dat minder het geval dan in het land van oorsprong. De redenen hiervoor
zijn onder meer historisch van aard. Zo kwamen veel vrouwen op eigen
initiatief naar Suriname en was er in de beginperiode sprake van een
zeer ongelijke verhouding tussen de aantallen mannen en vrouwen. Op de
huwelijksmarkt ^aren zij een schaars goed, wat hun meer macht over de
mannen gaf dan zij gewend waren (idem: 253 e.V.; Van Lier, 1977: 162).
Andere belangrijke redenen zijn de toenemende invloed van westerse, meer
egalitaire verhoudingen tussen mannen en vrouwen en de rol van het gezin.

Leeftijdsopbouw en opleiding

In de vorige paragraaf kon men lezen dat het het hoofd van de familie,
tevens bedrij fshoofd, steeds minder zeggenschap heeft over andere leden
van de familie. Arbeidsdifferentiatie heeft ook het effect dat hij
steeds meer alleen komt te staan voor het beheer en de exploitatie van
zijn bedrijfje. Het boerenbedrijf wordt zodoende een eenmanszaak, geleid
door, zoals men nog zal zien, een vergrijzend bedrijfshoofd.
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Oudere landbouwers, die veelal weinig opgeleid zijn, en daardoor minder
toegang hebben tot geschreven bronnen, vertonen een minder op modernisering van de landbouw gericht gedrag dan jongere en beter opgeleide
boeren. Daar staat tegenover dat beter opgeleide, grotere boeren minder
waardering voor het boerenberoep hebben (Van Steekelenburg, 1969: 28).
Een verklaring hiervoor is dat zij steeds meer de mentaliteit van een
ondernemer gaan vertonen, zich affectief steeds minder met het land
verbonden voelen en sociaal mobieler zijn. Hun oriëntatie op andere
beroepen en scholing voor de kinderen is dan ook groter. Voor kleinere
boeren komt het bestaan als boer op de eerste plaats (idem: 30).
Oudere boeren produceren meer voor de eigen consumptie, althans buiten
de moderne rijstteelt. Ook zien zij minder het belang in van gemeenschappelijke belangenbehartiging.

Onderstaand wil ik eerst

ingaan op de leeftijdsopbouw van de land-

bouwende bevolking en de vergrijzing van het bedrijfshoofdschap. Het in
hoge mate kwantitatieve beeld bevestigt de voor de kleinlandbouwsector neergaande lijn in de leeftijdsopbouw van de bedrij fshoofden.
In de kleinlandbouwsector doet zich het verschijnsel voor dat ofschoon
ongeveer 50% van de plattelandsbevolking jonger dan 20 jaar is, de
gemiddelde leeftijd der bedrijfshoofden hoog ligt.

Uit een onderzoek van Houtman (1973: 13)

in 1972-'73 op 94 bedrijven

(66 Hindoestaanse met 500 personen en 28 Javaanse met 147 personen)
uitgevoerd, blijkt dat in tegenstelling tot de Hindoestaanse bevolking
de Javaanse geen pyramidevormige opbouw laat zien (zie ook Luning, 1969:
13). Er is namelijk sprake van vergrijzing.
Uit de onderstaande bevoIkingspyramide is een gedeeltelijke verklaring
af te leiden voor het eerdergenoemde verschijnsel van het vergrijzende
bedrijfshoofdschap. Want hoewel zo'n 50% van de plattelandsbevolking
jonger dan 20 jaar is, is dat toch een categorie, die meestal nog geen
eigen huishouding en een eigen bedrijf heeft opgezet.

Hoewel reeds aan het einde van de jaren '60 de gemiddelde leeftijd van
alle bedrij fshoofden, dat wil zeggen zowel full- als part-timers, in
het district Saramacca rond 47 jaar lag, lag die voor full-timers hoger
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Tabel 23: Leeftijdsopbouw van de rurale bevolking in de districten
Commewijne, Suriname, Saramacca en Nickerie
LEEFTUD

Mannen

—»—
o
o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

(Bron: AZV, 1975)
(vgl. Luning, 1969: 24). Verder bestaan er verschillen in de leeftijds
opbouw van Javaanse en Hindoestaande bedrijfshoofden.
Tabel 24: Percentages van bedrijfshoofden naar leeftijd en ethnische
afkomst
ethnische
afkomst

<35

35-44

leeftijd
45-54
55-64 > 6 5

totaal

Hindoestanen

15

38

30

15

2

66

Javanen

11

21

14

21

32

28

Totaal

14

33

25

17

11

94

(Bron: Houtman, 1976: 13)
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o
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Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van
Hindoestaanse bedrijfshoofden gemiddeld lager ligt dan die van Javaanse.
In Sidodadi, een vroegere gouvernementsvestigingsplaats in Saramacca,
waar alleen Javanen wonen, bleken al aan het begin van de jaren '60 bijna
alle full-timers bejaarde mensen te zijn (Luning, 1969:14).
Om een indruk te krijgen van de toename van de vergrijzing van de bedrijfshoofden zal ik de situatie van 1970 vergelijken met die van 1978. Bij deze
vergelijking, die betrekking heeft op de situatie in Saramacca, moet men
voor ogen houden dat het in het eerste geval om zowel full- als parttimers gaat, in het tweede geval alleen om full-timers. De vertekening
kan enigszins gecompenseerd worden, wanneer men bedenkt dat full-time
boeren gemiddeld ouder zijn dan part-time boeren .
Tabel 25: Het aantal bedrij fshoofden naar leeftijd in 1970

leeftijdsgroep
20 - <30
30 - <40
40 - <50
50 - <60
> 0 j.

j.
j.
j.
j.

Totaal

Peperhol
aant. %

Calcutta
aant . %
10
24
38
22
25
119

8,4
20,2
31,9
18,5
21
100

2
19
19
18
22

Totaal
aant.

%

12
43
57
40
47

2,5
23,8
23,8
22,5
27,5

80 100

199

6
21,6
28,7
20,1
23,6
100

(Bron: Ministerie van LVV, 1970 a en b)
Tabel 26: Het aantal full-time bedrij fshoofden naar leeftijd in 1978

leeftijdsgroep
20 - 30 j.
31 - 40 j.
41 - 50 j.
51 - 60 j.
>60 j.
Totaal

La Poule Groning- Catharina- Cal- Rechter- ToSophia
cutta oever
taal
en

%

2
6
13
24
60

1
9
35
21
75

2
4
22
17
77

5
24
28
36
46

2
7
8
13
11

12 2,2
50
9,2
106 19,7
111 20,6
269 48,3

105

141

122

139

41

548

(Bron: Ministerie van L W , 1978)
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100

Een vergelijking van beide tabellen leert ons dat zonder correctie in
minder dan 10 jaar tijd het aantal bedrij fshoofden boven 60 jaar verdubbeld is. In Commewijne bleek begin jaren '70 36,2% van de categorie
zelfstandige, mannelijke landbouwers (dus niet slechts bedrij fshoofden)
of wel 'economisch

noodzakelijk actieve bejaarden' 60 jaar of ouder te

zijn (Ministerie van L W , ontwikkelingsplan LOC, 197: 11).

Uiteraard behoeft ook het voorgaande op het punt van modernisering enige
nuancering. Niet alle oudere boeren tonen weinig of geen interesse voor
de modernisering van hun bedrijf. De gezindheid om te moderniseren is dan
ook een afhankelijke variabele. Wordt aan de noodzakelijke randvoorwaarden voldaan, zoals dat tot een bepaalde hoogte in de moderne
rijstteelt in Nickerie het geval is, dan is in principe iedere boer
ertoe geneigd om te moderniseren. Zo ziet men dat ondanks de gemiddeld
hoge leeftijd van de bedrijfshoofden in het rayon Calcutta

zij wel

degelijk verbetering van de produktie-omstandigheden nastreven, evenals
vergroting van hun landbouwpercelen. Van de 119 bedrij fshoofden in dit
rayon waren 86 boeren van plan minimaal een bedrijf van 15 ha in te
richten voor de moderne rijstteelt. Daarnaast wilde men wel de teelt
van drooggewassen aanhouden (Ministerie van L W , 1970 b: 24). Woont men
daarentegen als een bejaard echtpaar in een afgelegen gebied en heeft
men weinig mogelijkheden om in zijn levensonderhoud te voorzien, dan
trekt men bij voorkeur naar Paramaribo. Men verwacht daar met overheidssteun makkelijker in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien (Van Wengen,
1966: 151).

Het opleidingsniveau van oudere landbouwers is heel laag. Men heeft zelden
meer dan een paar klassen lagere school genoten. Gezien de ongunstige
perspectieven is er ook weinig behoefte aan vorming. In geval van een
modern opgezette bedrijfsvoering, zoals dat in de rijstteelt het geval is,
ontstaat vanzelfsprekend een grotere behoefte aan kennis. Van Steekelenburg constateert voor de moderne rijstteelt in Nickerie dan ook een
positief verband tussen opleidingsniveau en bedrijfsgrootte (1969: 18;
zie ook p. 17a).
Ook al is men overigens beter opgeleid, dan houdt dat nog niet automatisch
in dat men een betere boer is, zijn bedrijf efficiënter beheert en meer
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moderniseringsgezind is.

Er bestaat daarentegen wel een positieve

correlatie tussen het opleidingsniveau van bedrij fshoofden van grotere
bedrijven en het bedrijfsbeheer (idem: 32 e.V.).

Zoals ik al schreef, ligt het opleidingsniveau van (oudere)boeren zeer
8)
laag , temeer daar ondanks het feit dat Suriname sinds 1875 de schoolplicht kent het onderwijspeil op het platteland laag is en de betekenis
van dit onderwijs lange tijd niet onderkend is door de bevolking van het
platteland.
Voor het district Saramacca komt het Ministerie van LVV (Ressort
Saramacca) voor 1980 op een niveau, dat varieert van geen enkele opleiding
tot enkele klassen lagere school. Dit komt overeen met het gemiddelde
dat Van Steekelenburg, overigens meer dan 10 jaar daarvoor, voor het
district Nickerie vond (1969:33). De meeste geënquêteerde boeren in
Saramacca gaven op enkele jaren lagere school te hebben genoten. Het
onderzoek in Saramacca noteerde in dit verband een percentage van 63%
voor het rayon Groningen, wat hoger uit zou komen wanneer er niet zoveel
onbekenden (19%) waren, 74,5% voor La Poule en 85% voor Calcutta.
Het hier besproken algemeen vormend onderwijs had ook in Suriname een
vervreemdend effect ten opzichte van de landbouwsector (MIAOP, 1977
annex d: 30).

Het landbouwonderwijs in Suriname kenmerkt zich door een wisselend en
weinig succesvol bestaan. De enige landbouwkundige opleiding, die dat
land op het ogenblik kent, wordt op het NATIN (Natuurtechnisch Instituut)
in Paramaribo gegeven. Dit in 1973 opgerichte Instituut trekt vooral
stadskinderen aan en verschaft toegang tot meer begeerde banen bij de
overheid, de handel en grote, moderne agrarische bedrijven.
In het verleden zijn eveneens pogingen ondernomen om door middel van
landbouwonderwijs de agrarische sector te moderniseren. Pogingen die
geen van alle een lang leven beschoren was: van 1951 tot 1956 een
Middelbare Landbouwschool (gesloten vanwege te hoge kosten) en van 1958
tot 1965 een Landbouwbedrijfsschool, bestemd voor jonge boeren. Slechts
enkelen van de leerlingen vestigden zich als boer, de meesten traden in
dienst van L W

(SPS, 1965: 63-64).

In Nickerie startte men in 1960 met een MULO-L(andbouw) opleiding.
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Toen bleek dat er geen werk bij de overheid te vinden zou zijn, nam de
belangstelling zo sterk af, dat men deze richting in 1963 afschafte. In
1954 startte men ook met een Akte LO Landbouwkunde, die in totaal 16
geslaagden voor het verzorgen van landbouwonderwijs afleverde. Het
Ministerie van L W verzorgde begin jaren '60 een interne assistentenopleiding voor medewerkers, die een MULO diploma bezaten (Bruijning en
Voorhoeve, 1977: 368).
De Afdeling Landbouwonderwijs heeft in het verleden praktijkcursussen
verzorgd voor Landbouwers. Men deed dit in samenwerking met de Directie
Landbouwonderwijs in Nederland. Een andere activiteit van deze afdeling
was het verzorgen van landbouwonderwijs aan kinderen door middel van
schooltuinen. De gehanteerde methoden raakten steeds meer achter bij de
ontwikkelingen en de belangstelling nam evenredig af. Na 1980 zijn pogingen in het werk gesteld om deze afdeling van LVV nieuw leven in te blazen.
Kennis omtrent nieuwe teeltmethoden, gewasvariëteiten, het gebruik van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen, en dergelijke, verkrijgen boeren dan
ook in de eerste plaats van buren en familieleden, waarbij Hindoestaanse
boeren meer op familieleden steunen en Javaanse op buurtbewoners (vgl.
Van Steekelenburg, 1969: 27). Het is daarom niet voor niets dat een
ressortleider van Nickerie beaamde dat het Ministerie van L W en dan met
name de Afdeling Landbouwvoorlichting achter de ontwikkelingen aanliepen
en de boeren niet veel meer te leren hadden.

Arbeidsinzet en landarbeid

Mechanisatie van de landbouw, arbeidsdeling en de lage waardering voor
het traditionele agrarische bedrijf hebben een aanzienlijk effect gehad
op de arbeidsinzet. Niet ieder bedrij fstype heeft echter dezelfde verandering ondergaan. Zo is het zaak om een onderscheid te maken tussen
de moderne rijstteelt en de tuinbouw, die respectievelijk volledig en
nauwelijks gemechaniseerd zijn. De toename van de mechanisatie in de
rijstteelt is omgekeerd evenredig met de afname van de arbeidsinzet.
Luning en Sitai komen tot de volgende getallen voor de arbeidsinzet per
oogst: traditionele rijstteelt 1160 manuren per ha, 'tractorized systems'
(mechanische grondbwerking) 400 à 450 manuren en volledig gemechaniseerde
teelt ongeveer 50 à 60 manuren (1979: 213; zie ook Paulsson, 1975: 20
e.v.).9)
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Behalve in de omvang van de arbeidsinzet is er als gevolg van modernisering en commercialisering van de rijstteelt ook een verschuiving
opgetreden in de aard van de arbeid, namelijk van reciprokke, veelal
onbetaalde hulp tussen buren en verwanten naar loonarbeid (vgl. Speckmann,
1965: 243). Ook de rol van vrouwen is in de moderne rijstteelt in de
produktieve sfeer gereduceerd (MIAOP, 1977 annex d: 37), meer nog dan die
van mannen. Anders ligt de situatie op de tuinbouw- annex veeteeltbedrijfjes. Met uitzondering van de grondbewerking gebeurt vrijwel alles
met de hand. De arbeidsinzet is er dan ook hoog en vooral afkomstig van
gezinsleden. Op bedrijfjes waar men slechts part-time landbouw bedrijft,
is het meestal de man die nevenactiviteiten verricht en vrouw en kinderen,
die landbouw bedrijven. De af"ozigheid van de man heeft de verantwoordelijkheid bij de vrouw en, indien aanwezig, een oudere zoon gelegd. In
dergelijke gevallen ziet men een verschil in waardering van mannelijke
en vrouwelijke arbeid. Boekt men positieve resultaten dan komen die op
conto van de zoon, zo niet dan krijgt de vrouw de schuld. Uiteraard
doet men dit ook om de zoon te stimuleren op het bedrijf te blijven.
Zeker op kleinere bedrijfjes is het moeilijk om een opvolger te vinden
(Ministerie van L W , 1970 b: 21-22).
Het paradoxale van de arbeidssituatie in met name de moderne rijstteelt
is dat, hoewel als gevolg van de mechanisatie van de teelt de arbeidsinzet gedecimeerd is, het voor grote bedrijven heel moeilijk is om aan
goedkope arbeidskrachten te komen. Een verklaring hiervoor bieden de
lage waardering voor landarbeid bij Surinamers, de aanwezigheid van
alternatieve bronnen van inkomsten, de duurte van de arbeid en urbanisatie.

De arbeidsinzet in de tuinbouwsector laat een grote variatie zien, die o.a.
samenhangt met de verschillende categorieën boeren, die men er aantreft.
Hoewel de arbeidsinzet hoog is, maakt men weinig gebruik van vreemde
arbeid. Dit is een gevolg van de beperkte omvang van de produktie en het
verdwijnen van de traditionele rijstteelt, waarin meer met vreemde
arbeid werd gewerkt (Luning, 1969: 15-16 en 26; Speckmann, 1965: 216).
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Tabel 27; Gemiddelde arbeidsinzet per dag bij de verschillende
categorieën kleinere boeren

sociaal hulp
marginale actieve
behoevenden (+) boeren
full-timers
arbeidsinzet
v.h. gehele
gezin

2,5 uur

3 uur

part-timers met volwaardig neven-beroep

18,6 uur

2,6 uur

(+) onder andere weduwen, bejaarde landbouwers
(Bron:

Heybroek, 1978: 29).

Van de bedrij fshoofden investeert in het landbouwproject Santo Boma,
waarvan de bedrijfjes als representatief voor een groot deel van het district
Suriname kunnen worden beschouwd, 3/4 deel minder dan 2 uur per dag in
het eigen bedrijf. De meeste tijd gaat daarbij op aan de verzorging van
vee. Is er sprake van tuinbouwactiviteiten, dan valt de zorg daarvoor toe
aan vrouw en kinderen. Slechts 13% van de bedrij fshoofden heeft een
normale dagtaak in de landbouw (idem: 29).
Dat men op gemengde bedrijven primair gebruik

maakt van gezinsarbeid,

moge uit de volgende tabel, waar slechts sprake is van de arbeidsinzet
in de tuinbouw, blijken (voor de veeteelt, die minder arbeidsintensief
is wordt in het geheel geen vreemde arbeid gebruikt).

Tabel 28: Relatie (in %) van vreemde tot eigen arbeid

subsectoren

percentage ingehuurde
bij Hindoestanen

arbeid in het totaal
bij Javanen

groente
peulvruchten
aardvruchten
vruchten
meerjarige vruchten

23
2
18
14
7

3
5
6
9

totaal

22

4

(Bron: Houtman, 1976: 18)

Dat Hindoes tanen meer gebruik maken van vreemde arbeid dan Javanen kan
worden verklaard uit de grotere omvang en meer commercieel gerichte
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produktie der Hindoes tanen.
Landarbeiders verdienen bij Hindoestaanse boeren 50% meer dan bij
Javaanse. De restricties hierbij zijn dat men op kleinere
bedrijven minder verdient dan op grotere en dat oudere landarbeiders
genoegen nemen met een lagere beloning dan jongere. Bovendien maken
bedrijven, die zich specialiseren in bepaalde gewassen meer gebruik van
vreemde arbeid dan de meer traditionele, gemengde bedrijven (vgl. idem:
18 e.V.).

Tot slot van deze paragraaf wil ik aandacht besteden aan de herkomst van
vreemde arbeid, die gezien de omvang ervan, beslist wel aandacht verdient.
De meeste landarbeiders komer namelijk uit het buitenland en dan met name
uit Guyana. Suriname, na de onafhankelijkheid overspoeld met ontwikkelingsprojecten, vervult ten opzichte van de eigen regio een metropoolfunctie. Toch is de binnenkomst van arbeiders uit omringende landen reeds
een ouder verschijnsel. Zeker wanneer men naar Nickerie en Coronie kijkt.
Zo werden in de vorige eeuw, toen veel plantages in deze districten in
Engelse handen waren, arbeidskrachten uit het voormalige Brits Guyana
aangetrokken. In het Koloniaal Verslag van 1874 staat:
... een belangrijk gedeelte van de arbeid moet door Engelsch
werkvolk uit Berbice en Demarara worden geleverd (gecit. in
Heckers, 1979: 96).

De toename van economische bedrijvigheid in Nickerie en de rest van
Suriname, de opkomst van grootschalige rijstteelt, gecombineerd met de
economische crisis in Guyana, hebben geleid tot de aanwas van (land)
arbeiders uit dat land (Singelenberg, 1983: 5 ) . Deze arbeiders, veelal
Hindoestanen, zijn afkomstig van het platteland en verrichten vooral
seizoensarbeid.
De grote rijstbedrijven, waar meestal ook droog- en pelinstallaties aan
verbonden zijn, zijn voor 80 â 90% van Guyanese landarbeiders afhankelijk.
Dit geldt ook voor de recent opgerichte rijstbedrijven in het district
Saramacca. De inkomsten van deze arbeiders, die vaak illegaal in
Suriname verblijven en vrijwel geen arbeidsrechten kennen, bedragen
ongeveer 50% van die van Surinaamse landarbeiders. Het gaat hier om
bedragen van f. 10,- à f. 15,- per dag.
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Behalve moderne rijstbedrijven maken ook de grotere, commerciële tuinbouwers en overheidsbedrijven gebruik van de diensten van Guyanese en
andere buitenlandse arbeidskrachten. Zo werkten op de suikerplantage
Mariënburg in Commewijne in 1980 560 rietkappers, het zwaarste werk op
deze plantage, waarvan 500 Guyanees was en 40 Haïtiaans. Het totale
aantal legale Guyanese en andere buitenlandse landarbeiders in het
district Commewijne bedroeg volgens voorlopige cijfers van de Landbouwtelling van 1981 echter 521 personen, waarvan 423 (81%) bij Mariënburg
in dienst was. Bij de bacovenonderneming Surland, die overigens steeds
meer op rijst overstapt, werkten in deze periode meer Haïtianen dan
Guyanezen.
Pogingen om in de achter ons liggende periode (na 1980) buitenlandse
arbeiders als gevolg van de economische crisis massaal het land uit te
zetten, stuitten op veel verzet van deze bedrijven.
Suriname ziet zich geplaatst voor het feit dat uitstoot van arbeid uit
de agrarische sector niet heeft geleid tot het aanbod van extra arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. De gedeeltelijk werkloze boer poogt door
middel van nevenactiviteiten inkomensderving te compenseren. Dit doet
men bij voorkeur niet als landarbeider.

Het part-timerschap

Dit verschijnsel heeft in ontwikkelingslanden dergelijke proporties
aangenomen, dit geldt zeker ook voor de Surinaamse kleine landbouw, dat
men geen juiste waardering kan krijgen van wat een kleine boer voor
iemand is en wat hij feitelijk doet zonder er op in te gaan. Part-timerschap in de landbouw is een oud gegeven in Suriname. Een conclusie, die
men uit hoofdstuk 2 kan trekken, is dat de bewuste creatie van de
contractarbeider als producent van voedselgewassen, die bestemd waren
voor de eigen consumptie en de behoeften van de plantages, de creatie
van de part-timer betekende. Holmes zou in dit verband van de 'peasant worker' spreken (1983), die in Europa spontaan ontstond en in Suriname
kunstmatig gecreëerd werd. Het gaat hier dus om een persoon, die loonarbeid combineert met landbouwproduktie voor de eigen consumptie en de
eigen, directe omgeving.
Na de tweede wereldoorlog, wanneer de relatief verzelfstandigde kleine
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landbouw steeds meer bij de commerciële produktie en de geldeconomie
betrokken raakt, verliest hij het karakter van full-time bezigheid. Het
ontstaan van werkgelegenheid in andere sectoren is daar mede debet aan.
Zowel voor de historische als huidige situatie kan men met Holmes
constateren dat er sprake is van een transitieproces (idem: 735), dat
in de geïndustrialiseerde landen geleidelijk uitgemond is in het zuivere
type van de loonarbeider. Het unieke van de plantage-economie daarentegen
is, dat de 'peasant-worker' voortgekomen is uit de 'worker', i.e. de
contractarbeider.
Ofschoon hier sprake is van transitie, kan deze situatie, gezien het in
Suriname achterblijven van de ontwikkeling van andere moderne sectoren,
een schijnbaar permanent karakter gaan krijgen. Dit neemt niet weg dat
dit proces ook in de Europese geschiedenis soms zeer langdurig is geweest.
Een ander onderscheid is het noodgedwongen ontstaan van een relatief
zelfstandig opererende, informele sector in ontwikkelingslanden. Naast
de 'peasant-worker' ontstaat zodoende de figuur van de 'peasantentrepreneur', soms verenigt in een persoon.
Een van de gevolgen van het onstaan van de 'peasant-worker' of de
'peasant-entrepreneur' is dat het niet-landbouwkundig inkomen de boer
in staat stelt te investeren in agrarische activiteiten. Een ander gevolg
is dat in geval van niet of weinig gemechaniseerde teelten de zorg voor
de landbouw op familieleden, met name vrouw en kinderen, komt te rusten.
Landbouw wordt volgens Beek (1976: 373) het domein van 'part-families'.
Hoewel zodoende vrijwel alle kleinere boeren in Suriname part-time
boeren zijn, is er een grote variatie in de mate van investeringen in
tijd, kapitaal en energie in het eigen bedrijf en andere activiteiten.

Gezien de grote variatie in het part-timerschap in de agrarische sector
en het ontbreken van eenduidigheid in de definitie ervan, meestal wordt
het begrip zonder nadere omschrijving gehanteerd, is het losjes omgaan
met cijfermateriaal over deze materie een riskante bezigheid. Ik hoop
echter met behulp van dit materiaal minstens een indicatief beeld van
deze problematiek te kunnen schetsen.
In 1960 was 33,3% van de bevolking full-time als agrariër bezig. Het
begrip agrariër wordt door de SPS (1964: 57) zeer ruim gehanteerd en
slaat op de volgende sectoren: akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, visserij,
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jacht en bosbouw. Voor 1976 komt het MIAOP op een percentage van 16,5%
(1977, annex c: 14 en annex d: 27). Het criterium dat het MIAOP voor een
full-time boer aanlegt, is dat deze minimaal drie dagen per week als
zelfstandig ondernemer in de landbouw bezig moet zijn. In 1980 is dit
percentage volgens de Volkstelling gedaald tot 9,1%. Ook uit de voor
lopige gegevens van de Landbouwtelling van 1981 blijkt dat het part
timerschap steeds grotere vormen aanneemt.

Tabel 29: Aantallen part- en full-time boeren per district in 1981
Nickerie
Full-time
Part-time

193
9.506

Commewijne
Full-time
Part-time

304
7.300

Coronie
282
1.133

Saramacca
419
2.770

Marowijne
656
1.854

Sur. A
519
5.055

Sur. В
407
9.679

Sur. С (+)
260
2.245

Brokopondo

Para

Totaal

25
118

621
4.980

3.758
44.640

(+) Landbouwkundig is het district Suriname verdeeld in drie ressorten:
Suriname A omvat het gebied ten westen van de hoofdstad; Suriname В
dat ten zuiden en Suriname С het vroegere project Santo Boma ten
zuid-westen van Paramaribo gelegen.
(Bron: Ministerie van L W & B , n.d.; voorlopige gegevens van de
Landbouwtelling van 1981)

Bij de bepaling van het full- en part-timerschap is het Ministerie van
L W & B uitgegaan van het volgende criterium: ^40 uur per week is
men full-time boer; (40 uur is men part-time boer. Zet men de
aantallen van tabel 29 om in percentages, dan krijgt men voor de full
time boeren de volgende cijfers: Nickerie 2%; Coronie 20%; Saramacca
13,1%; Suriname A 9,3%; Suriname В 4%; Suriname С 10,4%; Commewijne 4%;
Marowijne 26,2%; Brokopondo 16,6% en Para 11,1%. Landelijk levert dat
92,2% part-time boeren en 7,8% full-time boeren op.
Aangezien de districten rond de hoofdstand (Suriname, Commewijne maar
ook Para) en Nickerie de belangrijkste gebieden qua agrarische produktie
en agrarische bevolking zijn, zou het uiteindelijke gemiddelde naar
beneden bij moeten worden gesteld en uitkomen op 6,8%.
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Daar in de statistieken de tijdsfactor het bepalende criterium is, wordt
de complexiteit van het verschijnsel onvoldoende belicht. Zou men bijvoorbeeld naar het inkomen kijken, dan blijkt een full-time boer, zoals
gedefinieerd door het MIAOP, veelal een lager inkomen uit zijn landbouwproduktie te halen dan uit nevenactiviteiten. Ook kan het voorkomen dat
een full-time boer, zeker wanneer hij bejaard is of weinig voor de markt
produceert, minder produceert dan een part-timer. Over deze laatste
categorie full-time boeren merkt Heybroek op:

Het betreft hier mensen, die (....) niet in staat zijn om hun
perceel te bewerken, noch om buiten de landbouw werk te vinden.
Ze zijn dus overwegend 'full-timers', hoewel ze op hun perceel
vaak minder'werken dar 'part-timers'. Ze zijn door hun minimale
inkomen aangewezen op traditionele vormen van landbouw, waarbij
een minimum aan inputs wordt gebruikt (1978: 26).

Naast deze categorie sociaal-hulpbehoevende full-timers kent men in
Santo Boma een andere categorie full-timers, die actief in de landbouw
bezig is en vooral voor de markt drooggewassen produceert. Het percentage
hiervan bedroeg in 1978 8%. Heybroek beschouwt deze categorie terecht
als het 'troetelkind' van de landbouwvoorlichting en credietverstrekkende
instanties.
In oudere rapporten vertoonde men de neiging beide categorieën fulltime boeren samen te voegen en kwam tot percentages van 40 à 50%. Aan
de andere kant had men de neiging om actieve part-timers te negeren in
zijn planning. Waar de produktie echter op steunt zijn de commerciële
full-timers en part-timers. De commercieel niet-actieve part-timers, in
het onderzoek van Heybroek is dat een percentage van 23%, zijn dat als
gevolg van oogstmislukkingen, lage prijzen of verouderde technieken
geworden. Men kan ze vergelijken met inactieve full-timers. Vinden zij
een baan buiten de landbouw, dan houden zij het perceel aan of verhuren
het. Met het bedrijven van landbouw houden zij in ieder geval meestal
op of het moesten zeer extensieve teelten zijn, zoals veeteelt en
boomcultures. Actieve part-timers, zo'n 9% in het hier genoemde onderzoek, zijn veelal van buiten de landbouwsector afkomstig. Het betreft
hier zogenaamde 'weekend-boeren'. Zij hebben een volwaardig inkomen
buiten de landbouw, wat hun de mogelijkheid geeft om in de landbouw
te investeren. Daar zij weinig verstand van de landbouw hebben, richten
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zij zich gemakkelijk tot de landbouwvoorlichting. Zoals ik al eerder schreef,
houden ook zij zich vooral bezig met extensieve teelten.

In Nickerie heeft zich een andersoortige ontwikkeling, die tot het
ontstaan van het part-timerschap heeft geleid, voorgedaan. Daar heeft,
zoals we zagen, de modernisering van de rijstteelt tot de reductie van
het full- tot het part-timerschap geleid. Vrouwen, van wie de arbeidsinzet bij de traditionele teelt nog rond de 20% lag, zijn, zoals men zag,
geheel

uit het produktieproces gedrukt (Paulsson, 1978: 49).

Beziet men overigens de spreiding van de arbeidsinzet over de seizoenen,
dan is de landbouw en zeker de rijstteelt altijd al zowel een fullals part-time activiteit geweest.
In de moderne rijstteelt ontbreken wel de categorieën marginale fulltimers en part-timers, zoals men die elders tegenkomt. Wat de actieve
full- en part-time boeren betreft, dient men te differentiëren naar
areaalsgrootte. Daaruit blijkt dat kleine boeren met bedrijfjes van
1 à 2 ha bij Hindoestanen voor 90% en bij Javanen voor 100% een nevenberoep uitoefenen. In geval van grotere bedrijven, met een bedrijfsgrootte van 4 à 6 ha, is dat 55%. Bij een bedrijfsgrootte van 8 â 20 ha
is het 66% (Van Steekelenburg, 1969: 19, 31; vgl. Paulsson, 1978: tabel
66).
Een interessante overeenkomst tussen Nickerie en de districten rond
Paramaribo is, dat in beide gevallen de rijstteelt een belangrijke rol
heeft gespeeld in het ontstaan van het part-timerschap in het recente
verleden. In Nickerie is dat de modernisering van deze teelt geweest,
elders het vrijwel geheel verdwijnen ervan. Een andere overeenkomst is,
dat het aanhouden van het bedrijf naast een nevenberoep of hoofdberoep
in beide gevallen te beschouwen is als een moderne vorm van risicospreiding. Op het traditionele gemengde bedrijf waren dat de verschillende teelten (Ministerie van L W , 1970a: 18).

De beroepen die men buiten de landbouwsector uitoefent, kan men verdelen
in twee categorieën: 1. geregelde arbeid in de zogenaamde formele sector
en 2. ongeregelde arbeid in de zogenaamde informele sector.
Bij (arbeids)migratie naar de hoofdstad en andere stedelijke centra gaat
de belangstelling in de eerste plaats uit naar werk in loondienst
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in de formele sector. Kan men dat niet vinden of verliest men het, dan
'duikt men onder' in de informele sector in plaats van dat men terugkeert naar het platteland. Dit laatste spreekt nogal voor zich, de stad
trekt niet alleen aan vanwege werkgelegenheid. Wat dat laatste betreft,
stoot het platteland niet slechts af vanwege het ontbreken ervan.
Tot de geregelde of vaste betrekkingen kan men de nogal begeerde banen
bij de overheid rekenen. In de districten vindt men werk bij de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur, van Openbare Werken
en Verkeer en van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Zo werkte in 1980 van
de economische actieve bevolking van Saramacca 47% van de mannen en een
even groot deel van de vrouwen bij plaatselijke overheden (Volkstelling,
1980). Hoewel men een gegarandeerd inkomen heeft, is dat wel laag. Uit
het ABS Huishoudonderzoek (1980) blijkt, dat in de districten 73% van de
ambtenaren een inkomen heeft van minder dan f. 400,- netto per maand
(in de stad is dat slechts 36,6,%). In Saramacca verdiende in dat jaar
76% van de mannen minder dan f. 400,- en 56% van de vrouwen minder dan
f. 200,- (Volkstelling, 1980).
Het lage inkomen wordt gecompenseerd door de mogelijkheid om onder
diensttijd allerlei activiteiten te ontplooien. De ambtenaren, die dat
doen, worden in Suriname met het stereotype 'zeven even' aangeduid. Men
arriveert namelijk 's morgens om 7 uur op het werk, hangt er even rond
en is daarna weer verdwenen. De functie van de politieke regelarij,
binnen welk patronage systeem veel personen als een wederdienst van de
overheid een baan krijgen, heeft de voormalige en huidige premier Arron
eens niet geheel ten onrechte als een vorm van bijstand getypeerd.
Andere, meer geregelde betrekkingen vindt men in de handelssector en
het transportwezen. In geval van de handelssector komt men al gauw in
de 'schemerzone'

van formeel naar informeel. Dit geldt ook voor het

transportwezen (vgl. Van Gelder, 1984: 84). Dit transportwezen heeft
dan betrekking op het vervoer van landbouwprodukten als ook personenvervoer met de zogeheten 'wilde busjes'.
Tot de handelssector kan men ook werkzaamheden rekenen, die te maken
hebben met de opkoop van agrarische produkten. Verder vindt men in deze
sector kleermakers en goud- en zilversmeden. In de districten ziet men
heel veel kleine winkels in voedingsmiddelen en andere huishoudelijke
artikelen.
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Activiteiten in de informele sector slaan op straathandel in agrarische
Produkten, marktverkoop, ongeregeld werk in de bouw, landarbeid en
machineloondienst. Machineloondienst speelt vooral in Nickerie een
relatief belangrijke rol. Zo bezitten vrijwel alle grotere boeren, maar
ook steeds meer kleinere, tractoren met hulpstukken, waarmee zij in
loondienst voor de grondbewerking bij andere boeren werken (Van
Steekelenburg, 1969: 23). De verwaarlozing van het eigen bedrijf kan
men zodoende compenseren met werk voor anderen. Machineloondienst wordt
veelal verricht om leningen af te lossen, die men is aangegaan voor de
aanschaf van dergelijke machines (idem; Faulsson, 1978: 37).
Er is in het patroon van inkomengenererende activiteiten een relatief
onderscheid te maken tussen Hindoestanen en Javanen. Voor het recente
verleden constateert De Waal Malefijt, dat Javanen vooral bijverdienden
dank zij huisnijverheid (kleermakerij, mandenvlechterij, snoepgoed en
andere etenswaar) en plantage-arbeid (1963: 59-61; vgl. Van Wengen,
1966: 54 e.V.). Hindoestanen treden meer naar buiten en durven meer
risico's te nemen, zijn dus meer ondernemend. Men treft hen aan in de
handel, transportwezen, e.d.
De rol van informele activiteiten zal, zeker als de economische crisis
in Suriname aanhoudt, in betekenis toenemen (vgl. Van Gelder, 1984).
Het is echter een sector, waar de overheid weinig van weet of wil weten.
In het recente verleden dacht men daar kennelijk een eenvoudige oplossing voor te kunnen vinden:

Het is gewenst het landbouwberoep te zuiveren van allerlei
nevenberoepen, een kwaal die vooral in dit district (i.e. het
district Suriname, J.M.) onder invloed van de zuigkracht van
Paramaribo een grote omvang heeft genomen (SPS, 1965: 133).
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Noten bij hoofdstuk A
1. Een zeer plausibele verklaring voor dit proces van verzwakking bieden
de Wilsons:
Our hypothesis is that the total degree of dependence upon
others, i.e. the intensity of relations, is the same in all
societies, but that it may be more or less spread out.
Intensity in the narrower circles of relation necessarily
diminishes as intensity in the wider circles increases.
(
) The corollary of this is that local patriotism
declines as wider loyal ties develop ... (1954: 40,41).
2. Onder dyadische, verticale coalities verstaat Wolf de sociale relatie
tussen twee ongelijke partners. Onder polyadische, verticale coalities
verstaat hij de relatie tussen meerdere ongelijke partners, zoals men
die aantreft tussen de leden van een joint family (Wolf, 1966: 81 e.V.).
3. Aan het hanteren van het bergip embryonale family kleeft het bezwaar
dat het een proces naar een volgroeide vorm suggereert, wat geenszins
het geval is. Beter ware het te spreken van een partiële of rudimentaire joint family. Aangezien ik mij echter in mijn betoog op
Speckmann baseer, zal ik ook zijn begrippenkader gebruiken.
4. Bij Javanen overheerst in een vergelijkbare periode de extended
family, waarbij het meestal om een gezin gaat met inwonende ouders.
Vaak treft men er ook geadopteerde kinderen aan, die afkomstig zijn
van zowel niet-verwanten als verwanten (De Waal Malefijt, 1963:
146 e.V.).
5. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde gezinsgrootte van Hindoestaanse
huishoudens hoger ligt dan van Javaanse. Ook komen bij Javanen meer
huishoudens voor die slechts uit een echtpaar, vaak bejaard, bestaan
(Ministerie van L W , 1970 a en b; Houtman, 1976: 14 en ABS, 1980: 10).
6. Kijkt men slechts naar de leeftijd van perceelhouders dan komt men
tot een gunstiger beeld.
Tabel: Leeftijd der perceelhouders in het project Santo Boma (1978)
Leeftijd
20
30
40
50
60

- 29
- 39
- 49
- 59
jaar

Percentage
jaar
jaar
jaar
jaar
en ouder

13
34
37
5
11

(Bron: Heybroek, 1978: 27)
Uit het voorgaande en de tabel blijkt dat er geen positief verband
bestaat tussen het bezit van een perceel en het bedrijven van
landbouw.
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7. Een saillant gegeven vormt de vergelijking tussen Hindoestaanse en
Javaanse boeren op zeer kleine bedrijven (1 à 2 h a ) . Hoewel deze
vergelijking slechts indicatief kan zijn, het gaat namelijk om een
klein aantal boeren (9 Hindoestanen en 10 Javanen), blijkt er wel
uit dat de vernieuwingsgezindheid van Javaanse boeren in de moderne
rijstteelt groter is dan die van Hindoestanen. Dit blijkt onder meer
uit de keuze voor breedwerpig inzaaien, het gebruik van oogst-.
dorsmachines en de keuze voor een tweede oogst (Van Steekelenburg,
1969: 17). Een verklaring hiervoor kan zijn dat een Javaanse boer
zich meer op de landbouw oriënteert dan een kleine Hindoestaanse
boer.
8. Met het hanteren van cijfermateriaal over geboortedata en opleidingsniveau moet men voorzichtig zijn. Dit vanwege de onvolmaaktheid van
geboorteregisters, voor zover die al bestaan (zeker wanneer men
buiten Suriname geboren is), en in het tweede geval de neiging van
respondenten om het opleidingsniveau te overdrijven.
9. be kapitaalinvestering staat eveneens omgekeerd evenredig met de afname van
de arbeidsinzet, deze is namelijk als gevolg van de rationalisatie
van de rijstteelt bijna vertienvoudigd (Luning en Sitai, 1979: 202).
De procentuele verhouding van de kosten van arbeid, mechanisatie,
zaaizaad en chemicaliën bij de 'oude' teeltmethode in het seizoen
1967/1968 en de 'nieuwe' in 1969/1970 en 1974/1975 is in de
onderstaande tabel weergegeven.
Tabel: Kostenstructuur van de traditionele en moderne teeltwijze

oude methoden (%)
(1967/1968
arbeid
mechanisatie
zaaizaad/chemicaliën
diversen
totaal

2)

nieuwe methode (%) 2)
1974/1975
1969/1970

74
21
5

29
46
23
2

16
42
42

100

100

100

1) alleen de kosten van het hoofdgewas;
„, de oude teeltmethode houdt in de niet-gemechaniseerde en de nieuwe
de gemechaniseerd rijstteelt
(Bron: Paulsson, 1978)
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Hoofdstuk 5

DE MARKTPOSITIE DER KLEINERE BOEREN

In de voorgaande hoofdstukker heb ik een meer algemeen beeld gegeven van
de Surinaamse kleine landbouw en zijn ontwikkeling. In dit en het volgende
hoofdstuk vernauw ik de focus tot twee met elkaar samenhangende problemen,
namelijk de marktpositie der agrarische producenten en de ondernomen pogingen om deze positie door middel van gemeenschappelijke belangenbehartiging, i.e. coöperaties, te verbeteren.
Ik zal op basis van de in hoofdstuk 1 beschreven interface-benadering laten
zien wat het resultaat is van de wisselwerking tussen van buiten opgelegde
structuren, zoals de marktstructuur en de organisatorische, en reeds bestaande verhoudingen binnen de agrarische gemeenschap. Daaruit zal blijken
hoe de van buiten opgelegde structuren, met de erbij horende instituties,
ingepast worden in de bestaande en daardoor aan kracht verliezen. Daarmee
wordt tevens de onmacht van een overheid gedemonstreerd om de status quo
te doorbreken, waarbij het niet veel uitmaakt of een regering nu conservatief of progressief is. Met deze opmerking snijd ik een belangrijk punt
aan in mijn betoog. In tegenstelling tot de dominante rol van de overheid
op met name de markt van exportgewassen in veel niet-westerse landen (vgl.
Bates, 1981), kan men de Surinaamse overheid als de grote afwezige beschouwen op alle door Bates genoemde, belangrijke markten, namelijk de markt
voor landbouwbenodigdheden en consumptiegoederen en de afzet-, c.q. exportmarkt. Slechts op de afzetmarkt voor melk, door het bevriezen van de verkoopprijzen, de afzetmarkt voor rijst, door een ineffectieve

garantie-

prijsregeling en gesubsidieerde zaaizaadvoorziening, en in zeer beperkte
mate door de verstrekking van gesubsidieerd slijpmeel aan veeboeren, speelt
'de overheid een bescheiden rol.
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Een gevolg van de genoemde afwezigheid van de overheid is dat ik de ontwikkeling van de afzetmarkt, die in tegenstelling tot de markt voor
landbouwbenodigdheden niet slechts door economische maar ook sociale
factoren bepaald wordt, als een relatief autonoom gegeven behandel. Voor
zover de overheid pogingen onderneemt om sturend op de markten en in de
marktverhoudingen op te treden,krijgt zij echter de nodige aandacht.

Met het aangeven van de zwakke, individuele marktpositie der kleinere
boeren wil ik niet beweren dat deze producenten slechts als weerloze,
manipuleerbare objecten van economisch machtigeren moeten worden beschouwd.
Wetenschappelijk (zie hoofdstuk 1) maar ook strategisch is een dergelijke
benadering eenzijdig. De consequentie van deze stellingname is namelijk
dat men boeren te weinig in staat acht om zelf verandering in hun positie
te brengen. Hun participatie blijkt echter, zoals we in het geval van cooperaties

zullen zien, niet zelden contra-produktief.

Over het algemeen beschouwt zeker de individuele boer zich machteloos
en vestigt zijn hoop op hulp van buiten. In Suriname zijn dat de overheid
en in mindere mate politieke partijen en boerenbonden. Hoe terecht of
vals deze hoop is, zal ik door uitvoerig bij de overheidsbemoeienis met de
marktstructuur stil te staan, proberen duidelijk te maken. Het gaat mij
daarbij niet zozeer om allerlei beleidsintenties, die net zo vluchtig
lijken als de wind, maar om beleidsdaden.
Allereerst sta ik in dit hoofdstuk stil bij de historische ontwikkeling
van de marktstructuur. Het is grotendeels een veralgemenisering van hetgeen
met name in hoofdstuk 2 aan bod kwam. Daarna ga ik in op de huidige
situatie, waarbij de Centrale Markt in Paramaribo als uitgangspunt dient.
Buiten de rijstteelt is deze markt het zenuwcentrum voor de verhandeling
van agrarische produkten uit de kleine landbouw afkomstig. De behandeling
ervan biedt mij de kans om de veelsoortigheid van relaties tussen producenten en handelaren, deze laatsten in alle maten en gewichten, te
belichten. In de daarop volgende paragraaf ga ik in op de actieve bijdrage die de overheid op veldniveau heeft gepoogd te leveren aan de
verbetering van de marktpositie der landbouwers. Men heeft dat gedaan
via eigen marktorganisaties en coöperaties. In de laatste paragraaf
neem ik enige afstand van de empirie en ga ik over tot een theoretische
reflectie op de afhankelijkheidsrelaties op de markten voor agrarische
produkten.
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Een stukje marktgeschiedenis

Het bijzondere aan de ontwikkeling van de marktgerichte, agrarische produktie der ex-contractarbeiders, evenals aan die van de geëmancipeerde slaven
is dat hoewel deze normaliter gelijktijdig gepaard gaat met de integratie
van de producenten in de geldeconomie, deze laatste vorm van integratie
in het Surinaamse geval voorafgaat aan de eerste. Zowel de geëmancipeerde
slaven als de contractarbeiders waren op de plantages opgenomen in loonarbeidsverhoudingen (Heilbron, 1982: 144). Als gevolg van de aftakeling der
plantage-economie als ook van beëindiging van contractarbeid kwam een einde
aan deze verhoudingen. Compensatie voor de inkomensderving bestond uit het
aangaan van een nieuw contract of het zich als zelfstandige boer vestigen.
Een andere keus hadden de voormalige contractanten niet. Hoewel de geëmancipeerde slaven en in mindere mate de voormalige contractarbeiders, nu als
zelfstandige producenten, zich aanvankelijk op de produktie van het exportgewas cacao richtten, kwam daar rond de eeuwwisseling de klad in. De trek
van de Creolen naar de stad, waar men met name activiteiten in de handnijverheid ontplooide, of naar het binnenland (balata en goud), creëerde een
extra markt voor voedselgewassen, waar zich aanvankelijk de later verdrongen
Hollandse boeren op richtten. Met de afname van voedselproduktie voor plantages ('kost'), ziet men rond de eeuwwisseling de toename van de betekenis
van Paramaribo als afzetmarkt.
Concluderend kan men over de hier besproken periode stellen dat, wat de
marktpositie der kleine boeren betreft, zij hun positie op de exportmarkt
verruilen voor die op de locale markt, het accent steeds meer komt te liggen op voedselgewassen en het Creoolse bevolkingsdeel haar aandeel in de
produktie ziet afnemen. De Creoolse bevolking wordt van producent consument
van agrarische produkten.
De afwezigheid op de exportmarkt van de kleine boeren loopt vanaf de periode
rond de eeuwwisseling tot bijna na de tweede wereldoorlog. Het exportgewas
na deze periode, rijst, is in tegenstelling tot vroegere exportgewassen
tevens voedselgewas.

De groei van de commerciële produktie voor de locale markt leidde welhaast
noodzakelijkerwijs tot het ontstaan van handel. Die voor exportgewassen was
in handen van reeds gevestigde handelsbelangen, zoals de plantages. Reeds
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vanaf het begin hebben de zelfstandig gevestigde, kleine boeren de gevolgen
moeten ondervinden van hun zwakke marktpositie. De asymmetrische marktverhoudingen en daarmee onevenredige afroming van het agrarische surplus
hebben tot op heden tot een weinig florerende kleine landbouw geleid.
De marktverhoudingen op de locale markt hebben zich kunnen consolideren
dankzij het feit dat beide partijen vrijwel uitsluitend tot dezelfde
ethnische groep behoren, namelijk de Hindoestaanse. Zodoende konden zich
bovendien meervoudige, verticale coalities ontwikkelen, daar de ongelijke
machtsrelaties zich tot verschillende domeinen uitstrekten.
Het hierboven geschetste beeld, hoewel in principe waar, behoeft enige
nuancering. Zo ziet men aan het begin van deze eeuw dat de producenten zelf
optraden als kleine handelaren (Snellen, 1933: 122). Dit beeld treft men,
zoals nog zal blijken, ook heden nog aan. De volgende nuancering is dat
de betrokkenheid van handelaren bij de export van rijst aanvankelijk beperkt
was vanwege een als te groot ervaren risico. Noch over de prijzen noch over
de aangeboden hoeveelheden had men veel controle (idem: 159).
Naar de economische complexiteit in de marktrelaties verwijst voor de beginperiode der marktgerichte produktie, zoals we in hoofdstuk 2 zagen, ook
De Vries (1965). Zo beschouwt hij verschuldingsrelaties van kleine boeren
ten opzichte van handelaren, transporteurs, winkeliers en andere geldschieters als een belangrijke oorzaak voor het falen van het overheidsbeleid om de afzet van rijst coöperatief aan te pakken. Ondanks deze ongunstige positie wisten sommige producenten door middel van coöperatieve
rijstpelmolens aan de 'machinaties der opkopers en anderen' te ontsnappen.
Mechanismen die in het verleden de sterkere marktpartij, niet zelden
winkeliers die tevens agrarische produkten verhandelden, in de gelegenheid
stelden om profijt uit hun positie te trekken, waren: 1) de fluctuaties
van de prijzen van agrarische produkten. Fluctuaties die niet zozeer afhankelijk waren van het vraag-en-aanbod mechanisme maar van de winstmarge
van de sterkere partij ; 2) hiermee hing samen dat de winkelier als een
kleine kapitalist opereerde. Hij streefde namelijk niet naar gelijke ruil
maar naar accumulatie van zijn kapitaal; 3) hoewel er sprake was van ruil
van waren, gebruikte men geld als rekeneenheid, waardoor de winkelier c.q.
handelaar, een mechanisme van afroming kon ontwikkelen (Heilbron, 1982:
152). Dankzij hun machtspositie konden handelaren tevens richting geven
aan de gewaskeuze en de hoogte van de produktie, voor de bepaling waarvan
zij zich op de markt richtten.
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Niet slechts Hindoestaanse boeren, die aanvankelijk vanwege het wederzijdse wantrouwen hun produkten zelf op de markt brachten of langs de
deuren sleten (Snellen, 1933: 122), raakten gaandeweg afhankelijk van
handelaren uit de eigen ethnische groep. Ook Creoolse en Javaanse boeren
raakten afhankelijk van Hindoestaanse handelaren (idem: 123-24). Een
aardige beschrijving hiervan geeft Beek:

Eenigen tijd geleden klaagden de Creool-klein-landbouwers in de
buurt van Hecht en Sterk steen en been, dat de Britsch-Indiërs,
die met hunne booten naar Hecht en Sterk kwamen en de cacao van
hen kochten, zoo weinig betaalden en bovendien werd de cacao nog
in de boot van den Britsch-Indiër gewogen, waardoor deze nog
beter in de gelegenheid was, met het gewicht te knoeien, dan
wanneer de cacao op het land gewogen werd. Op de vraag, waarom
de Creolen hun cacao dan niet zelf wegbrachten, werd het antwoord
gegeven, dat de hoeveelheid van ieder hunner afzonderlijk niet
groot genoeg was om de reis loonend te maken. Op de tweede vraag,
waarom zij dat dan niet gemeenschappelijk deden, werd geantwoord,
dat zij dan hun cacao aan een anderen Creool moesten meegeven;
dien vertrouwden zij echter niet. Dus een absoluut gebrek aan
economisch besef, vertrouwen en samenwerking.
Een ander voorbeeld. Aan de Commewijne hebben nu tal van BritschIndiërs auto's, waarmee zij blijkbaar goed geld verdienen. Wie
zijn echter de beste klanten van de Britsch-Indische autohouders?
Dat zijn de Javanen, die er niet zoo op bedacht zijn, zooveel mogelijk geld te sparen, maar die van het leven willen genieten en het
geld, dat zij verdiend hebben of dat zij nog moeten verdienen,
direct weder uitgeven (1924, deel II: 20-21).

Op een andere plaats spreekt Beek zich gedeeltelijk tegen voor wat het
'economisch besef' der Creolen betreft. Hij merkt namelijk op dat zowel
Hindoestaanse als Creoolse boeren volkomen op de hoogte zijn van de marktwaarde van hun produkten.

Anders is het met den Indiaan en den Javaan. De Javaan is tevreden,
wanneer hij dat krijgt, wat hij zich voorgesteld heeft, onafhankelijk daarvan, wat wij marktprijs noemen. In zulke gevallen
verkoopt hij dus ook voor minder dan tegen den marktprijs, maar
is aan den anderen kant ook in staat een kip liever zelf op te
eten, dan haar te verkopen tegen een prijs, die hem te laag
toeschijnt (idem: 25).

Beek probeert ook een antwoord te geven op de vraag waarom onder Hindoestanen zich een wat men handelsgeest kan noemen heeft ontwikkeld. Hij
verklaart de opkomst van Hindoestaanse handelaren uit de grote spaarzin
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der Hindoestanen, die 'terwille van het geld zich persoonlijk nog minder
(gunt) dan hij eigenlijk voor het leven nodig heeft' en hun drang naar
materiële rijkdom (idem). De Bruijne wijst er overigens op dat veel Hindoestaanse

handelaren voortkwamen uit de groep vrije immigranten uit

vooral Brits-Guyana. Zij wisten zich als handelaar op te werken door in
te spelen op de specifieke behoeften van de Hindoestaanse contractarbeiders (1976: 51).

De ongelijke marktverhoudingen kan men als een oud en structureel probleem
beschouwen in de (onder)ontwikkeling van de Surinaamse kleine landbouw.
Er zijn ook andere structurele belemmeringen, waar ik niet verder op in
zal gaan, voor de groei van de kleinlandbouwproduktie voor de locale
markt. In de eerste plaats besteedden plantagehouders en de behartigers
van hun belangen in het verleden het grootste deel van het nationale inkomen aan de import van de benodigde produktiemiddelen, waaronder arbeidskracht, en luxe consumptiegoederen. In de tweede plaats vond er een kapitaalstroom plaats naar het buitenland, die de consumptie van locale
Produkten laag hield. Daar dit kapitaal zodoende slechts in beperkte mate
ter plaatse in verschillende sectoren geherinvesteerd werd, remde dat een
verdergaande arbeidsdifferentiatie en daardoor agrarische produktieverhoging. Vervolgens ziet men een laag loonniveau, dat de vraag naar locaal
geproduceerde goederen beperkte. Tenslotte werd veelal, niet zelden slechts
ten dele, in de eigen voedselvoorziening en de vervaardiging van de produktiemiddelen voorzien (Heilbron, 1982: 155).

Het voorgaande samenvattend kan men stellen dat er twee categorieën van
structurele problemen samenhingen met de marktpositie der boeren. Enerzijds
betroffen deze de marktrelaties (het kwalitatieve aspect) en anderzijds de
beperkingen, die de agrarische produktie werden opgelegd

vanwege de rela-

tief kleine vraag naar deze produkten (het kwantitatieve aspect).
Men kan zich nu nog de vraag stellen, hoe deze situatie zich tot op heden
heeft ontwikkeld. Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient men de volgende veranderingen in de bovengenoemde omstandigheden in acht te nemen..
Allereerst ziet men dat de economische gerichtheid op het buitenland met
het afnemen van het belang van de plantage-economie, de beide wereldoorloRen en de depressie in de jaren '30 aanzienlijk gereduceerd wordt. In de
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tweede plaats doet zich vanaf de tweede wereldoorlog, gevolgd door aan
zienlijke ontwikkelingsinspanningen, een proces voor van sterk toenemende
arbeidsdifferentiatie en groei van de nationale rijkdom voor en daarmee een
toename van de locale vraag. In de derde plaats ziet men een scheiding
optreden tussen de gerichtheid van de produktie van enerzijds tuinbouwgewassen, vee en veeteeltprodukten en anderzijds rijst. De eeerste cate
gorie blijft gericht op de locale markt. De tweede richt zich vanaf de
jaren '30, maar vooral na de tweede wereldoorlog, steeds meer op de
exportmarkt.
Wat zijn de consequenties van de bovengenoemde ontwikkelingen voor de
agrarische producenten? Het isolement, ontstaan als gevolg van beide oor
logen en de depressie, had ее. gunstig effect op de binnenlandse agrarische
produktie en de prijs van de produkten.

Dit effect werd versterkt door

de grotere economische activiteit in de tweede wereldoorlog.
In tegenstelling tot de ontwikkeling van de tuinbouw en veeteelt, die be
paald werd door de groei van de binnenlandse markt, ontwikkelde de rijstteelt zich als gevolg van haar toegenomen exportwaarde. In tegenstelling
ook tot de toch nog altijd beperkte binnenlandse markt voor tuinbouwgewassen, wat zeker mede samenhangt met de lage consumptie van deze gewassen
in Suriname, en veeteeltprodukten, is de exportmarkt voor rijst in princi
pe ongelimiteerd groot.

Bovengenoemde ontwikkelingen hadden in de eerste plaats een weerslag op
het eerdergenoemde kwantitatieve aspect en leidden niet of slechts in
beperkte mate tot een meer welvarende boerenstand. Zeker als men het effect
op langere termijn beziet. Om dit volledig te verklaren, dient men zich
eveneens te richten op het kwalitatieve aspect van de marktstructuur.
Wanneer ik mij tot de tuinbouw- en veeteeltsector bepaal, dan beperk ik
mij tot de afzetstructuur. Met name de tuinbouw is vooral aan de afzetzijde in de markt geïntegreerd, daar men weinig gebruik maakt van dure
produktiemiddelen. Slechts in de rijstteelt is sprake van een volledige
integratie en moet men in geval van verslechtering van de economische
positie der rijstproducenten eveneens voldoende aandacht besteden aan de
. .
2)
inputzijde.
Een duidelijke indicatie vormen de oliecrises in de
jaren '70 (vgl. Luning en Sitai, 1979: 218). Zo is de gemiddelde prijs
van tractoren tussen 1970 en 1975 met ongeveer 300% gestegen (Paulsson,
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1975: 15. 16). De schijvenploeg is in dezelfde periode 100% duurder geworden. De prijs van padi steeg daarentegen slechts met 55% (idem, 1978:
19). De padiprijs, die voorheen grote schommelingen kende, stabiliseerde
met de komst van een tweede oogst in de jaren '70 dank zij een grotere
continuïteit

in het aanbod. Dit leidde op zijn beurt tot opstoppingen

vanwege een te beperkte verwerkingscapaciteit (idem: 4 0 ) . In de jaren '80,
en met name na het stopzetten van de Nederlandse ontwikkelingshulp, ontstaat er schaarste. Dit leidt tot prijsstijgingen van vrijwel alle landbouwbenodigdheden en met name van machineonderdelen.

Hoewel sinds de opkomst van de kleine landbouw fundamentele veranderingen
zijn opgetreden in de omvang en richting van de markt, is in de marktverhoudingen aan de afzetzijde slechts sprake van toenemende ongelijkheid.
Hoe meer de boeren afhankelijk raken van externe bronnen, bronnen waar zij
slechts een beperkte toegang toe en controle over hebben, hoe groter de
greep wordt van de handelsklasse, die zich juist toelegt op de manipulatie
van deze bronnen. Aangezien de handelsklasse zich niet slechts bezighoudt
met de verhandeling maar in toenemende mate tevens optreedt als transporteur, verwerker, verhuurder van machines en kapitaalverschaffer, is de
greep op de producenten met de modernisering en commercialisering van de
produktie slechts toegenomen.
In de volgende paragrafen zal ik aangeven binnen welke complexe kaders dit
proces van toegenomen afhankelijkheid zich afspeelt. Daaruit zal tevens
blijken dat men voorzichtig moet zijn met het afbakenen van de respectieve
marktpartijen, daar er een zekere overlapping van rollen bestaat.

De markt in de jaren '70

Wanneer men voor Suriname wil spreken over de huidige marktstructuur, dan
komt men in geval van verhandeling van groente en fruit vanzelf uit bij
de structuur van de Centrale Markt in Paramaribo. Men dient daarbij deze
structuur niet te beperken tot een bepaalde locatie, maar haar te zien
als een complex van economische transacties met als centraal punt de
Centrale Markt.
De Centrale Markt is van oudsher een markt waar tuinbouwgewassen, fruit,
vis, vlees en kruideniersartikelen worden verhandeld. Van de totale produktie van tuinbouwgewassen wordt ongeveer 90% op deze markt verhandeld.
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3)

Landbouwprodukten, die elders verhandeld worden, zoals pp de Noodmarkt

,

in winkels maar ook in de stad en langs de uitvalswegen gelegen kraampjes,
zijn grotendeels afkomstig van de Centrale Markt. Ook de regionale markten
gelegen in plaatsen als Lelydorp, Domburg, Faranam, Mariënburg, Moengo,
Albina en Nieuw Nickerie worden steeds meer voorzien vanuit de Centrale
Markt. Plaatselijke producenten, die over het algemeen kleine hoeveelheden
en een beperkt assortiment bieden, worden daarbij meer en meer verdrongen.
Zo wordt de markt van Albina, op 140 km van Paramaribo aan de grensrivier
Marowijne gelegen, door twee plaatselijke opkopers beheerst, die hun Produkten van de Centrale Markt betrekken. Hierdoor zakte eind jaren '70 de
locale produktie in één jaar tijd met de helft in.
Hoewel in Moengo, dat 100 km ren oosten van de hoofdstad ligt, locale
producenten in deze periode nog steeds de markt beheersten, lagen hun
prijzen even hoog als in Albina. Daar de bevolking van Moengo, een welvarend bauxietcentrum, als consument sterk op Paramaribo georiënteerd is
(vgl. De Bruijne, 1976: 85), gaat dat ten koste van de locale producenten.
Deze producenten klagen dan ook voortdurend over een 'slappe verkoop'. In
zijn algemeenheid wijst De Bruijne erop dat als gevolg van de toenemende
communicatie met de hoofstad de 'in de districten aanwezige distribuerende
voorzieningen worden uitgehold, c.q. dat ze zich veel moeilijker kunnen
uitbreiden' (idem).
De in Paramaribo en langs de uitvalswegen verspreid liggende, particuliere
verkooppunten worden gedreven door verkopers afkomstig van de Centrale
Markt of door de producenten zelf. De discontinuïteit in hun verkoop wordt
veroorzaakt door hun functie als afzetkanaal van op de Centrale Markt onverkochte partijen. De kleine kraampjes langs de oost-west verbinding
in de districten worden vooral gebruikt door locale producenten, die er hun
eigen produkten verkopen. Hun omzetten zijn zeer laag.
In geval van deze kraampjes kan men de stelregel hanteren dat hoe verder
men van Paramaribo af komt, hoe meer zij door locale producenten voor hun
eigen produkten gebruikt worden. Dit heeft te maken met het feit dat zij,
gezien hun lage omzet, weinig interessant zijn voor de handelaren van de
Centrale Markt.

Er zijn door de overheid verschillende pogingen gedaan om de Centrale
Markt te decentraliseren. Pogingen die of niet van de grond kwamen of
schipbreuk leden zonder ooit een rol van betekenis te hebben gespeeld.
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Ook de pogingen om de ondoorzichtige gang van zaken op de Centrale Markt
te veranderen hebben niets opgeleverd. Als een van de belangrijkste oorzaken voor dit falen kan men de effectieve tegenwerking van de grote handelaren beschouwen, terwijl ook competentiegeschillen tussen de Ministeries
van L W en Economische Zaken een belangrijke rol speelden. De kern van dit
laatste probleem is dat het Ministerie van Economische Zaken de handelssector dient te reguleren en het Ministerie van L W , dat mede verantwoordelijk is voor de handel in agrarische produkten, van mening is dat men
geen goed landbouwbeleid kan voeren, wanneer men geen greep heeft op de
afzet. Daarbij komt dat het Ministerie van Economische Zaken primair kijkt
naar de belangen van de consument en L W naar die van de producent.
Beide Ministeries hebben afzonderlijk gepoogd om door middel van de creatie
van afzetorganisaties de markt te reguleren. Zo heeft het Ministerie van
LW

in 1953 de Stichting Landbouw Produkten Centrale opgericht. Deze

stichting kocht die landbouwprodukten op, waarvoor een garantieprijs was
ingesteld. Daar de boeren de ingestelde prijzen vanaf het begin als te
laag beschouwden, terwijl de prijzen nooit werden bijgesteld, is de omzet
van de stichting zeer laag gebleven. Lang nadat zij een stille dood was
gestorven, werd deze stichting in 1969 formeel opgeheven.
Een ander lot trof de Ophaal en Verkoop Service van het Ministerie van
Economische Zaken. In 1965 ging dit ministerie buiten medeweten van L W om
met deze dienst van start in het district Commewijne. De opgehaalde produkten werden op de Noodmarkt geveild. Dit systeem faalde eveneens.
De belangrijkste oorzaak voor het falen ervan waren de onderlinge prijsafspraken van de opkopers, die slechts een persoon uit hun midden een
prijs lieten bieden.

De omzet van deze afzetorganisatie is eveneens

zeer laag gebleven en bedroeg begin jaren '70 slechts f. 1.000,- per
week, die op de Centrale Markt bedroeg toen ongeveer f. 15.000,- per
dag (Cellarius, 1972) .
In de paragraaf 'Ingrepen in de marktverhoudingen: de rol van de overheid
en coöperaties' zal ik de rol van de overheid bij het marktgebeuren in de
jaren 1970 nader belichten. Voorlopig wil ik met het bovenstaande slechts
een indruk geven van de ineffectieve manier van haar vroegere bemoeienis
met de afzet van agrarische produkten. De rijstsector biedt een vergelijkbaar beeld.
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De Centrale Markt in Paramaribo

De interne structuur van deze markt beschouwen verschillende onderzoekers
(Kruidenier, 1966 en Cellarius, 1972) als ondoorzichtig en oncontroleerbaar. In feite is deze markt, die onder het Ministerie van Economische
Zaken ressorteert, goed opgezet. Zo beschikken de marktautoriteiten over
voldoende middelen om regulerend en controlerend op te treden. Dat zij
dat niet doen, kan grotendeels verklaard worden uit onvermogen en onwil,
daar de handelsklasse niet slechts de producenten en de verkopers maar
evenzeer ook de marktautoriteiten controleert.
Ik zal nu nader ingaan op de ondoorzichtigheid en oncontroleerbaarheid van
de gang van zaken op de Centi ile

Markt en zodoende zijn structuur bloot-

leggen. Voor dit doel maak ik in hoge mate gebruik van gegevens, die door
Cellarius verzameld zijn en die weinig aan actualiteit hebben verloren.
De veranderingswoede die direkt na 1980 heeft geheerst, maar al spoedig
verflauwde, heeft slechts tot wat Verhees (1983) accentverschillen zou
noemen geleid.

De overheid, i.e. het Ministerie van Economische Zaken, was aanvankelijk
van plan om op de Centrale Markt een groothandelssectie en een sectie voor
de klein- of detailhandel te creëren. De groothandelssectie zou slechts
van 3 tot 6 uur in de morgen open zijn; de kleinhandelssectie zou tot
sluitingstijd (door de week tot 14 uur; 's zaterdags en voor zon- en feestdagen tot 18 uur) openblijven. Van deze opzet is niets terechtgekomen. Er
is nauwelijks meer sprake van een onderscheid tussen beide secties. De
direct betrokkenen, en dan met name de machtigere handelaren hebben er een
eigen invulling aan gegeven. Zo houdt de groothandelssectie zich niet slechts
bezig met de verkoop van produkten aan marktkooplui en grootverbruikers maar
ook aan consumenten. Voor dit doel heeft men zijn verkoopruimte uitgebreid
tot die van de kleinhandelssectie. Daarnaast hebben handelaren eveneens
stands gekregen van boeren, die aanvankelijk zelf hun produkten op deze
markt verkochten maar langzaam maar zeker allemaal weggedrukt zijn. Wil een
boer zijn stand terugkrijgen dan moet hij daarvoor betalen. Dit gebeurt
overigens maar zeer zelden. Het gevolg van de bovengeschetste ontwikkeling
was dat beide secties elkaar gingen overlappen, waardoor op dezelfde
plaats verschillendsoortige transacties plaatsvonden en de controle van de
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grote handelaren over het hele handelsgebeuren versterkt werd. Men kan in
dit verband eveneens spreken van een vorm van verticale integratie binnen
het handelsproces. Met uitzondering van de produktie, waar men zelf niet
direct in participeert, maar waar men wel vaak invloed op heeft, is de
handelsklasse de meest vitale en winstgevende schakels in het distributieproces gaan beheersen.
Een andere oorzaak voor de ondoorzichtigheid van de gang van zaken op de
Centrale Markt is het ontbreken van standaardmaten voor kwaliteit en gewicht. Slechts bonen en kool worden per gewichtseenheid verkocht. Alle
andere groenten worden of in bosjes (kouseband, bladgroenten, peterselie
en selderie) of hoopjes (tomaat, oker, antroewa, aubergine, in Suriname
als boulanger bekend, peper maar ook fruit) verkocht. Prijsvergelijking
wordt zodoende bemoeilijkt, temeer daar de produkten niet worden gesorteerd en de prijs bovendien sterk fluctueert, zelfs op één dag, wat de
ondoorzichtigheid slechts vergroot. Deze fluctuaties zijn vooral afhankelijk van de verhouding tussen vraag en aanbod. Zo kan het gebeuren dat
een exporteur zijn groenten niet kan exporteren en deze op de markt
brengt, wat de prijs direct drukt. Prijsfluctuaties zijn ook afhankelijk
van monopolieposities van in bepaalde gewassen gespecialiseerde handelaren.

Op de Centrale Markt opereert een scala van verschillendsoortige handelaren,
waartussen soms moeilijk een grens te trekken is, temeer daar dezelfde handelaar tegenover verschillende leveranciers en klanten een andere rol kan
spelen (zie ook Bijlage 9) . Ook dit aspect vergroot de ondoorzichtigheid
en oncontroleerbaarheid. De Centrale Markt wordt gedomineerd door enkele
handelaren, die in dezelfde persoon een veelheid aan functies bundelen. Uit
de onderstaande door Cellarius gebruikte indeling blijkt dat vrijwel geen
enkele handelaar slechts op een niveau opereert:
1. commissionair - opkoper, detaillist (marktverkoper) en exporteur
2. commissionair, opkoper, detaillist en exporteur
3. opkoper en exporteur
4. opkoper en detaillist
5. landbouwer, opkoper en detaillist
6. landbouwer en detaillist
7. landbouwer en opkoper
8. landbouwer (1972: 29 e.V.).
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Het eerste type en het tweede kan men rekenen tot de meest machtige, die
op de markt optreden. De commissionair is te beschouwen als een soort
agent, die voor de boer tegen commissieloon verkoopt. Het grote verschil
met de doorsnee agent in het bedrijfsleven is dat hij in feite niet onder
directe controle van zijn opdrachtgever, de boer, staat. Zijn machtspositie
wordt bovendien versterkt daar hij veelal tegelijk opkoper is, in die zin
dat hij van zichzelf koopt. Verschillende commissionair-opkopers zijn tevens
gewasspecialist, waardoor zij de prijzen van hun produkten zelf kunnen bepalen. Van vrije prijsvorming is zodoende nauwelijks sprake. Zolang deze
handelaren niet op de markt verschenen zijn, zij komen meestal wat later,
is de handelsprijs min of meer vrij. Hun invloed op het prijsverloop is
behalve uit de bovengenoemde omstandigheid te verklaren uit hun uitvoerige
kennis van het aanbod.
De commissionairs op de Centrale Markt werken veel met vaste leveringsverplichtingen aan grote afnemers, die op hun beurt eveneens met opkopers werken, die op de Centrale Markt 'inkopen doen'. Tot de grootverbruikers kan
men supermarkten, hotels, ziekenhuizen, en dergelijke rekenen. Daarnaast
leveren zij voor de export naar met name Frans Guyana en Nederland. Tenslotte hebben zij hun eigen marktverkopers in dienst. Dat deze handelaren
tevens als marktverkopers optreden is, zoals we nog zullen zien, niet verwonderlijk gezien de hoge winstmarges van deze verkopers. Bovendien raakt
men zodoende het restant van zijn waar kwijt.
Het tweede type onderscheidt zich hierin van het eerste, dat men zijn activiteiten als commissionair en opkoper in hoge mate gescheiden houdt.
Beide types hebben over het algemeen een grote klantenkring. Beiden
contracteren ook zelfstandige beroepstransporteurs of beschikken over eigen
transportmiddelen.
Het volgende type, dat van de opkoper, exporteur en marktverkoper, koopt
zowel bij de landbouwers thuis op als van andere handelaren en producenten
op de markt. Vanwege zijn rol bij de export moet hij wel op de markt opereren, omdat daar grote partijen verzameld worden. Zijn rol als marktverkoper is meestal beperkt.
Het type opkoper-detaillist opereert meestal slechts op de Centrale Markt.
Dit type heeft een zeer sterke band met zijn marktverkopers, waaronder men
veel vaste afnemers heeft; een garantie voor een geregelde afzet. Ook dit
soort handelaren is tot op zekere hoogte gespecialiseerd in bepaalde
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gewassen. 8)
De types 5, 6 en 7 zijn om te beginnen allen landbouwer. Het eerste ervan,
namelijk de opkoper-detaillist, komt dagelijks op de markt met zijn eigen
Produkten en koopt extra groenten op wanneer hij niet aan zijn eigen leveringsplicht kan voldoen. Tevens treedt hij op als marktverkoper. Het
tweede type verkoopt vooral aan grotere handelaren. Men koopt gewassen op
wanneer men niet aan zijn leveringsplicht kan voldoen; heeft men teveel
Produkten, dan verkoopt men dat deel aan marktverkopers. Het volgende type,
namelijk dat van de detaillist-landbouwer, verkoopt zijn produkten in het
groot aan handelaren en verkoopt tevens zelf aan consumenten.
Tenslotte heeft men de categorie landbouwers, die haar eigen produkten naar
de markt brengt en die daar aan verschillende types handelaren verkoopt.
Hebben zich na verloop van tijd bepaalde marktverhoudingen tussen bovengenoemde types uitgekristalliseerd, dan vermindert de individuele speelruimte der handelaren en raakt men aan elkaar verplicht (vgl. Mustadja en
Patmo, 1977: 82). In hoofdstuk 7 zullen we zien dat hierin na de staatsgreep
van 1980 wel enige verandering is opgetreden.

Samenhangend met het grote scala van types handelaren, die de verschillende
schakels in het distributieproces beheersen, is de prijsvorming ondoorzichtig. Als regel wordt gehanteerd dat de winstmarge tussen de afboerderij
prijs en de consumentenprijs 75 à 100% is. Van Wengen, die de Amerikaanse
marktonderzoeker Pine, die in Suriname onderzoek heeft gedaan, citeert komt
op een percentage van 100% (1966: 137). Men moet echter wel bedenken dat de
marges, zoals die uit grafieken blijken (zie Bijlage 10) variëren. Voor
bepaalde gewassen, zoals boulanger, oker, antroewa, peper, selderie, peterselie, dagoeblad, agoema a wiwirie en tomaat, is de winstmarge over de seizoenen vrij constant en bedraagt zo'η 100%. Voor andere gewassen, zoals
bonen, kouseband, tajerblad en amsooi, ligt deze op ongeveer 75%. In tijden
van schaarste is de winstmarge kleiner, in die van overproduktie hoger. Het
dupe van de lagere winstmarges lijken de grote handelaren te zijn en niet
de marktverkopers (Cellarius, 1972: 71).
De hoge winstmarges van de marktverkopers zouden de indruk wekken dat deze
verkopers ook grote inkomsten genieten. Dit is echter niet het geval. De
enige functie van deze winstmarges is compensatie voor de lage omzetten te
bieden. In feite is hier sprake van een vicieuze cirkel: de hoge winstmarges
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leiden vanzelf tot lage omzetten; omzetten die op hun beurt weer tot verhoging van de marges leiden. Anders ligt het bij opkopers, die zelf aan de
consument verkopen of dat laten doen door hun eigen marktverkopers. Deze
opkopers hebben ondanks de lagere marges bij de verkoop aan marktverkopers
om tweeërlei redenen een relatief goed inkomen. Als groothandelaar met
lage marges vanwege de hoge omzet en als marktverkoper met een kleine omzet
vanwege de hoogte van de winstmarges.
Met de prijzen, die de kleine boeren ontvangen, ligt het geheel anders.
In tijden van overproduktie produceren zij veelal onder de kostprijs. Dit
heeft ertoe geleid dat soms van de kant van de Afdeling Landbouwvoorlichting
van het Ministerie van L W , nadat het initiatief door enkele boeren was genomen, de boeren afgeraden worHt in deze periodes, nota bene de meest ge9)
schikte voor de teelt van groenten, te planten.
Lucratief maar ook riskant
is het om juist in tijden van schaarste, wanneer de prijzen het beste liggen
en de produktieomstandigheden het minste zijn, te planten.
De afboerderij-prijs, dat is de prijs die de boer voor zijn produkt krijgt,
is door de week genomen, relatief gesproken, vrij constant (vgl. Bijlage
11). Dit in tegenstelling tot de prijsvorming op andere niveaus. Hieruit
volgt dat de prijs, die de opkoper aan de boer betaalt, tot op zekere
hoogte kunstmatig wordt vastgesteld. Verkoopt de opkoper door aan marktverkopers (detaillisten) dan is de winstmarge lager dan wanneer hij aan
zijn vaste klanten verkoopt. Dat komt omdat marktverkopers beter geïnformeerd zijn over de prijzen en gemakkelijker kunnen vergelijken. De winstmarges tussen de detaillisteninkoopprijs en de consumentenprijs zijn de
hoogste. De consument heeft daar weinig invloed op. Prijsvergelijking is
namelijk moeilijk, dit met uitzondering van kool en bonen.
Het afrekenen met de boeren vindt meestal aan het einde van de week,
waarin men geleverd heeft, plaats. Onder bepaalde omstandigheden schieten
sommige opkopers aan de boeren voor en verrekenen dat bij de uitbetaling.
Mustadja en Patmo (2977: 76-77) laten zien dat de opkopers, die tevens
landbouwmachines exploiteren, bij de afrekening ook door de boeren gemanipuleerd kunnen worden. Zij troffen boeren aan die de grondbewerking door
opkopers lieten verrichten, maar, ofschoon zij dat konden, niet direct
afrekenden. Dat deden zij pas na de oogst, waardoor zij de exploitant/
handelaar dwongen voor de afzet van het produkt te zorgen. In dit verband
spraken de onderzoekers van overwegingen van 'strategische zekerheid'.
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In tegenstelling tot de gangbare afrekeningsmethode met boeren schiet de
opkoper aan de marktverkoper voor. Meestal betaalt deze verkoper gedurende
de dag, dat hij ingekocht heeft, aan de opkoper. Afhankelijk van zijn omzet
zal hij op de afgesproken prijs proberen af te dingen.

Een interessante, nauwelijks beantwoorde vraag, een die past binnen de
interface optiek,is in hoeverre de producent invloed kan uitoefenen op de
prijs van zijn produkt. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Er
bestaat een grote variatie in de, weliswaar slechts betrekkelijke, manipulatieve rol die hij kan spelen. Voor het vaststellen van deze rol zijn
enkele criteria te hanteren. In de eerste plaats het criterium van de
hoeveelheid schakels die zijn produkt doorloopt alvorens bij de consument
te komen. Men kan zich voorstellen dat het veel uitmaakt of een boer zelf
zijn produkt op de markt verkoopt of dat hij dat doet via transporteurs,
commissionairs en opkopers. In het tweede geval is zijn zicht op de prijsvorming beperkt.
In het geval dat de boer zijn produkt zelf op de Centrale Markt aan marktverkopers verkoopt, krijgt hij ongeveer dezelfde prijs als die welke een
verkoper aan een handelaar betaalt. Over het algemeen verhandelen boeren
hun produkten op de Centrale Markt op een vroeger tijdstip dan handelaren.
De prijsvorming is daarbij afhankelijk van prognoses op basis van de
prijzen van de vorige dag.
Van de totale hoeveelheid aangeboden produkten wordt aan het begin van
de jaren '70 ongeveer de helft direct door de producenten op de markt gebracht. Medio jaren '60 was hun aandeel groter, namelijk bijna 60%
(Kruidenier, 1966: 6 ) . Ook de Landbouwtelling van 1969 constateert de
tendens van een toenemende rol van handelaren.

Van de 10.419 bedrijven welke produceren voor de verkoop (5.659
deden dat niet, J.M.) verkopen 8.227 bedrijven (79%) hun produkten aan de opkopers. In vergelijking met 1959 vond een verdere
verschuiving plaats naar de verkoop aan opkopers (1969: 23).

De tegenstrijdigheid tussen de cijfers van begin jaren '70 en die van de
Landbouwtelling wordt veroorzaakt door de omstandigheid dat in het eerste
cijfer (direct op de markt gebracht) geen onderscheid gemaakt wordt tussen
het zelf aan de consument verkopen en het aan de marktverkopers verkopen.
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De Landbouwtelling onderscheidt drie categorieën van voor de markt producerende boeren, namelijk 1) die welke 'aan de markt' verkopen (1234
personen; in 1959 waren dat er 2781 producenten). Waarschijnlijk worden
hiermee boeren bedoeld, die zelf hun producten aan de consument verkopen;
2) die welke 'aan opkopers' verkopen (8227 landbouwers; in 1959 waren dat
7531 personen) en 3) een categorie die zowel 'aan de markt' als aan opkopers verkoopt.

Een tweede criterium dat bepalend is voor de manipulatieve rol van de
producent bij het verhandelingsproces is het met de afstand tot de Centrale
Markt samenhangende transportprobleem. Landbouwers uit meer geïsoleerde
streken verkeren in een ongun-tigere positie dan landbouwers, die vlak
bij de hoofdstad leven

(vgl. Kruidenier, 1966: 9 ) .

Dit nadeel weegt

extra zwaar daar de meer geïsoleerde boerenbevolking, bij het ontbreken
van alternatieve bronnen van inkomsten, afhankelijker is van het landbouwinkomen dan boeren die dichter bij de stad wonen. Daar komt nog bij dat de
meer geïsoleerde boeren vanwege hun beperktere gerichtheid op de markt
kleinere hoeveelheden aanbieden, wat de transportkosten per eenheid
produkt slechts vergroot. De met de beperkte gerichtheid samenhangende
geringe kennis van de markt verzwakt de marktpositie van deze boeren nog
maar meer. Met dit laatste punt ben ik gekomen bij een volgend criterium,
dat bepalend is voor de hoogte van de prijs en de invloed van de producent
hierop, namelijk de mate van geïnformeerd-zijn over prijsvorming en prijsontwikkeling op de markt. Ook in dit opzicht profiteren de boeren die het
dichtst bij de stad wonen van de nabijheid van de markt. Velen van hen
laten zich goed informeren over het prijsverloop van hun produkten. Dit
doet men onder andere door regelmatig, veelal dagelijks, de markt te bezoeken. Men stelt daarbij het meeste vertrouwen in de detaillisten inkoopprijzen. Een andere informatiebron zijn familieleden of kennissen,
die zelf regelmatig de markt bezoeken.
Zodra een opkoper in de gaten heeft dat een boer, van wie hij produkten
opkoopt, regelmatig op de markt komt, heeft dat een gunstig effect op de
prijs, die de boer krijgt.
Een andere mogelijkheid om een goede prijs te krijgen menen de landbouwers
te hebben in het betalen van een hoger commissieloon aan de commissionair.
Men doet dit in de hoop dat de commissionair daardoor gunstig gestemd
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zal raken. Dit is echter zelden het geval (vgl. Cellarius, 1972:45). Opmerkelijk mag het overigens heten dat ofschoon landbouwers goed op de hoogte
zijn van de handelwijze der commissionairs en opkopers, zij over het algemeen
menen dat zij zelf door hen beter behandeld worden. Landbouwers zijn so wie
so voorzichtig in hun houding tegenover handelaren, daar een rechtstreekse
confrontatie kan leiden tot verbreking van de relatie, waar men toch geen
alternatief voor heeft.
Wanneer handelaren in een bepaald gebied een monopoliepositie innemen,
zoals dat in Saramacca op sommige

plaatsen het geval is, is de kleine

boer aan een zekere willekeur overgeleverd. Zo kan het voorkomen dat de
opkoper

afspraken met de boer maakt over de levering van bepaalde hoe-

veelheden van een gewas maar op het tijdstip van aflevering niet verschijnt.
Andere blijken van willekeur van met name beroepstransporteurs is het niet of
niet altijd afleveren van toegezegd verpakkingsmateriaal en het hanteren van
verschillende vrachttarieven voor hetzelfde gebied.
Een andere overweging voor het niet op het spel durven zetten van een
handelsrelatie, is het onvermogen van boeren om bij gebrek aan eigen
transportmiddelen het produkt zelf naar de markt te brengen. Ook de tijdsfactor speelt een belangrijke rol hierin. Met name landbouwers, die ver
van de markt leven als ook landbouwers uit de buurt van de hoofdstad, die
veel tijd in de landbouw of andere activiteiten investeren, moeten zuinig
zijn met hun tijd. Verkopen zij echter wel zelf hun produkten op de Centrale Markt dan doen zij dat in de vroege ochtenduren. Ook in dit opzicht
zijn de meer geïsoleerde boeren in het nadeel. Het ontbreken van een vaste
oeververbinding met het district Saramacca voor 1978, noopte de landbouwers,
wilden zij tijdig op de markt zijn, om al de avond ervoor met het veer de
rivier over te steken. Deed hij dat pas de volgende ochtend, dan kwam hij
later op de markt aan en kreeg minder voor zijn waar.
Een laatste,wezenlijke factor voor een goed begrip van de marktpositie
der kleine boeren is het plaatsen van bovengenoemde vormen van afhankelijkheid binnen het kader van meervoudige, verticale coalities. Hoewel economische factoren deze coalities domineren, zijn zij niet slechts daaruit
te verklaren. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk kom ik op dit
aspect van de structurele problematiek terug.
De vraag die het voorgaande kan oproepen is of er voor de kleinere boeren
en de overheid mogelijkheden bestaan om de geschetste vormen van afhanke-
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lijkheid te doorbreken en verandering te brengen in de bestaande afzetstructuur. Op deze vraag zal ik aan de hand van concrete voorbeelden onderstaand nader ingaan. Een vervolg hierop vindt men in het laatste hoofdstuk,
waar ik de ontwikkelingen na 1980 behandel.

Ingrepen in de marktverhoudingen: de rol van de overheid en coöperaties

Er werden en worden met over het algemeen weinig succes, pogingen ondernomen om veranderingen te brengen in de marktstructuur en de ermee samenhangende marktverhoudingen. In de eerste plaats kunnen kleine producenten
in afzetcoöperaties worden verenigd. In de tweede plaats kan een overheid
regulerend optreden. Aan het begin van dit hoofdstuk stond ik reeds stil
bij wat oudere pogingen van de Ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Economische Zaken om verandering te brengen in de bestaande situatie. Andere pogingen betroffen de decentralisatie van de Centrale Markt.
Zoals men in geval van de regionale markten kon zien, zet decentralisatie,
voor zover het een streven is naar verbreking van monopolieposities, weinig
zoden aan de dijk. Ofschoon de in overheidsrapporten gemaakte analyses
overigens van een diep inzicht getuigen, blijken de voorgestelde maatregelen niet of slechts ten dele te worden uitgevoerd. Ik denk in dit verband
met name aan het rapport 'Verhandeling Agrarische Produkten' van een
interdepartementale werkgroep van LVV en Economische Zaken (1967). In dit
rapport wordt de vinger onder andere op de zeer oude wond van versnipperde
initiatieven gelegd. De interdepartementale Werkgroep Reorganisatie Marktwezen (1978) doet daarnaast voorstellen om de afzet in stichtingsvorm te
institutionaliseren. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze
stichting zou het in opdracht van de overheid uitvoeren van een garantieprijsregeling moeten zijn. Verder wordt er veel aandacht aan decentralisatie van de Centrale Markt besteed. Een van de grootste problemen daarbij
is naar mijn mening dat de overheid zich, ondanks het ontbreken van een
organisatorisch kader, deskundigheid en voldoende 'politieke wil', toch
altijd een hoofdrol toebedeelt bij het oplossen van dit zeer complexe
vraagstuk. In het geval van LAK (Lands Agrarische Kernbedrijven), de COC
(Citrus Opkoop Centrale), men denke ook aan de eerder genoemde Landbouwprodukten Centrale en de Ophaal en Verkoop Service, blijkt dat overheidsingrijpen weinig effectief en altijd maar zeer tijdelijk van aard is.
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Meestal eindigen deze ondernemingen, zoals we nog zullen zien, als werkgelegenheidsobjecten, die middels subsidies in leven moeten worden gehouden.
In zijn aanbevelingen in een interne nota pleitte een ressortleider er dan
ook voor dat de overheid zich verre houdt van de verhandeling van agrarische
Produkten, daar 'dit slechts op een fiasco uit zou lopen'. Toch is het niet
verwonderlijk,dat de overheid zich een belangrijke rol toedicht. Geen enkele
organisatie of belangengroep blijkt in staat te zijn om de assymetrische
marktverhoudingen te doorbreken.

Over de positieve beleidsintenties, zoals die hun weerslag vinden in allerlei rapporten, merkt Cellarius terecht op:

Resumerend zou ik hier willen opmerken dat er in de loop der jaren
goede rapporten zijn verschenen. Het wekt evenwel enige verbazing
dat deze op de praktische situatie geen enkele invloed hebben gehad (1972: 22).

Een interessante verklaring voor het verschijnen van verschillende van
deze rapporten, een verklaring die de verbazing wat kan temperen, geeft
Cellarius zelf:

Het is mogelijk dat veel studies gemaakt zijn onder druk van de
door de EEG te financieren nieuwe Centrale Markt (idem).

De nieuwe Centrale Markt, die 2,5 miljoen gulden kostte en 1000 kramen
bevatte (in 1978 waren dat er 1900), kwam in 1970 gereed. De bouw ervan
bood een goede gelegenheid om een adekwate marktstructuur te ontwerpen.
Dergelijke plannen vormen meestal een integraal onderdeel van projecten,
waarin zowel aan technische als organisatorische dimensies aandacht wordt
besteed. Men kan zich terecht afvragen of bij een bepaalde politieke koers
de aandacht voor organisatorische en andere sociale dimensies niet op politiek-opportunistieche

gronden berust. Men komt zodoende niet slechts

aan de wensen van de financierder tegemoet maar stemt tevens ook de eigen
politieke achterban tevreden. Behalve in bovengenoemde verklaringen voor
het verschijnsel van de omvangrijke en minitieuze planning van de nationale
ontwikkel ing,kan ik mij goed vinden in die van Uaterston:

- 152 -

Heute scheint der nationale Plan neben der Nationalhymne und der
Staatsflage ein Symbol der Souveränität und der Moderniteit zu
sein (1968: 224).

Deze hypothese biedt voor Suriname een aannemelijke verklaring voor het
feit dat zelfs in een periode van vrijwel gehele stopzetting van de ontwikkelingsprojecten,het Surinaamse Planbureau onverminderd doorging met
het opstellen van ontwikkelingsplannen. Een aardige verklaring gaven
verschillende medewerkers van dit planbureau: men zou het zodoende niet
verleren.

Een alternatief afzetkanaal, waarin de handel geen rol speelde en dat
door de overheid was opgezet., vormde de verwerkende industrie. De opgezette fabriek SUCA, modern en goed geoutilleerd, zou een belangrijke
rol kunnen spelen bij de stimulering van de fruitproduktie.

Daar de

boeren te weinig konden leveren, bij fruitteelt kan men in tegenstelling
tot b.v. de groenteteelt niet zo snel op veranderingen in de vraag reageren,

de arbeiders daarentegen aan het werk en de machines draaiende

gehouden moesten worden, importeerde men vruchtextracten en pulp uit het
buitenland. Verder dan enkele leveringen op ad hoc basis door de boeren
kwam het niet. SUCA's belangrijkste bestaansgrond leek haar bijdrage aan
de werkgelegenheid. Om dit te begrijpen moet men een dergelijke ontwikkeling in de juiste politieke context plaatsen. SUCA was binnen de politieke verhoudingen van voor 1980 het geesteskind van het 'Creoolse'
Ministerie van Economische Zaken (het Ministerie van L W was 'Javaans'
of 'Hindoestaans'). Binnen het kader van politieke patronage moest het
Creoolse kiezersvolk, in Paramaribo geconcentreerd, beloond worden en
daar leende de werkgelegenheid in de bovengenoemde sappenfabriek zich
goed voor.
Voor het moeizaam van de grond komen van een verwerkende industrie in
Suriname zijn ook andere oorzaken aan te wijzen. Zo zijn de kosten voor
agrarische grondstoffen hoog, daar geen sortering van de produkten
vooraf plaatsvindt (de verwerkende industrie maakt vooral gebruik van
produkten van lagere kwaliteit). Verder is er sprake van onvoldoende
hoeveelheden en discontinuïteit in de leveringen. Ook boeren zijn goed
in staat de problemen te verergeren, door, tegen afspraken in, fruit van
inferieure kwaliteit te blijven leveren.
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Tegenover de in het voorgaande behandelde initiatieven, die alle gemeen
hebben dat zij door ministeriële leidingen gedragen werden en worden,
staan initiatieven van 'lagere overheden', zoals locale afdelingen van
het Ministerie van L W of individuele ressortleiders. Het gemeenschappelijke kenmerk van deze initiatieven is dat zij zelden of nooit ondersteund worden door de hogere echalons in de ministeriële hiërarchie.
Bovendien zijn zij vrijwel altijd voortgekomen uit actuele problemen
van de boeren, waarmee bovengenoemde, uitvoerende afdelingen en hun medewerkers geconfronteerd werden. Met name in het district Nickerie zijn
door zowel de ressorts- als projectleiding diepgaande analyses, die meer
een marxistisch karakter droegen, gemaakt van de veranderende positie yan de
zich transformerende kleine landbouw. Lag het accent in oudere studies op
technische gebreken, nu kwam het veel meer te liggen op de analyse van mechanismen, verantwoordelijk voor de afroming van het agrarisch surplus, of wel
op de scheve integratie van de agrarische producenten in de markteconomie.
Dit neemt niet weg dat ook andere factoren van invloed zijn op de verslechterende positie van de kleinere boeren. In werkelijkheid betreft het
hier een complex van met elkaar samenhangende factoren. Van Huis somt de
volgende met de marketing samenhangende factoren op: lage kwaliteit van
het produkt als gevolg van het hoge percentage rode rijst (waarvan de
consumptieve waarde overigens identiek is aan die van witte rijst); vermenging van verschillende variëteiten; irrigatie- en drainageproblemen;
het niet tijdig of in het geheel niet betalen van de prijs voor het geleverde produkt door opkopers; grote prijsschommelingen per oogst en tussen de verschillende oogsten; onzekerheid ten aanzien van het tijdig vinden
van een opkoper, waardoor men niet over voldoende krediet beschikt (de
opkoper als geldschieter) om op tijd een maaidorser te huren (veelal van
dezelfde opkoper); afhankelijkheid van drogers (meestal in het bezit van
handelaren); het ontbreken van een adekwaat, door de overheid opgezet,
alternatief afzetkanaal; tekort aan maaidorsers in combinatie met het
frequent niet nakomen van afspraken door machinehouders (1979: 267).
Uit het voorgaande kan men concluderen dat de toegang tot schaarse bronnen voor de producent vrijwel geheel versperd is door handelaren, door
wie men zodoende in een web van afhankelijkheidsrelaties geweven wordt.
Deze handelaren monopoliseren bovendien de exportkanalen.
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Daar marktregulering van hogerhand ontbrak, moest het voortouw door de
boeren zelf worden genomen. Coöperaties leken daartoe een geschikt middel
te zijn. Anderzijds poogde men in Nickerie van de kant van locale L W afdelingen andere instellingen, zoals de Landbouwbank voor het verstrekken
van seizoenskredieten en het Districtscommissariaat in verband met het
polderonderhoud, tot medewerking te bewegen. Deze medewerking werd verkregen, maar de coöperaties bleken een onvoldoende garantie te bieden voor
een wezenlijke verbetering van de marktpositie van de boeren. Hoewel ik
in het volgende hoofdstuk op deze materie terugkom, wijs ik er nu al op
dat er ook positieve resultaten zijn geboekt met coöperaties. De inkoop,
in het groot, van landbouwbenodigdheden als kunstmest en bestrijdingsmiddelen blijkt voordelen op te leveren. De huur van machines vergt minder
tijd en reduceert de onzekerheidsfactor aanzienlijk. De afzet daarentegen
levert nauwelijks voordelen op, kan soms zelfs nadelig uitpakken (idem:
278). Het is met name op dit laatste terrein dat coöperaties de meest geduchte tegenwerking van de handelsklasse ondervinden.

Ook buiten Nickerie hebben in de jaren '70, maar ook daarvoor en daarna,
LVV-medewerkers initiatieven op afzetgebied ontplooid, wat onder meer tot
de oprichting van veemarkten, zondagse markten en coöperaties heeft geleid.
In

samenwerking met de Coöperatie Kwatta (district Suriname) werd aan het

begin van de jaren '70 een veemarkt op veilingbasis opgezet,
Evenals dat het geval was met de verkoop van groenten via coöperaties, leverden de boeren slechts de mindere beesten aan de veiling, zij raakten deze
anders toch moeilijk kwijt, en verkochten de beste dieren direct aan de
handelaren of slagers. Dergelijke veemarkten, waartoe meerdere initiatieven
werden ontplooid, leidden dan ook een kwijnend bestaan en stierven een
stille dood.
Een ander, vermeldenswaard initaitief, dat meer zegt over het functioneren
van de overheid dan dat het voor wat de verbetering van de marktpositie
der kleinere boeren betreft zoden aan de dijk zet, vormen de zogenaamde
zondagse markten. Enkele ressortleiders uit de ressorten rond de hoofdstad en
Saramacca kwamen op het idee om in de periode van overproduktie een
ternatief

al-

afzetkanaal op te zetten middels de creatie van op zondagen te

houden markten. Op deze markten zouden de landbouwers zelf hun Produkten
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aan de consumenten verkopen, terwijl de organisatie en supervisie van de
markten

in handen, van LW-ambtenaren kwam. In de verschillende commissies

zaten ook ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur en boeren. Het meeste werk kwam op de schouders van LVV-medewerkers
12)
te rusten.
De markten werden op terreinen van de overheid opgezet.
De leiding van het Ministerie van L W hield zich afzijdig of vond het een
riskante onderneming. Slechts van de kant van districtscommissarissen on
dervond men actieve steun. Met name in het district Saramacca was dat het
13)
η
geval.
In 1979 werden drie zondagse markten opgezet, te weten in Groningen
(administratief centrum van het district Saramacca), op het LW-terrein
aan het Middenpad van Kwatta in de groentetuin van Suriname en op De Nieuwe
Grond aan het Pad van Wanica, ten zuiden van Paramaribo. Het totaal aantal
verkoopstands bedroeg 250. Deze werden vooral bezet door kleinere boeren.
Grotere, commerciële groentetelers beschouwden de markten als een te
beperkte afzetmogelijkheid.
De markt in Saramacca was maar een kort leven beschoren. De markt lag
namelijk te ver van de hoofdstad (45 km), terwijl de locale vraag te beperkt was. Bovendien ondervond deze markt concurrentie van die in Kwatta.
Na enkele maanden, de markt werd slechts een maal per maand
gehouden en

vormde voor stedelingen een recreatieve gelegenheid, moest

men hem dan ook sluiten. De begeleiding van deze markt van overheidszijde
was intensief en effectief, wat te maken had met de inzet van de ressortleiding en de districtscommissaris. De twee andere markten, beide op ongeveer 10 kilometer afstand van het centrum van Paramaribo en goed bereikbaar per openbaar vervoer, boden meer perspectieven, werden vaker gehouden
en bestaan nog steeds (zie ook hoofdstuk 7 ) .

Wanneer men de ontwikkeling van de zondagse markten aan een analyse onderwerpt, dan kan men allereerst constateren dat de markten qua opzet
(frequentie, hoeveelheid stands, regels en begeleiding) voorwaarden
boden voor een goed functioneren. Al spoedig begon echter ook dit initiatief
scheuren te vertonen, waar met name ook de boeren debet aan waren. In de
eerste plaats betrof dat het prijsniveau. Het aantrekkelijke van de zondagse
markten was de afwezigheid van de tussenhandel, waardoor de winstmarge van
deze handel verdeeld kon worden tussen consumenten en producenten.
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De nieuwe, open verkoophal van de zondagse markt aan het Middenpad van Kwatti
op een zondagmorgen,

AÎTAEIrmSTREKEH G*

De coöperatieve winkel van de In- en Verkoopcoöperatieve Kwatta en Omstreken aan het
Middenoad van Kwatta.

Het prijsniveau zou volgens afspraak bovendien 15% lager liggen dan op
de Centrale Markt. In de praktijk bleek echter dat,zodra de prijscontrole
verslapte, de boeren ertoe overgingen hogere prijzen te vragen en het
niveau tot dat van de Centrale Markt steeg. Het gevolg was dan ook een
stagnatie in de vraag. Bij een gelijk prijspeil is het voor de consument
even aantrekkelijk om naar de Centrale Markt te gaan vanwege het grotere
assortiment, dagelijkse bereikbaarheid en de nabijheid van andere winkels.
Een ander probleem, waar de zondagse markten steeds meer mee te maken
kregen, waren de opkopers. Zo hebben zij een poging gedaan om de zondagse
markt van Groningen in zijn geheel op te kopen. Aan de andere kant, een verschijnsel waar men vooral op de markt aan het Pad van Wanica mee te maken
kreeg, infiltreerden zij middels verkopers, dus boeren, op de markt. Onder
bepaalde omstandigheden, bij voorbeeld bij schaarste, kwamen zij op uitnodiging van de marktleiding met hun produkten op de markt. Hun lagere
prijzen dwongen de boeren hun prijzen ook te verlagen, soms tot onder
het afgesproken niveau. De oorzaak van de schaarste was dat er in de omgeving van De Nieuwe Grond weinig groenten geplant worden en men zodoende
regelmatig met tekorten kwam te zitten. Aanvankelijk wilde men deze tekorten aan laten vullen door boeren uit de groentetuin. Toen handelaren
er achter kwamen wie deze boeren waren, kochten zij hun produkten op,
waardoor deze boeren hun afspraken niet na konden komen. Ook werden zij
gechanteerd met het dreigement dat, indien zij wel aan de markt zouden
leveren, zij niet meer bij deze handelaren terecht konden met hun groenten.
Eenmaal op de zondagse markt van De Nieuwe Grond kon men de handelaren
niet meer eenvoudig weren. Slechts ernstige protesten van de verkopers
leidden tot hun uitsluiting. Uit deze affaire bleek ook hoe moeizaam de
samenwerking tussen de ministeries kan verlopen. Zo negeerde de voorzitter van het centraal marktcomitee, een bestuursopzichter van het Ministerie
van BZ&D, het besluit van de leden van dit comitee, waar medewerkers van
het Ministerie van L W

in domineerden, om de handelaren te weren. Hij als

voorzitter was namelijk bij de vergadering, waarop het besluit viel, niet
aanwezig en zonder hem kon men een dergelijk belangrijk besluit zijns inziens
niet nemen. Het probleem ligt voor de standhouders, wanneer zij zelf niet
in staat zijn een voldoend aanbod te leveren, anders. In dergelijke gevallen
ontpoppen zij zich zelf als handelaartjes en kopen groenten op bij collegaboeren in de eigen omgeving. Dit is nog niet zo eenvoudig. Opkopers bieden
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dan namelijk betere prijzen en het animo om op de markt te verkopen neemt
drastisch af.
Ik wil tot slot nog in het kort stil staan bij de houding van de initiatiefnemers van de zondagse markten tegenover opkopers. Hun beleid was er
niet op gericht om de tussenhandel in het algemeen uit te schakelen. Dit
zou anders zonder enige twijfel tot een confrontatie leiden en het initiatief ernstig kunnen schaden, daar de markten geenszins een volledig alternatief voor bestaande afzetkanalen vormden. In eerste instantie werden de
markten naar buiten toe als een extra afzetkanaal gepresenteerd, die diende
om in tijden van overschot produkten tegen voor de boeren acceptabele
prijzen te kunnen verkopen. Toch werden de markten door de handelaren wel
degelijk als bedreigend ervaren. Het gevolg hiervan was dat zij boeren,
die stands op de markt hadden, lagere prijzen gingen bieden of in het geheel niets meer van hen opkochten. Vandaar de druk van de kant van de boeren
op de marktleiding om meer marktdagen te organiseren om de afhankelijkheid
geheel te doorbreken. Ook poogden enkele boeren de stands op de Centrale
Markt, die men in het verleden aan de opkopers had verkwanseld, weer terug
te krijgen. Meer marktdagen zou inderdaad

betekenen dat de boeren losser

kwamen te staan van de opkopers. Het zou echter zowel voor de boeren zelf
als voor de overheid meer inspanning, wat tijd en energie betreft, betekenen en dat zat er voor dat moment nog niet in.

Coöperaties hebben eveneens een zekere rol gespeeld bij de afzet van groente
en fruit. Hun betekenis is echter niet zo groot als van die in de rijstsector.
Onderstaand zal ik enkele meer recente pogingen om groenten coöperatief af
te zetten behandelen. Om te beginnen ging de machtige Coöperatie Kwatta
bij de opening van de nieuwe Centrale Markt ertoe over groente en fruit op
deze markt aan de consument te verkopen. Men deed dit nadat het Ministerie
van Economische Zaken druk had uitgeoefend op de coöperatie om de afzet ter
hand te nemen. Men hoopte zodoende zowel de producent als de consument van
een betere prijs te laten profiteren. De praktijk van deze coöperatieve
afzet pakte echter anders uit.

Uit (...) onderzoek is o.a. gebleken dat bij leden niet alle produkten worden opgehaald, zodat veel landbouwers toch nog weer
aangewezen zijn op andere handelaren. Ook worden op kosten van de
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coöperatie produkten verhandeld van niet-leden. De administratie
van de coöperatie is zeer slecht (toen men in 1976 bij het aantreden van een nieuwe voorzitter de boeken grondig liet controleren, bleek er een tekort te zijn van f. 60.000,- J.M.). Alleen
de transporteur-opkoper van de coöperatie weet b.v. hoeveel hij
per dag verhandelt en verdient. De landbouwers hebben op de
prijzen die ze van de coöperatie ontvangen net zo weinig controle
als op die van andere handelaren. Ze hebben dan ook weinig vertrouwen in de coöperatie. Het bewijs hiervoor is dat zelfs een
lid ongeveer 75% van zijn produkt laat verhandelen door een handelaar en 25% door de coöperatie. De realiteit is dat de transporteur-opkoper-verhandelaar in feite precies zo zijn zaken doet als
iedere andere handelaar, met dit verschil dat hij bovendien loon
ontvangt van de coöperatie (Cellarius, 1972: 36).

Al spoedig bleek dan ook dat de coöperatie haar stand, die zij nooit van
harte had begeerd, aan een handelaar had verloren.
Een ander, tot op zekere hoogte vergelijkbaar beeld

biedt ons de in 1979

opgerichte Landbouwcoöperatie Saramacca. In 1980 werd door deze coöperatie een experiment gestart met de afzet van groenten. De leden voelden
daar aanvankelijk weinig voor. Hun belangstelling ging meer uit naar een
coöperatieve winkel voor landbouwbenodigdheden, een winkel die dan ook
als eerste werd opgezet. Coöperatieve afzet vond men te riskant; men had
er negatieve ervaringen mee. De adviseurs van het Ministerie van L W
beschouwden de afzet als een urgenter probleem en wisten, gezien hun do.
.
.
.
.
14)
minante positie binnen de coöperatie, hun voornemen door te zetten.

De

coöperatie had de wind mee dank zij de steun van de militaire leiding
direct na de staatsgreep van 1980. Men kreeg een verkoopstand op de Centrale Markt, die al spoedig verruild werd voor een beter gesitueerde. Deze
hadden de militairen van de grootste handelaar afgenomen. Ondanks deze
steun veranderde het verkoopgedrag van de boeren nauwelijks. Vroegere
mislukkingen met afzetcoöperaties en angst voor de reactie van de opkopers,
die aankondigden de coöperatie binnen drie weken van de Centrale Markt te
zullen verjagen, hadden een zeer terughoudende opstelling tot gevolg. Men
wilde eerst de kat uit de boom kijken alvorens met het experiment volledig mee te doen. Het gevolg was dat men aan de coöperatie produkten van
mindere kwaliteit leverde; de beste kwaliteit ging naar de oude opkopers.
In tijden van schaarste, wanneer de opkopers betere prijzen betalen,
leverde men zelfs niets aan de coöperatie. De verhouding van de boer tot
respectievelijk de opkoper en 'zijn' coöperatie is te vergelijken met die
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tot de geldschieter, meestal tevens opkoper, en de coöperatie:

Harsh as it may sound, the ordinary peasants find the moneylender indispensable; and the services of the cooperative, by
contrast, are dispensable (Thorner, 1964: 27).

Bij kleine coöperaties doet zich bovendien het probleem voor dat men om
aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen van anderen, bij voorbeeld van
handelaren en niet-leden, produkten moet kopen. Dit verschijnsel ging
zich overigens bij de bovengenoemde coöperatie in Saramacca, een relatief
grote coöperatie, ook steeds meer voordoen, wat verklaard kan worden uit
de weigering van leden om aan de coöperatie te leveren.

Uit het voorgaande kan men concluderen dat coöperatieve afzet geen effectief middel vormt om de marktpositie van de boeren te verbeteren. Bij
beide coöperaties, die representatief zijn voor de situatie buiten
Nickerie, was er sprake van interne uitholling als gevolg van een ondoelmatig beleid van de coöperatie. Leden beschuldigden de coöperaties van
onacceptabele opkoperspraktijken. Hier staat tegenover dat men zelf door
zijn verkoopgedrag de bestaande marktverhoudingen in stand hield. Een
vergelijkbaar gedrag zagen we ook in geval van de zondagse markten. Wil
men marktverhoudingen wijzigen, dan is het absoluut noodzakelijk hun aard
beter te leren kennen. In de volgende paragraaf zal ik daartoe een poging
wagen.

Verticale afhankelijkheidsrelaties: aanzet tot een verklaring

Wolf

(1966) beschouwt de binnen peasantgemeenschappen gevormde coalities als

afhankelijkheidsrelaties tussen ongelijke en gelijke sociale partners,
die verschillende vormen aan kunnen nemen. Het meervoudige karakter wordt
daarbij bepaald door economische, sociale, culturele en politieke dimensies. De coalitievorming tussen ongelijken, waar mijn speciale aandacht
naar uitgaat, is dyadisch van aard, dat wil zeggen dat zij door slechts
twee sociale partners wordt gevormd, namelijk een patroon en zijn cliënt.
Dit biedt aan de machtigere partij ruimte om de ondergeschikte partij
te exploiteren. Een ander belangrijk kenmerk van deze coalitievorm is dat
hij standvastig en langdurig is en berust op een vertrouwensbasis.
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Plaatst men naast het bovenstaande de afhankelijkheidsrelaties tussen
boeren en handelaren in Suriname, dan blijken zij op de volgende punten
ervan af te wijken. In de eerste plaats betreft het in het Surinaamse geval geen volgroeide vorm van verticale coalities in de zin van Wolf. Er
is sprake van een streven naar deze vorm vanuit het niets in de contractperiode. Men kan stellen dat op het 'interface' niveau de handelaar, die
zijn positie dankt aan het ingebed raken van de boerenproduktie in de
markteconomie, streeft naar het inpassen van deze positie in geaccepteerde
coalitievormen, zonder, zoals we nog zullen zien, daar geheel afhankelijk
van te zijn.
Een goede indicatie van het succes van het eerdergenoemde streven biedt
het volgende voorbeeld. Het betreft de wens van een Nickeriaanse coöperatie
om maaidorsers te kopen. Om tot deze aanschaf over te kunnen gaan, moest de
coöperatie geld lenen van de leden. Een aantal van deze leden vroeg handelaren, tevens exploitanten van landbouwmachines, om advies. Uiteraard
raadden deze laats ten het tekenen van het contract af. Zij verkondigden
dat het bestuur van de coöperatie en de adviseurs, medewerkers van het
Ministerie van L W , de leden met onverantwoorde risico's zouden opladen.
Enige leden tekenden het contract dan ook niet. Hun vertrouwen in de
handelaar was groter dan in de coöperatie.
Tegenover het streven van handelaren om economische verhoudingen in de in het
land van herkomst gebruikelijke coalitievormen in te bedden,staat een vergelijkbaar gedrag van boeren. In beide gevallen zijn deze boeren daar het
dupe van. In het volgende hoofdstuk zal men kunnen lezen hoe dat bij cooperaties in zijn werk gaat.

Een specifiek Surinaams proces heeft de vorming van traditionele verticale
afhankelijkheidsrelaties onmiskenbaar bevorderd. Het hangt nauw samen met
de voortschrijdende politieke en demografische integratie van de Hindoestaanse gemeenschap in de Surinaamse, die zich tijdens en na de tweede
wereldoorlog voltrokken. In de oorlogsjaren verschijnen steeds meer Hindoestanen op de stedelijke arbeidsmarkt. Door de Creoolse, stedelijke bevolking worden deze goedkope arbeidskrachten als concurrenten ervaren (vgl.
Van Lier, 1977: 190). Daarnaast ontstaan na de oorlog politieke partijen
op ethnische basis (Dew, 1978). Tegenstrijdige belangen der respectieve
bevolkingsgroepen drijven deze in de armen van de nieuw gevormde politieke
elites. Hoe effectief de met deze elites verbonden handelaren binnen de
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nieuwe afhankelijkheidsvormen de eigen belangen af kunnen schermen, waarbij
speculatie op vaak latent aanwezige ressentimenten een belangrijke schakel
vormt, moge uit het volgende voorbeeld blijken. Een Creoolse ressortleider
ondernam medio jaren 1970 in het district Suriname pogingen om de afzet
van groenten coöperatief aan te pakken. Om dit streven te torpederen schakelden opkopers de eigen Hindoestaanse politici in. Deze politici hielden
de boeren voor dat de bedoelingen van de ressortleider wel politiek van
aard moesten zijn; hij zou de boeren willen winnen voor zijn eigen Creoolse
partij. Het was namelijk verkiezingstijd en op de voorruit van zijn pick-up,
waarmee hij de produkten van de boeren ophaalde, prijkte een stikker van
deze partij. Het experiment mislukte mede om deze reden. Andere onderzoekers
constateren bovendien een positieve correlatie tussen de opkomst van nieuwe
opkopers en de toename van de invloed van de politieke partij en,waar zij
lid van zijn (Mustadja en Patmo, 1977: 77).

Het belangrijkste verschil tussen de verticale afhankelijkheidsrelaties ,
die Wolf ons voor peasantgemeenschappen schildert en die welke men in
Suriname aantreft, is het in het laatste geval overheersende gewicht van
economische drijfveren en daardoor het ontstaan van relaties tussen producenten en opkopers van meer commerciële aard. In tegenstelling tot de
doorsnee niet-westerse entrepreneur,die zijn economische macht dankt aan
de mobilisatie van sociale relaties, ontwikkelt de Surinaamse handelaar
sociaal voordelige relaties dank zij zijn positie als handelaar. Economische macht,die in beide gevallen het primaire doel vormt,kan het in
Suriname echter steeds beter stellen zonder andere vormen van macht,
waarover straks meer.
Beschouwt men verder Surinaamse handelaren in het licht van het onderscheid tussen monopsonie en monopolie,dan bestaan er nog andere verschillen met niet-westerse entrepreneurs elders. Bij monopsonie is er sprake
van één koper of een groep van samenwerkende kopers (men spreekt dan van
oligopsonie; een soort kartel) en een grote groep van aanbieders, in ons
geval agrarische producenten. In geval van monopolie is er daarentegen
sprake van vele kopers, boeren die allerlei landbouwbenodigdheden behoeven,
en slechts een beperkt aantal aanbieders van deze produkten en overigens
ook van diensten (Wharton, 1961: 2-3).
Een monopsoniepositie kan,behalve met de straks te behandelen mechanismen
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versterkt worden,wanneer een handelaar ook een monopoliepositie inneemt.
Er is sprake van 'interlinked markets' op het moment dat dezelfde handelaar of groep van handelaren zowel de afzetmarkt, de markt voor landbouwbenodigdheden als ook de kredietmarkt beheerst. Dit verschijnsel doet zich
veelvuldig in India en elders in Azië voor (zie voor India Bharadwaj,
1985: 12 e.V.).
Hoewel de monopsonie- en oligopsoniepositie der Surinaamse handelaren
sterk ontwikkeld zijn, is dat niet het geval met hun monopoliepositie.
In dit laatste verband spelen in geval van de verkoop van landbouwbenodigdheden grote ondernemingen, o.a. Shell, en importfirma's een hoofdrol.
De geldmarkt wordt tot op zekere hoogte door geldschieters, wat meestal
handelaren zijn, beheerst. Daar boeren echter vaak over een eigen vermogen
beschikken, dat deels als familiaal vermogen te beschouwen is, en de institutionele kredietverstrekking met name binnen de moderne rijstsector,
waar de kredietbehoefte het grootste is, redelijk ontwikkeld is, kan men
bezwaarlijk spreken van een monopoliepositie der handelaren op deze markt.
In de Nickeriaanse rijstsector pogen handelaren een gecombineerde monopsonie- en monopoliepositie te verwerven door middel van de in hoofdstuk 3
besproken verticale integratie in het produktieproces.

Een belangrijk gevolg van het onderling verweven raken van markten, en
daarmee de frustratie van het vrije spel der marktkrachten, is dat de
kapitalisering van de Surinaamse landbouw in zijn zuivere vorm en dus van
de verdergaande proletarisering van de agrarische bevolking afgeremd
worden. In een dergelijke situatie is er, om in markttermen te spreken,
sprake van prijsinelasticiteit van het aanbod. Dat wil zeggen dat verandering van de prijs weinig of geen effect heeft op het aanbod (Wharton,
1962: 10). Het constante aanbod verklaart Wharton, zonder dit hard te
kunnen maken, op grond van een tegengesteld effect, die prijsdalingen hebben op de produktie: boeren die geen alternatieve inkomstenbronnen hebben
zien zich genoodzaakt om meer te gaan produceren om het inkomen op een
gelijkblijvend peil te houden. Heeft men die bronnen wel, dan neemt de
produktie af. In Suriname bevestigt de ontwikkeling in de groentesector
wel de hypothese van Wharton in die zin dat bij te lage prijzen veel
boeren in de loop der tijd niet-landbouwkundige activiteiten zijn gaan
ontplooien. In de rijstsector blijft daarentegen de produktie der
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afzonderlijke boeren ondanks grote prijsfluctuaties en de aanwezigheid
van alternatieve inkomstenbronnen vrij constant.

Er bestaan verschillende mechanismen die een handelaar ter beschikking
staan om zijn monopsomiepositie te versterken. Wharton (idem: 5-7) onderscheidt er een zevental van: 1. legale macht; 2. illegale macht; 3, economische macht; 4. technische en natuurlijke macht; 5. culturele macht;
6. psychologische macht en 7. educatieve en informatieve macht. Past men
deze analytische categorieën toe op de Surinaamse situatie, dan levert
dat het volgende beeld op:
ad 1. Legale macht verkrijgen handelaren vooral door de door de overheid
verstrekte exportvergunningen. In de moderne rijstsector wordt de handel
rond 1980 beheerst door een vijftal handelaren, allen in het bezit van
een exportvergunning.

In de groentesector geldt dat met name voor de

twee grootste handelaren.
ad 2. Illegale macht (dwang, geweld, bedreiging met geweld) is een,voor
zover mij bekend,vrijwel onbekend verschijnsel in Suriname.
as 3. Economische macht is vooral gebaseerd op de beheersing van markten
en distributienetwerken. De omvang hiervan is voor Suriname hierboven
voldoende naar voren gebracht.
ad 4. In het geval van technische en natuurlijke macht maakt Wharton een
onderscheid tussen twee typen, namelijk het 'locational' type (geografisch
isolement en geseggregeerde markten) en een technisch type (bijzondere
fysieke, produktie- en verwerkingskenmerken van een produkt of dienst). In
agrarisch

marginale gebieden, zoals in het district Saramacca, komt het

eerste type het meest voor. Het technische type doet zich daarentegen bij
alle bederfelijke gewassen gelden. Met name het ontbreken van verwerkingsfaciliteiten bij de kleine producenten van rijst dwingt dezen om direkt
na de oogst hun produkten te verkopen en maakt ook coöperaties vrijwel
machteloos.
ad 5. Culturele macht in de vorm van 'particularistic' of diffuse sociale
relaties tussen handelaren en producenten. Dit mechanisme treft men in
Suriname eveneens aan. Zo merkte eens een jonge boer tegen mij op dat
hij wel besefte dat zijn opkoper hem te weinig bood, maar, verzuchtte hij,
het is tenslotte je 'oom' en dan moet je wat door de vingers kunnen zien.
Een ander voorbeeld van de 'culturele macht' van handelaren betreft een
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boer,die voor een betere prijs zijn produkten aan een met een politieke
partij verbonden non-profit afzetorganisatie kon leveren. Omdat zijn oude
opkoper hier machteloos tegenover stond, schakelde hij de vader van de
boer in, waar hij wel grote invloed op had vanwege een sociaal verankerde
handelsrelatie en verschuldiging. Om zijn vader niet in de problemen te
brengen, verbrak de boer zijn kontakten met de genoende afzetorganisatie.
Andere manifestaties van culturele macht zijn de ondersteuning van het
verenigingsleven in de eigen gemeenschap en het leiden van een vroom
religieus leven. Vooral op oudere boeren maakt dit grote indruk.
Ad 6. De psychologische macht van handelaren leidt tot een gevoel van
volledige afhankelijkheid en daardoor mogelijk irrationeel gedrag. Boeren
beseffen dat het loslaten van een opkoper zowel economische als sociale
repercussies kan hebben. In Suriname ziet men dan ook hoe terughoudend
boeren zijn bij afzetexperimenten met bijvoorbeeld coöperaties. Er leeft
bij de boeren een duidelijk besef van de onvervangbaarheid van handelaren.
Ad 7. De macht van gebrek aan kennis van en informatie over alternatieve
afzetkanalen en prijzen speelt in Suriname, zoals men in een voorgaande
paragraaf kon lezen, het sterkst in geïsoleerde gebieden.

Ofschoon men uit analytische overwegingen een typologie van afhankelijkheidsmechanismen à la Wharton kan ontwikkelen, is de feitelijke situatie
aanmerkelijk gecompliceerder en blijken de genoemde mechanismen elkaar
wederzijds sterk te beïnvloeden. De werking van dit complex komt gedeeltelijk naar voren in de onderstaande analyse van Mustadja en Patmo. Zij
deden zowel in Hindoestaanse als Javaanse dorpen, relatief geïsoleerd
gelegen op de rechteroever van de Commewijne rivier in het district
Commewijne, onderzoek. Hun aandacht ging zowel naar Hindoestaanse als
Javaanse opkopers uit, waarbij de eerste categorie in de meerderheid was
(vgl. Van Wengen, 1966:34-35). 16 ^

Een opkoper neemt binnen de gemeenschap een positie in. Zijn
positie is de plaats die hij ten opzichte van de dorpsgenoten
inneemt. Hij krijgt van de gemeenschap vanwege zijn positie een
bepaalde waardering. Heeft de dorpsopkoper nog andere posities,
bijvoorbeeld die van familielid, van dorpsbestuurslid e.d., dan
verwerft hij een sociale waardering in termen van hoog of laag.
Het dorp geeft aan zijn posities een sociale waardering, die bepaald wordt door zijn verrichtingen in de verschillende hoedanigheden. Een waardering, die hij krijgt uit één positie,
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moeten we niet los zien van andere verkregen waarderingen die
mede bepalend zijn voor deze ene positie. Wanneer men in een
dorp spreekt van een goede opkoper, dan bedoelt men niet anders
dan dat zijn onbaatzuchtigheid (is een sociale waardering) ook
toegeschreven moet worden aan andere positie-waarderingen. Bijv.
omdat hij als dorpsbestuurslid hard werkt, omdat hij naar buiten
de woordvoerder is en de dorpsbelangen behartigt en/of omdat hij
lid is van een bepaalde familie. Zo'n familie kan door de klein
schaligheid van het dorp gelieerd zijn aan meerdere of alle fa
milies. Het dorp is dan een grote familie (1977: 74; onderstre
pingen van de auteurs, J.M.).

En dan volgt de beschrijving van een van deze opkopers:

... in vissersdorp G woont een opkoper. Hij is de enige opkoper
in G. Hij heeft binnen de gemeenschap een hoog sociaal aanzien.
Hij heeft nl. verschillende posities. Hij is de religieuze
voorganger (dus moslim; dit duidt op een Javaanse gemeenschap,
J.M.) woordvoerder en informele leider. Bovendien is bijna ieder
een familie van hem. Als woordvoerder en informele leider komt
hij voor het dorp op. Hij treedt met de overheid in contact om
bijv. een recreatie-zaal, electriciteit en water, te verkrijgen.
Vaak is hij de organisator van uiteenlopende manifestaties. Zijn
huis staat voor iedereen open. Voor adviezen spreekt men hem aan.
Hij doet onder meer voor degenen, die produkten aan hem leveren,
inkopen in de stad. Ook kunnen dorpelingen geld van hem lenen
(idem).17)

Een ander voorbeeld:

... Ζ is reeds jaren opkoper in het dorp. Hij is tevens dorps
bestuurslid (dit duidt eveneens op een Javaanse gemeenschap,
J.M.) en actief op sociaal culturele en recreatieve terreinen.
Deze posities nam hij vóór zijn opkoperschap in. Hij geniet vanwege
al deze activiteiten een zekere populariteit onder de dorpelingen ... (idem: 75).

Met het uitvoerig citeren van Patmo en Mustadja heb ik een bepaalde bedoeling, namelijk het nuanceren van het negatieve beeld rond de handelsklasse. Er bestaat ook een andere reden voor deze nuancering. Voor veel
boeren is de handelaar een referentiekader. Zo beschouwen vooral grotere
boeren, dank zij hun grotere sociale mobiliteit, het beroep van opkoper
als een begerenswaardig doel (Van Steekelenburg, 1969: 30).
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Het bovenstaande complex van factoren, die de monopsoniepositie van
handelaren versterken,overziend, kan men met Wharton concluderen dat:

... governmental policies and programs which aim at eliminating
a multi-functional dealer's socially undisirable monopsonistic
gains, but which fail to realize or take account of the multiple
and interrelated aspects of his operation are doomed to failure.
The small farmer will not transfer his customs or allegiance to
a governmental operation which only markets his product but does
not provide credit. Nor will the smallholder be able to shift if
he is still in debt to the dealer as merchant. Thus, any governmental program which attacks only one facet of the monopsonist's
power is inadequate (1962: 22).

- 167 -

Noten bij hoofdstuk 5

1. Ook het huidige isolement, ontstaan als gevolg van het stopzetten van
de hulp uit Nederland in 1982, dwingt Suriname in de richting van
zelfvoorziening. Deels wordt deze koers ook bewust gevolgd door de
overheid. Gezien echter de afname van de algemene economische activiteit heeft dit geen gunstig effect op de vraag naar agrarische produken.
2. Dit aspect van de marktpositie der kleinere boeren blijft in mijn
studie onderbelicht. Mijn belangstelling gaat op deze plaats namelijk
uit naar de tuinbouwsector en met name naar de relatie tussen producenten en verhandelaars van agrarische produkten.
3. In 1975 bedroeg de produktiewaarde van groenten en andere een-jarige
gewassen (aardvruchten, pinda, peulvruchten, etc.) f.4.479.000,-; in
1983 was dat f. 11.249.000,-. Ter vergelijking: de produktiewaarde
van rijst was in 1975 f. 33.291.000,- en in 1983 f. 70.289.000,(Ministerie van LVV&B, 1984; het betreft hier niet-gecorrigeerde
bedragen).
4. De Noodmarkt, gelegen in het zuidelijk deel van Paramaribo, is medio
jaren '60 opgezet en verving gedurende enkele jaren de Centrale
Markt,die verbouwd werd. Na de opening van de nieuwe Centrale Markt
heeft de Noodmarkt een noodlijdend bestaan geleid. Lange tijd is
overwogen om deze markt een rol te laten spelen in het streven naar
decentralisatie van de Centrale Markt.
5. De oost-west verbinding is de weg die parallel aan de kust loopt van
Nieuw Nickerie in het westen tot Albina in het oosten en ongeveer
400 km lang is.
6. Dit onderscheid is niet verwonderlijk daat EZ als 'Creools' ministerie
haar kiezersvolk in de stad vindt en LVV als 'Javaans' of "Hindoestaans'
ministerie (dit alles bij de politieke verhoudingen van voor 1980) zijn
aanhang op het platteland heeft.
De Bruijne is van mening dat de zwakke marktpositie der kleine boeren
evenzeer uit dit soort overheidspolitiek verklaard kan worden als uit
de handelsrelaties (1976: 77). Mijns inziens gaat dit voor Suriname
niet op en moet men de zwakke marktpositie primair verklaren uit de
marktverhoudingen. Was dat niet het geval, dan kan men geen verklaring
bieden voor het feit dat tussen 1957 en 1967 de prijzen van groenten
vervijfvoudigden en eind jaren '70 de prijzen van de belangrijkste
voedselgewassen (cassave en bananen) met 100 à 150% stegen (Ministerie
van LVV, n.d.)
7. In 1920 is een eerste poging door de toenmalige overheid gedaan om in
Paramaribo een veiling voor de produkten van de kleine landbouw op te
zetten.
Niettegenstaande men op grond der bestaande belangstelling
bij de oprichting anders had mogen verwachten, is die poging
mislukt, daar de kleine landbouwers hun producten niet willen
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geven zonder zelf den verkoopprijs te kunnen bepalen en een
aantal kooplieden hunne medewerking aan die wijze van verkoop
onttrokken. Het conservatisme aan beide zijden won het ...
(Snellen, 1933: 158).
8. Veel voorkomende, al of niet gecombineerde gewasspecialisaties zijn
onder meer witte kool en bonen; boulanger, antroewa en peper; tajerblad; tomaat; peper; soepgroente (selderie); kouseband.
9. Overproduktie betreft voornamelijk en in volgorde van belangrijkheid
de volgende gewassen: kool, tomaat, kouseband, boulanger, tajerblad,
komkommer en peper.
10. De transportkosten zijn in Suriname niet slechts afhankelijk van de
afstand maar ook van het oversteken der rivieren voor zover er geen
vaste oeververbinding bestaat tussen de districten en Paramaribo.
Een andere consequentie van het ontbreken van vaste oeververbindingen,
zoals dat tot eind jaren '70 het geval was met het district Saramacca,
is dat wanneer men 's morgens met het veer oversteekt men om een goede
prijs te maken te laat op de Centrale Markt komt.
11. Voor moeilijk houdbare produkten zoals vele fruitsoorten,zou de markt
vergroot kunnen worden met behulp van een verwerkende industrie. Over
de teelt van citrus merkt Panday op:
Expansion of production to make citrus cultivation a lucrative
profession largeley depends on such processing industries. This
would help greatly in solving the export problems. If the juice
is preserved for a longer period this would overcome the difficulty of time and distance, while making the article less
bulky. To create markets for such products becomes much easier.
Both public as well as private efforts are, however, required
to create and maintain such industries (1959: 196).
12. Het opzetten en exploiteren van de markten bracht veel overwerk met
zich mee voor de LW-medewerkers. Aangezien er hier sprake was van individuele initiatieven van ressortleiders, was het niet eenvoudig om
dit overwerk vergoed te krijgen. Terecht vond men op het Ministerie
van L W dat de markten uiteindelijk zichzelf zouden moeten kunnen bedruipen, wat ook is gebeurd.
13. Het is niet ongebruikelijk om de bevolking, met name marginale groepen,
tot participatie aan de eigen ontwikkeling te stimuleren. Soms kan het
ook andersom. Zo beschouwde een districtscommissaris de uitnodiging
voor de opening van een der markten, die gericht was aan de ministers
van L W en BZ&D, '... in het kader van mobilisatie en participatie
van de regering'.
14. Tevens onderzochten deze adviseurs de mogelijkheden om te exporteren.
Aan een vergelijkbaar plan werkte ook een ministeriële werkgroep, die
daarvoor over een bedrag van f. 100.000,- beschikte, terwijl het individuele initiatief van bovengenoemde adviseurs op geen enkele manier
werd ondersteund. Daarmee negeerde het ministerie haar eerdere belofte
de coöperatie bij de export te betrekken.
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15. De Jonge geeft voor Madura ook treffend weer hoe handelaren dank zij
hun financiële positie in staat zijn hun status te verhogen. Religieuze activiteiten dienen in eerste instantie ter compensatie van de
lage status van het beroep van handelaar (1984: hfd.9). Een andere
functie ervan is de versterking van het hiërarchisch georganiseerde
handelsnetwerk door vergroting van meervoudige, verticale coalities.
Een vergelijkbare functie hadden deze activiteiten ook voor andere
netwerken.
16. De dominantie van Hindoestaanse opkopers is in de groentesector niet
absoluut. Uit bijlage 10 blijkt dat typisch Javaanse concentraties in
Saramacca, zoals het Soemita project, Sidoredjo en Dampoentong, door
Javaanse handelaren worden bediend. Van Wengen beschouwt dit echter
als 'kruimelhandel' (1966: 58). De grote handelaren zijn ook in
typisch Javaanse gebieden Hindoestaan.
17. Uit het voorbeeld doemt het beeld op van de handelaar als entrepreneur en broker. Wolf (1956: 1075) rekent dit type tot de categorie
van personen die op het interface niveau een schakel vormt tussen
het locale en het supralocale vlak. Deze categorie verhindert een
breder contact tussen beide vlakken. In Surinatne heeft de handelaar
deze positie nooit helemaal kunnen verwerven. Gezien de kleinschaligheid van de Surinaamse gemeenschap, met als gevolg een grotere frequentie van face-to-face relaties, en het onderlinge wantrouwen zocht
men bij voorkeur zelf naar openingen tussen beide vlakken. Daar komt
nog bij dat de gemiddelde Surinaamse opkoper meer handelaar in westerse zin is dan dat het geval is bij entrepreneurs.
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Hoofdstuk 6

COÖPERATIES EN COÖPERATIEBELEID IN DE KLEINLANDBOUWSECTOR

Het voorspel tot dit hoofdstuk is al in het voorgaande gegeven. Coöperaties
spelen in de Surinaamse context een niet onbelangrijke rol, vandaar de
ruime aandacht die zij van mij krijgen. Na de staatsgreep is die rol zelfs
dominant geweest, daarom zal ik er in het volgende hoofdstuk eveneens bij
stil staan.
In tegenstelling tot de beperkte overheidsrol op de voor de boeren belangrijke markten is haar rol op coöperatief gebied omvangrijker. Deze rol zal
in dit hoofdstuk dan ook een centraal thema vormen. Twee restricties dienen
in dit verband echter gemaakt te worden: 1. de bemoeienis van de overheid
met coöperaties heeft minder een formeel en institutioneel karakter en is
meer persoonlijk: zij is afhankelijk van individuele motieven en initiatieven van met de boerenproblematiek geëngageerde ambtenaren. Na de staatsgreep van 1980 kwam hier tijdelijk verandering in (zie hoofdstuk 7 ) ;
2. ondanks de overheersende rol van de overheid met coöperaties staat,
evenals dat het geval was met markten in het vorige hoofdstuk, niet zozeer
het coöperatiebeleid maar de coöperatieve ontwikkeling in de agrarische
sector centraal. Er zijn immers vele factoren van invloed op het welslagen
van coöperaties.
Als politiek neutraal middel passen coöperaties zowel binnen een conservatief als progressief beleid en hebben bovendien, zeker bij buitenstaanders,
een positieve klank. Er bestaan echter maar weinig verschijnselen waar zoveel ficties omheen geweven zijn als om coöperaties. Het is dan ook niet
meer dan noodzakelijk er een critische analyse aan te wijden. Ondanks deze
critiek ben ik het met alle voorstanders ervan er volkomen overeens dat,
zolang boeren individueel blijven opereren en er geen vormen van
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gemeenschappelijke belangenbehartiging ontwikkeld worden, zij een
speelbal zullen blijven van de machinaties van machtigere marktpartijen.

Om zinvol over coöperaties te kunnen spreken is het gewenst tot een
begripsafbakening te komen. Dit is niet eenvoudig. Zo komt Van Dooren
tot maar liefst 23 definities van coöperaties, waarin 46 verschillende
kenmerken worden opgesomd (1976: 8 e.V.). Van Dooren zelf omschrijft ze
als:

... een coöperatieve vereniging (is) een associatie van leden
(of ledenbedrijven) die zich vrijwillig verenigd hebben ter
bereiking van een gezamenlijk economisch doel, en wel d.m.v. de
oprichting van een democratisch gecontroleerde bedrijfsorganisatie,
rechtvaardige bijdragen in het kapitaal door de leden, en rechtvaardige verdeling van de risico's en bedrij fsoverschotten van de
gemeenschappelijke onderneming (idem; vgl. Inayatullah, 1972: 12).

Het UNRISD hanteert een meer economische definitie van coöperaties:

... the principle of distributing surplus according to the
transactions of the members with the cooperative rather than
according to ownership of share capital (1975: 27).

Tegenover deze summiere definitie van een coöperatie staan visies over
coöperaties, die deze zien als 'change agents', die de weg moeten
plaveien naar sociaal meer rechtvaardige structuren. Met het ICA (International Co-operative Alliance) kan ik meegaan als het stelt,dat het
hanteren van hoogdravende coöperatieve idealen haaks staat op de
verwachtingen van boeren. Deze zien coöperaties primair als een middel
om beter toegang te krijgen tot schaarse bronnen (idem: 26). De mening
van het ICA dat men daarom maar eerst alle aandacht aan economische
factoren moet besteden en dat de rest, zoals een democratische bedrijfsvoering, egalitaire verhoudingen, en dergelijke, dan vanzelf volgt,
getuigt echter van achterhaald

liberaal denken over modernisering.

In Europa zijn coöperaties uit nood geboren. Dat neemt niet weg dat de
boeren en andere belanghebbenden door buitenstaanders werden georganiseerd. Deze buitenstaanders, zoals leerkrachten, geestelijken en
socialisten, hielpen eveneens bij de vorming van de noodzakelijke,
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coöperatieve kaders. De opkomst van coöperaties in Derde Wereld landen
laat een totaal ander beeld zien. De noodzaak voor coöperatieve samenwerking wordt zelden gevoeld, ook al is de nood soms hoger dan in het
Europa van de vorige eeuw. Met andere woorden,er is onvoldoende sprake
van een voedingsbodem. De leden beoordelen coöperaties primair op hun
utiliteitswaarde. Een ander verschil is de overheersende invloed van
overheden bij de oprichting van coöperaties in niet-westerse gebieden.
Van Dooren (1978:42) spreekt in dit verband dan ook liever van 'govoperatives' en niet 'cooperatives' (zie ook Behrendt, 1964). Gevolgen
hiervan zijn: 1) het ontbreken van verbondenheid met de coöperatie en
daardoor van loyaliteit; 2) het beschouwen van de coöperatie als een
overheidszaak, wat 3) leidt tot passiviteit van de leden; men laat zich
op sleeptouw nemen; 4) deelname wordt in hoge mate afhankelijk gesteld
van de vermeende voordelen die men met de coöperatie als sluis

van de

overheid kan krijgen; 5) de coöperatie kan zich als verlengstuk van de over·
heid niet goed als pressiemiddel, als een echte belangengroep, naar met
name die zelfde overheid toe ontwikkelen.
Uit het voorgaande volgt dat er sprake is van totale afhankelijkheid,
terwijl het belangrijkste kenmerk van coöperaties haar zelf-hulp karakter
is. Deze principiële verschillen in opzet en functie van coöperaties
leiden in veel niet-westerse gebieden tot hun fundamentele zwakte.
Deze zwakte heeft ook andere oorzaken. Deze zijn samen te vatten met
wat ik het absorbtievermogen van bestaande structuren zou willen noemen.
In het streven van zowel boeren als andere belanghebbenden, zoals de
eigen elite, naar integratie of assimilatie van nieuwe economische
verhoudingen en de erbij horende instituties in de reeds bestaande, tot
welke laatste ik ook het kapitalistische systeem rekenjwordt het vermogen
van coöperaties om zelf-hulp en sociaal-economische gelijkheid te
bevorderen uitgehold.

De verbetering van marktverhoudingen middels beïnvloeding en verandering
van de marktvorm en de marktstructuur beschouwt Ter Woorst als het
belangrijkste doel van coöperatieve samenwerking. De coöperatie is
volgens deze auteur 'een compenserende macht in een monopolie-achtige
marktstructuur' (geciteerd in Van Dooren, 1978: 25). De coöperatie als
zakelijke onderneming speelt zodoende een rol binnen een economisch
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krachtenveld. Dit krachtenveld, dat in Suriname nauwelijks gereguleerd
is, wordt gedomineerd door de handelsklasse. Een handelsklasse die nauw
gelieerd was aan het politieke machtscentrum en dit centrum tot
op zekere hoogte in stand hield. Ook na de staatsgreep is aan deze
liaison weinig veranderd. Ferrier, een belangrijk organisatiedeskundige
in Suriname, merkt over de positie van coöperaties op:

Coöperaties zijn instituten die functioneren in het (...) geheel
van het politiek- economische bestel van het land. Ze hebben dan
ook hun politieke en economische plaats. Deze plaats speelt een
dominerende rol op hun structuur, op de wijze waarop de coöperatie
is opgezet en de wijze waarop ze moeten worden beheerd om tegenspel te kunnen bieden aan andere instituties, die ín dat hele
economische produktieproces ook een belangrijke rol spelen
(gecit. in Ministerie van L W , 1979: 27-28).

Het MIAOP is van mening dat kleine boeren met behulp van economische
samenwerkingsvormen, zoals coöperaties, de volgende doelen kunnen
nastreven:
- door gedeeltelijke uitschakeling van de tussenhandel en de opkopers,
die door samenwerking van landbouwers mogelijk is, wordt een betere
inkomensverdeling verkregen tussen basisproduktie, toelevering, verwerking, transport en handel; een landbouwersorganisatie kan een grotere
controle krijgen op de aankoop van technische hulpmiddelen en op de
produktafzet;
- de produktie-efficiëncy en het rendement kunnen verhoogd worden door
een betere benutting van grond, technische hulpmiddelen en op de
produktafzet;
- een betere afstelling van de produktieplanning (gewaskeuze) op de
afzetmogelijkheden ligt binnen het bereik;
- de kredietwaardigheid van de landbouwers wordt verhoogd;
- de gedeeltelijke uitsluiting van de tussenhandel en de opkopers kan,
naast verbetering van de inkomenspositie van de landbouwer, resulteren
in meer aanvaardbare consumentenprijzen;
- door de grotere bereikbaarheid van de landbouwers als groep wordt de
organisatie van de dienstverlenings- en voorzieningenapparaat vergemakkelijkt;
- de produktieplanning is gemakkelijk aan te passen aan nationale
doelstellingen;
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- de mogelijkheid wordt vergroot tot het op elkaar afstemmen van de
agro-cultuur en de sociale structuur;
- de mogelijkheid tot actieve participatie en medezeggenschap van de
agrarische bevolking in het ontwikkelingsproces wordt vergroot.
Het bevorderen van samenwerking tussen landbouwers moet mede op grond
van deze overweging tot uitgangspunt worden gekozen bij het tot
ontwikkeling brengen van een evenwichtige agro-structuur (MIAOP, annex
k, 1977: 35-36).
De lezer zal uit het voorgaande begrepen hebben dat ontwikkelingsdeskundigen aan coöperaties grote mogelijkheden toekennen. Men zou het
formuleren van dergelijke, hoogdravende doelstellingen als de dichterlijke vrijheid van bureaudeskundigen kunnen beschouwen. De praktijk van
het coöperatiewezen is minder rooskleurig.

Hoe moet men zich het coöperatiebeleid in de agrarische sector in
Suriname voorstellen? De rol van de overheid is daarbij dominant en
zal daarom als een rode draad door mijn betoog lopen. Niet de beleidsintenties zelf staan daarbij centraal maar de uitvoering ervan. Tussen
beide gaapt een diepe kloof, wat niet wegneemt dat zonder de inzet van
die overheid vrijwel geen enkele coöperatie van de grond zou zijn gekomen.
Deze paradox vraagt om een verklaring. Een verklaring is dat het ontbreken van een consequent en consistent beleid deels gecompenseerd wordt
door de inspirerende, ruim-baan makende werking die van de intenties
uit gaat. De draad wordt opgenomen door ondergeschikten, die eigen
initiatieven ontplooien. Individuele intiatieven die in dit hoofdstuk
veel aandacht zullen krijgen. Na 1980 ziet men meer stroomlijning van
activiteiten van onderop en bovenaf.
Voor het wat coöperaties betreft niet-geïmplementeerde beleid zijn zowel
technische als niet-materiële factoren aan te wijzen. Zo ontbreekt het
de overheid aan optimale beleidsinstrumenten, zoals voldoende deskundigheid, geld en organisatie van de activiteiten. Daar komt dan bij dat de
functie van minister een uitgesproken politieke is. Vrijwel iedere daad
wordt, zeker in verkiezingstijd, gewogen op zijn politieke gewicht.
Eerdergenoemde Ferrier merkt over het zwabberende coöperatiebeleid op:
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... de overheid heeft deze benadering met deze vorm (coöperatieve
beheersstructuren met eveneens de nadruk op de emancipatorische
functie ervan, zoals neergelegd in het MIAOP, J.M.) volledig
goedgekeurd en zelfs bedragen daarvoor gealloceerd. Als het echter
aankomt op het uitgeven van die bedragen dan blijkt toch wel dat
er tal van problemen ontstaan, tal van weigeringen, tal van wegen
om weg te kruipen, om die bedragen toch niet uit te geven, zodat
we niet kunnen realiseren wat op papier is gesteld en wat dus
ook door de overheid als beleid is onderkend (Ministerie van L W ,
1979: 30).

Het laten opstellen van bovengenoemde plannen in het MIAOP, waarover in
de laatste paragraaf van dit hoofdstuk meer, betekent niet slechts het
bewijzen van lippendienst aan de eigen bevolking maar ook, evenals dat
het geval was met de Centrale Markt, aan de financierder van deze
plannen, i.e. de Nederlandse overheid. Bij het opstellen van het MOP
(Meerjaren Ontwikkelings Plan), waarvan het MIAOP een afgeleide is voor
de agrarische sector, was de socialist Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Belangrijke elementen van zijn beleid waren een integrale
benadering van het ontwikkelingsvraagstuk en participatie van de
bevolking aan het ontwikkelingsproces.

Dit hoofdstuk is zo opgebouwd dat ik begin met een schets te geven van
de ontwikkeling van het coöperatiewezen in de agrarische sector vanaf
zijn ontstaan in Suriname. Daarna sta ik stil bij de meer recente
geschiedenis (de jaren '70), waarbij de rol van het individuele initiatief
van overheidsmedewerkers en specialistische afdelingen van het Ministerie
van L W belicht worden. Binnen dit kader zal ik de toonaangevende ontwikkelingen in Nickerie belichten. Na dit meer beschrijvende gedeelte volgt
een uitvoerige analyse van de coöperatieve problematiek in de Surinaamse
kleine landbouw. In de laatste paragraaf ga ik in op de plaats die
coöperaties is toebedeeld binnen het kader van een integrale landbouwontwikkeling, zoals die zijn weerslag kreeg in het MIAOP.

De eerste pogingen

2)

De Surinaamse coöperatieve ontwikkeling begint rond het jaar 1910.
Kredietverstrekking was het doel van een soort boerenleenbank. Deze
instellingen werden door de overheid opgezet en beheerd door locale
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notabelen, zoals districtscommissarissen. De inspraak van de leden was
vrijwel afwezig, het animo voor actieve deelname eveneens, terwijl het
organisatorische aspect bovendien te wensen overliet. Een rol van
betekenis hebben deze boerenleenbanken niet gespeeld.
In hoofdstuk 2 ben ik in het kort ingegaan op de vruchteloze pogingen van de overheid in de jaren '30 om rijsttelers in coöperaties te
verenigen. Daaruit bleek dat vooral de verschuldingsrelaties van
boeren een onoverkomelijk bezwaar opleverden.
In de jaren '40 deed het Departement van Landbouw een volgende poging
om het coöperatiewezen tot ontwikkeling te brengen. In 1944 trad de wet
op de coöperatieve vereniging in werking. Deze wet was een getrouwe
copie van de Nederlandse wetgeving, zoals overigens de gehele organisatie
van het maatschappelijke leven in Suriname in tegenstelling tot NederlandsIndië een getrouwe copie was van de situatie in Nederland.
Een belangrijk motief voor deze stap was het streven van de overheid om
door middel van coöperatieve activiteiten de kostprijs te drukken. Vandaar de aandacht voor in- en verkoopcoöperaties. De bestuursvorm van de
toen opgezette coöperaties was ondemocratisch, de participatie van de
leden laag. De meeste coöperaties stierven een stille dood.
Behalve bij de opstelling van het MIAOP speelde op het planniveau, i.e.
in geval van het TJP en VJP, in de jaren '50 en '60 de vorming van
coöperaties ook een belangrijke rol. Binnen landbouwprojecten, bestemd
voor middenstandsboeren, plande men altijd coöperaties (Adhin, 1961:
141, 143). Coöperaties en waterschappen zouden op hun beurt stimulerend
moeten werken op de vorming van 'gezonde locale gemeenschappen' (Van
Dusseldorp, 1967: 131).
Het jaar 1953 bracht voor de coöperatieve ontwikkeling in Suriname een
schokkende ontwikkeling met zich mee, die de zwakte van het wettelijke
kader blootlegde. De overheid meende namelijk dat de landbouwers, i.e.
de rijsttelers, moesten kunnen profiteren van de gunstige exportprijzen
voor rijst. Coöperaties zouden in aanmerking komen voor exportquota.
Vanwege enkele mazen in de coöperatieve wetgeving, met name op het
gebied van externe controle, konden de ingestelde coöperatiecommissies
niet corrigerend optreden. Deze commissies hadden tot taak de stimulering van coöperaties en het adviseren van het Bureau Rijstzaken van
het Ministerie van Economische Zaken bij het verlenen van exportquota.
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Vanwege het ontbreken van wettelijke middelen moest men met lede ogen
toezien hoe handelaren en andere welgestelde personen fictieve coöperaties oprichtten met als enig doel het bemachtigen van een exportquotum.
In korte tijd schoten in Nickerie en elders enkele tientallen afzetcoöperaties als paddestoelen uit de grond. Het oneigenlijk gebruik van
de verleende vergunningen kon slechts in een enkel geval vervolgd
worden. Enkele jaren later deed een rijstexporteur de uitspraak dat,
indien de justitie doortastend was opgetreden, '... Suriname waarschijnlijk geen notabelen meer zou hebben' (Ministerie van LVV, 1979: 6 ) .

Het massale, oneigenlijke gebruik van coöperaties heeft bij de boeren
het vertrouwen in coöperaties ernstig geschaad. Dit negatieve imago
kleeft nog altijd aan coöperaties. Het wordt dan ook nog steeds gevoed.
Om het probleem enigszins te omzeilen gebruikte men van overheidszijde
gedurende een bepaalde tijd de term

belangengroep in plaats van coöperatie.

In veel gevallen is het ook correcter om van belangengroep te spreken,
daar men niet zelden te maken heeft met pre-coöperaties. Dit geldt zowel
voor de organisatorische opzet, waar buitenstaanders een hoofdrol in
spelen, de activiteiten,als het wettelijke kader. Veel coöperaties zijn
geen rechtspersoon en ontberen statuten.
Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft in het verleden
zijn best gedaan om iets aan de negatieve beeldvorming te doen. In 1954
creëerde men met name met dit doel voor ogen op het toenmalige Department
van Landbouw de Dienst voor het Coöperatiewezen. Deze dienst had twee
belangrijke doelstelllingen: 1) het stimuleren van de coöperatieve
beweging in de agrarische sector en 2) de controle op het beheer van
coöperaties.
Vanaf 1959 heeft de Dienst voor het Coöperatiewezen zich belast met de
oprichting van landelijk vespreide kredietcoöperaties voor ambtenaren.
In de eerste plaats waren dat LW-ambtenaren, later ook die van andere
ministeries. Binnen 20 jaar richtte men 27 kredietcoöperaties op, waarvan slechts vijf specifiek voor landbouwers. De Afdeling Landbouwvoorlichting hield zich vooral bezig met in- en verkoopcoöperaties voor
boeren. Met kredietcoöperaties heeft men veel succes geboekt. Zij vonden
spontaan navolging in stedelijke gebieden en met name in Paramaribo. De
meeste kredietcoöperaties bestaan dan ook nog steeds. Als enige zijn zij
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federatief georganiseerd. In 1969 nam het Ministerie van L W daartoe
het initiatief met de oprichting van de AVKC (Algemene Vereniging van
3)
Kredietcooperaties).
De Dienst voor het Coöperatiewezen beschouwde het opzetten van kredietcoöperaties als de beste manier om het geschokte vertrouwen van de
boeren te herstellen (Oud, 1974: 83). Het blijft dan wel merkwaardig,
waarom er zo weinig moeite gedaan is om deze coöperaties ook voor
kleine boeren open te stellen.
De invloed van de dienst is, met uitzondering van de successen met
kredietcoöperaties, om twee belangrijke redenen beperkt gebleven. In de
eerste plaats beschikte men over te weinig financiële middelen en personeel om meer initiatieven te kunnen ontplooien. Vanaf zijn oprichting
werkten er niet meer dan 2 à 3 ambtenaren op deze dienst,waarvan meestal maar
een

een cooperatiedeskundige was. De anderen waren boekhouders, belast met

boekhoudkundige controle. Op de tweede plaats zijn de bij de oprichting
van de dienst nodig geachte wettelijke maatregelen, betrekking hebbende
op de bescherming en controle van coöperaties, nooit genomen. Dit
temperde steeds meer het enthousiasme van de medewerkers. Hoewel ik dan
ook met Oud (idem: 95) mee kan gaan als hij schrijft dat het Ministerie
van L W een cruciale rol heeft gespeeld bij de oprichting van coöperaties, buiten de landbouwsector is er niet veel aan gedaan, doe ik dat
met de ristrictie.dat deze steun niet van halfslachtigheid ontbloot is
geweest.

Tot slot van deze paragraaf wil ik nog iets zeggen over de ontoegankelijkheid van kredietcoöperaties voor kleine boeren, daar dit probleem
zich kenmerkt door een paar paradoxen. Zo kan men constateren dat kleine
boeren, indien zij ook ambtenaar zijn, uit hoofde van deze laatste
functie wel degelijk toegang hebben tot de faciliteiten van kredietcoöperaties. Dit geldt met name voor de ambtenaren die werken bij de
in de districten vertegenwoordigde ministeries. Een enkele, succesvolle
kredietcoöperatie voor ambtenaren was ten tijde van mijn aanwezigheid
in Suriname overigens bezig haar statuten dusdanig te wijzigen, dat
ook boeren er lid van konden worden. Bij mijn bezoek enkele jaren later
was men daar overigens nog steeds mee bezig. Vanwaar die huiver? Er
heerst de mening dat kleinere boeren onvoldoende kredietwaardig zijn
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vanwege het lage, vaak onregelmatige inkomen en het ontbreken van een
spaartraditie. De praktijk leert echter anders. Van oudsher hebben met
name Hindoestaanse boeren, vaak op verwantschapsbasis, geïnvesteerd in
de uitbreiding en modernisering van het bedrijf. Bovendien leert de
ervaring van de Landbouwbank.dat men aanzienlijk minder problemen heeft
met de aflossing van leningen van kleinere dan van grotere boeren.

Coöperatief beleid van LVV in de jaren '70

De vorige paragraaf heb ik met de Dienst voor het Coöperatiewezen
afgesloten. Dit is bewust gedaan daar hiermee een bepaalde periode
eindigt, namelijk een periode van door het 'hoofdkantoor' geïnitieerde
. . .
4)
activiteiten.
De dienst sterft een stille dood of beter gezegd, wordt
gereduceerd tot een boekhoudkundige afdeling die de jaarbalansen van
vooral kredietcoöperaties opmaakt.

Bovendien blijft men het Ministerie

van Justitie adviseren over conceptstatuten van in oprichting zijnde
coöperaties
In de jaren '70 komt, om te beginnen

in Nickerie, het initiatief te

liggen bij de uitvoerende afdelingen van het Ministerie van L W , met
name bij de Afdelingen Landbouwvoorlichting en Projectbeheer. Deze in
het veld opererende afdelingen zien zich voortdurend geconfronteerd
met het proces van marginalisering van de kleine landbouw. Men komt tot
het inzicht dat de structurele problematiek niet alleen en zeker niet
in de eerste plaats veroorzaakt wordt door technische gebreken maar door
de verslechterende marktpositie van de agrarische producenten. Men kan
dan ook niet volstaan met maatregelen om de cultuur- en teelttechnische
problemen op te lossen maar moet zich ook richten op de verbetering van
de marktpositie der kleinere boeren.
Om te begrijpen waarom een afdeling als de Landbouwvoorlichting maar
ook Projectbeheer, welke laatste afdeling een ruime taakstelling had,
zelfstandig coöperatievorming kon stimuleren, is het gewenst de eerste
nu nader te introduceren. Temeer daar zij in het vervolg van dit
hoofdstuk zo'n belangrijke rol speelt.

Zoals de naam doet vermoeden was de Afdeling Landbouwvoorlichting (ALV)
in principe belast met teelttechnische voorlichting. De praktijk leert
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echter anders. Ondanks het ontbreken van een voldoende (wat uiteraard
een relatief willekeurige kwalificatie is) breed geformuleerde taakstelling, beschouwden zeker de landbouwers deze afdeling als de algemene
vertegenwoordigster van het Ministerie van L W

in het district. Zo sprak

men zelden van Landbouwvoorlichting maar van L W . De verklaring hiervoor
is dat deze afdeling naast landbouwvoorlichting belast was met statistische opnames, verkoop van zaaizaad, met name van rijst, schadetaxaties
en steeds meer met het adviseren van de Landbouwbank in geval van leningaanvragen. Volgens Kalshoven was er zodoende sprake van doelverschuiving
(19 77: 101). Ofschoon er vanuit de ALV veel kritiek is geuit op deze
stelling, zijn er wel maatregelen getroffen om tot een duidelijkere
taakafbakening te komen (idem: 1981: 103).
Gezien het ontbreken van voldoende strakke richtlijnen en algemene leiding, gezien ook de 'tussenpositie' van deze afdeling en tenslotte
gezien de geografische afstand tot het hoofdkantoor, ontstond er ruimte
om een eigen taakstelling te formuleren. Deze werd door een voormalig
hoofd dan ook als volgt omschreven: 'Verandering ten goede teweeg te
brengen bij de plattelandsbevolking' (gecit. in Van Huis, 1973: 22).
Meer specifiek hield dat in:

De boeren helpen zich aan te passen aan veranderende economische
en sociale toestanden en technologische ontwikkelingen,

evenals

Helpen bij het onderkennen en analyseren van de problemen van
de plattelandsbevolking en het aangeven van mogelijke oplossingen
die zullen bijdragen tot een verhoogde produktiecapaciteit van
de bodem en een juist gebruik van land en water (idem: 29).

Deze brede taakopvatting, waar in het ene district meer inhoud aan kon
worden gegeven dan in het andere, werd na de staatsgreep van 1980 bij
de herstructurering van het ministerie formeel bevestigd. Dit leidde
tot het instellen van LW-afdelingen in de ressorten, die als algemene
vertegenwoordigingen golden (Ministerie van L W , 1980). Aan het hoofd
bleef de ressortleider. Personele en materiële middelen ontbraken in
voldoende mate, waardoor de voornemens niet uitgevoerd konden worden.
6)
Ook voor de staatsgreep ontbraken deze middelen in hoge mate.
Het in

- 181 -

dienst zijnde personeel bestaat in het gunstigste geval uit medewerkers
met een landbouwkundige opleiding. De ressortleiders hebben bijna altijd
een hogere beroepsopleiding (Hogere Landbouwschool in Deventer; vandaar
dat men hen 'Deventenaren' noemt). Het gros van het personeel slechts
een algemene opleiding, b.v. lagere school, soms ULO of MULO, of geen
opleiding.
De conclusie uit het voorgaande is dan»ook dat men op het 'de boeren
helpen zich aan te passen aan veranderende economische en sociale toestanden en technologische ontwikkelingen' nauwelijks berekend is. Meestal
geldt dat ook in geval van het oprichten en begeleiden van coöperaties.

De geconstateerde beleidsmatige vrijheid voor de Afdeling Landbouwvoorlichting maar ook voor Projectbeheer was het grootst in het meer
autonome district Nickerie. Temeer daar men er financieel en personeel
beter tegen de situatie opgewassen was. Het beeld dat andere ressorten
boden verschilde er over het algemeen drastisch van. Van een eigen
beleid was er om verschillende redenen minder gekomen. Interne omstandigheden waren: I) de fysieke nabijheid van het hoofdkantoor en de daardoor
meer afhankelijke opstelling en reële afhankelijkheid van de op het
hoofdkantoor zetelende superieuren en deskundigen en van de er aanwezige
middelen; 2) de in de jaren '70 minder geëngageerde ressortleiders dan
in Nickerie en het ontbreken van een bredere visie op de kleinlandbouwproblematiek (mede veroorzaakt door de grotere ondoorzichtigheid van
deze problematiek). Het gevolg hiervan was dat men niet tot het ontwikkelen van adekwate interventiestrategieën kwam; 3) de in geval van
stimulering van coöperaties minder grote deskundigheid.
Externe omstandigheden, die de vorming van een eigen beleid afremden,
waren de grotere complexiteit van de problematiek: gemengde bedrijven
waar iedere sub-sector zijn specifieke problemen kent; een hogere mate
van het part-timerschap; minder geëmancipeerde en meer gemarginaliseerde
kleinlandbouwers evenals een beperktere integratie in de markteconomie.
Werkplannen in deze ressorten ademden een meer traditioneel landbouwkundige geest uit met veel aandacht voor teelttechnische aspecten. De
oprichting en begeleiding van coöperaties was meer ad hoc, wat niet wegneemt dat zonder de inbreng van LW-veldwerkers ook hier vrijwel geen
enkele coöperatie zou zijn opgericht.
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De eerste aanzet tot het oprichten van een coöperatie is meestal de
overtuiging van een ressort- of projectleider

dat het wenselijk is

de landbouwers coöperatief te organiseren. Criteria die men hiervoor
aanlegt kunnen politiek van aard zijn of zuiver pragmatisch, wat nog
niet betekent dat er zekerheid bestaat omtrent het type op te richten
coöperatie of de haalbaarheid ervan. Een enkele keer kan het initiatief
van de boeren zelf komen, zoals in het geval van de Groot Henarboeren
in Nickerie (Van Huis, 1979: 264) en die uit de Middenstandspolder. Dit
neemt niet weg, dat men verdere begeleiding van LW-zijde als bijna
onontbeerlijk beschouwt. Na het initiatief gaat de ressortleider in
overleg met de belanghebbende boeren na welke soort coöperatie men
wenselijk acht. Buiten Nickerie gaat men meestal ertoe over om slechts
een enkele activiteit coöperatief aan te pakken en sticht daarom een
single-purpose coöperatie. In Nickerie, gezien de grotere omvang van
afhankelijkheidsrelaties en gezien de door de ressortleiding gehanteerde
visie, poogt men meerdere activiteiten te bundelen, wat tot multi-purpose
coöperaties leidt.
Een volgende stap is de selectie van boeren die het voortouw moeten
nemen bij de mobilisatie van andere boeren. Uit hun midden wordt
meestal tegelijk een voorlopig bestuur samengesteld. De ressortleider
of een van zijn assistenten neemt daarbij de functie van adviseur op
zich. Gezien het initiatief en de vermeende deskundigheid, waar overigens
vaak veel aan schort, speelt een dergelijke ambtenaar een hoofdrol in
de verdere ontwikkeling van de coöperatie, met als gevolg dat de leden
de coöperatie als een verlengstuk gaan zien van LVV. Dit is hun niet
geheel onwelgevallig. Het bespaart veel tijd en energie en remt het
onderlinge wantrouwen. De dominantie van LW-ambtenaren wordt slechts
versterkt, indien deze ambtenaren uit hoofde van hun part-timerschap
eveneens in het bestuur komen. In 1979 was bijvoorbeeld in Saramacca
32% van het aantal bestuursleden van vier in- en verkoopcoöperaties
ambtenaar (Ministerie van L W , Ressort Saramacca, 1979: 6 ) .
Nadat het voorlopige bestuur is samengesteld en de eerste leden zich
hebben gemeld, begint men zonder statuten activiteiten te ontplooien.
Een ervan is juist het opstellen van conceptstatuten. Om de coöperatie
voor de boeren aantrekkelijk te maken hoopt men door middel van deze
activiteiten het materiële voordeel voor de boeren aan te tonen. Dit
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begrijpelijke streven gaat echter meestal gepaard met de verwaarlozing
van vorming van coöperatieve kaders en van de leden. Een gunstige ontwikkeling toont ons Nickerie. Aangezien iedere ressortleider zich koning
waant in zijn eigen rijk, trekt men echter weinig lering uit eikaars
ervaringen. Een gevolg hiervan kan zijn het ontbreken van continuïteit
in de begeleiding. ledere nieuwe ressortleider pakt de zaken op zijn
eigen manier aan.

Nickeriaanse coöperatieve ontwikkeling

Aangezien in de jaren '70 Nickerie ons een belangrijke ontwikkeling op
coöperatief gebied toont, wil ik daar nader op ingaan. Een van de belangrijkste verklaringen ervoor is de aanwezigheid van een voedingsbodem voor
coöperaties bij de boeren, wat een gevolg is van de vrijwel volledige
integratie in de markteconomie en het daaruit ontstane zekere klassebewustzijn. Terecht merkt Worsley op dat in geval van coöperaties het
streven naar samenwerking geen autonoom proces is maar het gevolg van de
aanwezigheid van een gemeenschappelijke tegenstander. De externe bedreiging kan daarbij andere belangentegenstellingen, in het Surinaamse geval
zijn dat in hoge mate ethnische, overstijgen (1971: 12). Is de economische
macht van deze tegenstander echter te groot, wat in landen met een kapitalistisch systeem niet zelden het geval is, dan zal de coöperatie ook
weinig effectief kunnen zijn (idem: 36). Deze conditie beantwoordt in
hoge mate aan de Nickeriaanse situatie.
Andere,guns tige voorwaarden voor een optimale voedingsbodem zijn er de
betrekkelijke homogeniteit der kleinere rijstproducenten, het zelfstandige grondbezit en een betrekkelijke welvaart (vgl. UNRISD, 1975).
Op basis van het voorgaande kan men stellen dat er in Nickerie wel een
voedingsbodem is voor coöperaties maar dat de tegenstand effectieve
samenwerking ernstig remt. Elders in het kustgebied is de voedingsbodem
minder groot en de tegenstand ook. Oorzaken hiervan zijn het mindere
belang van de landbouw (de verschillen zijn overigens zeer groot voor
de verschillende categorieën producenten),de mindere integratie van de
producenten in de markteconomie en het vrijwel geheel ontbreken van
concentratie van produktiemiddelen of wel van verticale integratie.
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Zoals ik al schreef zijn de afhankelijkheidsrelaties in de moderne rijstteelt meervoudig van aard. Dit leidde op coöperatief gebied tot een
integrale aanpak middels multi-purpose coöperaties, die produktieen verwerkingscoöperaties worden genoemd

(de zogenoemde PVC's; zie ook

tabel 30). Na de staatsgreep van 1980 gaat men op basis van door radicale
groeperingen als linkse politieke partijen en volkscomitees gemaakte
analyses ook buiten Nickerie over tot de oprichting van multi-purpose
coöperaties. En hoewel in beide gevallen de analyses adekwaat zijn, doen
de multi-purpose coöperaties een groter beroep op de organisatorische
en beheersmatige capaciteiten van de leden die nauwelijks aanwezig zijn,
waardoor de afhankelijkheid van buitenstaanders slechts toeneemt.

Tabel 30: Actieve coöperaties in Nickerie van voor 1980

Naam

aantal
leden

totaal aantal boeren per polder (+)

PVCM (tot 1974: Vereniging
Middenstandsboeren)
45
PVCG (Groot Henar)
45
PVCEN (Europolder Noord)
104
PVCEZ (Europolder Zuid)
200
CBB (Coöperatie Bruto
Boeren; Nanni polder ) 50
Visserscoöperatie Zeedijk
31

datum
oprichting

69
528
162
200

1968
1972
1973
1977

73
n.v.t.

1977
1977

(+) De PVC's worden per polder opgezet
(Bron: Ministerie van L W ; Ressort Nickerie, Jaarverslagen; zie ook
hoofdstuk 7).^)

De coöperatieve strategie van de ALV en Projectbeheer richtte zich vooral
op het gezamenlijk ontginnen en exploiteren van pas aangelegde polders.
In deze polders komt de verantwoordelijkheid voor het totale beheer voor
rekening van L W en kan zodoende een grotere invloed uitoefenen op de
boeren. De begeleiding van de gemeenschappelijke activiteiten is intensief. Coöperaties in oudere polders daarentegen krijgen vanwege het
personeelsgebrek minder begeleiding.
Aan de hand van een voor de polderinrichting door het Ministerie van L W
opgesteld polderreglement, voert men bepaalde werken in georganiseerd
verband uit. In geval van de zogenaamde bruto verkavelingen, zoals de
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beide Euro-polders, onderneemt men de volgende activiteiten: de huur van
machines, onder meer bulldozers; het opstellen van zaaischema's en
waterkalenders; de afzet; de inkoop van bepaalde landbouwbenodigdheden
als kunstmest, bestrijdingdmiddelen en zaaizaad. In een later stadium
wil men eveneens overgaan tot de oprichting van waterschappen, de verwerking van padi en de export.
De gemeenschappelijke ontginningsactiviteiten vinden zelden plaats
binnen wettelijk goedgekeurde coöperaties. Dit legt een extra wissel op
de begeleiders, die de bindende factor zijn. De leden hebben nog veel
speelruimte en buiten die zeker ook uit.

Het laatste, hierboven genoemde probleem doet of beter gezegd deed zich
bij de oudste coöperatie van de PVC-serie (zie tabel 1 ) , namelijk de
PVCM, het minste voor. In 1974 wordt de in 1968 opgerichte coöperatie
omgezet in de PVCM. Deze structuurverandering had uiteindelijk tot doel
om de afhankelijkheid van de SML te doorbreken.
De Middenstandspolder heeft in technisch opzicht een voorbeeldfunctie
gehad voor de kleine landbouw (het diffusionistisch model gaat hier dan
ook volledig op). Van de kant van de begeleiders hoopte men dat dat op
coöperatief gebied ook het geval zou zijn. Vandaar de sinds 1974

inten-

sieve begeleiding van de PVCM.
In 1980 wordt een projectvoorstel door de PVCM ingediend bij onder andere
het EOF (Ontwikkelingsfonds van de EEG), dit ter financiering van verwerkingsfaciliteiten voor rijst. Zodoende hoopte men zich te bevrijden
van de 'opkoper' SML. Men hoopte op deze manier ook andere coöperaties
van dienst te kunnen zijn.

Het particuliere initiatief

Dit soort initiatief plaats ik tegenover dat van overheidswege, waar we
in de voorgaande paragrafen kennis mee hebben gemaakt. Men kan deze twee
soorten echter niet zonder meer tegenover elkaar plaatsen. Zo heeft men
een categorie coöperaties, die opgericht is door de Dienst voor het
Coöperatiewezen, maar die zich nadien heeft verzelfstandigd. Aan de
andere kant ziet men met name in het district Nickerie dat, onder invloed van het succes van bestaande coöperaties, boeren zelf het
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initiatief tot de oprichting ervan nemen, maar zich daarna tot L W
richten voor assistentie. In enkele gevallen, zoals bij de coöperatie
NACOVAR (Nationale Coöperatie van Varkenstelers), neemt men zelfstandig
het initiatief en houdt dat. De achterliggende motieven van particulieren
bij de oprichting van coöperaties kunnen of ideëel of materieel van aard
zijn. De eerste soort treft men aan wanneer linkse politieke partijen
zich met de stimulering en begeleiding bezighouden, zoals dat door de
PALU (Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie) is gedaan. Strikt
zakelijke motieven spelen een rol wanneer de producenten het initiatief
nemen, zoals in geval van NACOVAR. In dit verband kan men ook de door
vooraanstaande Surinamers in 1953 opgerichte afzetcoöperaties voor rijst
betrekken. Overigens is dit laatste een voorbeeld van coöperaties als
middel ter verkrijging van faciliteiten van de overheid. Deze rol
vervulde ook een aantal coöperaties aan het begin van de jaren '70. Er
was namelijk sprake van dat men via de coöperatie grond kon krijgen.
Toen dit overheidsplan niet geëffectueerd werd, hieven de coöperaties
zich op (Ministerie van L W , 1974: 11; vgl. UNRISD, 1975: 35).
NACOVAR werd in 1979 opgericht om zodoende gemakkelijker de overproduktie
van varkensvlees te verwerken. Het initiatief was afkomstig van enkele
grote boeren, die het meeste van deze coöperatie weten te profiteren
dank zij het door hen opgestelde reglement. LW-medewerkers zijn ook
van mening dat de grotere boeren dank zij de coöperatie kleinere, noodlijdende bedrijven gemakkelijker over konden nemen.

Ik wil nu dieper ingaan op enkele cases. Om te beginnen is dat de door
sommigen geprezen,door anderen verguisde In- en Verkoopcoöperatie Kwatta
en Omstreken, kort gezegd de Coöperatie Kwatta. Deze coöperatie werd in
1959 opgericht door de Dienst voor het Coöperatiewezen en verzelfstandigde zich daarna. (De jaarbalans verzorgt deze dienst echter nog steeds).
Zoals we zagen (hoofdstuk 5) hield de Coöperatie Kwatta zich gedurende
korte tijd bezig met de afzet van groenten. Dit deed men zonder veel
succes. In het meer recente verleden koesterde men het plan om een
groenteproject te starten, te exporteren en landbouwmachines, waar in
de eigen omgeving veel behoefte aan is, te exploiteren. Het een en
andere met behulp van steun uit Nederland. Van realisatie van deze
plannen kan gezien het stopzetten van deze steun weinig terechtkomen.

- 187 -

Bestuurlijk heeft de zaak bij deze coöperatie altijd gecompliceerder
gelegen. Zo vormde het bestuur een getrouwe afspiegeling van
de plaatselijke , door Hindoestanen beheerste, elite. Voorzitter
was een vooraanstaand politicus, tevens parlementariër, die deze
positie 15 jaar lang zonder enige tussentijdse bestuursverkiezing innam.
Een belangrijke reden voor zijn benoeming was volgens de boeren zijn
vermogen om bij de overheid allerlei faciliteiten los te krijgen. De
almacht van een dergelijke voorzitter moge uit zijn houding blijken.
Hij sprak zelden over de coöperatie maar mijn coöperatie. Hij regeerde
zijn coöperatie als een vorst zonder statuten, zonder frequente ledenvergaderingen en zonder een adekwate administratie. Slechts de publieke
agitatie van enkele, jongere leden dwong het bestuur bestuursverkiezingen uit te schrijven, statuten op te stellen en de arbeidsvoorwaarden
van het personeel te verbeteren. De voorzitter slaagde er echter in om
met behulp van manipulatie van de leden te voorkomen dat een van de
dissidente leden, die fel bestreden werden, tot bestuurslid werd gekozen.
Met politieke liaisons van coöperaties met vooraanstaande politici poogt
men als bestuurslid behalve het belang van de coöperatie ook het eigen
belang te dienen, zoals promotie of een politieke carrière (vgl. Oud,
1974: 95; voor India zie Thorner, 1974: 11-13).
Naar aanleiding van het voorgaande kan men zich afvragen waarom over
deze coöperatie zo vaak de loftrompet is gestoken. De reden hiervoor is
sterk

kwantitatief en economisch van aard. De coöperatie heeft vele

andere lang overleefd en is bovendien groot van omvang te noemen, althans
voor Surinaamse begrippen. Zij telde in 1980 ondanks een ledenstop
225 leden.

Het is bovendien een actieve coöperatie met eind jaren

'70 een omzet van f. 750.000,- per jaar, wat voor een Surinaamse
coöperatie een bijzondere prestatie te noemen is (zie ook Bijlage 12).

Een ander voorbeeld van 'particuliere' bemoeienis met coöperaties biedt
ons de Palu. De bemoeienis van deze partij betrof in de jaren '70 vooral
het district Coronie. Hier lagen politiek-strategische overwegingen
aan ten grondslag. De Palu deed bij de parlementsverkiezingen van 1977
in een coalitie

met de VHP (Verenigde Hindoestaanse Partij; de grootste

oppositiepartij) een gooi naar de zetel van dit district.
De Palu had met de door haar in 1974 opgerichte Stichting Volksopbouw
Suriname het volgende voor ogen:

- 188 -

a. de ontwikkeling, bevordering en ondersteuning van rurale en
andere gemeenschappen in de productieve en sociaal-culturele
sfeer, waarbij zij in beginsel van coöperatieve of andere vergelijkbare aanpak uitgaat;
b. dit trachten te verwezenlijken o.a. door het oprichten en/of
instandhouden en/of begeleiden van de hiervoor bedoelde organisaties en voorts door alle andere, wettige middelen (Stivos
brochure, 1979: 5 ) .

De Stivos heeft een tweetal coöperaties in de agrarische sector opgericht,
namelijk:
1. Laveco (Landbouwvereniging Coronie) in 1974. Deze vereniging telde
acht leden en richtte zich op de produktie van landbouwgewassen. Men
beplantte 1I ha met banaan en had tevens uitbreidingsplannen. De gedeeltelijke verwerking en afzet vonden via een eigen afzetorganisatie plaats
(Sumabu), waardoor de tussenhandel omzeild werd. Verder droeg deze
coöperatieve vereniging zorg voor de scholing, zowel politieke als landbouwtechnische, van de leden.
Laveco ondervond op politieke gronden voor 1980 veel tegenstand van de
overheid. Zo kon men geen titel op de grond krijgen, waardoor het niet
mogelijk was krediet van een bank te krijgen. Ook werd, naar de mening
van de Palu, door middel van tijdelijke werkverschaffing, als aanloop
naar de aanstaande verkiezingen (1977), Laveco bewust ondergraven;
2. Coöperatie Lareco polder. Deze coöperatie telde 30 leden van verschillend politiek pluimage. Men bedreef voor de oprichting van de
coöperatie op de in 1966-67 aangelegde polder, die vooral vanwege een
inadekwate waterhuishouding verwaarloosd werd, de rijstteelt. Men deed
dit met weinig resultaat. Het succes van Laveco, aldus de Palu, leidde
ertoe dat Stivos om hulp gevraagd werd, wat aanleiding was voor de
vorming van de coöperatie. Men kocht gemeenschappelijk landbouwbenodigdheden in en verkocht de padi. Ondanks de ongunstige produktieomstandigheden wist men in 1978 een goede oogst te behalen. Dit en de actieve
stimulering van de rijstteelt vanuit het ressort Nickerie hadden een
positief effect op de opkomst van de moderne rijstteelt in Coronie.
Een ontwikkeling die verder bevorderd werd dank zij het gunstige
kredietbeleid van de Landbouwbank.
De invloed van de Palu en van L W

leidden tot de oprichting van vele,

kleine belangengroepen van gemiddeld 3 tot 12 leden. Na 1980 zegde het
Ministerie van L W aan deze belangengroepen collectieve titels op de
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grond toe. Toen in 1981 en vervolgens in 1983 de Palu de minister van
L W & B leverde, kwam het district in het middelpunt van de belangstelling.
Hoe het een en ander uitpakte kan men in hoofdstuk 7 lezen.

Analyse van Surinaamse landbouwcoöperaties

Bij de door de Surinaamse overheid gemaakte analyses van het coöperatiewezen in de agrarische sector overheerst een mineurstemming. Oud constateert dat in het recente verleden ' ... coöperaties over het geheel
genomen geen functie (bleken) te vervullen t.a.v. de economische en
sociale ontwikkeling van het land' (1974: 2 ) . Direkt hiermee verbonden
is de gemiddelde levensduur van coöperaties. Vooral afzetcoöperaties is
over het algemeen maar een kort leven beschoren, namelijk gemiddeld
6,5 jaar (idem). Een ressortleider van Nickerie constateerde in 1979
dat van de 28 in 1970 door Oud geïnventariseerde coöperaties in 1979
er niet een meer bestond (Ministerie van L W , 1979: 38).
In de beleidsnota van het Ministerie van L W

'Sector Landbouw, Veeteelt

en Visserij. Aanzet tot een beleidsplan' (1947) inventariseert men de
oorzaken die tot het 'falen van coöperaties i η Suriname hebben geleid'.
Daar men in de meeste rapporten en ontwerpplannen van de overheid volstaat
met een summiere analyse, is het niet eenvoudig zicht te krijgen op
oorzakelijke verbanden en het bredere kader. Ik zal onderstaand aller
eerst pogen deze verbanden aan te geven.
De nota voert als eerste oorzaak voor het falen het ontbreken van een
goede coöperatieve wetgeving aan. Als gevolg hiervan is geen effectieve
interne en externe controle mogelijk. Het ontbreken van deze controle
kan op zijn beurt leiden tot 1) het niet naleven van coöperatieve
principes. Hiervoor zijn ook andere factoren verantwoordelijk, zoals het
ontbreken van democratische besluitvormingsprocedures; 2) het handelen
in strijd met statuten en andere coöperatieve regels.
Andere externe factoren, die een optimale coöperatieve ontwikkeling in
de weg staan, zijn het oprichten van coöperaties zonder goede voorbereiding of voldoende begeleiding. Zo besteedt men te weinig aandacht
aan de vorming van (bestuurs)leden. Gevolgen hiervan kunnen een slechte
administratie en in geval van kredietcoöperaties het verstrekken van
onverantwoorde leningen zijn.
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Deels tot de externe factoren kan men het op een verkeerd tijdstip
ontplooien van activiteiten beschouwen of van activiteiten,die niet aan
een duidelijk gevoelde behoefte beantwoorden. Een belangrijke verklaring
hiervoor is de onvoldoende bekendheid met doel en werkwijze van coöperaties bij beleidsmedewerkers.
Behalve het prematuur ontplooien van activiteiten kan de ontwikkeling van
een coöperatie gefrustreerd worden door het onvermogen om activiteiten
te ontplooien. Dit kan een gevolg zijn van het ontbreken van voldoende
financiële middelen en de geringe bereidheid van banken om kredieten aan
coöperaties te verstrekken.
Tot de belangrijkste interne factoren kan men 'het ontbreken van een
coöperatieve geest' bij de leden rekenen en het daaruit voortvloeiende
gebrek aan loyaliteit tegenover de eigen coöperatie. Een gevolg van dit
laatste kan zijn dat oneerlijke medewerkers en bestuursleden niet
gecontroleerd of verwijderd kunnen worden (1974: 24-25; zie ook Ministerie
van L W , Ressort Saramacca 1979: 6-7).
Op de bovengenoemde factoren voor de moeizame coöperatieve ontwikkeling
zal ik onderstaand dieper ingaan, waarbij ik veelvuldig gebruik zal
maken van empirisch materiaal,

Een belangrijk uitgangspunt voor mijn analyse is het tweeledige karakter
van coöperaties, namelijk de coöperatie als bedrijf en als vereniging.
Verder zal ik in mijn analyse het door oudere, Surinaamse coöperatiedeskundigen als onvoldoende beschouwde wettelijke kader onder de loep
nemen.
In geval van uitvoering van het beleid, zal ik aandacht besteden aan met
name sociaal-psychologische factoren, die van invloed zijn op het functioneren van de onderlinge samenwerking van overheidsbeambten. Het sociale
aspect komt behalve in bovengenoemde verbanden eveneens aan bod in de
paragraaf over samenwerking en solidariteit, evenals in die over interethnische relaties en hun invloed op coöperatieve samenwerking.

De coöperatie als bedrijf

Het vermogen van een coöperatie wordt gevormd door de aandelen van de
leden, hun contributies en bedrijfsoverschotten. Op basis van het eigen

- 191 -

vermogen kan de coöperatie, net als iedere rechtspersoon, leningen afsluiten. In Suriname ziet men niet zelden dat coöperaties door uitgifte
van verplichte aandelen, die bijzonder duur kunnen zijn, in een klap
een aanzienlijk startkapitaal willen vormen. Zo gaf NACOVAR bij haar
oprichting aandelen uit van f. 500,-. In- en verkoopcoöperaties in
Commewijne, waar armere boeren leven, gaven in dezelfde periode aandelen
uit van f. 200,- a f. 300,-. De Coöperatie Kwatta heeft de hoogte van
een aandeel gesteld op f. 800,-. Tot de ledenstop in 1975 bedroeg een
aandeel van deze laatste coöperatie, zoals we reeds zagen, f. 25,-.
Ofschoon een dergelijke handelswijze zich goed laat verklaren, andere
bronnen zijn moeilijker aan te spreken, vornt zij een grote drempel voor
12)
armere boeren en werkt zodoende polariserend.
In geval van de jaarlijkse contributies is het interessant om te zien hoe
Nickeriaanse coöperaties deze bij 'riskantere' boeren inhouden op de door
de Landbouwbank verstrekte seizoenskredieten, terwijl men die van de
minder riskant geachte boeren met moeite kan innen. Dit roept associaties
op met de eerder behandelde kredietwaardigheid van kleine boeren, die
in tegenstelling tot de gangbare mening, groter blijkt te zijn dan die
van rijkere boeren.
Kapitaalvorming op basis van de omzet van coöperaties is enerzijds
afhankelijk van het produktie- niveau op het kleinlandbouwbedrijf en
anderzijds van de bereidheid van boeren om zaken te doen met de
coöperatie. Wat het produktie-niveau betreft, is er over het algemeen
een groot verschil tussen de volledig gemechaniseerde en gecommercialiseerde rijstteelt en de weinig gemechaniseerde en minder commerciële
groenteteelt. De omzet van de Nickeriaanse coöperaties ligt dan ook
hoger dan die der in- en verkoopcoöperaties. Dat wil echter niet zeggen
dat er geen uitzonderingen bestaan. Zo steeg de omzet van de Coöperatie
Kwatta in 1984 tot 1,5 miljoen gulden per jaar. Dat andere in- en verkoopcoöperaties het minder goed doen, heeft te maken met de gunstige
ligging van de eerstgenoemde, namelijk in een belangrijk produktiegebied
aan een drukke uitvalsweg van Paramaribo.
De bereidheid om met de eigen coöperatie zaken te doen, wordt niet
slechts bepaald door gebrek aan loyaliteit of gebondenheid aan handelaren,
maar evenzeer vanwege twijfels aan het nut ervan. Dit nut neemt af
wanneer a) de markt voor een bepaald produkt inzakt. Zo konden coöperaties
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van rijstboeren weinig uitrichten toen in 1982 en 1984 de prijs dramatisch
daalde. Veel leden poogden hun rijst toen buiten de coöperatie om te
verkopen; b) de opkopers gunstigere prijzen bieden. Voor groenten zijn
dat de periodes van schaarste; c) de boeren de produktie van een bepaald
gewas, zoals citrus in geval van citrusafzetcoöperaties in Commewijne,
staken of de landbouw op het tweede plan komt; d) een bepaald probleem
verholpen is. Toen in 1979 de toevoer van slijpmeel, gebruikt als veevoer, dank zij de inspaimingen van de ressortleider van Para goed
geregeld was, verloren de boeren hun belangstelling voor coöperatieve
samenwerking. Daar komt nog bij dat het onderlinge vertrouwen zeer laag
was. Wolf (1966: 108) wijst op het onstabiele en tijdelijke karakter
van

boerencoalities. Zodra men een bepaald doel heeft gerealiseerd of

op grote weerstanden stuit, valt de coalitie uit elkaar. In Suriname
heeft met name de FAL (Federatie van Arme Landbouwers) de ervaring dat
het vrijwel onmogelijk is boeren op permanente basis te organiseren.
Slechts voor tijdelijke acties kan men hen mobiliseren.
De financiële positie van menige coöperatie en haar leden zouden florisanter zijn, indien institutionele kredietverstrekkers, i.e. banken,
een meer ontwikkelingsgericht bankair beleid zouden voeren. Dat wil
zeggen een beleid waarbij leningen niet slechts verstrekt worden met
onroerend goed als onderpand, maar waarbij men in de eerste plaats
kijkt naar de capaciteiten van de boer, het bedrijfsplan en de marktwaarde van het produkt. Met uitzondering van de minder vermogende
Landbouwbank, een voormalige dochter van de coöperatieve Rabo bank in
Nederland, voeren andere banken in Suriname een beleid dat ieder financieel risico uit wil sluiten.
De Landbouwbank N.V., een overheids-N.V., stelt zich ten doel:

... de ontwikkeling van de landbouw, veeteelt en visserij in
Suriname te bevorderen en de produktiv!teit en rentabiliteit
te verhogen (Statuten Landbouwbank N.V., art. 3.1. en 3.2.).

Een afgeleid doel is de bevordering van coöperaties. Aan de effectuering
van deze doelstelling wordt in de Nickeriaanse rijstsector de meeste
13)
.
.
aandacht besteed.

De situatie in andere sub-sectoren is voor krediet-

verstrekking door de bank minder gunstig vanwege lagere omzetten en
onzekere inkomens. Uitzonderingen vormen grotere, commerciële tuinbouwers
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en veetelers, evenals moderne rijstbedrijven, die eind jaren '70 buiten
Nickerie opkwamen. Hoewel de Landbouwbank de coöperatieve ontwikkeling
wil steunen, betekent dat nog niet dat men dat niet met grote omzichtigheid doet. Zo is de bank volgens haar doelstellingen bereid om coöperaties '... op basis van collectieve verantwoordelijkheid ...' te financieren, mits voldaan is aan optimale produktie-omstandigheden, voldoende
managementcapaciteit en rentabiliteit van het collectieve bedrijf, i.e.
de coöperatie. Zo lang een coöperatie echter niet 'krachtig' (lees:
kapitaalkrachtig) genoeg is, kan zij 'niet serieus als partner voor de
Landbouwbank gelden', aldus een vertegenwoordiger van de bank (Verslag
14)
van een werkbijeenkomst t.b.v. de PVCM, 1975).

Gezien de financieel zwakke positie van de meeste coöperaties, kan men
de concurrentie van economisch sterkere partijen moeilijk aan. Vandaar
dat vooral afzetcoöperaties als effectieve afzetkanalen slechts een
kort leven beschoren is. Veel leden van jongere coöperaties zijn vanwege
verschuldingsrelaties bovendien aan handelaren gebonden.
Een volgende manier om coöperaties te benadelen is het uitlokken van
ledenontrouw. Handelaren gaan daarbij als volgt te werk: men biedt als
gemeenschappelijke handelaren een uniforme prijs aan de coöperatie aan
en hogere prijzen aan individuele leden. Door de coöperatie wordt bij
overtredingen maar zelden sanctionerend opgetreden, wat ledenontrouw
slechts bevordert.
Uit het voorgaande kan men afleiden dat er onder de handelaren sprake is
van kartelvorming. In het geval van de Ophaal en Verkoop Service van het
Ministerie van EZ hebben we er al kennis mee gemaakt. Men gaat hier in
tijd van nood toe over. Toch kon een ressortleider zich niet aan de
indruk onttrekken dat ook onder normale omstandigheden, wanneer meerdere
opkopers in hetzelfde gebied opereren, bindende prijsafspraken worden
gemaakt. Ook Van Hengen constateert dit verschijnsel (1966: 136-38).
Een verschijnsel dat zich buiten Nickerie vooral in meer geïsoleerde
gebieden, waar de boeren minder zicht hebben op de marktprijzen, voordoet.
Bij deze kartels van handelaren dicteren de grootste handelaren de
prijzen (vgl. Wolffensperger, 1973: 7 ) .
Een andere methode om coöperaties aan te tasten bestaat uit de in hoofdstuk 3 behandelde verticale integratie in het produktieproces.
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Een belangrijke interne oorzaak voor de economisch beperkte levensvatbaarheid van coöperaties heeft te maken met het beheer van de middelen.
Men kan, zoals een ressortleider tijdens een workshop over coöperaties dat
deed (Ministerie van L W , 1979), zover gaan met te stellen dat geen
enkele coöperatie ontkomt aan wat men financieel wanbeheer zou kunnen
noemen. In Nickerie heeft men dit deels opgevangen door de financiële
afhandeling van seizoenskredieten van leden in handen te leggen van de
Landbouwbank.Deze financieel noodzakelijke constructie vergroot wel de
afhankelijkheid van de coöperatie. Deze afhankelijkheid wordt in
Nickerie eveneens vergroot vanwege het feit dat een medewerker van L W
de boekhouding verzorgde van de meeste coöperaties. Pogingen om penningmeesters van coöperaties te scholen hebben met uitzondering van de PVCM
weinig opgeleverd. Een belangrijke verklaring hiervoor vormt het grote
verloop van bestuursleden.

Men kan zich afvragen welke financiële en andere voordelen aan coöperatieve samenwerking verbonden zijn. Kwantitatieve gegevens hierover zijn
nauwelijks beschikbaar. Dit geldt met name voor de situatie bij in- en
verkoopcoöperaties. Voor een indruk van de voordelen van coöperatieve
afzet van rijst in Nickerie zij verwezen naar Bijlage 14.
Uit het prijsverloop op de grafiek van Bijlage 14 blijkt dat over de
gehele periode grote prijsschommelingen optraden, waar coöperaties
weinig aan konden veranderen. Zij boekten daarentegen vergeleken met de
ongeorganiseerde verkoop een licht voordeel. Zo verdiende een lid van
de VGHB (Vereniging van Groot Henar Boeren), met een perceel van gemiddeld 4 ha en een produktie van 3.5 ton per ha, f. 260,- extra tijdens
de voorjaarsoogst (VJO) van 1977 en f. 350,- bij die van 1978. Een lid
van de PVCEN verdiende in beide gevallen slechts f. 175,- extra. Het
grotere voordeel van de PVCM bij de najaarsoogst (NJO) van 1975, de
VJO van 1976 en de NJO van 1977 kan verklaard worden uit het gunstige
opkoopcontract met de SML. Bij andere contracten, zoals in 1973, dreigde
de PVCM het slachtoffer te worden van het lage bod. Massale ledenontrouw
verhinderde dit. De VGHB kon in 1972 met moeite een ongunstig contract
veranderd krijgen (Van Huis, 1979).
De reden waarom coöperatief georganiseerde afzet zo weinig voordelen
biedt, is gelegen ín het feit dat het grootste voordeel van de rijstteelt
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in de verwerking zit, terwijl de meeste risico's bij de boer liggen
(misoogsten, bederf).
Voordelen van coöperatieve afzet in de rijstsector zijn vooral gelegen
in de grotere tijdsbesparing en zekerheden van gemeenschappelijke actie
bij de huur van machines.

De minimale financiële voordelen en de risico's van een coöperatief
failliet weerhouden landbouwers ervan om uitsluitend met de coöperatie
zaken te willen doen. De coöperatie wordt niet als een betrouwbaar
alternatief beschouwd voor bestaande afzetkanalen. Ook in het geval van
coöperatieve afzet van groenten zal de boer, zoals in het voorgaande
hoofdstuk bleek, het contact met zijn opkoper niet direct of in het
geheel niet verbreken. Men komt zodoende in een vicieuze cirkel terecht:
het onvoldoende vertrouwen in de coöperatie ontneemt haar de mogelijkheid om zich te bewijzen, wat het vertrouwen op zijn beurt niet vergroot.

De coöperatie als vereniging

Als uitgangspunt voor deze paragraaf wil ik de hypothese van Inayatullah
gebruiken dat:

Where traditional solidarity is strong, the less will be the
chances of development of cooperatives and the greater the
chances of their becoming absorbed by traditional institutions
(1972: 18).

Hier staat tegenover dat verdergaande kapitalisering van de produktie,
en daarmee de transformatie van de peasant in de farmer, de onderlinge
concurrentie om schaarse goederen vergroot. En ook dit betekent een
rem op coöperatievorming.

Het bovengenoemde absorbtievermogen van traditionele instituties doet
zich sterk gelden bij de keuze van bestuursleden van coöperaties. Men
kiest hen niet slechts uit overwegingen van traditionele solidariteit,
maar ook, zoals ik schreef, omdat men denkt dat zij, gezien hun positie in de
wijdere gemeenschap, beter in staat zijn toegang te krijgen tot schaarse
goederen. Deze bestuursleden op hun beurt 7ijn in staat om de eenmaal
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verworven posities gemakkelijk te consolideren. Ofschoon dit de economische
levensvatbaarheidheid soms kan schaden, is het wel dienstig voor de
sociale (vgl. Dore, 1971:57).
Een toepasselijk voorbeeld van het bovenstaande biedt ons een verkiezingsvergadering van de PVCEN in 1974. De convocaties hadden niet alle boeren
bereikt en ook het doel van de vergadering, bestuursverkiezingen, was
velen onbekend. De voorzitter had zonder medeweten van andere bestuursleden een kandidatenlijst opgesteld, waarop hij opnieuw als voorzitter
figureerde. Uit het voorbeeld van de Coöperatie Kwatta weet men al dat
voorzitters het lang in hun functie vol kunnen houden. Oud ontdekte dat
van een zeventiental coöperaties er bij acht nog nooit een bestuurswisseling had plaatsgevonden (1974: 69). Kredietcoöperaties laten daarentegen een gunstiger beeld zien.
De vice-voorzitter van de PVCEN, verdacht van het maken van gemene zaak
met een opkoper en het verleiden van een deel der leden tot ledenontrouw,
was op de kandidatenlijst vervangen voor een Javaan. De oude. Creoolse
vice-voorzitter was propagandist van de NPS (Nationale Partij Suriname;
de grootste Creoolse partij) bij de verkiezingen van 1973 en werd tot
vice-voorzitter benoemd vanwege zijn politieke connecties. De voorzitter,
zelf een vooraanstaand VHP-lid in Nickerie, was aanvankelijk van mening
dat het verstandiger zou zijn geweest deze Creool tot voorzitter te
kiezen. De VHP werd in 1973 namelijk in tegenstelling tot de NPS
oppositiepartij. De kandidaatstelling van de Javaan tot nieuwe vicevoorzitter was eveneens uit tactische overwegingen gedaan. Hij was
namelijk bevriend met de minister van L W en had dank zij deze relatie
een perceel in de Europolder Noord gekregen. Hij zelf woonde in Paramaribo,
waar hij een restaurant bezat.
De secretaris en penningmeester konden aanblijven. Van de drie commissarissen was een de buurman van de voorzitter en een andere zijn zwager. Van
al deze bestuursleden had slechts de secretaris zijn perceel op rechtmatige wijze gekregen. Wat uit het onderzoek van Lammerink en Oldewelt
ook bleek, was dat de voorzitter met behulp van zijn voorzitterschap
politieke doelen nastreefde (1974: 114 e.V., 135 en 138). Tijdens de
verkiezingsvergadering diende een ambitieuze moslim Hindoestaan een
eigen lijst in, waarop slechts moslims voor bestuursfuncties voorgedragen werden. Hij trok deze lijst in, toen bleek dat zijn voordracht
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weinig kans van slagen had. De voordracht van de voorzitter werd daarentegen wel geaccepteerd door de vergadering.
Uit het voorgaande mag men niet zonder meer concluderen dat een dergelijke
gang van zaken schadelijk is voor het coöperatieve belang. Zo beschrijft
Thorner (1964) voor India,hoe de meest succesvolle coöperaties geleid
werden door vooraanstaande families en niet zelden door voormalige
geldschieters en opkopers (vgl. Inayatullah, 1972). In al deze gevallen
gold dat bestuursleden over voldoende ondernemerskwaliteiten beschikten,
wat dienstig was voor de coöperaties.

De houding van leden tegenover besturen van coöperaties is ambivalent.
Het luchten van bedenkingen tijdens de vergaderingen is sociaal echter
ongepast. Er is sprake van reeds oudere statusverschillen, die men in
acht moet nemen (vgl. Thorner, 1964: 6 e.V.). Wanneer het wantrouwen
dermate groot is, zoals dat het geval was bij de veeboeren in het gebied
rond Lelydorp in de tweede helft van de jaren '70, dan hebben pogingen
om boeren te organiseren weinig kans van slagen.
Hoewel landbouwers elkaar weinig vertrouwen en besturen van coöperaties
soms ronduit wantrouwen en men om deze reden zwaar steunt op begeleiding
van met name ressortleiders, neemt dat niet weg dat men ook deze laatste
categorie soms wantrouwt. Ook overheidspersoneel kan zich schuldig maken
aan frauduleuze praktijken. Zo verduisterden enkele verkopers van
coöperatieve winkels, die in dienst waren van de overheid, enkele duizenden guldens. Een voormalige ressortleider werd ervan verdacht een coöperatief opgezette veemarkt eveneens voor duizenden guldens te hebben
benadeeld.

Een belangrijke, structurele voorwaarde voor de optimalisering van de
participatie van de leden aan coöperatieve activiteiten is kennis.

... zonder training (is) het niet mogelijk de coöperatieve
beweging te laten uitgroeien tot een sterke en gezonde beweging.
Zonder deze noodzakelijke training zal er nooit een goede en
gezonde coöperatieve geest onder de leden heersen en zullen de
leden in tijd van nood hun loyaliteit tegenover de vereniging
niet tonen (Ministerie van LVV, 1974: 8; vgl. MIAOP, appendix к
1977: 40-42).
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Coöperatieve kennis bij de leden is over het algemeen zeer beperkt, maar
verschilt van gebied tot gebied. Ook in dit geval ziet men een verschil
tussen Nickerie en de districten rond de hoofdstad, plaatsen waar de
meeste, huidige coöperaties voorkomen. In Nickerie is meer sprake
van vorming van de leden.
Het overdragen van kennis aan leden is echter niet voldoende. Ook
personen binnen en buiten de overheid, die belast zijn of zichzelf
belasten met de stimulering van coöperaties behoeven grondige vorming.
Hoe onontbeerlijk daarbij kennis aangaande het financiële en administratieve beheer van coöperaties ook moge zijn, zij is niet voldoende voor
het welslagen van een coöperatieve onderneming. Men dient eveneens kennis
te bezitten van de economiscne en sociale levensvatbaarheid van coöperaties,
voor zover die afhankelijk zijn van externe factoren. Hiertoe kan men
het overheidsbeleid, de bestaande marktstructuur en de marktpositie der
boeren, evenals de sociale organisatie der boerengemeenschappen rekenen.
Kennis van deze factoren is bij personen en instanties, die zich met de
stimulering van coöperaties inlaten, slechts globaal af gedeeltelijk
aanwezig. Het gevolg hiervan is de veelal foutieve inschatting van de
haalbaarheid van een coöperatieve organisatie. Dergelijke omstandigheden
zijn voor het UNRISD aanleiding voor de volgende conclusie:

The promotion of cooperatives should be preceded by careful
feasibility studies at the local level to determine whether
conditions are suitable for cooperative succes (1975: 53).
Kennis van allerlei voor het welslagen van coöperaties relevante factoren
bij de promotoren ervan zijn daarom zo belangrijk omdat landbouwers zich
sterk richten op het kompas van de externe 'deskundige'. Is deze onvoldoende aanwezig, met alle gevolgen vandien, dan kan dat het vertrouwen
der boeren in de overheid schaden. Concluderend kan men dan ook stellen
dat:

Ervaringen hebben bewezen dat elke poging om personen te organiseren, zonder een gedegen studie en training van de betrokken
personen en voorts zonder dat zij van het nut van het organiseren
overtuigd zijn, op de lange duur geen kans van slagen heeft
(Ministerie van L W , 1974: 11).

De aanvulling die ik op het citaat wil geven, is dat deze studie en
training eveneens voor de promotoren van coöperaties moet gelden.
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Meervoudige afhankelijkheidsrelaties als remmende factoren

In het voorgaande hoofdstuk ben ik ingegaan op de betekenis van met
patronagerelaties vergelijkbare verhoudingen voor de marktpositie der
kleine boeren. In hoofdstuk 2 stond ik stil bij de remmende invloed
van dit soort relaties op de vorming van coöperaties in de dertiger
jaren. In het kort wil ik nu nog nader ingaan op hun betekenis voor de
coöperatieve ontwikkeling in de Surinaamse kleinlandbouwsector.
De context waarbinnen meervoudige afhankelijkheidsrelaties zich in
Suriname ontwikkeld hebben, verhinderde hun volle ontplooiing.

Zij

kenmerken zich dan ook door een meer zakelijk en minder verticaal
karakter. Dit neemt niet weg dat deze relaties meer gevestigd zijn dan
de coöperatieve. De sociale verplichtingen, die daaruit voortvloeien,
kunnen ten koste gaan van die tegenover de eigen coöperatie. Dit moge uit
het volgende voorbeeld blijken. De PVCM beschikte over onvoldoende maaidorsers en moest nog een paar huren van exploitanten van deze machines.
Tijdens het oogsten raakten machines vast in de modder. Met man en
macht probeerde men een gehuurde machine uit de modder te halen en liet
die van de coöperatie er in zitten.
Ledenontrouw laat zich behalve uit lucratieve overwegingen van de boer
ook goed verklaren uit de afhankelijkheid van opkopers. Zeker wanneer
de coöperatie nog jong is, is men sterk gebonden aan oude afspraken.
Wanneer men bedenkt dat in 1974, wanneer men al bij de Landbouwbank
leningen af kan sluiten, de helft van de Nickeriaanse rijsttelers geld
bij opkopers leent, dan spreekt het voor zich,dat men aan deze opkopers
moet blijven leveren, ook al is men lid van een coöperatie

(Lammerink

en Oldewelt, 1974). In dat jaar verkocht dan ook 37% van de leden van
de toen pas opgerichte coöperatie van Euroboeren (PVCEN) zijn rijst
buiten de coöperatie om. Het is ook begrijpelijk dat andere leden
niet sanctionerend op kunnen treden (vgl. Oud, 1974: 46).
Exploitanten van landbouwmachines,tevens handelaren,kunnen vanwege de
gebondenheid van boeren, dezen ook gebruiken om een coöperatie van
binnen uit te schaden. Zo huurde de PVCM in de tijd dat men geen eigen
maaidorsers had deze van exploitanten. Een aantal leden kwam echter met
een door henzelf gehuurde maaidorser en liet die van de coöperatie
werkeloos staan.
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In Nickerie bleek dat in de westelijke polders, waar de meeste handelaren
geconcentreerd zijn, ledenontrouw het hoogste ligt vanwege een grotere
gebondenheid aan deze handelaren (Lammerink en Oldewelt, 1974).

Ondanks de grote afhankelijkheid van leden van coöperaties van opkopers,
waarbij de toename van economische macht een compensatie vormt voor de
beperkte van die van patroon, wordt als gevolg van emancipatorische
processen een betere voedingsbodem voor coöperaties gevormd. Het is juist
met name de verschuiving van een meer algemene afhankelijkheid naar een
meer zakelijke, die deze processen bevordert. Men voelt zich van de kant
van de boeren steeds minder 'verplicht' tegenover de handelaar, annex
exploitant, annex geldschieter. De relaties 'verharden'. De ongelijkheid
die met de kapitalisering van de produktie gepaard gaat, heeft echter
zoals ik al schreef, in de loop der zeventiger jaren steeds grotere proporties aangenomen, waar coöperaties weinig tegenover kunnen stellen.

De ethnische basis van sub-groepen binnen coöperaties

Voordat ik inga op de ethnische basis van sub-groepen wil ik dit verschijnsel binnen een breder kader plaatsen. Ethnische sub-groepen binnen
coöperaties maken onderdeel uit van andersoortige coalities. Het zijn
niet slechts autonome bedrij fshuishoudingen, die zich in coöperaties
verenigen, maar ook economische eenheden die reeds door verwantschappelijke, religieuze, politieke en andere banden met elkaar verweven zijn
(vgl. Worsley, 1971: 25-26; zie ook Speckmann, 1965). De wederzijdse
verplichtingen, die daaruit voortvloeien, kunnen de coöperatieve doorkruisen. Een goed voorbeeld hiervan vormde de poging van LW-zijde om
in Commewijne onder Javaanse boeren een in- en verkoopcoöperatie op te
richten. De boeren deden alleen mee als ook andere bewoners van de desa
van de coöperatieve vruchten zouden kunnen plukken. Bovendien zijn de
bestaande coalitievormen in tegenstelling tot de coöperatieve wisselend
van samenstelling. Dit hangt samen met het doel dat men nastreeft (Dore,
1971: 49). Dat deze verschillendsoortige coalities ook hun weerslag op
coöperaties hebben, behoeft daarom geen verwondering te wekken. De basis
waarop in de Nickeriaanse coöperaties sub-groepen worden gevormd ziet
er, zoals uit het onderzoek van Lammerink en Oldewelt (1974) blijkt,
als volgt uit:
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De factoren ethnische groep, religie, economische positie en
woonplaats blijken, al of niet in combinatie, een grote invloed
te hebben op het samenwerkingspatroon in de Europolder:
ethnische groep: bij Javanen zien we een grote mate van samenwerking op practisch alle punten (b.v. grondbewerking, afzet,
etc.)· Creolen en Hindoestanen blijken evenwel in mindere mate
samen te werken. Samenwerking tussen leden van dezelfde ethnische
groep is het sterkst bij Javanen en Hindoestanen;
religie: binnen de Hindoestaanse groep werken hindoes meer samen
dan moslims;
economische positie: arme boeren werken over het algemeen meer
samen dan rijke boeren. Dit blijkt met name in de Hindoestaanse
groep;
woonplaats: Euroboeren afkomstig uit de oostelijke polders werken
meer samen dan hun collega's uit de westelijke polders (1974: 126;
zie ook p. 95 e.v. en p. 148-54).

Een belangrijke verklaring voor de samenwerking onder Javanen is het in
hoge mate ontbreken van verticale coalities op economisch vlak. De
conclusie dat armere boeren beter samenwerken dan rijkere,kan worden
gerelativeerd met het voorbeeld van de PVCM. Een coöperatie die lange
tijd een voorbeeldfunctie vervulde voor andere coöperaties en waarvan
de leden rijkere boeren zijn.
Daar in de Surinaamse context ethnische relaties een dominante rol
spelen, wil ik op hun betekenis voor coöperatieve samenwerking nu nader
ingaan.

De landbouwende bevolking bestaat uit verschillende ethnische groepen,
waarvan in het kustgebied de Hindoestanen en Javanen de grootste vormen.
Geografisch ziet men een zekere spreiding der respectieve gemeenschappen
(Van Dusseldorp, 1967: 54). Zoals we in voorgaande hoofdstukken zagen,
is de Hindoestaanse bevolking sterk geconcentreerd rond Paramaribo in
het district Suriname en in Nickerie. Hun agrarisch belang danken deze
gebieden dan ook aan de aanwezigheid van deze bevolkingsgroep.
Kleinere

Hindoestaanse concentraties treft men aan in Saramacca en

Commewij ne.
Het vestigingspatroon van Javanen werd bepaald door hun grotere gebondenheid aan de vestigingsplaatsen en plantages en hun beperktere gerichtheid op commerciële produktie. Javaanse concentraties treft men aan in
Commewijne en Saramacca, evenals in enkele, ten oosten van Nieuw Nickerie
gelegen polders. Kleinere concentraties komt men tegen in de districten
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Para, ten westen van Lelydorp, in het district Marowijne (Wonoredjo bij
Moengo) en ten zuiden van Totness in Coronie (De Vries, 1965).
Creoolse landbouwers treft men vooral in Coronie en in mindere mate in
Para aan. In Nickerie zijn zij sterk in het administratieve centrum
Nieuw Nickerie geconcentreerd.
In het verleden zag men in Nickerie poldergebonden ethnische concentraties,
waardoor coöperaties ethnisch homogeen waren. Op plaatsen waar sprake was
van een heterogene samenstelling van de bevolking, zoals op sommige
vestigingsplaatsen, was het vrijwel onmogelijk om coöperaties op te
richten (Snellen, 1933: 144-45). In de eerste helft van deze eeuw zag
men binnen waterschappen, die bescheidener van opzet waren, een betere
garantie voor samenwerking.
In de na de tweede wereldoorlog in Nickerie aangelegde polders kwamen alle
ethnische groepen in aanmerking voor percelen. Een proces dat versterkt
werd door de rol,die politieke patronage bij gronduitgifte ging spelen.
Coöperaties in deze polders zijn dan ook ethnisch heterogeen van samen18)
stelling, met een overwicht van het Hindoestaanse element.

Voor zover ethnische groepen zich kenmerken door een andere mentaliteit en
verwantschappelijke organisatie, hebben ook zij invloed op coöperatieve
samenwerking. De Hindoestaanse, familiale samenwerking heeft tot op
zekere hoogte een remmende invloed op de coöperatieve. Zo verwierpen
de leden van de PVCEN een voorstel van het bestuur om gemeenschappelijk
tractoren aan te schaffen. Achteraf bleek naar de schatting van de
Landbouwbank en de voorzitter van de coöperatie dat 34 van de 155 Euroboeren gedeeltelijk in familieverband een tractor hadden gekocht
(Lammerink en Oldewelt, 1974: 65;

zie ook Luning en Sitai, 1979: 95 e.V.).

In overwegend agrarisch georiënteerde, Javaanse gemeenschappen is de
samenwerking op het niveau van de desa of buurtschap georganiseerd en
is reciprook van aard (De Waal Malifijt, 1963: 56). Houdt men zich
daarentegen slechts marginaal, als partrtime boer, met de landbouw bezig
of bezit men te weinig grond, dan verdwijnt de behoefte aan (coöperatieve)
samenwerking (Van Wengen, 1966: 42). Dat dit bij Javanen meer geldt dan
bij Hindoestanen vloeit voort uit de mindere betekenis van commercialisatie van de teelt bij de eerste groep. Heeft de teelt wel commerciële
waarde, zoals dat het geval is bij rijst, dan is de Javaanse, kleine
boer wel meer bereid om samen te werken.
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Wat de samenwerking tussen de verschillende ethnische groepen betreft,
blijkt uit het onderzoek van Lammerink en Oldewelt dat Javanen beter
met Creolen samenwerken dan met Hindoestanen. Dit geldt andersom ook
voor Creolen (1974: 150; zie ook p. 95 e.v.)· Een verklaring voor de
positievere houding van Creolen tegenover Javanen vormt volgens Van
Wengen het feit dat Javanen, gezien hun niet-agressieve commerciële
houding en hun minderheidspositie, als minder bedreigend worden ervaren
(1966: 174). Van hun kant lijken stedelijke Javanen zich het stereotype
beeld van Creolen over Hindoestanen eigen te hebben gemaakt (idem: 222-23).

De reden waarom men in Nickerie, beter dan elders in het kustgebied,
ondanks het voorgaande in staat blijkt boeren coöperatief te organiseren,
heeft te maken met twee met elkaar samenhangende factoren. Aan de ene
kant zagen we al eerder dat bestaande sociale structuren eroderen. Aan
de andere kant ontstaat als gevolg van een onevenwichtige integratie
in de markteconomie van de rijstproducenten een zeker klassebewustzijn.
Ofschoon zijn ontplooiing afgeremd wordt door het ethnische bewustzijn,
remt het op zijn beurt de geldingsdrang van de tweede soort en heeft
zodoende ook zijn weerslag op gevestigde, verwantschappelijke en andere
netwerken.
Traditionele structuren en samenwerkingsvormen hoeven niet slechts remmend
te werken op coöperatieve samenwerking, zij kunnen zelfs tot op zekere
hoogte bevorderlijk zijn. Dit is met name het geval bij Javanen, die
meer dan de Hindoestanen gewend zijn aan burenhulp en samenwerking op
desa niveau.
In geval van Javaanse gemeenschappen is niet slechts traditionele samenwerking bevorderlijk voor de coöperatieve,maar ook de mate van cohesie
en gelijkheid binnen de gemeenschap zijn dat.

It is to this, then, that one might look for promise of a 'leap'
across the individualistic private-property phase into modern
forms of cooperation (Dore, 1971: 52).

Hoewel cohesieve krachten derhalve bevordelijk kunnen zijn voor coöperatieve samenwerking, zijn zij disfunctioneel op het moment dat leden van
een coöperatie van mening zijn dat ook niet-leden in dezelfde mate van
de diensten van de coöperatie moeten kunnen profiteren. In dit geval
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ziet men hoe het relatieve voordeel tot een relatief nadeel kan verkeren.
(In de Conclusie ga ik nader op deze kwestie in).
Hoe de ethnische factor in coöperaties door kan werken moge uit de volgende voorbeelden blijken, die afkomstig zijn uit de onuitputtelijke
bron, die Nickeriaanse coöperaties vormen.
De PVCEN was in onderhandeling met een opkoper, die een paar bestuursleden met behulp van steekpenningen over wist te halen om hem het
contract te gunnen. De vice-voorzitter, die de gang van zaken niet beviel
en die tot een andere ethnische groep behoorde, opende op eigen initiatief
onderhandelingen met een andere, met hem bevriende opkoper. Hij wist een
betere prijs te bedingen en leden, die tot dezelfde ethnische groep
behoorden als hij, over te halen om aan zijn opkoper te leveren. Dit
leidde tot een conflict met andere bestuursleden, die hem ervan verdachten informatie over hun onderhandelingen aan zijn opkoper door te
spelen, en het niet meer herkiesbaar stellen van hem als bestuurslid
(Lammerink en Oldewelt, 1974: 68, 84).
Een ander voorbeeld vormt de aanschaf

van twee maaidorsers door de

PVCM. Toen bekend werd van welk merk zij zouden zijn, kwam een lid in
opstand. Hij kreeg bij de aanschaf van zijn machine zelf problemen
met de agent van dit merk en wilde er niets meer mee te maken hebben.
Hij wist leden van zijn eigen ethnische groep te mobiliseren en men
dreigde de coöperatie op te zullen breken,indien deze twee maaidorsers
van hetzelfde merk zou kopen. Om dit te voorkomen besloot het bestuur
maar een van het bewuste merk te kopen en de tweede van een ander merk
(Ministerie van L W , 1979; vgl. Van Huis-Wolffensperger, 1975: 7 ) .
Zo ziet men hoe zelfs onder de meer klassebewuste boeren van Nickerie
de ethnische factor ten nadele van de coöperatie gemobiliseerd kan
worden.

Een absolute vereiste voor ethnisch heterogene coöperaties is dat het
bestuur eenduidelijke afspiegeling vormt van deze samenstelling. Gebeurt dit niet of onvoldoende,dan verzwakt dat de loyaliteit ten opzichte
van de coöperatie. In de meeste van dergelijke coöperaties wordt met
deze factor ernstig rekening gehouden. Leden van een ethnische groep
richten zich bij voorkeur tot 'hun' bestuurslid.
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Het wettelijke kader

In de voorgaande paragrafen heb ik de coöperatieve problematiek besproken
vanuit respectievelijk de optiek van de coöperatie als bedrijf en als
vereniging. Het bedrijfsmatig en als vereniging optimaal functioneren
van coöperaties is behalve van de behandelde factoren eveneens afhankelijk van een adekwaat wettelijk kader. Dit kader laat voor Suriname zeer
te wensen over. Voor een voormalig hoofd van de Dienst voor het Coöperatiewezen is het ontbreken van een goede coöperatieve wetgeving een van de
belangrijkste redenen voor het verzanden van de activiteiten van deze
dienst. Het stimuleren van coöperaties zonder voldoende wettelijke
bescherming was volgens hem onbegonnen werk.

De Surinaamse coöperatieve wetgeving dateert van 1944. Hierin zijn in
1968 (G.B. no 82) wijzigingen aangebracht. Dit besluit voorzag in de
creatie van een Raad voor het Coöperatiewezen, die tot taak had het
toezicht op de boekhouding en naleving van coöperatieve principes. De
gewijzigde wet is echter nooit in werking getreden (Ministerie van L W ,
1979: 5 ) . Pas in 1980 is deze draad na voorstellen van de Interdepartementale Werkgroep Coöperatiewezen uit 1978 weer opgenomen (Verslag
Konferentie Koöperatiewezen, 1981:4). De gevolgen van de inadekwate wet
zag men in geval van afzetcoöperaties voor rijst in 1953. Gekoppeld aan
het plan van de overheid om exportquota aan coöperaties te verlenen,
stelde de commissie Specken (1953) voorwaarden, waaraan door de coöperatie
voldaan moest worden. Zij hadden betrekking op de externe controle door
de overheid. Ook stelde men voor een Dienst voor het Coöperatiewezen op
te richten. Van Petten, districtscommissaris van Nickerie, verwerkte de
adviezen van bovengenoemde commissie in enkele wetsvoorstellen. Zij
moesten 'wezenlijke coöperaties' bevorderen en de coöperatie en haar
leden beschermen. De voorstellen gingen het Departement van Landbouw
niet ver genoeg, dit in tegenstelling tot het Ministerie van EZ, en
werden ingetrokken. Ondertussen verstrekte men wel exportquota aan
fictieve coöperaties met alle gevolgen van dien (idem).
In 1956 diende het Departement van Landbouw nieuwe wetsvoorstellen in,
waarin controle op de boeken van de coöperatie en het algemene toezicht
verscherpt werden. Deze voorstellen wees de Raad van Ministers als te vergaand van de hand.
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In 1961 diende bovengenoemd Departement opnieuw wetsvoorstellen in bij
het Bureau Wetgeving. Deze voorstellen waren strijdig met het Surinaamse
recht. Het Bureau verzocht het Departement van Landbouw om een memorie
van toelichting over het onderwerp op te stellen. Daarin waren de volgende
voorstellen vervat: 1) bescherming van het begrip coöperatiewezen;
2) vervanging van de notariële bemoeienis door een andere, soepelere
regeling; 3) controle van de boekhouding en andere bescheiden van de
coöperatie; 4) liquidatie van 'papieren coöperaties' of coöperaties
die niet voldeden aan coöperatieve principes (Ministerie van L W , 1974:
15). Wat met deze memorie is gebeurd is onbekend.
Concluderend kan men stellen dat van de kant van de overheid voldoende
pogingen zijn gedaan om wettelijke maatregelen te treffen om de coöperatieve ontwikkeling in goede banen te leiden. Het zijn echter vruchteloze
pogingen geweest. Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de competentiegeschillen tussen het Ministerie van EZ en dat van L W . Een andere, niet
onbelangrijke maar moeilijker traceerbare verklaring is de rechtstreekse
tegenwerking van politici, die aan handelaren gelieerd zijn (vgl. Oud,
1974: 95 en Van Wengen, 1966: 162).

In het voorgaande heb ik stilgestaan bij een enkel praktisch gevolg
van het gebrekkige wettelijke kader. Ik zal nu nog enkele andere in het
kort belichten. De eerste betreft het probleem van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door coöperaties. Pas wanneer na een lange
19)
administratieve weg
de statuten in het advertentieblad van de Republiek
Suriname zijn gepubliceerd, verkrijgt de coöperatie rechtspersoonlijkheid.
Een groot deel van de coöperaties gaat daar echter gedurende zijn gehele
bestaan zonder. Van de 98 tot en met 1978 in de agrarische sector opgerichte coöperaties waren dat er 54. Voor kredietcoöperaties zag het
beeld er gunstiger uit, namelijk slechts 16 van de 61 (Ministerie van
Arbeid, 1978). Deze cijfers hebben echter maar betrekkelijke waarde.
Zo functioneren de meeste coöperaties kortere of langere tijd zonder
wettelijke registratie, alvorens de procedure van erkenning op gang te
brengen. De redenen waarom er slechts relatief weinig coöperaties rechtspersoon zijn, zijn de administratieve rompslomp die gepaard gaat met de
registratie en de hoge kosten ervan.
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Het ontbreken van wettelijk erkende statuten kan tot de eerder besproken
uitholling van de coöperatie door besturen en leden leiden.
Een juridische consequentie betreft de aansprakelijkheid van de coöperatie.
Slechts de bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk. Een voorbeeld
hiervan vormen de gebeurtenissen rond een afzetcoöperatie voor pinda's
in Saramacca van begin zeventiger jaren. Een handelaar, die een overeenkomst met de coöperatie voor de levering van pinda's had gesloten, wilde
zich van de coöperatie ontdoen. Hij meende dit te kunnen bereiken door
het niet leveren van verpakkingsmateriaal, waardoor de coöperatie niet
aan haar leveringsplicht kon voldoen. Hierop deed de handelaar de
coöperatie een proces aan, wat dus een proces betekende tegen enkele
bestuursleden. Zij werden veroordeeld. Toen enkele jaren later dit
vonnis herroepen werd, was de coöperatie ter ziele.

Samenwerking op overheidsniveau

Tot slot van mijn analyse van de Surinaamse coöperatieve ontwikkeling
wil ik in het kort ingaan op de samenwerking tussen uitvoerende ambtenaren van het Ministerie van L W en de coöperatiedeskundige op het
hoofdkantoor, meer precies op de voormalige Dienst voor het Coöperatiewezen. Zoals we zagen lag aanvankelijk het initiatief bij deze dienst
Een dienst wiens activiteiten afnamen als gevolg van gebrekkige middelen,
tekort aan personeel en onvoldoende wettelijke ondersteuning van het
coöperatiewezen. Dit leidde onder meer tot passiviteit bij de medewerkers.
Hiertegenover staat de uitvoerende ambtenaar van de Afdeling Landbouwvoorlichting en Projectbeheer. Geconfronteerd met acute problemen van de
kleinere boeren, probeert hij veelal improvisorisch antwoorden te vinden.
In tegenstelling tot de deskundige op het hoofdkantoor ontbreekt het hem
niet zelden aan praktische en theoretische kennis. Hierop vormt de
situatie in Nickerie alweer een gunstige uitzondering.
Gezien de uit ongenoegen ontstane passiviteit van de deskundige op het
hoofdkantoor, gezien ook het ontbreken van coördinatie en leiding van
hogerhand en gezien tenslotte het particuliere karakter van de initiatieven op veldniveau, die ondersteuning van hogerhand ontbeerden, bleef
samenwerking tussen beide niveaus tot 1980 vrijwel geheel uit of droeg
een zeer informeel, ad hoc karakter.
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Met het bovenstaande kan men bij de analyse van de samenwerking tussen
de meestal oudere coöperatiedeskundigen en de over het algemeen jongere
veldwerkers of het ontbreken ervan niet volstaan. Met name het opleidingsniveau en daarmee de positie in de overheidshiërarchie zijn mede bepalend
voor deze samenwerking.
Verschillen in opleidingsniveau werken bij voorbaat al als een hiërarchi20)
serend mechanisme.
Zo schetst Kalshoven (1977: 116 e.v.) de verhouding
tussen de landbouwvoorlichter en de onderzoeker van het toenmalige
Landbouwproefstation als een waarbij de eerste nauwelijks toegang heeft tot
de laatste en daarmee tot zijn kennis. Aan de andere kant
voorlichter de kennis door de onderzoeker verzameld als

beschouwt de

beperkt bruikbaar

voor concrete problemen (idem, 1981: 103). Een gevolg hiervan is dat de
voorlichter, niet zelden zelf een boer, werkt op basis van eigen ervaring
en de informatie die hij onder meer van andere boeren krijgt. De landbouwvoorlichter verkeert op het interface niveau. Hij vormt een onderdeel
van het overheidsniveau en van het veldniveau, de boerenpraktijk. Beide
niveaus poogt hij in zichzelf te verenigen, te verzoenen om zodoende een
mogelijke conflictbron te neutraliseren. Op een vergelijkbare basis
werkt de uitvoerende ambtenaar aan het opzetten van coöperaties. Ook hij
poogt verschillende kennis- en praktijkniveaus te combineren.

Niet alleen de samenwerking op coöperatief gebied binnen een ministerie
laat te wensen over, ook die tussen ministeries is nooit van de grond
gekomen. Zo installeerde een voormalige minister van Arbeid en Volkshuisvesting in 1977 de Interdepartementale Werkgroep Coöperatiewezen.
Deze werkgroep kreeg als opdracht '... een beleidvisie met betrekking
tot het coöperatiewezen te ontwikkelen' (Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting, 1978: 1). Leden van de werkgroep waren vertegenwoordigers
van de Ministeries van Arbeid en Volkshuisvesting, Economische Zaken
en L W . Toen het rapport, dat in een hoog tempo was samengesteld, klaar
was, was het politieke tij gekeerd. Na de verkiezingen van 1977 keerde
de oude minister van Arbeid, een warme voorstander van coöperaties, niet
meer terug. Zijn opvolger, gesteund door de directeur, stond minder
welwillend tegenover coöperaties en weigerde het rapport van de werkgroep
te ontvangen. Het kwam zelfs zover dat de leden van de werkgroep de
drukkosten zelf moesten betalen.
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Van h'et voornemen om op het Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting
een coördinatiecentrum op te richten voor het coöperatiewezen in alle
sectoren is niets terechtgekomen (Ministerie van L W , 1979: 23). L W leden van de werkgroep distantieerden zich van de politiek van de
nieuwe minister van Arbeid en weigerden iedere verdere medewerking. Hun
inbreng was daarentegen onontbeerlijk daar de meeste coöperatieve
deskundigheid op L W geconcentreerd was.

Coöperaties binnen een integrale agrarische ontwikkeling

Dit onderwerp is bewust geplaatst aan het einde van het hoofdstuk over
de coöperatieve ontwikkeling in de agrarische sector. We bewegen ons
hier op het planniveau en niet op praktijkniveau. Het biedt de lezer een
indruk van de belangrijke rol die coöperaties kunnen gaan spelen binnen
het kader van een integrale agrarische ontwikkeling, zoals die haar
weerslag heeft gevonden in het MIAOP (1977). Tot dit plan moet men zich
richten om een juiste indruk van hun vorm, plaats en functie te krijgen.
In het hoofdstuk aanpassing Institutionele Opzet Agro-structuur (annex
k: 35-50) gaat het MIAOP uit van drie factoren, die structureel van aard
zijn en de kleinlandbouwontwikkeling bepalen:
1) De relatieve ontoegankelijkheid van de markt voor landbouwers, met
als gevolg een materieel ongunstige afhankelijkheidspositie van organisaties en personen die de handel beheersen en die van deze positie
onevenredig profiteren;
2) Als gevolg van de modernisering ziet men een toename van het kapitaalintensieve karakter van de landbouw, waartegenover een relatief constant,
laag inkomen staat;
3) Vanwege het ontbreken van 'adekwate kredietvoorzieningen' is de
kleine boer voor zijn kredieten aangewezen op de tussenhandel in ruil
voor leveringscontracten.
Om in deze situatie verbetering te brengen, zal er binnen het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma MOP enerzijds gestreefd worden naar het
verkrijgen van kennis van nieuwe produktiemethoden, anderzijds naar
kennis over de '... problematiek van de eigen (die van de boeren, J.M.)
maatschappelijke positie' (idem: 35). Kennis omtrent de oorzaken van
de eigen zwakke positie ziet men dus als een belangrijke voorwaarde

- 210 -

voor de agrarische ontwikkeling. Met behulp van deze kennis, evenals de
kennis van moderne technieken en de coöperatieve organisatiestructuur
moeten volgens het MIAOP de bovengenoemde, structurele problemen
geliquideerd kunnen worden. In de inleiding op dit hoofdstuk kon men
lezen welke specifieke mogelijkheden de planopstellers aan coöperaties
toekennen om de situatie te veranderen.

Het is mijns inziens terecht dat de planopstellers van het MIAOP
coöperaties als een integraal onderdeel van landbouwprojecten opnemen.

... to be effective, cooperatives should be part of a comprehensive
strategy for development. Isolated from such an overall development
strategy, they could be faced with severe limitations as
instruments of progress (UNRISD, 1975: 53).

Even correct is het om de implementatie van coöperatieve en andere
organisatievormen vooraf te laten gaan door vorming en door kennis van de
oorzaken van de eigen problematische positie.

... de betrokken landbouwers informatie (...) verschaffen die
voor hen de maatschappelijke verhoudingen van waaruit de positie
van de landbouwers wordt aangetast (inzichtelijk maakt). Per
regio, project en gewas zullen hierover afzonderlijk confrontatiemethoden ontwikkeld moetem worden, die de landbouwers mogelijkheden bieden zelfstandig na te gaan welke oplossingen gevonden
kunnen worden met betrekking tot de structurele vraagstukken die
met hun maatschappelijke positie in verband staan (MIAOP, 1977
annex k: 37).

Coöperaties krijgen zodoende behalve de taak van materiële belangenbehartiging ook een emancipatorische functie. Vraagstukken waar de
aandacht op gericht zal dienen te worden zijn:

... de afzet en handel in landbouwprodukten; structurele aspecten
van grootschalige en kleinschalige landbouwproduktie m.b.t. prijsbeheersing, marktcontrole en economisch/technologische zelfvoorziening; de betekenis van informeel geïnstitutionaliseerde diensten
en kredietverstrekking als middel in handen van opkopers tot het
scheppen van afhankelijkheidsrelaties (idem).

Naast de hierboven genoemde doeleinden zal het noodzakelijk zijn om
leden van coöperaties in te wijden in het beheer van het 'economisch/
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technologisch dienstenapparaat' van projecten, waar coöperaties een
integraal onderdeel van vormen.

De organisatievorm, al of niet coöperatief, binnen een bepaald project
is afhankelijk van de volgende factoren: de schaal van het project; het
aantal deelnemende landbouwers; ervaring en kennis der landbouwers; de
te telen gewassen; bestemming van de produktie; de benodigde dienstverlening; geografische en socio-culturele factoren (idem: 38).
Concreet heeft men vier verschillende organisatievormen voor ogen:
1) partiële coöperaties. Beter bekend als single-purpose coöperaties.
De aandacht gaat daarbij vooral uit naar in- en verkoopcoöperaties;
2) de belangengroep, te beschouwen als een pre-coöperatie. Dit soort
organisatie past het beste in kleine projecten met een gevarieerde
produktie en laag kennisniveau, gekoppeld aan allerlei specifieke
sociaal-culturele factoren. Men denkt dan met name aan het Surinaamse
binnenland;
3) multi-purpose coöperaties. In deze vorm worden:

Alle activiteiten met betrekking tot de produktie en de produktieorganisatie (...) verricht voor gezamenlijke rekening en risico
(idem: 39).

Een dergelijke opzet impliceert dat coöperaties, evenals dat het
geval is bij grote, particuliere rijstbedrijven, komen tot een verticale
integratie van de produktie en zodoende tot grotere onafhankelijkheid
van andere marktpartijen.
Alle grotere landbouwprojecten zouden een multi-purpose coöperatie
moeten gaan omvatten;
4) het kernbedrijf. De dienstverlening, distributie van landbouwbenodigdheden en de afzet verzorgt het kernbedrijf, dat zelf tevens als
produktie-eenheid optreedt. Dit type leent zich in principe goed in die
gebieden,waar met name geen traditie van gemeenschappelijke produktie
bekend is en sociaal-culturele beperkingen ten aanzien van samenwerking
bestaan, zoals onder bosnegers. Er is hier dus geen sprake van
21)
coöperaties, wel van een georganiseerde landbouw.

Hierboven is gesproken over gangbare doelen van samenwerking binnen
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coöperaties. De planopstellers hebben echter ook aandacht besteed aan
een minder specifieke maar binnen een projectmatige landbouwontwikkeling
voor de hand liggende taak voor coöperaties, namelijk projectbeheer. Het
betreft hier planning op langere termijn, waarbij stapsgewijze dit
beheer aan coöperaties zal worden overgedragen. Tot de taken van het
projectbeheer rekent men de administratie, het sociale, economische en
technologische diensten- en voorzieningenapparaat en het onderhoud van
de cultuurtechnische infrastructuur.
Het tempo van de overdracht van het projectbeheer aan coöperaties is
onder meer afhankelijk van de omvang van het project en de beschikbare
middelen en menskracht. Gezien de beperkingen,die de beschikbaarheid
van beide bijna chronisch kenmerkt, kan dit een weg zonder einde worden.

De grotere projecten zullen volgens plan een beheersvorm krijgen,waarin
de coöperatie het voor de beheerstaken benodigde personeel aantrekt.
Aangezien de hoge kosten hiervan niet door de leden gedragen kunnen
worden, althans niet in het begin, zal de overheid de nodige fondsen
moeten creëren en zelf het personeel aantrekken. Dit brengt uiteraard
een verdere afhankelijkheid van de overheid met zich mee en vermindert
ongetwijfeld de bereidheid van de leden om te zijner tijd het beheer
over te nemen.
Om financiële en andere vormen van overbelasting te voorkomen stellen
de planopstellers voor te beginnen met de overdracht van de controle
en inspectie van het beheer, kredietbemiddeling en de in- en verkoop
van landbouwbenodigdheden. Bij een dergelijke constructie kan men zich
in gemoede afvragen of het professionele projectbeheer zich door landbouwers, in status en deskundigheid de minderen, laat controleren.
Volgens het gewijzigde uitvoeringsplan van het LOC, een van de meest
omvangrijke projecten, dat in 1981 door de Stichting LOC is opgesteld,
zal het gehele project beheerd worden door de MPK (Multi-purpose
Kooperatie). Deze bestaat uit een Coöperatief Bedrijf en een Coöperatieve
Vereniging, de eigenaresse van het bedrijf. Alle beleidskwesties ten
aanzien van de landbouwproduktie, economische en technologische dienstverleningsinstellingen en verwerkingsbedrijven liggen bij de georganiseerde boeren.
Het Koöperatieve Bedrijf MP bestaat uit verschillende gespecialiseerde
ondernemingen.
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De voorgestelde wijzigingen kan men beschouwen als een feitelijke tweedeling van de coöperatie in een bedrijf en een vereniging. Deze situatie
treft men bij coöperaties in geïndustrialiseerde landen ook aan. Nog
minder dan hier kan men van de leden van een dergelijke coöperatie
verwachten)dat zij in staat zijn een sturende en controlerende functie
te vervullen.

Ondanks de voordelen die het biedt om een coöperatieve ontwikkeling
integraal en 'beschermd' binnen het kader van projecten te bevorderen,
bedreigen ook deze coöperaties dezelfde gevaren, die voor andere
coöperaties gelden. Zowel in geval van de bestaande marktverhoudingen
als de bescherming tegen afwijking van coöperatieve principes en externe
controle zal de overheid middels wettelijke maatregelen regulerend op
moeten treden. De ρlanopstellers zijn zich overigens eveneens bewust van
de vele problemen die de ontwikkeling van landbouwcoöperaties in de weg
staan en die liggen op het organisatorische, economische, politieke en
juridische vlak (annex k: 40-43). Het Ontwerpplan voor het LOC vermeldt
onder meer:

De koöperatieve gedachte en het werken in koöperatief verband
zijn voor de landbouwers in het algemeen weinig bekende zaken.
Het zal een enorme opdracht zijn om dit nieuwe idee ingang te
doen vinden bij de landbouwers en om hen tegelijkertijd ook de
geestelijke uitrusting te verschaffen om een gecompliceerde
organisatie als de voorgestelde MPK te kunnen overzien en te
begrijpen (Ministerie van L W , 1981:92).

Er wordt hier gezwegen over het coöperatief beheren en exploiteren van
projecten. De reeds uitgevoerde delen van dit project worden dan ook
volledig door de overheid beheerd en geëxploiteerd. Boeren zijn nog
steeds in geen velden of wegen te bekennen. Eind 1984 wilde men wel met
de scholing beginnen. Een technische scholing wel te verstaan.
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Noten bij hoofdstuk 6
1. Ondanks het wezenlijke, coöperatieve doel van self-reliance blijkt
dat zelfs de economisch meest succesvolle coöperaties in nietwesterse landen zonder overheidssteun weinig kans maken te overleven
(UNRISD, 1975: 94).
2. Voor het beknopte overzicht van de historische ontwikkeling maak ik
gebruik van het Tweede Deelrapport van de Werkgroep Landbouworganisaties van het Ministerie van L W (1974). Verder van een voordracht
van A. Jagbandhan ter gelegenheid van een workshop over coöperaties
in 1979 door het voornoemde ministerie georganiseerd (Ministerie
van L W , 1979) en van enkele andere, interne publicaties van dit
ministerie.
3. In 1980 waren er 36 kredietcoöperaties met in totaal bijna 8.000
leden. Deze waren bij het AVKC aangesloten. Een enkele, kleinere
kredietcoöperatie stond er los van.
Landbouwcoöperaties functioneren minder goed dan kredietcoöperaties.
Van de tot 1978 98 opgerichte coöperaties in de landbouwsector, waarvan 54 geregistreerd waren, functioneerden slechts 29 matig tot
redelijk (Ministerie van Arbeid, 1978: 8; zie ook Bijlage 11). Van
Gelder komt voor hetzelfde jaar tot het volgende landelijke beeld:
tot 1978 waren in totaal 190 coöperaties opgezet in Suriname. Daarvan
waren 85 geregistreerd en 72 actief. Van deze 72 waren
29 (40%) in de agrarische sector, 39 (54%) in de kredietverstrekking
en 3 (6%) consumentencoöperaties (1984: 205).
4. Op het Ministerie van L W is er een duidelijke afbakening tussen het
in Paramaribo gevestigde hoofdkantoor en de vestigingen in de
districten. Behalve van een geografische is er ook sprake van een
hiërarchische afbakening. Promotie betekent altijd het verplaatst
worden naar het hoofdkantoor. Tussen beide niveaus is sprake van een
levendig verkeer, dat meer van het veld naar het hoofdkantoor loopt
dan andersom.
5. Aangezien eind jaren '70 op een gegeven moment slechts een boekhouder
werkzaam was op deze afdeling, liet de afhandeling soms zeer te
wensen over.
Het opmaken van de boeken was overigens niet pro deo. De kosten kunnen
zelfs tot 15% van het dividend oplopen. De AVKC vroeg 25% van het
bruto of 17,5% van het netto overschot. Coöperaties, die geen andere
keus hadden, ervoeren deze tarieven over het algemeen als te hoog.
6. In 1982 bedroeg de totale begroting van het Ministerie van L W 28,6
miljoen gulden. Aan personeelskosten, vervoers- en verblijfskosten
meegerekend, subsidies aan noodlijdende overheidsbedrijven, aanschaffingen en onderhoudskosten ging 28,3 miljoen gulden op
(Ministerie van L W , 1982). (Men kan zich soms dan ook niet aan de
indruk onttrekken dat de Surinaamse overheid slechts omwille van
zichzelf bestaat) .
7. Aangezien de salarissen van ambtenaren steeds meer achter raakten
bij die in het bedrijfsleven, ontstond er een zuigkracht vanuit het
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bedrijfsleven op beter opgeleide ambtenaren met als gevolg een
toenemende schaarste aan middelbaar en hoger kader bij de overheid.
8. Een projectleider, die tot 1980 onder de Afdeling Projectbeheer
viel, beheert met zijn staf een door L W uitgevoerd project, meestal
bestaande uit een nieuw aangelegde of gesaneerde polder. Zijn
bemoeienis is zeer vergaand en betreft zaken als controle op naleving
van de cultuurplicht, waterbeheer, zorg voor cultuurtechnisch onderhoud, het regelen van grondkwesties, kredietbemiddeling en eventueel
het slechten van burenruzies.
9. Het totaal aantal mannelijke en vrouwelijke landbouwers in Nickerie
bedroeg in 1976 volgens het MIAOP 4100 personen, waarvan 9% van
bovengenoemde actieve coöperaties lid was. Dit was ongeveer gelijk
aan het landelijke gemiddelde. Het grootste aantal leden buiten
Nickerie behoorde tot een drietal in- en verkoopcoöperaties: 1) Inen verkoopcoöperatie Kwatta en Omstreken 225 leden; 2) In- en verkoopcoöperatie Uitkijkpolder en Omstreken 190 leden en 3) Landbouwcoöperatie Saramacca 210 leden. Een andere actieve coöperatie is de
in 1979, toen er een overschot dreigde van varkensvlees, opgerichte
NAC0VAR (100 leden), die zich op de afzet en verwerking richt (zie
ook Bijlage 12).
10. De Middenstandspolder is een geesteskind van de SML, opgezet met het
doel de rationalisatie van de produktie op middelgrote bedrijven
(18 tot 26 h a ) . De perceelhouders werden door de SML opgeleid. Bovendien trad dit overheidsbedrijf op als leverancier van landbenodigdheden en als opkoper.
11. De ledenstop werd in 1975 ingesteld omdat de verplichte aandelen vanaf
de oprichting op een waarde van f. 25,- waren blijven staan, terwijl
deze waarde in werkelijkheid veel hoger was komen te liggen.
12. We zien in dit verband bij coöperaties een vergelijkbaar gedrag als
dat van marktverkopers, namelijk hoge prijzen, c.q. intreegelden,
in combinatie met lage omzetten, c.q. weinig leden, leveren hetzelfde
resultaat op als lage prijzen met hoge omzetten. De klant, c.q. het
lid, zijn daar de dupe van.
13. Rijstboeren zijn over het algemeen de beste klanten van de Landbouwbank. Uit Bijlage 13 blijkt dat in 1983 67% van alle leningen naar
de rijstsector ging. In 1981 was dat nog maar 47,5%. Het zijn vooral
produktieve kredieten, met name bestemd voor bedrijfsinrichting
(ontginning), die men verstrekt. In voorgaande jaren was dat iets
minder het geval.
De toename van het belang van de rijstteelt moge ook blijken uit het
feit dat,terwijl het totaalbedrag aan leningen vergeleken met 1981
met 12,4% zakte, dat voor de rijstteelt met 20% steeg.
14. In de er op volgende jaren heeft de Landbouwbank wel leningen aan
de PVCM verstrekt, onder meer voor de aankoop van maaidorsers en
het overnemen van niet-produktieve bedrijven. Bedrijven die de
coöperatie aan andere boeren verhuurde.
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15. Het beleid van de overheid kan eveneens schadelijk zijn voor afzetcoöperaties. Dit moge blijken uit het lot van de Coöperatieve
Cocosoliepers Coronie en de Belangengroep Domburg, een afzetcoöperatie voor koffie. Het liberale importbeleid van het Ministerie
van EZ heeft tot de ondergang van beide coöperaties geleid (Oud,
1974: 53).
16. Binnen traditionele ontwikkelingsparadigma's hecht men een overdreven waarde aan kennis als een zelfstandige randvoorwaarde, als een
onafhankelijke variabele, voor modernisering. Naar mijn mening is
kennis daarentegen een afhankelijke variabele.
17. In Suriname kent men twee soorten met patronagerelaties vergelijkbare afhankelijkheidsrelaties, namelijk die tussen boeren en
handelaren, als deel van de eigen elite, en politieke patronage.
Het betreft hier twee vormen, waarvan de tweede een moderne variant
is van de eerste, die in het proces van transformatie van een
traditionele, locaal-gebonden sociale organisatie naar een modernere
in elkaar overgaan. De eerste wordt afgezwakt, de tweede groeit. Hun
machtspositie danken de 'patroons' aan hun vermogen om schaarse
bronnen te manipuleren (Weingrod, 1967/68).
18. Hoewel in de oudere polders landbouwers in gemeenschappen, gekenmerkt door lintbebouwing, leven en werken, bedrijft men in de
nieuwere slechts landbouw. Pogingen om de boeren over te halen zich
in de nieuwe polders te vestigen hebben geen, zoals in het geval
van de Europolder, of weinig, zoals in de Middenstandspolder, effect
gehad.
19. De door adviseurs, soms zelfs notarissen, opgestelde conceptstatuten
worden op een oprichtingsvergadering aan de leden ter goedkeuring
voorgelegd. Zij worden meestal zonder veel commentaar goedgekeurd.
Daarna volgt een toetsing door een notaris, die ze doorstuurt naar
het Ministerie van Justitie en Politie. Dit ministerie legt ze voor
advies voor aan het Ministerie van L W , waar de weinige coöperatiedeskundigen huizen. Met het advies stuurt het Ministerie van Justitie
de statuten naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur. Dit ministerie draagt zorg voor de registratie. Tenslotte
gaan zij via het Ministerie van Justitie en Politie terug naar de
notaris, die met het bestuur van de coöperatie voor de publicatie
ervan in het advertentieblad van de Republiek Suriname zorgt.
Deze lange weg wil men inkorten. Daarvoor is door de Commisie
Verenigingsrecht conform de voorstellen van de Interdepartementale
Werkgroep Coöperatiewezen het nieuwe instituut Vereniging Bewaarder
voorgesteld. Dit krijgt als enige de verantwoordelijkheid voor de
wettelijke registratie van coöperaties (Ministerie van L W , 1979:
8). Publicatie van de statuten en de ermee gepaard gaande hoge
kosten zouden zodoende komen te vervallen. De coöperatie zou bovendien niet meer als bedrijf door de fiscus worden aangeslagen,maar
als een vereniging behandeld worden.
20. Er vindt ook monopolisering van kennis plaats. In de loop der jaren
zijn enkele tientallen ambtenaren in staat gesteld buitenlandse
coöperatiecursussen, met name in Israel, te volgen. Deze kennis
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wordt bij terugkomst niet verspreid. Daar staat tegenover dat taalbarrières verhinderen dat bestuursleden van coöperaties in de eigen
regio gebruik kunnen maken van vormings- en opleidingsfaciliteiten.
21. Landbouwprojecten bestemd voor de bevolkingslandbouw, waarin een
van de genoemde organisatievormen een rol speelt, zijn:
1) Het Landbouwontwikkelingsplan Commewijne (LOC). Dit project, in
1981 op 164,5 miljoen gulden geraamd (aanvankelijke kosten in 1976:
74,8 miljoen), beslaat een areaal van ongeveer 7000 ha, waarvan
3624 ha bestemd is voor de rijstteelt, 1220 ha voor droge gewassen
en 2740 ha voor veeteelt. Het aantal bedrijven bedraagt 360, waarvan
60 veeteeltbedrijven à 40 ha en 300 rijstbedrijven van 12 ha. De
grootte en het aantal tuinbouwbedrijven is nog onbekend.
Binnen het LOC is voorzien in een multi-purpose coöperatie, die alle
activiteiten op het gebied van waterbeheer, produktie- en gebiedsbeheer omvat;
2) Melkveeteeltproject Rijsdijk/slachtvee Tibiti. Het in stichtingsvorm opgezette projectbeheer, waarin in het begin geen landbouwers
participeren, zal zorg dragen voor de ontwikkeling van een multipurpose coöperatie. Bepaalde onderdelen, zoals voorlichting en beheer
van een pilot-farm, zullen door het oorspronkelijke projectbeheer na
overdracht van het algemene beheer aan een coöperatie verzorgd
blijven worden.
Al in een vroeg stadium zullen uit landbouwers gevormde werkgroepen
belast worden met de controle van de ontwikkeling van projectonderdelen;
3) Tibiti-veevoeder project. Het verzorgingsapparaat zal door een
aparte vereniging van veevoedertelers beheerd worden. Het projectbeheer zal zowel voor het slachtvee- (zie onder 2) als ook voor het
veevoer-onderdeel door dezelfde instantie verzorgd worden.
4) De landbouwontwikkeling in Saramacca omvat de volgende projecten:
rijstproject Coesewijne (ongeveer 450 bedrijven); veevoederproject
Tijgerkreek (ongeveer 90 bedrijven), het tuinbouwproject Tijgerkreek
(ongeveer 600 bedrijven) en het kokosproject Groningen (ongeveer
280 bedrijven). Er ligt een voorstel om een regionaal beheersorgaan
te installeren voor de vier genoemde projecten. Per project en
afhankelijk van de te telen gewassen of vee kan men overgaan tot de
organisatie van de landbouwers in coöperaties;
5) In Coronie zal een kokos- en rijstproject opgezet worden. Binnen
deze projecten is het streven gericht op het verenigen van de landbouwers in belangengroepen of andere, eenvoudige organisatievormen;
6) In Nickerie zullen onder andere binnen het kader van het Multipurpose Corantijnkanaal project (MCP) rijstpolders worden aangelegd
tussen dit kanaal en de Corantijnrivier. Ook op de rechteroever van
de Nickerie rivier zijn rijstpolders geprojecteerd.
Het ligt in de bedoeling om binnen het MCP en andere projecten
dezelfde soort coöperaties op te richten als die welke binnen het
LOC gepland zijn. Het beheerorgaan van deze projecten zou, evenals
in Saramacca, binnen een regionaal kader gerealiseerd kunnen worden
(MIA0P, annex k, 1977).
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Hoofdstuk 7

ONTWIKKELINGEN NA 1980

De staatsgreep van onderofficieren van het Surinaamse leger op 25 februari
1980 en hun belofte een politiek van grotere sociale rechtvaardigheid na
te zullen streven (zie onder andere de regeringsverklaring van 1980), biedt
de waarnemer de mogelijkheid twee in politiek opzicht zeer verschillende
periodes te vergelijken. Tot nu toe heb ik me vrijwel uitsluitend, doch
niet geheel, beziggehouden met de periode tot 1980. In dit hoofdstuk zal
ik allereerst een indruk geven van algemene ontwikkelingen op met name
ideologisch vlak na de staatgreep. Daarna behandel ik de algemene agrarische
ontwikkeling in de kleinlandbouwsector en met name veranderingen in de
marktverhoudingen. Dit laatste onderdeel vormt een voortzetting in de
huidige tijd van de problematiek die ik in hoofdstuk 5 heb behandeld. In
de volgende paragraaf behandel ik het landbouwbeleid en spits dat toe op
het coöperatiebeleid, waarin behalve de overheid ook volkscomitees een
actieve rol hebben gespeeld.

De ingreep van de militairen was radicaal op het politieke niveau: verbod
van de oude, op ethnische basis gefundeerde politieke partijen; ontbinding
van het parlement; het buiten werking stellen van de grondwet; het regeren
per decreet; socialistisch getinte intentieverklaringen. Op economisch
terrein streefde men naar ombuiging van de 'buitenwaarts' gerichte economische structuren naar een 'binnenwaartse' of nationale ontwikkeling van
een socialistische signatuur. De Surinaamse econoom Goedschalk spreekt in
dit verband van afbraak van (neo)koloniale economische structuren en de
creatie van een nationaal-democratisch gestructureerde economie.

Kenmer-

ken van die nieuwe structuren zijn een rechtvaardige inkomensverdeling,
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sociale voorzieningen, investeringen en participatie door de overheid
in produktieve sectoren, evenals importsubstitutie.
Krolis, politiek leider van de Palu en drijvende kracht achter het regeerprogramma van de links-radicale, door de Palu gedomineerde regering Alibux
(1983-84), heeft ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Universiteit van Suriname in 1978 zijn ideeën over de door hem gewenste, economische
ontwikkeling van Suriname geventileerd. Zijn uitgangspunt is de creatie
van een samenleving, waarin harmonie heerst tussen menselijke en natuurlijke hulpbronnen, wat voor hem niet hetzelfde is als een streven naar
autarkie (1978: 106).

In konkreto komt dit erop neer, dat de keuze van te ontwikkelen
hulpbronnen wordt bepaald door behoeften die er binnen die samenleving bestaan en de wijze waarop die hulpbronnen worden benut (zowel technisch als organisatorisch) wordt afgeleid van de
bekwaamheden die er in die samenleving aanwezig zijn (idem).

Een concrete toepassing van deze opvatting vormt het door de Palu opgezette houtskoolproject in het Surinaamse binnenland. Technisch en organisatorisch was dit project met de beschikbare kennis realiseerbaar en
economisch was het haalbaar. De noodzakelijke technische kennis was reeds
in de vorige eeuw door de geëmancipeerde slaven ontwikkeld en de organisatorische vorm,die men koos, was de coöperatie. Dit Palu-project, dat
door de FOA werd geprezen, ondervond schadelijke tegenwerking van de
toenmalige overheid.
, De bovenstaande visie op de nationale ontwikkeling houdt niet in dat
Krolis een functionele interdependentie met andere landen ongewenst acht,
integendeel. Hij ageert slechts tegen de verticale afhankelijkheid en
zijn gevolgen, zoals men dat ziet bij de produktie van grondstoffen.

De binnenlandse produktie steeg in de eerste jaren na de staatsgreep aanzienlijk. Deze produktiestijging kwam vooral voor rekening van de agrari2)
sehe sector en in mindere mate de industriële.
Deze ontwikkeling heeft
echter nauwelijks effect gehad op de werkgelegenheid, waar de aandacht
van de overheid zich eveneens sterk op richtte. De tendens van voor 1980,
waarbij in de overheids- en tertiaire sector (onder meer in het bank- en
verzekeringswezen) werkgelegenheid werd gecreëerd, zette zich door (ABS,
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1984: 21 e.v.)· Zonder onderzoek er naar te verrichten, men concentreerde
zich op grotere bedrijven met minimaal 9 arbeiders, vermoedt het ABS dat
in de kleinere bedrijven wel sprake was van toename van de werkgelegen3)
heid.
Over deze bedrijven merkt men op:

... dat in Suriname de kleinere bedrijven vaak dynamischer zijn
en de kleine binnenlandse markt veel gerichter kunnen voorzien
met speciale Produkten. Ook de importvervanging gebeurt vaak in
eerste instantie door kleine bedrijven. Het overheidsbeleid is
ook gericht op nationaal beheersbare produktie, d.w.z. niet
grootschalig (idem: 25).

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd dat na 1980 de werkgelegenheid bij
de overheid is toegenomen, namelijk van 35.532 personen in 1980 tot
39.136 in 1982 (in 1975 waren dat er 25.748, wat een toename met 51% betekent), daar de overheid juist plannen koesterde om dit bestand in te
krimpen. Het ABS schrijft over deze ontwikkeling:

De groei kan onder meer verklaard worden uit de wijziging van de
status van bestaande losse en tijdelijke krachten naar de landsdienarenstatus. Verder uit de toegenomen overheidsactiviteiten
in het kader van het ontwikkelingsbeleid, terwijl ook geheel
nieuwe (semi)overheidsdiensten zijn opgezet in de loop der jaren
(defensie, milieubeheer, cultuur, jeugdsport en volksmobilisatie)
(idem).

Tot de stopzetting van de Nederlandse hulp begin 1983 heeft de Surinaamse
overheid eveneens veel geld geïnvesteerd in de verbetering van de technische en sociale infrastructuur. Ik denk dan met name aan de heractivering
van de volkswoningbouw; de invoering van de Algemene Ziektekostenverzekering voor ambtenaren en hun gezinnen; verbetering van wegen, telefoonverbindingen, de lozing en watervoorziening van Paramaribo en de verhoging
van pensioenen.

De agrarische sector

4)

Aangezien het land in agrarisch opzicht verdeeld kan worden in verschillende regio's, die ieder een specifieke agrarische produktie en problematiek kennen, zal ik deze indeling nu eveneens volgen. De regio's zijn:
1) West Suriname (Nickerie en Coronie); 2) de randdistricten van Paramaribo;
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3) Brokopondo en Marowijne. Het betrekken van deze twee tot nu toe verwaarloosde districten vloeit voort uit het feit dat er zich sinds 1980
met name op coöperatief gebied interessante ontwikkelingen hebben voorgedaan. Bij West Suriname kan men, wat ik zelf overigens niet doe, ook
delen van Saramacca betrekken voor zover die zich kenmerken door de moderne rijstteelt. De redenen voor het samentrekken van Brokopondo en
Marowijne zijn het voorkomen van een vergelijkbare landbouwkundige
situatie, namelijk veldwisselbouw door bosnegers, een marginale produktie
en de relatief grote afstand tot de markt van agrarische produkten.

West Suriname wordt op agrarisch gebied gedomineerd door een mono-cultuur,
namelijk de moderne rijstteelt. 'Pockets' van deze teelt treft men in
Coronie, Saramacca en Commewijne (LOC) aan.
De moderne rijstteelt vergt meer aandacht dan de traditionele. Voorwaarden
ervoor zijn een adekwate cultuurtechnische infrastructuur, voldoende grond,
bemesting en bestrijding van ziekten en plagen, landbouwmachines, verwerkingsfaciliteiten en krediet. De factor die in het minimum is, treedt,
net zoals dat in de biologie het geval is (wet van het minimum), als remmende factor op.
Om de infrastructuur en met name de waterhuishouding te optimaliseren, is
de overheid ertoe overgegaan de boeren in hernieuwde waterschappen onder
te brengen. Ook buiten Nickerie, met name binnen het kader van agrarische
projecten, zoals het LOC, wil men waterschappen opzetten. Men is ermee in
de Groot Henar Polder en de Europolder gestart. Zij komen onder toezicht
te staan van een controlerend lichaam, de waterschapsraad. Deze raad is
samengesteld uit de districtscommissaris en vertegenwoordigers van de
Ministeries van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur, Openbare Werken
en Verkeer, Financiën en L W & B . In het verleden berustte de supervisie
slechts bij de dictrictscommissaris. Uitbreiding van de taken van de DC
en toename van de complexiteit van de cultuurtechnische infrastructuur
hebben mede tot verontachtzaming van zijn toezichthoudende taak geleid.
De waterschappen zullen pas gaan functioneren,wanneer de polders een
'grote beurt' hebben gehad. In nieuwe polders ligt dit overigens anders.
Waterschappen zullen in de oudere landbouwgebieden de bestaande dorpsgemeenschappen, die gouverneur Kielstra in de jaren '30 speciaal voor
Javaanse immigranten had gesticht, vervangen. Zodoende verdwijnt ook het
communale grondbezit.

- 222 -

De waterhuishouding en -voorziening laten in het district Coronie, dat
massaal bezig is op de rijstteelt over te stappen, zeer te wensen over.
Dit hangt met name samen met een in slechte staat verkerende waterkerende
dam. Met behulp van een door het EOF (Europees Ontwikkelingsfonds) goedgekeurd project (kosten: 12 miljoen gulden) hoopt men de algehele
cultuurtechnische infrastructuur te verbeteren. In Nickerie was de hoop
gevestigd op het gereedkomen van het Corantijnkanaal, dat zoet water
vanuit de Corantijnrivier aan zal voeren. Eind 1984 is dit project
gereedgekomen.

Grondschaarste blijft in de rijstsector onverminderd een ernstig probleem.
Een indicatie hiervoor was de grondaanvraag van 3500 boeren voor de
Uitbreiding Groot Henar in 1981. Men had slechts 107 percelen van 12 ha
te vergeven (BLO, n.d.).
In Coronie heeft het gronduitgiftebeleid een bijzondere wending genomen
na de staatsgreep. De rijstteeltontwikkeling heeft in dit district veel
aandacht gekregen van de regering Alibux en in het bijzonder van het
Ministerie van LVV&B, dat gedurende enige tijd door een Paluminister
bestierd werd. Vandaar ook het EOF project maar vandaar ook een experiment
met collectieve gronduitgifte. Voor de Palu vormde dit laatste een vanzelfsprekende fase in het socialisatieproces van de produktiemiddelen.
Direct na de staatsgreep had de eerste minister van L W aan de Coroniaanse
boeren, die in kleine verbanden gemeenschappelijk produceerden, collectieve
titels op de grond toegezegd. Gezien het bestaan van de zogenaamde 'onverdeelde boedels' was men met collectieve titels bekend.
In een later stadium zijn deze kleine produktie-eenheden versmolten tot één
grote coöperatie (de Coöperatie van Coroniaanse Boeren). De titel op de
grond zou op naam van deze coöperatie komen en niet op die van de kleine
produktie-eenheden. Deze gang van zaken zinde de boeren niet (Verslag van
een bijeenkomst in Totness, 11-10-1983). Volgens de FAL gaf dit aanleiding
tot een breuk binnen deze coöperatie. Dank zij het vooruitzicht van het EOF
project, dat in nauwe samenwerking met de coöperatie zou worden uitgevoerd,
wist men van overheidszijde het volledig uit elkaar vallen van de coöperatie
te verhinderen.
Een andere verklaring voor het gedeeltelijk uiteenvallen van deze coöperatie
was het aftreden van de regering Alibux en daarmee de reductie van de in-
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invloed van de Palu.

Het tweede belangrijke produktiegebied betreft dat rond de hoofdstad
Paramaribo. Verdergaande commercialisering van de agrarische produktie
leidde ook in dit gebied tot een zekere specialisatie en het terugdringen
van het gemengde bedrijfstype. De drie bedrijfstypen, die de produktie hier steeds
meer zullen gaan overheersen, zijn het zuivere groentebedrij f, het veeteeltbe
drijf en het rijstbedrijf. Zij zijn respectievelijk geconcentreerd in het gebied
ten westen van Paramaribo met een verschuiving naar Saramacca, ten zuiden van de
hoofdstad (Landbouwbank N.V., Jaarverslag 1983) en op de rechteroever van de Saramaccarivier en in het Coesewijnegebied, eveneens in Saramacca gelegen.
De transformatie van de groentetuin gaat steeds verder. Daarbij wordt de
groenteteelt verdrongen door de uitbreiding van de stad en de rijstteelt.
In het district Coramewijne ziet men eveneens de opkomst van de moderne
rijstteelt. Binnen het kader van het LOC was eind 1984 600 ha in cultuur
gebracht.
De drie hierboven genoemde bedrijfstypen kennen hun specifieke problemen.
Problemen waarmee we in voorgaande hoofdstukken al kennis hebben gemaakt.
De veeteelt wordt vooral door teelttechnische problemen geplaagd. De be
langrijkste daarvan zijn slecht grasland, onvoldoende alternatief veevoer,
gebrekkig fokmateriaal en een inadekwate dienstverlening.

Toch maakt

de veestapel, zowel melkvee maar vooral slachtvee, een flinke groei door.
8)

De verklaring hiervoor is de gunstige markt.

Grafiek 2 : Ontwikkeling van de omvang van de veestapel in indices
(1975: 100)
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Kijken we naar de

moderne rijstteelt in dit gebied, dan blijkt vooral

de afzet, meer nog dan in Nickerie, een ernstig knelpunt te zijn (hierover straks meer). Ook heeft men er te kampen met onvoldoende verwerkingsfaciliteiten. Individuele initiatieven van grote boeren om droog- en pelfaciliteiten op te zetten remde de overheid, die met eigen plannen bezig
was, af. In Coronie, evenals Saramacca een jong rijstgebied wat de moderne
rijstteelt betreft, poogt men in samenwerking met de Stichting Agrarische
Ontwikkeling Coronie het machinepark te verbeteren. Ook de overheid is
hierbij betrokKen. De genoemde Stichting wil vliegtuigen aanschaffen voor
de inzaai, bemesting en bestrijding en een drooginstallatie opzetten.
Een bijkomend probleem voor de rijstteelt in Saramacca is de beperkte hoeveelheid irrigatiewater, dit Tiede als gevolg van het opdringen van de
zoutgrens in de Saramacca rivier (Jaarverslag van de Landbouwbank, 1982:
22).
Het moderne rijstbedrijf in Saramacca is of middelgroot of groot en varieert in grootte van 15 I 20 ha tot enkele honderden hectaren. In
Nickerie overheerst daarentegen nog steeds het kleine bedrijf. In Coronie
het kleine tot middelgrote bedrijf.
Saramacca maakt overigens een uitzonderlijke agrarische ontwikkeling door.
Aan de ene kant zijn er veelal grote rijstbedrijven en commerciële groentebedrijven, die geëxploiteerd worden door boeren, die niet uit het
district afkomstig zijn, en stedelingen. Ook ziet men er het verschijnsel
van de eerder behandelde 'weekend-boeren'. Aan de andere kant vergrijst
de autochtone districtsbevolking en verliezen veel jongeren het animo
om te boeren.

Tot slot van dit overzicht wil ik in het kort ingaan op de situatie in
het binnenland. Een gebied waar ik tot nu toe geen aandacht aan heb besteed vanwege zijn ondergeschikt agrarisch belang, maar waar de politieke
roerselen van na 1980 niet aan voorbij zijn gegaan.
Ofschoon ik om eerdergenoemde redenen het Marowijne gebied, het noordelijke,
meer toegankelijke deel wel te verstaan, samen met het ontsloten deel van
Brokopondo behandel, zijn er ook verschillen aan te wijzen. Hoewel beide
gebieden namelijk ver van belangrijke markten liggen, is er wel een relevant gradueel verschil. Aangezien het Beneden Cottica gebied in Marowijne
ontsloten wordt door de oost-west verbinding en er voor cassave een grote
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markt in het naburige, rijkere Frans Guyana ligt, heeft deze teelt er een
hoge vlucht genomen. Op enkele honderden hectaren verbouwen bosnegerinnen
dit gewas. Zij dragen ook zorg voor de verhandeling ervan. In het Marowijne
gebied heeft men middels projecten gepoogd de riviermond-visserij van de
grond te brengen. Hoewel de markt voor vis groot is en de indiaanse bevolking deze visserij reeds lang bedrijft, is deze poging mislukt vanwege een
zwakke opzet van dit project. Zo was niet voorzien in voldoende verwerkingsfaciliteiten.
Een saillant gegeven over deze gebieden is dat met name bosnegers hun vorm
van landbouw, een systeem van veldwisselbouw, beter bekend als shifting
9)
cultivation, niet als landbouw beschouwen.
Zo sprak een 'basja' (locale
bestuursambtenaar, in dit geval een bosneger) tijdens een 'meet-thefarmers' bijeenkomst:

Nieuw Koffiekamp (transmigratiedorp in Brokopondo, J.M.) heeft
geen echte landbouwers momenteel, men heeft alleen kostgronden,
die voornamelijk door vrouwen worden bewerkt (Verslag van een
'meet-the-farmers' bijeenkomst op 8 sept. 1983)10)

In Brokopondo overheerst de mentaliteit dat de overheid eerst allerlei
faciliteiten moet creëren,alvorens men zich aan de modernisering van de
teelt wil wagen. Dit is niet verwonderlijk: van oudsher heeft de overheid
pogingen om in het binnenland de landbouw te moderniseren gesubsidieerd.
Een voorbeeld van het averechtse effect ervan vormt de introductie van
de sinaasappelteelt in Brokopondo. Hoewel de overheid namelijk in de nietproduktieve periode het onderhoud van de bomen vergoedde, was met de
bosnegers afgesproken dat wanneer deze bomen vruchtdragend zouden zijn,
de subsidie zou komen te vervallen. Vanaf het moment dat deze overheid
er inderdaad mee stopte, hielden vrijwel alle bosnegers op met de citrusteelt en ziet men hoe hele citrusaanplantingen door onkruid overwoekerd
raakten. Bosnegers zijn onder dergelijke omstandigheden namelijk geneigd
om zichzelf als werknemers van de overheid te zien en niet als zelfstandige producenten. Een ander probleem, die moderne landbouwproduktie in
het binnenland afremt, is de grote afstand tot de markt. Slechts met
medewerking van goedwillende ambtenaren van L W kan men zijn produkten
tegen een redelijke prijs afzetten. Ook het districtscommissariaat springt
wel eens met transportmiddelen bij. Het ad hoc karakter van dit soort
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vrijblijvende hulp zet uiteraard geen zoden aan de dijk. Commerciële
activiteiten van bosnegers ziet men dan ook slechts sporadisch en niet
voor lange tijd plaatsvinden.
Een laatste, belangrijke hindernis is het lage animo van bosnegers, en
dan vooral van de jongeren, om aan landbouw te doen. Dit heeft ook te maken
met de lage status van de in principe door vrouwen bedreven landbouwactiviteiten.

Recente marktontwikkelingen

Gezien het streven van de overheid naar grotere participatie bij agrarische
activiteiten, maar vooral ook gezien de vele problemen bij de export van
rijst, zette deze overheid in 1981 formeel de Stichting Surexco (Surinam
Export Company) op (vgl. Verhees, 1983: 122-23). Hierin waren de overheid,
exporteurs en landbouwers, de laatsten middels hun organisaties, vertegenwoordigd. Exporteurs weigerden aanvankelijk om mee te doen. De omstandigheden, zoals verzwakking van hun buitenlandse marktpositie vanwege de
dure, Surinaamse rijst en onderlinge concurrentie op buitenlandse markten,
dwongen hun tot deelname. Hoewel Surexco in 1982 operationeel zou worden,
kwam daar, gezien grote belangentegenstellingen der deelnemende partijen,
niets van terecht.
De oudere Nationale Rijstraad, waarin de Palu voor de overheid een dominante
rol speelde, werd in 1983 nieuw leven ingeblazen. De raad had tot taak de
ontwikkeling van het gehele produktieproces, evenals de afzet. De Rijstraad bewoog zich zodoende voor een deel op het terrein van de latente
Surexco. Na het aftreden van de regering Alibux begin 1984 nam de invloed
van deze raad op het rijstbeleid af. Ter illustratie van hoe
initiatieven door belangentegenstellingen, in dit geval binnen het linkse
kamp, kunnen verzanden, wil ik in het kort ingaan op gebeurtenissen bij de
problematische rijstafzet van de najaarsoogst van 1984. Het probleem bij
deze oogst was dat, evenals dat het geval was bij de oogst van 1982, opkopers vanwege een tekort aan opslagruimte niet meer opkochten. Ook grote
boeren zaten nog met volle schuren van onverkochte partijen van de vorige
oogst. Boeren richtten zich op een gegeven ogenblik tot de voorzitter van
de Rijstraad, die geen afdoend antwoord had op het probleem. Ten einde
raad stapte men naar de landbouwcommissie van de VFB (Vijfentwintig
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Februari Beweging; een geesteskind van de Volksmobilisatie). Ofschoon de
voorzitter van deze commissie ook geen antwoord had, hekelde hij de voorstellen van de voorzitter van de Rijstraad, een politieke tegenstander,
en verklaarde dat zijn beweging boven de overheid stond, dus ook boven
de Rijstraad. Men ontleende zijn macht immers aan de bevelhebber.
Naar aanleiding van de chatotische toestanden bij de NJO van 1984 nam het
Ministerie van Transport, Handel en Industrie (het voormalige Ministerie
van Economische Zaken) het initiatief om Surexco van stal te halen. Overigens had het ideaal van een gecoördineerd, door de overheid gestuurd exportbeleid reeds jarenlang particuliere initiatieven afgeremd, waardoor
'opstoppingen' wel moesten ontstaan. Deze problemem deden zich in de
nieuwe produktiegebieden, die zich door een autonome ontwikkeling kenmerken,
zoals Saramacca, voor.

De afzetmarkt voor rijst lijkt sinds de staatsgreep, vanwege de grotere
maar weinig consistente inbreng van de overheid, chaotischer te zijn geworden. Zo probeert de overheid rekening te houden met de verlangens van
alle partijen bij het vaststellen van de padiprijzen, maar slaagt er b.v.
niet in om tijdig een prijsbeschikking te slaan, waardoor boeren onder
andere bij de voorjaarsoogst van 1982 hun padi tegen zeer lage prijzen
van de hand moesten doen (Jaarverslag van de Landbouwbank N.V., 1982: 18).
Zowel bij de NJO van 1982 (vgl. Morene,1982) als bij die van 1984 weken
de wensen van boeren en exporteurs sterk van elkaar af. Volgens de boeren
en hun belangenorganisaties, zoals de FAL, kwam de overheid teveel de
exporteurs tegemoet. Het antagonisme tussen Palu en FAL is daar voor 1982
niet vreemd aan.
Toen in het laatste jaar onderhandelingen op niets uitliepen, kwamen de
boeren in actie. In Coronie en Nickerie blokkeerden zij de wegen en bezetten het vliegveld van Nieuw-Nickerie. Deze actie werd tot grote verbazing van de boeren, die tot dan het volste vertrouwen in de legerleiding
hadden, door de militairen onderdrukt (Pipel, jrg. 7, no 329, 1982). Dit
leidde, ondanks de grote actiebereidheid van de boeren, tot een afwachtende houding bij de problemen met de afzet in 1984. De prijzen lagen
toen 35% lager dan bij de voorgaande oogst (Vakcentrale C-47).
De grotere boeren van de Lareco weg in Saramacca kwamen wel in actie
toen verzoeken aan de Rijstraad en de landbouwcoramissie om hulp niets
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opleverden. Zij wisten zodoende een bescheiden oplossing af te dwingen.
Het opmerkelijke bij de NJO van 1982 was nog dat de overheid, vanwege wat
men noemde 'administratief technische problemen' (idem, jrg. 7, no. 331,
1982), de handelaren en niet de boeren subsidieerde om de gevolgen van de
12)
De malaise

inzinking van de wereldmarktprijs voor rijst op te vangen.

op de exportmarkt leidde tot grote voorraadvorming, het niet opkopen van
de padi of tot het bieden van extreem lage prijzen aan de boeren. Zonder
enig risico konden de handelaren decreet E-33, waarin de opkoopprijzen
waren vastgesteld, negeren, ook al bevatte dat decreet een boeteclausule
van f. 300.000,-. Het critische, maar goed ingelichte, linkse weekblad
Pipel kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de opkopers bewust lagere
prijzen boden om zodoende hun macht tegenover de overheid en de militairen
te demonstreren.
Er zijn ook andere voorbeelden van de macht van handelaren aan te geven.
Zo ondervond de enige formeel werkende exporteur van rijst in het district
Suriname ernstige concurrentie van groente-exporteurs bij de export naar
Frans Guyana. Zij hadden vergunningen gekregen dank zij hun goede connecties met de militaire leiding. Zij beconcurreerden de bovengenoemde exporteur

met goedkope rijst uit Guyana en Nickerie en verkochten onder de
13)

formeel vastgestelde ton-prijs van f. 4 8 5 , — .

De groentemarkt

Na de staatsgreep zijn door de overheid, i.e. het Ministerie van LVV&B ,
stappen ondernomen om de groenteproduktie te stimuleren door middel van
verbetering en verhoging van de export. Tot dan werd de export op Nederland gemonopoliseerd door een enkele handelaar. Daarnaast opereerden een
14)
. . .
paar handelaren op Frans Guyana.

De monopoliepositie op de export naar

Nederland leidde tot willekeurige praktijken wat de prijs, kwaliteit en
continuïteit betrof. Zodoende dreigde Suriname zijn positie op de Nederlandse markt te verliezen. Een ander nadeel, dat de export bedreigde,
waren de hoge vrachttarieven van de KLM/SLM, die samen de transatlantische
vluchtroute monopoliseren.
Na de staatsgreep benoemde de minister van LVV een groente-export commissie.
Een van de eerste problemen, die de commissie leek te zullen splijten, was
de vraag of men aan moest sluiten op reeds ontplooide activiteiten, hoe be-
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perkt die ook waren, of dat men eerst de markt moest verkennen. Dit
laatste eventueel in samenwerking met de groente-exporteurs. Ook lukte
het aanvankelijk niet om tot een vruchtbare samenwerking met het Ministerie
van THI te komen. Dit ministerie ontplooide eveneens enkele activiteiten
om de export te verbeteren. Dat

betrof onder meer de uniformering van de

verpakking, scherpere douanecontrole en verlaging van de vrachttarieven.
Als opvolgster van de groente-exportcommissie, wier activiteiten weinig
op hadden geleverd, installeerde een andere minister van L W de doodgeboren Stichting Afzet Agrarische Produkten.
Eind 1984 nam het Ministerie van THI het initiatief tot de oprichting van
een coöperatie van alle groente- en fruitexporteurs. Deze uit ongeveer 30
exporteurs bestaande coöperatie in oprichting herbergde behalve de
grootste groente-exporteurs ook het overheidsbedrijf Alliance (citrusplantage, die deels overschakelde op groenten) en de FAL. Al direct na
de oprichtingsvergadering kwam de nieuwbakken voorzitter van deze Vereniging van Groente-exporteurs in aanvaring met de Werkgroep Export (hierin
participeren medewerkers van L W & B en THI) . Dit was een gevolg van het
streven van de werkgroep om samen met Alliance een partij sinaasappels
naar Nederland te exporteren. Men deed dit in nauwe samenwerking met een
Nederlandse importeur.

Ik wil nu pog

ingaan op een ouder initiatief van overheidsmedewerkers;

een initiatief van 'onder op', namelijk de eerder besproken zondagse
markten. De zondagse markt op De Nieuwe Grond aan het Pad van Wanica is
omgezet in een coöperatie i.o. (in oprichting). Medewerkers van het Ministerie van L W & B hebben zich op aandrang van hogerhand vrijwel geheel
teruggetrokken, het Ministerie van BZ&D heeft zijn invloed daarentegen
vergroot. Beide hebben met boerenvertegenwoordigers zitting in de commissie van toezicht. De boeren hebben zich altijd verzet tegen verzelfstandiging van de markt. Het ontbrak hen teveel aan wederzijds vertrouwen.
Zij vreesden bovendien de organisatie van de markt, evenals het beheer,
niet aan te kunnen.
De eerder geconstateerde tendens van infiltratie van de markt op de Nieuwe
Grond door grotere en kleinere handelaren heeft zich doorgezet. Ongeveer
de helft van de verkopers bestond eind 1984 uit marktverkopers van de
Centrale Markt, aldus een er nauw bij betrokken oud-ressortleider. Deze
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verkopers gebruiken de zondagse markt voor de verkoop van produkten, die
zij op de Centrale Markt niet kwijt kunnen. Toch heeft de markt een stimulerende werking op de groenteproduktie in de regio gehad. Boeren uit
aangrenzende gebieden koesteren bovendien plannen om dergelijke markten
ook zelf op te zetten. Een tot op zekere hoogte vergelijkbaar beeld biedt
ons de zondagse markt van Kwatta. Er wordt daar twee maal per week markt
gehouden, namelijk op de zondagochtend en de woensdagmiddag. Het aandeel
van (kleine) handelaren is beperkter dan op de Nieuwe Grond. Dat komt
vanwege de hogere produktie in dit gebied. Bovendien komen de boeren er
beter op voor de eigen belangen, zijn meer geëmancipeerd. Dat neemt niet
weg dat handelaren, ofschoon meer indirect, aanwezig zijn. Over het algemeen heerst de mening dat zij een grote invloed uitoefenen op de prijzen.
Ook bij de formele heropening van de markt, dit naar aanleiding van de
verbouwing ervan, door legerleider Bouterse, speelde een van de grootste
handelaren een hoofdrol.
De reden waarom een percentage van 10 à 15% aan kleinere handelaren optreedt
op de markt heeft te maken met de noodzaak van een maximale bezetting van de
markt, die eind 1984 een schuld had bij de Landbouwbank van f. 63.000,—
Dit is de prijs van de verbouwing.
Ondanks de even hoge prijzen als op de Centrale Markt, blijft het marktbezoek constant. Een verklaring hiervoor is dat de produkten er verser
zijn dan op de Centrale Markt en men het marktbezoek tevens als een recreatieve bezigheid beschouwt.

Het betrekkelijke succes van de zondagse markten heeft naar mijn mening
de decentralisatie van de groenteverkoop door handelaren versterkt. De
behoefte daaraan is al oud. In het verleden was decentralisatie o.a. ingegeven
door de noodzaak overschotten kwijt te raken. Dit argument speelde ook
bij de zondagse markten. Bijkomende overwegingen, die een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen, zijn het gebrek aan parkeerruimte bij de
Centrale Markt en in mindere mate de onveiligheid.
De grootste handelaren hebben na 1980 grote groentestands en zelfs winkels
in de stad en langs de uitvalswegen van Paramaribo opgezet, die aanzienlijke omzetten halen. Een van deze handelaren heeft zijn wieken naar het
bauxietstadje Moengo uitgeslagen. De locale producenten, die hun produkten
duur verkochten, heeft hij weggeconcurreerd.

- 231 -

In hoofdstuk 5 schreef ik over de ongunstige marktpositie van meer geïsoleerd levende boeren. Als gevolg van de staatsgreep is hun positie
nog meer ondermijnd. Zo heeft de avondklok, die bijna vier jaar lang
ononderbroken gold, zijn effect op de positie van deze boeren niet gemist. Zo schrijft Mungra, Surinaams historicus en vroegere medewerker
van Bouterse,

Aan de problemen van de boeren werd dat van de avondklok toegevoegd. Voora] de duizenden boeren die langs de binnenwegen
in de afgelegen districten wonen, worden daardoor getroffen
in het dagelijkse bestaan. Hun produkten worden niet meer door
de groentevrachtwagens opgehaald, omdat die voor het ingaan van
de avondklok in Paramaribo terug moeten zijn. Alleen de produkten van de boeren die dicht bij het grote afzetgebied Paramaribo
wonen, worden naar de centrale markt getransporteerd (Volkskrant,
15 februari 1984).

Op deze manier vond er een verdergaande polarisatie plaats tussen de
rijkere en armere boeren.
Mungra is van mening dat opkopers de avondklok aangrepen om zich van de
marginale boeren te ontdoen, daar hun produktie, gezien ook de grote
transportafstanden, te laag is. De reden waarom men deze boeren in het
verleden wel bediende, lag in het feit dat men zich uit sociale overwegingen verplicht voelde dat te doen. Bovengenoemde auteur kan zich niet
aan de indruk onttrekken dat de relatie tussen boeren en opkopers als
gevolg van de gewijzigde omstandigheden verzakelijkt. Correcter is het
m.i. om deze verzakelijking te plaatsen binnen het kader van een algehele
verzakelijking van de marktrelaties tussen boeren en handelaren.

Terugkomend op de geconstateerde decentralisatietendens bij de groenteverkoop, blijkt dat de gevolgen hiervan de Centrale Markt niet onopgemerkt
voorbij zijn gegaan. De omzet is gedaald. Vooral op de maandagen is dat
volgens een grote handelaar goed te merken. Ook zijn er veel kleinere
en grotere handelaren in de afgelopen jaren vertrokken.
Een interessante ontwikkeling is de zich veranderende verhouding tussen
marktverkopers en handelaren. De marktverkopers hebben zich enigszins
ontworsteld aan de dominantie van de handelaren. Idelogisch waant men
zich geruggesteund door de socialistisch getinte politiek van de regeringen
en de militairen.
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Ondanks de 'vrijposterigere' opstelling van de marktverkopers,zou het
verkeerd zijn te menen,dat de grote handelaren hun greep op de marktverhoudingen hebben verloren. Binnen de na de staatsgreep gewijzigde machtsverhoudingen op het nationale vlak hebben zij vanaf het begin gewerkt aan
het consolideren van hun oude machtsposities. Zo voorzagen zij de militairen direct na de staatsgreep van groente en fruit en participeerden zelf
of via verwanten en vrienden in volkscomitees en in coöperaties.
Een goed voorbeeld hiervan vormt het ontstaan van de coöperatie Weg naar
Zee in het district Suriname. Deze coöperatie is opgericht door het plaatselijk volkscomitee, in wiens bestuur ook handelaren zaten. Na Bouterse
een groots onthaal in het gebied te hebben bezorgd, werd de coöperatie
beloond met een partij kunstmest en de benoeming van de voorzitter van het
volkscomitee, tevens voorzitter van de coöperatie, tot voorzitter van de
landbouwcommissie van de VFB. Ook kreeg de coöperatie een exportvergunning, die vooral gebruikt werd voor de afzet van produkten van familieleden van de voorzitter.
De twee grootste exporteurs wisten zich hogerop te werken. Dank zij de
door hen verrichte hand- en spandiensten maar zeker ook dank zij verwantschapsrelaties van een ervan met een lid van de militaire, tevens
landsleiding, verkregen zij vaste voet bij deze leiding. Zo brachten zij
deze in contact met een Indiase jogi die over haar gezondheid en veiligheid waakte.
Een aanwijzing voor de nieuwe machtsbasis van de grote groentehandelaren
is het volgende. Een delegatie van boeren werd volgens de leider ervan onheus bejegend door een hooggeplaatst iemand bij de volksmobilisatie. Hij
beklaagde zich daarover bij een van de bovengenoemde handelaren. Enkele
dagen later was de 'boosdoener' van zijn post ontheven.
Minder positieve indicaties (overigens is de waardering ervan afhankelijk
van het standpunt van waaruit men het bekijkt) van de machtspositie der
handelaren zijn het torpederen van de federatieplannen van in- en verkoopcoöperaties rond de hoofstad en de manier waarop een exporteur op
Frans Guyana

, een belangrijke concurrent, uitgeschakeld werd. Dit

laatste deed men via valse beschuldigingen van medeplichtigheid aan coupplannen. Rechterlijke vrijspraak mocht zelfs niet baten.

Ofschoon het gezien het voorgaande verleidelijk is, mag men er niet auto-
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matisch van uit gaan dat de positie van de grote groentehandelaren na
1980 zonder meer onaantastbaar was. Geïnspireerd door de politieke koers
heeft men in de beginfase met name vanuit het Ministerie van Handel,
Transport en Industrie pogingen ondernomen de handelaren aan te pakken.
Zo werd een handelaar vanwege zijn malafide praktijken in hechtenis genomen. Dit duurde echter niet lang. Zodra zijn militaire 'patroon' teruggekeerd was in het land, werd hij vrijgelaten. Als regel kan men
stellen dat in deze periode met het stijgen van de handelsster, het vermogen van de overheid om corrigerend op te treden afneemt. Zo moest een
bij het vervolgen van malafide handelaren overijverige ambtenaar hals
over kop het land verlaten omdat hij zich niet meer veilig voelde. Soms
ging dat echter andersom:

... de controle op de export van groente heeft aan het licht
gebracht dat het herhaaldelijk voorkomt dat groente-exporteurs
de gemaakte winsten niet terug doen vloeien naar Suriname.
Concreet kan het voorbeeld worden aangehaald van een bepaalde
exporteur aan wie over 1981 en 1982 vergunningen zijn verstrekt
om voor in totaal een miljoen gulden Surinaams aan groenten naar
Nederland uit te voeren. Nadat deze mijnheer werd aangesproken
om zijn deviezenachterstand van sf 250.000,— aan te zuiveren,
verdween hij naar het buitenland (De Ware Tijd, 2 aug. 1982).

Ten aanzien van de marktverhoudingen en de marktstructuur kan men concluderen,dat de staatsgreep daar nauwelijks iets aan heeft veranderd.
Binnen de leidende elite hebben zich nieuwe coalities gevormd. In de
plaats van de leidende politici van voor 1980 zijn de militairen getreden.
Wat we wel zien zijn lichte verschuivingen, accentverschillen, die voor
de periode direct na de staatsgreep

wijzen op een iets grotere mondig-

heid van marktverkopers, boeren en ambtenaren. Van onderop komt men meer
op voor zijn eigen belangen, eist meer ruimte voor zich op. Bij de behandeling van de coöperatieve ontwikkeling zullen we dat eveneens zien.

De overheid en haar landbouwbeleid

De behandeling van de algemene agrarische ontwikkeling wil ik nu toe
gaan spitsen op het landbouwbeleid van het Ministerie van L W ( & B ) . Dit
beleid hangt ten nauwste samen met de personele bezetting van de ministeriële leiding. Dit aspect krijgt dan ook de volle aandacht.
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Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is direct na de staatsgreep van 1980 gereorganiseerd. Dit was een gevolg van de problemen op
dit ministerie, die ontstonden na een conflict tussen de ministeriële
leiding (minister en directie) en een belangrijk deel der stafambtenaren.
Dit was op zijn beurt een gevolg van verkiezingsperikelen en een poging
van de minister om het ministerie voor de verkiezingscaravaan van zijn
partij te spannen, wat hem noopte zijn vertrouwelingen op sleutelposities
te benoemen.

,

De belangrijkste elementen van deze reorganisatie waren de verschuiving
van de aandacht naar de regio's ('de basis') en de installatie van de
Hoofdafdeling Planning en Ontwikkeling. Met deze hoofdafdeling hoopte men
de ontwikkelingsprojecten, die na 1975 met Nederlandse ontwikkelingshulp
zouden worden gefinancierd, beter aan te kunnen. De aandacht voor de regio's was op personeel gebied niet probleemloos. Tot dan gold de regel
dat promotie verplaatsing naar het hoofdkantoor betekende, de weg terug
werd door ambtenaren nauwelijks overwogen (vgl. Van Dusseldorp, 1967: 57).
De positie van de ressortleiders werd wel versterkt, zij kregen een coordinerende functie over alle in het ressort opererende diensten (Ministerie van LVV, 1980).

Beleidsmatig kan men na 1980 twee, in tijd moeilijker te scheiden periodes
onderscheiden, waarvan de ene meer en de andere minder radicaal was. Een
radicaler beleid werd gevoerd tijdens de ministersperiode van Palu-minister Vreden, die (tijdelijk) deel uitmaakte van de regering Chin A Sen
(1980-1982) en van de regering Alibux (1983-1984). Het beleid was centralistisch, zeker ten tijde van de regering Alibux,en richtte zich met name
op de organisatie van de kleinere boeren en toenemende participatie van de
overheid in de agrarische produktie.
In de tussenliggende periodes en daarna was het landbouwbeleid minder
radicaal en vertoonde,met uitzondering van een uitgebreid systeem van politieke patronage en corruptie,meer continuïteit met de periode van voor
de staatsgreep.
Al tijdens zijn eerste ministersperiode richtte Vreden zich op de agrarische ontwikkeling van het district Coronie, politiek het oude 'troetelkind' van zijn partij. Tot deze strategie behoorde het benoemen van een
vroegere kandidaat van zijn partij voor de parlementszetel
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van dit district (verkiezingen van 1977) tot ressortleider, later tot
Regionaal Coördinator West.
Na het aftreden van de regering Chin A Sen begin 1983 heeft men de invloed
van de Palu op het Ministerie van LVV&B terug willen dringen. Men hoopte
dit onder meer te bereiken door de oprichting van een niet door Palu gedomineerde bond (Vreden was voorzitter van de bestaande). De spanning kon
daarbij zeer hoog oplopen. Toen in maart 1983 de regering Alibux aantrad
en Vreden weer minister op LVV (Bosbouw was onder zijn voorganger weer
ontkoppeld) werd, heeft hij een ware strafexpeditie op touw gezet tegen
18)
Binnen korte tijd waren alle onder- en

vele 'dissidente' ambtenaren.

directeursfuncties en vele van die van afdelingshoofd en ressortleider
19)
in handen van Palu-leden.

De Palu bleek zich volgens een van mijn informanten een revolutionaire
voorhoede rol te hebben toegedacht en was van mening dat met name boeren
niet in staat waren leiding te geven aan strategieën ter verbetering van
hun ondergeschikte positie. Zij behoefden revolutionaire leiding. Na zijn
eerste ambtsperiode ging Vreden bij de viering van het tienjarig bestaan
van de ABLP (Algemene Bond van LVV Personeel) uitvoerig in op de noodzaak
een progressief leiderschap. Hij was van mening dat progressieve ontwikkeling slechts mogelijk was '... door een unie van arbeiders en landbouwers'
Dit kan men als een vrije vertaling van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie of wel de Palu opvatten. Bij deze viering betreurde Vreden
dat de door zijn partij gedomineerde bond slechts zo kort leiding had
kunnen geven aan het ministerie (integraal afgedrukt in De Ware Tijd,
12 aug. 1982). Begin 1983 zou zich een nieuwe gelegenheid voordoen om dit
leiderschap te demonstreren. Over het algemeen had men op het Ministerie
van LVV&B overigens waardering voor de beleidsvisie van de regering Alibux.
Deze was neergelegd in de 'Regeringsverklaring en hoofdlijnen van het regeerprogramma 1983-1986'. De manier waarop de Palu gestalte gaf aan de
uitvoering ervan ondervond op het ministerie echter veel weerstanden. Deze
was, zoals ik schreef, centralistisch. Zonder uitdrukkelijke toestemming
van de directie kon men vrijwel niets ondernemen. Een kwalificatie, die
ik er aan zou willen geven, is dat zij onsurinaams was, waarmee ik bedoel
dat men brak met het open karakter van de verhoudingen. De revolutionaire
voorhoede positie vormde de ideologische rechtvaardiging voor een dergelijk
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beleid. 2Û)

Bovengenoemde regeringsverklaring wijst op de nadelige gevolgen voor de producenten van

de grote hoeveelheid tussenschakels en de grote winstmarge

in het verhandelingsproces van agrarische en andere produkten. Een van de
maatregelen om de produktie te vergroten was de uitschakeling van deze
tussenschakels in het distributieproces. Men hoopte zodoende ook de consument
tegemoet te komen.

Bij deze opbouw van een efficiënter distributie-apparaat, waarbij
kleine marges zullen kunnen gelden, zal onder meer konsideratie
worden gegeven aan de vorming van:
- inkoopcoöperaties van landbouwers en andere producentengroepen;
- afzetcoöperaties van landbouwers en van andere producenten van
vergelijkbare goederen;
- importcoöperaties van detailhandelaren, zodat deze hun marginale
bedrijfsvoering kunnen kompenseren met groothandelswinst in plaats
van met hogere marges aan de konsument te berekenen;
- detailcoóperaties van konsumenten in de verschillende wijken,
eventueel rond de spil die daarvoor door de volkscomitees geboden
wordt (1983: 30-31).

Coöperaties krijgen in het distributienetwerk zodoende een wezenlijke rol
te vervullen ter correctie van het bestaande netwerk. Dit doel dient ook het
streven naar decentralisatie van dat netwerk (idem: 31 ; zie ook Bijlage
15). Een draad die, zoals we zagen, door de gevestigde handelaren is opgepakt en niet door de producenten of hun organisaties.
In de regeringsverklaring van de aan de regering van premier Alibux voorafgaande regering Neyhorst (Regeringsverklaring 1982-1984) koos men al
duidelijk voor '... georganiseerde gezinsbedrijven in coöperatief verband'.
Men dacht daarbij met name aan coöperatief opgezette landbouwprojecten
(Beleidsnota, Ministerie van LVV, 1982). Consequenties van deze spilfunctie
van coöperaties voor het Ministerie van L W waren dat:
1) één ministerie coördinerend en begeleidend optreedt en de supervisie
voert. L W denkt daarvoor het meest geschikt te zijn;
2) gezien de geringe kennis betreffende coöperatieve beginselen en het opzetten en functioneren van coöperaties LVV-personeel in de ressorten opgeleid wordt;
3) de wetgeving aangepast wordt om misbruik van coöperaties te voorkomen

en

4) verticale en horizontale integratie van coöperaties nagestreefd wordt (idem).
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Voordat
rische

ik nader in zal gaan op de coöperatieve ontwikkeling in de

agra-

sector na 1980, wil ik in het kort bij een ander knelpunt in de

kleinlandbouwsector stilstaan, namelijk het gronduitgiftebeleid.

Een nieuw gronduitgiftebeleid?

Verandering van het gronduitgiftebeleid werd zo urgent geacht,dat de militaire leiding zich ermee bemoeide. Horb, de tweede man in de militaire
hiërarchie direct na de staatsgreep, werd belast met het uitstippelen van
dit beleid. Het gronduitgiftebeleid vond zijn neerslag in de nota Contouren
van het Nieuwe Grondbeleid (Kabinet van de Garnizoenscommandant, Paramaribo,
1981).
Een der belangrijkste uitgangspunten was de idee dat 'grond toekomt aan
degene die hem bewerkt'. Andere uitgangspunten waren: 1) het recht van
iedere Surinamer - man of vrouw - op een stukje grond; 2) cultuurplicht;
3) de uitgifte van grond in huur; 4) verbod op grondspeculatie; 5) financiële en andere bijdragen van de titelhouder aan de ontsluiting en ontginning van het land en 6) gerichtheid van de agrarische produktie op vergroting van de nationale welvaart.
Een relevant probleem was de vraag in hoeverre men, binnen het kader van
het streven naar socialisatie van produktiemiddelen, titels op de grond
21)
als allodiaal eigendom en erfelijk bezit
kan handhaven. Linkse juristen
waren van mening dat dat niet kon. De gezaghebbende, Surinaamse jurist A.
Quintus Bosz ging daar niet in mee; ook allodiaal eigendom en erfelijk bezit zijn volgens hem namelijk aan maatschappelijke regels gebonden (Surinaams Juristenblad, no. 38, 1982). Haaks op het linkse denken staat het
eerdergenoemde streven van vooral grote boeren naar erfpachttitels. Dit
maakt hoge investeringen in het bedrijf mimder riskant en verhoogt de
kredietwaardigheid (Jaarverslag van de Landbouwbank N.V. van 1981: 18).
Horb koesterde ook het plan om de grootlandbouw slechts tot een maximale
grootte van 500 ha toe te staan. Bij grotere bedrijven zou het resterende
oppervlak aan het domein terug moeten vallen. Aan de realisatie van dit
nieuwe grondbeleid heeft men vooral in Nickerie en Coronie gewerkt. Dit
is niet verwonderlijk daar in deze districten voor de rijstsector voldaan
werd aan enkele belangrijke randvoorwaarden voor zijn welslagen: grote
grondschaarste bij de kleinere boeren; geëngageerde overheidsdienaren en
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en radicalere boeren; groot ontwikkelingspotentiëel van de rijstteelt;
tegenvallende resultaten van de SML (er waren plannen om dit bedrijf op
te splitsen in middelgrote bedrijven). Voor Coronie kwam daar nog bij
dat de Palu-leiding van L W & B dit district model wilde laten staan voor
de moderne rijstteelt. Het kreeg zodoende ook een emancipatorische functie.
Hindoestaanse rijsttelers kijken neer op de Coroniaanse Creoolse boeren.
Coronie kreeg de mogelijkheid dit stereotype beeld te logenstraffen (vgl.
Verslag van de 'meet-the-farmers' campagne; Totness, 11 okt. 1983).

Ondanks de positieve beleidsintentie om bedrijven boven de 500 ha te kortwieken, ziet men in de praktijk hoe zij ongemoeid worden gelaten. Dit is
niet verwonderlijk gezien hun economisch belang en de monopoliepositie van
deze verticaal geïntegreerde bedrijven. Er is zelfs sprake van een tegenovergestelde ontwikkeling. Zo groeide het rijstbedrijf van een grote rijstboer, tevens verwerker, handelaar en exporteur, gestaag tot 4500 ha.
Grafiek 3 laat zien dat na 1980 een duidelijke groei van de grote landbouw
optrad en stagnatie in de kleine landbouw.
In andere agrarische gebieden werd door de overheid eveneens afgeweken
van de eigen principes. Zo is aan de uitgifte van 59 percelen op het tuinbouwproject Pomona (district Suriname) aan politieke gunstelingen van de
oude partijen na de staatsgreep niets gedaan. Het volkscomitee Santo Boma
heeft, evenals andere volkscomitees, in het wilde weg percelen aan nietbehoeftige landbouwers en stedelingen uitgegeven. Dit leidde tot conflicten
met het Ministerie van L W & B en het Domeinkantoor van het Ministerie van
Opbouw. Eind 1984 was een onderzoekscommissie van de overheid begonnen met
een onderzoek naar deze uitgifte, waarover straks meer.
Tenslotte ging de verkaveling van landbouwgrond, die grenst aan de stad,
door. De pachters van deze grond, die zonder hun medeweten overging van de
ene eigenaar naar de andere, konden daar niet effectief tegen optreden.
Ik denk hierbij aan de plantages Jagtlust, Rahemalbuiten, Van Engelenbuiten
22)

en Ornamibo.

De hoge vlucht van de coöperatieve ontwikkeling

Uit de behandeling van het landbouwbeleid in een der voorgaande paragrafen
bleek, dat de Surinaamse regering hoge prioriteit gaf aan een coöperatieve
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Grafiek 3: Beplant rijst-areaal bevolkings- en groot-landbouw
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(Bron: Ministerie van L W & B , 1984),

ontwikkeling. Dit deed men zowel uit ideologische als ook praktische overwegingen. Ook de Surinaamse vakbeweging onderstreepte het belang van cooperaties voor arbeiders, waarbij vooral gedacht werd aan krediet- en inen verkoopcoöperaties. SIVIS (Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname) organiseerde cursussen en studiedagen over coöperaties,
23)
die een voorlichtende en vormende functie hadden.
In de praktijk blijkt, zoals ik zal pogen aan te tonen, een discrepantie
te bestaan tussen het politiek wenselijke en het sociaal-economisch haalbare. Het gevolg hiervan is het ontbreken van een 'one-to-one relationship
between policy commitment and the actual consequences of policy' (Long,
1977: 183-84). Politieke idealen werken voor hun voorstanders in dat opzicht versluierend. Om succes te garanderen lijkt het voldoende ze te
koesteren. De sociale werkelijkheid is echter minder plooibaar dan men in
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zijn politieke overmoed denkt.

Na 1980 zijn, dank zij de grotere politieke ruimte, door het Ministerie van
Arbeid en Volkshuisvesting initiatieven ontplooid om voorstellen van de in
het vorige hoofdstuk besproken Werkgroep Coöperatiewezen uit te voeren. Met
name is aandacht besteed aan een organisatorisch kader. Bovengenoemd ministerie zou daar een hoofdrol in spelen. Een dergelijke rol had ook, zoals
we zagen, L W zich toebedacht. Er zouden een Raad voor het Coöperatiewezen,
in 1968 is daar de wettelijke basis voor gelegd, een Overlegorgaan en een
Dienst voor het Coöperatiewezen opgezet worden. De Raad zou een adviesraad
van de overheid zijn, waarvan de leden door het Ministerie van Arbeid en
Volkshuisvesting benoemd zouden worden. Het Overlegorgaan zou uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries (Arbeid en Volkshuisvesting,
L W & B , E.Z. en Sociale Zaken) en vertegenwoordigers van de bovengenoemde
Raad bestaan. Ook de leden van dit Centraal Overleg Orgaan (C00) zouden
door de minister van Arbeid en Volkshuisvesting worden benoemd. Naast
periodiek overleg zou het C00 ook zorg moeten dragen voor de '... verwezenlijking van de taak en doelstelling van de Raad' en het in behandeling
nemen van klachten van coöperaties of van coöperaticleden. De Dienst voor
het Coöperatiewezen zou een stimulerende, ondersteunende en controlerende
taak krijgen (SIVIS, 1981). Deze Dienst, bemand door leden van de FAL, is
sinds het aantreden van de regering Alibux min of meer buiten spel gezet.
Dit vanwege het oudere antagonisme tussen de FAL en de Palu.
Op het Ministerie van L W & B nam vooral minister Vreden de stimulering van
coöperaties energiek ter hand. Zo werd tijdens de 'meet-the-farmers' campagne in 1983 de boeren welhaast dwingend op het hart gedrukt zich in co24)
operaties te verenigen.
Een dergelijke benadering, hoewel zeker op
langere termijn meestal weinig effectief, laat zich goed verklaren:

Where both instrumental and moral sanctions are weak there is
the danger of resort to the third of Ezioni's sanctions - using
force of various kinds to induce conformity on the part of the
peasants (Worsley, 1971: 34).

In de periode direct na de staatsgreep hebben vele volkscomitees met uitzondering van Nickerie, waar zij een ondergeschikte rol speelden en waar
men daarentegen van de kant van het Ministerie van L W zeer actief was,
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coöperaties uit de grond gestampt. In dit proces heeft de FAL, die op haar
beurt veel comitees heeft opgericht, een belangrijke rol gespeeld. Het
effect van deze inspanningen is te verwaarlozen. De vaak dwingende aanpak
van volkscomitees heeft de meeste van de meer dan 2U opgerichte coöperaties
bovendien in discrediet gebracht.
In Coronie speelde de Palu-leiding van L W & B een hoofdrol bij de oprichting
van de eerder besproken Coöperatie van Coroniaanse Boeren. Toen deze cooperatie uit elkaar begon te vallen, richtte het plaatselijk volkscomitee
samen met de FAL de Laboco (Landbouwersbond Coronie; later omgedoopt in
Lacoco, Landbouwcoöperatie Coronie) op. Ondanks het verdwijnen van de Palu
uit de regering begin 1984, bleek het EOF project nog veel leden aan de
CCB te binden. Wat de overheid met dit aan de coöperatie gekoppelde ontwikkelingsproject deed, was de creatie van een bedrijfsvorm, die het onderscheid publiek-privee ophief (idem: 18). Een vanzelfsprekend uitvloeisel
van het streven naar actieve overheidsparticipatie in de agrarische sector.
Zowel de Palu als de volkscomitees, die evenals de districtsraden belast
waren met de oprichting van coöperaties, traden bij de oprichting ervan
weinig scrupuleus op. Boeren dwong men van de kant van de volkscomitees om
lid te worden van coöperaties en van de comitees zelf. Deed men dat niet
dan liep men het risico zijn grond te verliezen. Deze ontwikkeling verergerde met het stopzetten van de hulp uit Nederland. De comitees ontvingen
minder overheidsgelden en moesten met behulp van coöperatieve activiteiten
zelfvoorzienend worden.

Men kan, zoals we boven zagen, boeren dwingen om lid van coöperaties te
worden. Men kan ze, bewust of onbewust, ook lokken. Dat laatste is het
geval wanneer coöperaties iets te vergeven hebben, zoals grond. Een medewerker van het Domeinkantoor merkte eens op dat Surinamers tot veel bereid
zijn, wanneer het om grond gaat.
Twee voorbeelden van deze tendens wil ik hier behandelen. Het eerste betreft de door een volkscomitee opgerichte produktiecoöperatie Dampoentong
in Saramacca. Om lid te worden moest men een aandeel nemen van f. 600,-.
Daarmee kreeg men een claim op een perceel van 6 ha. Voor de huurtitel
op dat perceel moest men bovendien nog een bedrag van enkele duizenden
guldens betalen. Men werd daarmee echter niet de bezitter van de grond,
dat zou namelijk de coöperatie worden, in wiens huurbrief de namen van de
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leden werden vermeld. Desondanks was de belangstelling groot. Men ging er
waarschijnlijk van uit dat uiteindelijk de huurtitels toch op individuele
basis verstrekt zouden worden.
Een ander, men zou bijna kunnen zeggen notoir voorbeeld, betreft de Multipurpose Produktiecoöperatie Santo Boma (uit de benaming alleen al blijkt
hoe slecht men op de hoogte was van wat een coöperatie is). Deze coöperatie
was opgericht door het plaatselijke volkscomitee, waarvan de voorzitter
voor deed komen de wil van bevelhebber Bouterse uit te voeren. Dit gaf
hem gezag en manipulatieruimte.
De coöperatie zou de grond van de oude plantage van Surland, bestaande uit
twee percelen van respectievelijk 130 en 108 ha, verdelen onder de leden.
De belangstelling was overweldigend. 1500 personen meldden zich als lid
aan,wat tot verdergaande versnippering van reeds toegezegde en betaalde
percelen leidde. Het verzet van minister Vreden verhinderde de uitgifte
ervan. De voorzitter greep zijn kans na het aftreden van de regering Alibux
en begon in het ontstane machtsvacuüm de percelen in het wilde weg uit te
geven. Vanwege de te duur betaalde percelen, onduidelijkheid rond de bestemming van het geld en het feit dat de huurtitel op naam van de coöperatie zou komen, richtten veel leden zich met klachten tot de overheid.
Deze benoemde daarop een onderzoekscommissie. Daarvoor hadden boeren overigens al ernstig geklaagd over de als oneerlijk ervaren gang van zaken bij
de uitgifte. Niet de behoeftige boeren kregen namelijk grond maar politieke
en andere gunstelingen van de voorzitter (Verslag 'meet-the-farmers'
campagne, Santo Boma, 10 sept. 1983).

Aangezien de Coöperatie van Coroniaanse Boeren als het belangrijkste cooperatieve object van de Palu-leiding van L W & B beschouwd kan worden, zal
ik nu op de kwestie van de voorgenomen gronduitgifte aan de coöperatie nader
ingaan. Op aandringen van een coöperatiedeskundige van het Ministerie van
L W & B werden de eerder in dit hoofdstuk besproken, kleine produktie-eenheden
uit de Larecopolder verenigd in een grote coöperatie. Tijdens de eerste
regeerperiode van Vreden telde deze coöperatie ongeveer 160 leden. Op haar
hoogtepunt waren dat er bijna 200. Het waren allemaal middelgrote rijsttelers met bedrijven van gemiddeld 20 ha. Het gros van deze boeren was
part-timer, terwijl men toch goed van de landbouw zou kunnen leven. Van de
160 leden was van 112 bekend dat zij in overheidsdienst waren, terwijl 17
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opgaven full-time boer te zijn (BLO, n.d.: 7).(Deze cijfers geven een
goede indruk van de bevoordeling van dit district.) In samenwerking met
L W & B , ressort Coronie, vond uitsluitend via de CCB behartiging van de
belangen van de boeren plaats. Het betrof hier zaken als de inzet van
maaidorsers en andere machines, de verkoop van padi aan de SML (idem: 3 ) ,
evenals kredietverstrekking.
Het bestuur van CCB kwam in samenwerking met haar adviseurs op het idee
om een collectieve titel op de grond aan te vragen. Een ressortleider beschouwde dit plan eens als een tegenprestatie van de boeren aan de regering. Het was voor de boeren echter nauwelijks acceptabel. Binnen CCBverband was de sociale afstand tussen de leden daarvoor te groot, dit in
tegenstelling tot de situatie op de oude,kleinere produktie-eenheden.
Bovendien ging ook hier de kapitalisering van de produktie gepaard met een
grotere behoefte aan individuele titels.
Het uiteenvallen van de CCB en het ontstaan van Lacoco bracht het bestaande
antagonisme tussen de Palu en de FAL weer aan het licht. De verzoeningscommissie, door de nieuwe minister van LVV&B in 1984 geïnstalleerd, leverde
geen resultaten op.

Daarvoor was het conflict tussen beide partijen, aldus

leden van de FAL,te veel een prestigekwestie geworden.

Coronie was niet het enige strijdperk tussen de twee bovengenoemde partijen.
Voor 1980 kwam men reeds met elkaar in botsing, wat een gevolg was van een
conflict tussen de voorzitter van de FAL en de Palu-leiding. Na 1980 en met
name in 1982 tijdens de najaarsoogst hekelde de FAL het prijsbeleid van
Vreden, die beschuldigd werd van te grote tegemoetkomendheid aan de handelaren. In Saramacca botste men in geval van de Coöperatie Larecoweg, waar
zich eveneens een scheuring voordeed. Een aparte geschiedenis vormt een
coöperatie voor de afzet van koffie in Domburg in het district Suriname.
Deze als een multi-purpose coöperatie opgezette organisatie was het initiatief
van een plaatselijke ressortleider, die de hulp van de FAL inriep. Tijdens
de oprichtingsvergadering hield de FAL-adviseur een toespraak. Dit ging
de Palu- leiding van

L W S B te ver. De ressortleider plaatste men over en

de FAL werd verdere toegang tot het LVV&B-kantoor in Domburg,waar de cooperatie zetelde, verboden. Ook elders, zoals in geval van de In- en Verkoopcoöperatie Uitkijkpolder, zien we een vergelijkbare situatie.
Concluderend kan men stellen dat tijdens het Palu-ministerschap van Vreden
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op coöperatief gebied weinig van blijvende waarde tot stand gebracht.
Teveel hebben Vreden en zijn staf de gang van de ontwikkeling naar hun
ideologische hand willen zetten en te zeer was men behept met het bedrijven
van machtspolitiek. Boeren waren manipuleerbare objecten en politieke tegenstanders een sta-in-de-weg, die uitgeschakeld moesten worden. Tot de laatste
categorie reken ik niet slechts de FAL, de VFB, voortgekomen uit de volkscomitees, was een grotere opponent vanwege banden met Bouterse. Bepaalde
ambtenaren wensten evenwin mee te werken.
De volkscomitees, al of niet in samenwerking met de FAL, hebben de coöperatieve ontwikkeling evenmin een goede dienst bewezen. Onkunde paarde men aan
machtspolitiek en men was, meer uit persoonlijke dan ideologische overwegingen, te zeer behept met het consolideren van de eigen posities.
Een categorie promotoren van coöperaties in de agrarische sector verdient
nog onze aandacht. Een categorie die zich uit pragmatische of ideële
overwegingen met de oprichting en begeleiding van coöperaties heeft beziggehouden, zonder in de positie te zijn machtspolitiek te bedrijven. Een
categorie, die beter dan wie ook, op de hoogte was van de problemen van
boeren, daar men er dagelijks mee te maken had. Ook kende men vaak de
beperkingen van vorming van coöperaties. Ik doel hier op ressortleiders
en hun assistenten. Alleen tijdens het ministerschap van Vreden waren zij
expliciet ingeschakeld in een hiërarchische orde en was hun bewegingsvrijheid ingeperkt. Daarvoor, maar vooral daarna, komt het initiatief weer
bij deze categorie te liggen. Het klimaat voor het oprichten van coöperaties is dan echter als gevolg van negatieve ervaringen en de economische
crisis slechter geworden.

De rode draad weer opgepakt

Een belangrijk verschil tussen de periode voor 1980 en díe erna,ís dat
veldwerkers van het Ministerie van LVV(&B) vroeger minder op materiële
en morele steun van de ministeriële leiding konden rekenen. Een ander
verschil is dat men voor 1980 de boeren moest proberen te overtuigen van
het nut van coöperatieve samenwerking, terwijl men na 1980 op bepaalde
plaatsen pressiemiddelen ging gebruiken. Dit laatste gebeurde zeker in
die gevallen waarin de promotoren politieke macht paarden aan een meer
extreme politieke visie. Dit zag men bij de combinatie volkscomitees/FAL
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en het Ministerie van L W & B onder Palu-minister Vreden. Zowel de FAL als
de Palu boetten steeds meer aan invloed in. De eerste als gevolg van het
verdwijnen van het Revolutionaire Front (de voorloper van de VFB) en de
bestrijding door de Palu. De laatste met het verdwijnen van de regering
Alibux. Gezien de verpolitisering van het coöperatieve en algemene beleid
en het uitvechten van onderlinge, vaak persoonlijke geschillen ten koste
van de belangen van de boeren, bestond sinds 1984 bij veel ambtenaren
de neiging om zich van beide te distantiëren. Als gevolg van deze ontwikkelingen, waaronder krachtige manipulatie van hogerhand, is het animo van
uitvoerende ambtenaren om coöperaties op te richten minder geworden. Het
enthousiasme is ook afgenomen vanwege het ontbreken van middelen om cooperatieve activiteiten uit te bouwen. Dit laatste geldt met name voor
coöperaties in de buurt van Paramaribo.

Om nu terug te komen op de al of niet van hogerhand gestimuleerde initiatieven van veldwerkers van L W & B , maar ook van anderen, na 1980, zal ik
de ontwikkelingen per regio onder de loep nemen. Ik heb een speciale bedoeling met deze regionale benadering. Los van het interessante feit dat
daaruit af te leiden is in hoeverre er sprake is van continuïteit en
verandering, komt ook de situationele gebondenheid van de coöperatieve
ontwikkeling duidelijk naar voren. Deze wordt bepaald door de aard van de
structurele en coöperatieve problematiek, zoals die in voorgaande hoofdstukken is beschreven.
Ik begin deze keer met de situatie in het Surinaamse binnenland, dus met
de districten Marowijne en Brokopondo. In beide gevallen gaat het ook
hier om de meer ontsloten gebieden.
In het district Marowijne is op initiatief van de ressortleider in 1982
een in- en verkoopcoöperatie opgericht. Aanvankelijk was deze slechts bedoeld als distributiepunt voor slijpmeel, later uit te breiden met andere
activiteiten. De meeste leden waren Javaan. Hun voorkeur ging ook uit naar
een exclusief Javaanse coöperatie. De coöperatie leunde zwaar op L W & B en
haar medewerkers. Men gebruikte ruimte van dit ministerie, terwijl de
verkoper een ambtenaar was. Hoewel men streefde naar het betrekken van
een eigen pand, ontbrak het de leden te veel aan onderlinge solidariteit
om de daarvoor benodigde lening collectief af te kunnen sluiten. Eind 1984
stond de coöperatie, mede als gevolg van de overplaatsing van de ressort-
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leider en beperkte, financiële middelen vrijwel op non-actief.
De ressortleider van Marowijne raakte ook betrokken bij een coöperatie van
uitsluitend bosnegers. De in 1984 in Albina opgezette coöperatie telde 50
leden. De voorgeschiedenis van deze coöperatie is vrij uniek. Eind jaren
'70 was er sprake van wilde occupaties (bezetting van grond zonder toestemming of juridische titel) in Anjoemara en Powisie. Deze occupaties
bereikten rond de afkondiging van het nieuwe grondbeleid in 1982 een
hoogtepunt. Er was namelijk sprake van mogelijke legalisering van wilde
occupaties. De occupanten waren van mening dat coöperatievorming de kansen
zou vergroten.
De leden van de bovengenoemde coöperatie waren van plan om na legalisering
van de grondbezetting gemeenschappelijk te gaan produceren, een winkel
op te zetten en de afzet aan te pakken.
In Bigiston, een indiaans dorp ten zuiden van Albina aan de Marowijne
rivier gelegen, hebben enkele indianen in 1980 de landbouwcoöperatie Owin
Kwapanotkon, dat betekent een enkele hand maken, opgericht. Dit gebeurde
in samenwerking met de Pater Ahlbrink Stichting (PAS), een katholieke,
overigens mede door Palu-leden geleide, ontwikkelingsorganisatie. Naast
groenteteelt wilde men zich toeleggen op pluim- en melkveeteelt, evenals
de vervaardiging van huisnijverheidsprodukten en de afzet. Voor al deze
Produkten is in Frans Guyana een markt aanwezig.
Ten zuiden van Bigiston heeft een twintigtal bosnegers, het leven in het
binnenland verkiezend boven dat in de stad, in 1980 een landbouwcoöperatie opgericht. Deze coöperatie kreeg ondersteuning van de FAL. Men heeft
een project opgesteld en dat ter financiering met Nederlandse hulpgelden
als ΟΡΟ-project (Ontwikkelingsprojecten Particuliere Organisaties) werd
ingediend. Ook het eerdergenoemde coöperatieve project in Bigiston maakte
deel uit van een ΟΡΟ-project voor gemeenschapsontwikkeling. Het is overi
gens opmerkelijk hoe vele coöperaties, behalve de bovengenoemde zijn dat
coöperaties in Houttuin en Domburg in het district Suriname en in Nickerie,
0P0- of andere projecten opstelden en ter financiering aan buitenlandse
donoren voorlegden. Dit is enerzijds te verklaren uit het beperkte, eigen
financiële draagvlak, het na de staatsgreep heersende beleid van stimulering van kleinschalige, produktiegerichte projecten en de stimulering
van een coöperatieve ontwikkeling. Met deze doelen voor ogen streefde de
overheid naar herallocatie van de Nederlandse hulpgelden.
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Anderzijds ontkomt men niet aan de indruk dat een projectmatige benadering
van de ontwikkeling van Suriname van hogerhand,ertoe heeft geleid dat men
rond allerlei initiatieven en activiteiten al heel snel projecten opzet.
Er is hier zodoende bij wijze van spreken sprake van een trickle-down effect.

Van Marowijne stappen we nu over naar Brokopondo. De belangrijkste coöperatie daar is de Landbouwcoöperatie Obé Мака, bestaande uit 30 zogenaamde
26}
'outgowers' van een oliepalmproject.

Deze coöperatie is door het Minis-

terie van L W & B opgericht en wordt geleid door de projectleider. Om een
perceel op het project te verkrijgen is men verplicht lid van de coöperatie
te worden. De coöperatie draagt zorg voor de in- en verkoop van landbouwbenodigdheden en voor het transport van de rijpe oliepalmtrossen naar het
nabijgelegen oliepalmbedrijf Victoria, dat zelf een aanplant van 1600 ha
exploiteert.

De passiviteit van de leden is groot.

In Klaaskreek, een transmigratiedorp van bosnegers in Brokopondo, hebben
enkele gezinnen een coöperatief ontwikkelingsproject opgezet met als uiteindelijk doel de commerciële verbouw van koffie, cacao, kokos en een-jarige
gewassen. Aangezien men niet over voldoende financiële middelen beschikte,
hoopte men hulp te krijgen van 'lanti' (de overheid). Die hulp, redeneerde
men, zou kunnen bestaan uit baantjes bij de overheid en de zorg voor het
transport van de producten naar de markt (Pipel, 1982, jrg. 7, no. 332).
Dit duidelijk door de politieke ontwikkelingen geïnspireerde project kwam
niet van de grond. De plaatselijke ressortleider wijtte het onder andere
aan verschillen in inzet en 'financiële onduidelijkheden'.
Eveneens geïnspireerd door de politieke ontwikkelingen van na 1980 had in
1982 een zestal, overwegend part-time boeren de coöperatie van Wan Powa,
letterlijk vertaald één macht, opgericht. Voor de FAL, die de coöperatie
actief steunde, moest er een voorbeeldwerking van uitgaan. De boeren waren
van plan om op een oppervlak van 360 ha extensieve veeteelt te bedrijven.
Drie van de leden, die ambtenaar waren, kregen met behoud van salaris vrijstelling van dienst. Een maatregel van de overheid om ambtenaren te stimuleren naar meer produktieve sectoren over te stappen. Verschillen in investeringsmogelijkheden der leden, de matige conditie van de bodem, wat
deels veroorzaakt werd door het gebruik van zware machines bij de ontginning, grote transportafstanden tot markten en gebrek aan slijpmeel, kunnen
als verklaring worden aangevoerd voor de stagnatie in de ontwikkeling van
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de coöperatie. Ook de afname van de invloed van de FAL en tegenwerking van
Palu-regeerders waren hier niet vreemd aan.

In het district Suriname, en dan met name in het ten zuiden van Paramaribo
gelegen ressort Suriname B, zijn na de staatsgreep door plaatselijke L W & B
medewerkers veel initiatieven op coöperatief gebied ontplooid. Aangezien
de belangstelling van de ressortleiding meer pragmatisch dan ideologisch
was, probeerde men aan te sluiten bij de door de boeren gevoelde behoeften.
Zo is het distributienetwerk zeer gebrekkig in dit meer in veeteelt gespecialiseerde gebied. Voor alle benodigdheden moet men naar Paramaribo.
Een in- en verkoopcoöperatie lag dan ook voor de hand. Aan deze coöperatie
kon men ook de distributie van slijpmeel,tot dan verzorgd door het LVV&Bkantoor ter plaatse, overdragen. Als bijkomende voordelen beschouwde een
voormalige ressortleider de gemeenschappelijke analyse van bestaande problemen en het zoeken naar oplossingen. Ook hoopte men boeren zodoende
gemakkelijker met voorlichting en landbouwcursussen te kunnen bereiken. In
Marowijne en Nickerie werd dit eveneens gedaan.(De dienstverlening van
bovengenoemd ministerie is daarentegen zeer individueel gericht). Onderstaand ga ik ín op de in het ressort Suriname В na 1980 opgerichte coöperaties, waaruit zal blijken dat structurele beperkingen van coöperatieve
en algemene aard bepalend zijn voor hun ontwikkeling.
In 1980 werd de zondagse markt op de Nieuwe Grond omgezet in een coöperatie in oprichtingjdie de fraaie titel CoVeZoMaG (Coöperatieve Vereniging
Zondagse Markt De Nieuw Grond) draagt. Zij telde eind 1984 192 leden. De
goeddraaiende kredietcoöperatie Vooruit (116 leden, allen ambtenaar) was
doende haar statuten zodanig te wijzigen dat ook leden van deze coöperatie
er lid van konden worden.
De verzelfstandiging van deze markt is, zoals ík schreef, onder druk van
hogerhand tot stand gekomen.
Een ander, zeer ambitieus initiatief was de oprichting van CoHoTo (Coöperatie Houttuin en Omgeving). Ook deze coöperatie werd in 1980 opgericht en
telde 133 leden. De coöperatie was in de beginfase zeer actief en stelde in
samenwerking met haar adviseurs een project op.

Dit project beoogde de op-

richting van een winkel voor landbouwbenodigdheden, een machinepark, een
regionale veemarkt en een zondagse markt. Dit alles ter bevordering van de
landbouw- en veeteeltontwikkeling in de regio (Projectdossier van de
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Coöperatie Houttuin en Omgeving, 1982). Dit ΟΡΟ-project was op sf 374.000
begroot.
De veemarkt zou op veilingbasis opgezet worden en meerdere functies ver
vullen, zoals de verkoop van fokdieren en kalveren door boeren aan elkaar
en de verkoop aan slagers en andere handelaren. De bestaande veemarkt op
De Nieuwe Grond, ook op veilingbasis opgezet, werd overigens door handela
ren geboycot, waardoor men na een paar maal markt te hebben gehouden er
mee moest stoppen.
Hoewel men met de geplande veemarkt bij Houttuin de gehele regio wilde be
dienen, koesterde de coöperatie Kwatta eveneens het plan om een veemarkt
op te zetten. En hoewel in Houttuin een oud-ressortleider actief bij het
plan betrokken was, heeft de ressortleider van Suriname A, waar Kwatta
onder ressorteert, volgens een bestuurslid van de coöperatie het initiatief juist ontmoedigd.
Het stopzetten van de Nederlandse hulp verhinderde het in behandeling nemen
van het bovengenoemde project. De reeds ontplooide activiteiten waren bijna
geheel stil komen te liggen. Dank zij een schenking van de Duitse missie
heeft men een tweede-hands tractor kunnen kopen. Met eigen middelen heeft
men een garage gebouwd, die spoedig daarna in een winkel annex magazijn
werd omgezet. Evenals dat het geval was met andere in- en verkoopcoöperaties, kampte deze coöperatie met een tekort aan liquide middelen. Aangezien bedrijven niet meer op krediet leverden, ontstonden er bovendien
tekorten,die men onvoldoende aan kon vullen.
Een derde, noemenswaardig initiatief is de Landbouwcoöperatie Domburg
(LaCoDo), in 1983 door LVV&B en FAL samen opgericht. De coöperatie telde
58 leden en was primair opgezet voor de afzet van koffie. Een cultuur die
vanwege buitenlandse importen verloren dreigde te gaan.
Behalve met de afzet, die in 1983 een waarde beliep van f. 106.205,- hield
de coöperatie zich bezig met de verhuur van een waterpomp en de verkoop
van verse melk. Dit laatste kon men doen dankzij een met de steun van de
eerdergenoemde Duitse missie aangeschafte diepvries. Ook koesterde men
plannen om de afzetproblemen van vissers en fruittelers (citrus) aan te
pakken.
De drie hier behandelde coöperaties vervulden in samenwerking met het
Ministerie van LVV&B de belangrijke functie van distributeur van slijpmeel. Deze was afkomstig van het Ministerie van THI. Hiermee bedienden de
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coöperaties meer dan 700 boeren, zowel leden als niet-leden. Het voorgaande neemt niet weg dat het aanbod van dit veevoer bij lange na niet
27)
de behoefte dekte.

In het ressort Para, ten zuiden van het ressort Suriname В gelegen en
zich specialiserend op het gebied van veeteelt (slacht- en melkvee, var
kens- en pluimveeteelt), is in 1980 in samenwerking met de ressorts
leiding en het districtscommissariaat de Coöperatie van Agrariërs van
Para en Omgeving (CAPO) opgericht. De coöperatie leverde aan ongeveer
135 boeren slijpmeel en telde eind 1984 24 geregistreerde leden. Men
hield zich tevens met de in- en verkoop van landbouwbenodigdheden bezig
en had een project opgesteld voor een verwerkingsfabriekje.

In het district Nickerie verdienen in de lijn van het voorgaande twee
jongere coöperaties onze aandacht. Het betreft hier de in 1981 opgerichte
PVCUG I (Uitbreiding Groot Henar I) en de in 1984 opgerichte PVCUG II
(Uitbreiding Groot Henar II). De eerste telde eind 1984 107 leden, de
tweede 61. De percelen binnen beide uitbreidingen zijn 12 ha groot. Vooral
de PVCUG I was een vermogende coöperatie. Beide coöperaties, die zeer intensief werden begeleid, functioneerden naar de mening van de begeleiders
goed, ook al lieten bijvoorbeeld het onderhoud van irrigatiekanalen en
het 'op juiste wijze aanwenden van produktiemiddelen' te wensen over.
De Landbouwbank stelde dan ook voor om bij toekomstige uitgiften 'beter
gerichte normen voor de selectie' van boeren toe te passen (Verslag van
de Landbouwbank N.V. van 1982: II).
Minder rooskleurig

is het gesteld met de oudere PVC's. Het betreft hier

coöperaties die voorheen een voortrekkersrol speelden (zie hoofdstuk 6 ) .
In het Jaarprogramma van 1982 van Regio West van het Ministerie van L W ,
Afdeling Coöperatiewezen worden daarvoor de volgende verklaringen gegeven:
1) het geloof in de coöperatie is afgezwakt. In het verleden maar ook recentelijk hebben zich in een aantal coöperaties oneerlijke praktijken
voorgedaan;
2) de leden van coöperaties beschikken niet over kennis van het coöperatiewezen;
3) er blijken nog coöperaties te zijn, die geen rechtspersoonlijkheid
bezitten;
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4) bij coöperaties die wel statuten hebben, kennen de leden de inhoud
ervan niet ;
5) in de meeste coöperaties ontbreekt een goede administratie;
6) het niet bijeenroepen van vergaderingen na elk seizoen door het bestuur.
De ervaring heeft geleerd dat vanwege onwetendheid t.a.v. bepaalde zaken
er verkeerde conclusies getrokken worden;
7) het tot nog toe ontbreken van een adekwate begeleiding;
8) overheidscontrole ontbreekt met name op de financiën van de coöperaties.
Zodoende kan fraude niet voorkomen worden;
9) het ontbreken van een federatie van coöperaties. Deze is onontbeerlijk
als de Surexco aan het begin van 1982 operationeel zal zijn (1982: 1-2).
Dit laatste punt is daarom zo belangrijk omdat in de Surexco slechts
boerenorganisaties vertegenwoordigd zijn.
Veel van de hierboven genoemde oorzaken voor het falen van coöperaties
komen overeen met die welke in hoofdstuk 6 aan bod kwamen. Zij bevestigen
ook mijn these dat politieke wil, hoe belangrijk ook, een onvoldoende basis
vormt voor sociaal en economisch levensvatbare coöperaties.
Een belangrijke verklaring heeft men in de bovengenoemde analyse van de
coöperatieve ontwikkeling in Nickerie na 1980 over het hoofd gezien, namelijk

het onvermogen van coöperaties om de leden economisch voordeel te

brengen. Al eerder wees ik op het voor boeren belangrijke criterium van
utiliteit. Met name tijdens de najaarsoogsten van 1982 en 1984 bleek dat
het gezamenlijke optreden niets aan de lage padiprijzen vermocht te veranderen. Dit ondanks het feit dat de PVCEN kolomdrogers voor de verwerking
van padi ter beschikking had, waar ook andere coöperaties gebruik van
konden maken. De capaciteit ervan was overigens te klein om alle coöperaties te kunnen helpen.
Een medewerker van de afdeling coöperatiewezen vertelde mij hoe een boer
bij de NJO van 198A ten einde raad naar zijn coöperatie ging, de verschuldigde contributie betaalde en het bestuur te kennen gaf dat het zijn
gang kon gaan met de oogst. Hij wilde er niets meer mee te maken hebben.

Beziet men de ontwikkelingen bij de PVCM, die model moest staan voor andere
coöperaties, dan blijkt dat zij bijna geheel uit elkaar is gevallen. Het
ledental is in enkele jaren tijd van 69 in 1980 naar 19 eind 1984 teruggevallen. Een van de belangrijkste oorzaken is de voortgaande verhuizing
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van boeren uit de Middenstandspolder naar hun oude woonplaatsen, waardoor de onderlinge solidariteit afneemt. Aangezien het verspreid wonen
van coöperatieleden voor de andere, jongere polders nog meer geldt dan
voor de Middenstandspolder, komt dat hun solidariteit evenmin ten goede.
Verder blijken in geval van de PVCM oudere coalities met opkopers samenwerking nog steeds te schaden, terwijl het financiële en administratieve
beheer steeds meer te wensen overlaat. Het onderhoud van de polder is onvoldoende en boeren klagen over de watervoorziening door de SML. Tenslotte
weegt ook de overweging zwaar dat men door geen lid te zijn van de coöperatie, de verschuldigde watergelden kan ontduiken (idem: 2 ) .
In het bovengenoemde werkplan worden de in te stellen waterschappen beschouwd als betere garanties voor een adekwaat polderonderhoud en samenwerking. Men spreekt in dit verband niet van waterschappen maar van
waterschapscoöperaties, wat principieel een wanconstructie is. Lidmaatschap
van waterschappen is namelijk verplicht, dat van coöperaties is vrijwillig.
Waterschappen staan bovendien onder toezicht van de overheid, die sanctionerend op kan treden. Een coöperatie en haar bestuur kunnen slechts onder
toezicht van de leden staan. Voor een vergelijkbare opzet kiest men ook
binnen het LOC. Daarin is het voorstel vervat om beide organisatievormen
te integreren (Ministerie van LVV, Ontwerpplan voor het LOC, Sociaal
economisch deel, 1977: 94-95).
De situatie bij andere coöperaties van het PVC type is te vergelijken met
die bij de PVCM. De PVCG (Groot Henar) kampt met problemen als passiviteit
bij bestuur en leden ('hebben een nonchalante houding bij de vergaderingen');
beperkte kennis; slecht onderhouden polder; beperkte loyaliteit en ledenontrouw, in welk geval ook patronagerelaties een rol spelen: 'Hoewel boeren
in een coöperatie zitten, blijven ze hopen op gunsten van personen aan wie
ze macht toekennen' (Werkplan Afdeling Coöperatiewezen van het Ressort
Nickerie, 1982: 4 ) .
Niet beter is het gesteld met de PVCE (een samenvoeging van de twee coöperaties van Euro-Noord en Euro-Zuid boeren), die in 1982 375 leden telde.
Hoewel deze coöperatie in de beginfase zeer actief was, verkeerde zij in
1984 in ernstige problemen. Naast die welke de bovengenoemde coöperaties
kenmerken, is er tot twee maal toe door bestuursleden ernstige fraude gepleegd, die de coöperatie ongeveer f. 150.000,- heeft gekost. De rechtspraak rond deze kwestie wordt door de leden als zeer onbevredigend ervaren.
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2

Het lot van oudere coöperaties rond de hoofdstad

Onder dit hoofdje wil ik stilstaan bij twee reeds eerder door mij behandelde coöperaties, namelijk de Landbouwcoöperatie

Saramacca (Lacosa) en

de In- en Verkoopcoöperatie Kwatta en Omstreken.
Aanvankelijk leek de staatsgreep ruimte te zullen bieden aan Lacosa om
actief op de Centrale Markt op te treden, wat een aanzet zou kunnen
vormen tot verandering van de bestaande marktverhoudingen. Zoals ik in
hoofdstuk 5 schreef, kreeg men dank zij de steun van de militaire leiding
een goede standruimte op de markt. Reeds toen heerste er onder de leden
echter een kritische houding tegenover het bestuur, dat zichzelf zou bevoordelen.

Leden op hun beurt leverden aan de coöperatie daarentegen

Produkten van mindere kwaliteit en bleven hun oude opkopers trouw. Hier
beklaagde het bestuur zich weer over (verslag Bestuursvergadering van 6
sept. 1983). Steeds meer gingen leden het bestuur van opkoperspraktijken
beschuldigen, zoals het zich niet houden aan afspraken en het bieden van
lage prijzen. Intern werd de coöperatie zodoende uitgehold, waar ook
adviseurs hun steentje aan bijdroegen. Aangezien de coöperatie uiteindelijk niet meer in staat bleek om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen,
was men gedwongen om van handelaren en van niet-leden groenten te kopen.
Tenslotte moest men zijn stand op de Centrale Markt sluiten. In 1984
leverde men nog slechts aan kleinere en grotere handelaren en aan het
militaire campement in Paramaribo. Handelaren behoefden in dit geval niet
handelend op te treden, zoals zij aangekondigd hadden te zullen doen, dat
deden de leden en het bestuur zelf wel.
Beter verging het de winkel van Lacosa. Men kreeg echter, evenals andere
in- en verkoopcoöperaties, te kampen met gebrek aan liquide middelen en
daardoor met het onvermogen om een voldoende assortiment te bieden. Het
streven van de rond de hoofdstad gelegen in- en verkoopcoöperaties (zie
Bijlage 12) naar een federatie zou dit probleem op kunnen lossen. Deze
federatie koesterde namelijk het plan zelf te importeren.
Het bestuur van Lacosa heeft zich naar de mening van ambtenaren van L W & B
en Arbeid en Volkshuisvesting van de leden vervreemd. Ledenvergaderingen
werden steeds meer in samenwerking met LVV&B-ambtenaren buiten het bestuur
om belegd. Ook hebben leden pogingen ondernomen om samen met de FAL buiten
het bestuur om groenten af te zetten. Het initiatief hiertoe kwam van
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LVV-zijde. Verder heerste de mening dat het bestuur, gezien een tekort
van f. 83.000,-, bevreesd was om een verkiezingsvergadering te beleggen.
Volgens een oud-ressortleider van Saramacca is de coöperatie, zoals ik
al schreef, door haar respectieve adviseurs overladen met activiteiten,
die men niet aan kon of niet aandurfde. Een ander probleem is het grote
aantal adviseurs, dat elkaar in snel tempo opvolgde, waarbij, zoals de
traditie het wilde, ieder zijn eigen beleid ten aanzien van de coöperatie
voerde. Zigzaggend moest de coöperatie haar weg vinden.

Tot slot een enkel woord over de In- en Verkoopcoöperatie Kwatta en
Omstreken. Deze coöperatie heb ik vanwege het bestuursbeleid in hoofdstuk
6 aan een critische beschouwing onderworpen. Hoe is het 'Kwatta' na 1980
vergaan? De nieuwe bestuursleden, allen boeren, zien tevreden terug op
de meer recente ontwikkelingen. De omzet van de coöperatie verdubbelde in
enkele jaren tot 1,5 miljoen gulden. Het overschot (winst van een coöperatie) bedraagt jaarlijks f. 50.000,- à f. 100.000,-. De stijging van de
omzet wordt in hoge mate verklaard uit de aanwezigheid van een CIS-stand
(Centraal Inkoopbureau van Suriname) binnen de coöperatie. CIS verkoopt
gesubsidieerde,eerste levensbehoeften, voor zover het levensmiddelen
betreft.
De coöperatie kon via de militair Graanoogst, die belast was met de uitgifte van import- en exportvergunningen, eenvoudig aan importvergunningen
komen.
De coöperatie heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een federatie van in- en verkoopcoöperaties, dat in het slop is geraakt. Een
bestuurslid van deze coöperatie was van mening,dat hier de grote handelaren achter staken. Volgens leden van de FAL, die ook bij de federatieplannen betrokken zijn, kreeg 'Kwatta' voor het afzien van deze plannen
importvergunningen. Er bestond voor de militairen ook een andere reden om
de coöperatie

te belonen. Zo schreef ik dat Bouterse als dank voor de

hartelijke ontvangst hem door de Coöperatie Weg naar Zee en het plaatselijke volkscomitee bereid, voor deze coöperatie een partij, naar het
later bleek, waardeloze kunstmest uit Panama liet invoeren. Toen de
Coöperatie Weg naar Zee de partij van 1100 ton ureum niet kwijt kon, deed
Bouterse,die met deze affaire erg omhoog zat, een beroep op 'Kwatta' om
te helpen de kunstmest de verkopen. De coöperatie reageerde positief op
dit verzoek.
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Noten bij hoofdstuk 7

1. Α. Goedschalk, Suriname's Economische Situatie. Een integraal afgedrukte
lezing in De Ware Tijd van 14, 15 en 16 maart, 1984.
2. Ontwikkeling van de produktie (in indices) in de sector industrie (1975«
100) (bedrijven met meer dan 9 werkzame personen).
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(Bron: ABS, 1984) (Zie voor de Agrarische sector hfdst.3 )
3. Van Gelder (1984) constateert voor Suriname een groei van de informele
sector, waarin kleinschalige bedrijven en eenmanszaakjes domineren.
Deze sector wordt gekenmerkt door het ontbreken van geformaliseerde
arbeidsverhoudingen en verder door verwantschaps- en vertrouwensrelaties
der werkers. In feite doelt ook het ABS op dit soort bedrijvigheid; een
restcategorie, in statistieken genegeerd, wier economische belang schro
melijk ondergewaardeerd werd.
In werkelijkheid neemt dit belang, bij
het voortduren van de economische crisis in Suriname, slechts toe.
4. Een meer recente inventarisatie van de agrarische problematiek, zoals
onder meer door boeren ervaren, is verricht tijdens de 'meet-thefarmers' campagne in 1983 door het Ministerie van LVV&B georganiseerd.
Verslagen van deze campagne stellen mij in staat er een goed beeld van
te geven.
5. Socialisatie van de produktiemiddelen
bedrijven geschieden. Het aandeel van
het Welvaartsfonds (zie ook hoofdstuk
Dit geldt ook binnen het kader van de
projecten.

kan ook door middel van overheids
de Surinaamse overheid is sinds
3) groot in de agrarische sector.
na 1975 geëntameerde ontwikkelings-

6. In 1982 was in Saramacca in totaal 4.000 ha met rijst beplant. Ter vergelijking: in Nickerie was dat ongeveer 63.000 ha en in Coronie 2550 ha
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(Ministerie van L W & B , 1984: De Ware Tijd, 15 juli 1982 en BLO,
Coronie; n.d.).
7. De dienstverlening van 's Landboerderij, een overheidsbedrijd, is
altijd gebrekkig geweest. Men overweegt daarom de reorganisatie en
gedeeltelijke opsplitsing van dit bedrijf. Boeren hebben altijd geklaagd over de KI-(kunstmatige inseminatie) dienst van 's Landsboerderij
de hoge prijzen van fokdieren en het nepotisme van een oud-directeur.
De slijpmeelvoorziening door het voormalige Ministerie van Economische
Zaken laat,gezien de beperkte en onregelmatige leveringen, waar vroeger
eveneens corruptie bij kwam, zeer te wensen over. Tegenover het goedkope
slijpmeel, een produkt dat men verkrijgt bij het slijpen van rijst, van
de overheid, staat het dure van particulieren. De prijzen liggen bij
deze laatsten 4 à 5 maal zo hoog als bij de overheid.
8. De melkprijs is in 1981 van f. 0,45 naar f. 0,70 verhoogd. De prijs van
rund-, varkens- en kippevlees heeft zich op een vrij hoog niveau gestabiliseerd (Ministerie van LVV&B, 1984). Men kan dank zij een actief
importsubstitutiebeleid voorzien in de eigen behoefte aan varkens- en
kippevlees (Jaarverslag van de Landbouwbank N.V. van 1982: 14). Dit neemt
niet weg dat in 1984 nog ongeveer 30% van de totale behoefte aan vlees
moest worden ingevoerd (ABS, 1984: 9 ) .
9. Ook de overheid is deze mening kennelijk toegedaan. Dit blijkt onder
meer uit de Landbouwtelling van 1981. In de voorlopige gegevens voor
Brokopondo is sprake van slechts 143 boeren en dat op een voor 1972
totale bevolking van 17.762 zielen. Shifting cultivation wordt in overheidsrapporten aangemerkt als roofbouw, wat voor die overheid een
negatieve bijklank heeft.
10. De lage waardering voor traditionele vormen van landbouw, waarbij het
technisch niveau zeer laag ligt, beperkt zich niet slechts tot bosnegers.
Uit het Ontwerpplan LOC (Ministerie van L W , 1977; deel 1: 15 e.V.; zie
ook p. 25) blijkt dat ondanks het feit dat 72% van de ouders van leerlingen van lagere en middelbare scholen in Commewijne aan landbouw
doet, de kinderen pertinent weigeren het landbouwen als een beroep te
zien. Men beschouwt het 'als een traditionele bijkomstigheid'.
11. De Palu had zich namelijk in een moeilijk parket gebracht door te
weigeren om zich bij de VFB aan te sluiten. De militaire leiding verdacht de Palu van het streven naar een eigen machtsbasis, wat voor haar
de belangrijkste reden vormde, aldus de gangbare mening, om de regering
Alibux tot aftreden te dwingen.
12. Het onderzoeksinstituut van het Ministerie van EZ, Index genaamd, wijst
de volgende oorzaken voor het inzakken van de wereldmarktprijs voor
rijst aan: 1) een groot aanbod vanwege goede oogsten; 2) beperkende
maatregelen van de EEG en 3) het dumpen van goedkope rijst uit de V.S.
De prijs zakte van $ 520,- per ton in 1981 naar $ 320,- in 1982. Voor
de SML, die toch al noodlijdend was, betekende dat, zoals ik eerder
schreef, op jaarbasis een verlies van 10 à 12 miljoen gulden (Pipel,
jrg. 7 no. 330, aug. 1982).
13. Suriname hanteert deze hoge ton-prijs om te voorkomen dat Frans-guyanese
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exporteurs de Surinaamse rijst zonder invoerheffing naar Franse kolonies
in het Caraïbisch gebied exporteren. Dit zou de concurrentiepositie van
Surinaamse rijst op deze markten ondermijnen.
14. De totale waarde van de groente-export van 377 ton naar Nederland bedroeg in 1978 f. 2.380.000,— (grenswaarde). Die van rijst bedroeg in
hetzelfde jaar bijna 39 miljoen gulden (38.737 ton). De grenswaarde
van het fruit bedroeg 500.000 gulden. Van het totaalgewicht ervan
(373 ton) was 336 ton citrus (Nederlandse Ambassade te Paramaribo, 1978).
15. De reden voor de duurte van locale produkten zijn de hoge arbeidskosten
in Moengo en omgeving, die opgedreven worden door die van de bauxietonderneming Suralco. De kosten liggen per dag op f. 2 0 , — à f. 30,-;
elders bedragen zij f. 15,- à f. 20,-.
16. Het is een wijd verspreid verschijnsel, met name in Afrika, dat machthebbers, wanneer zij zich vervreemden van hun achterban, een beroep
doen op shamanen en dergelijken om hun positie te consolideren.
17. Per week wordt vanuit Suriname gemiddeld 50 ton aan groenten, fruit en
rijst, ter waarde van ongeveer f. 40.000,- naar Frans Guyana geëxporteerd (De Ware Tijd, 5 juli 1982).
18. Veel ambtenaren werden overgeplaatst, zoals de ressortleiders van
Commewijne, Suriname А, В en C, het hoofd van de Afdeling Comptabele
Zaken en die van de Afdeling Visserij. Anderen hielden de eer aan zich
zelf, zoals het hoofd van de Afdeling Grondzaken, het hoofd van de
Afdeling Economische Planning en de Regionaal Coördinator Midden.
19. Zo werd de voormalige ressortleider van Coronie, waar hierboven sprake
van was, gepromoveerd tot Regionaal Coördinator West en Midden,
directeur en onder-directeur Dienst van de Landbouw. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat hij bij een bezoek aan Coronie verkondigde koning
in Paramaribo te zijn.
20. Deze expliciete rechtvaardiging is broodnodig, daar iedere socialistische regering in de wat ik zou noemen schizofrene positie verkeert,
dat enerzijds de participatie en de belangen van het volk centraal
staan en anderzijds men voor een actief en sturend ingrijpen van hogerhand in maatschappelijke processen kiest.
21. Allodiaal eigendom en erfelijk bezit zijn vormen van erkend recht, dat
niet meer wordt toegepast. Zij waren een uitvloeisel van verkaveling
van plantages en toegekend aan geëmancipeerde slaven.
22. Tegenover deze ontwikkeling stond het streven van de overheid om oude
agrarische gebieden te rehabiliteren en niet slechts nieuwe te ontginnen (Ministerie van LVV, 1982: 12). Sanering van oude landbouwgebieden
is namelijk minder duur, daar zij over een bestaande infrastructuur
beschikken. Zij zijn bovendien bewoond.
Saneringsplannen in mindere of meerdere mate in uitvoering betroffen
de Uitkijkpolder in het district Suriname; Calcutta, La Poule en Maho
in Saramacca; Canawapibo, Alkmaar en Tamanredjo in Commewijne en de
oudere, westelijke en oostelijke polders in Nickerie.
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23. SIVIS, Verslag Konferentie over Koöperatie. Paramaribo, okt. 1981 en
SIVIS, Verslag Seminar/Workshop over Krediet Koöperatie t.b.v. de CLO
van 26 t/m 30 okt. 1981. Paramribo, okt. 1981.
24. Het coöperatiebeleid van het Ministerie van L W & B onder Vreden verschilde drastisch van de visie van het Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting, dat formeel belast was met de coördinatie van het coöperatiewezen. Zo liet de toenmalige minister van Arbeid en Volkshuisvesting tijdens de opening van een conferentie over coöperaties duidelijk
blijken dat de overheid zich zo min mogelijk met de begeleiding van
coöperaties mag bemoeien. Hij gaat zelfs zover met te constateren
dat '... overheidssteun ... eigenlijk tegengesteld (is) aan het basisprincipe van de coöperatie' (SIVIS, 1981: 2 ) .
25. Volkscomitees kampten al vanaf het begin met het probleem, dat hoewel
zij een revolutionaire voorhoederol moesten spelen, leden van de voormalige, politieke en economische elite erin infiltreerden. Voor hen
vormden deze, ideologisch weinig weerbare en strijdbare comitees een
goede gelegenheid om iets van hun oude macht te herwinnen. In de besturen
zag men bovendien vrijwel geen kleine boeren. Bestuursleden, die op
districtsniveau in districtsraden georganiseerd waren en die de gelegenheid kregen om op Cuba boerenorganisaties te bestuderen, gebruikten
volgens een oud-medewerker van Bouterse deze kennis om hun positie te
consolideren. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat
hoewel vele van deze volkscomitees door de FAL zijn opgericht, zij zich
uiteindelijk tegen hun verwekster keerden. Dit geldt overigens niet
voor alle comitees.
26. Outgrowers zijn personen die een deel van een project beheren en exploiteren. Hun bedrijven zijn opgezet door de overheid, die de uiteindelijke verantwoordelijkheid behoudt. De overdracht van percelen aan
de outgrowers vindt plaats op het moment dat in dit geval de oliepalm
vrucht gaat dragen.
Ofschoon bosnegers de belangrijkste doelgroep van het oliepalmproject
waren,was hun animo om eraan deel te nemen aanvankelijk zeer laag. Een
van de redenen is dat zij hun beste gronden aan het project hebben
verloren. Hun verwijdering van deze gronden ging soms zelfs met geweld
gepaard. Toen zij echter zagen dat anderen een redelijk inkomen uit de
produktie haalden, nam hun belangstelling toe.
27. Naast de behandelde coöperaties zijn in dit ressort nog enkele kleinere,
particuliere initiatieven ontplooid. Deze betreffen de coöperatie Coebie
te Domburg, die de visserij wil bevorderen. Verder twee in oprichting
zijnde (eind 1984) coöperaties te Powala en Carolina, plaatsen die met
grote transportafstanden te kampen hebben.
28. Uit gegevens van de Sub-afdeling Coöperatiewezen bleek dat de administratie van vrijwel alle coöperaties, ook van de redelijk tot goed functionerende, zeer gebrekkig is. Zo zijn de ledenlijsten onvoldoende bijgewerkt
en krijgt men geen zicht op de inkomsten en uitgaven. Zowel in Suriname
als in andere landen in niet-westerse gebieden blijken boeren een nauwgezette financiële administratie niet nodig te achten. Op het eigen bedrijf is men er ook niet mee bekend.
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Er bestaan in Niekerie nog verschillende andere, min of meer actieve
coöperaties. Voor zover zij de rijstteelt betreffen, houdt men zich
vooral bezig met de in- en verkoop. Het zijn meestal oudere coöperaties
uit de oudere bevolkingspolders. Zij zijn meer met pragmatische dan ideologische motieven opgezet, wat mede hun single-purpose karakter verklaart.
Er bestaan ook twee visserijcoöperaties. In de eerste plaats is dat de
vissersvereniging Nickerie, die in 1951 is opgericht en in 1982 46 leden
telde. In 1982 zou zij een coöperatieve vorm krijgen. Men vist vooral in
het brakke water van Bigi Pan, een ondiep watergebied in de zwampen in
het Nickeriaanse kustgebied.
De Visserscoöperatie Zeedijk verenigt vooral Javanen, die rieviermond
visserij bedrijven. De coöperatie werd in 1977 opgericht en hoopt vooral
technische problemen, zoals een slechte aanlegstijger en onvoldoende
verwerkingsfaciliteiten, op te lossen. In 1981 werd een coöperatie
van 50 groenteboeren uit de Nannipolder opgericht. Het bestuur en de
leden zijn naar de mening van LVV&B-ambtenaren passief en er vinden onrechtmatige perceelsoverdrachten plaats. Bemoeienis van zowel LVV&B als
van de bestuursdienst van het Ministerie van BZ&D leidt tot onduidelijkheden en onderlinge tegenwerking. Bovendien ondervinden de groentetelers
overlast van de op aangrenzende rijstpercelen gebruikte herbiciden, die
alle dicotyle planten, dus ook groenten, doden.
Het streven van de coöperatie om zelf te importeren is mede ingegeven
door de wens zich te verlossen van inkopers die van handelsfirma's een
hoog commissieloon vragen, die zij in eigen zak steken.
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CONCLUSIE

De Surinaamse economie en de Surinaamse gemeenschap zijn een bewuste en
kunstmatige creatie. Dit geldt dan ook voor de bevolkingslandbouw die in
de eerste plaats gecreëerd is om de plantage-economie te dienen en in de
tweede plaats als instrument van kolonisatie. De kunstmatigheid houdt ook
in dat Suriname naar het model van de dominante partij is gevormd, wat
haar (im)materiële afhankelijkheid en ondergeschiktheid garandeerde. De
zodoende ontstane ver- en gebondenheid kan slechts met veel inspanning
verbroken worden.
De creatie van Suriname was in de eerste plaats geen overheidsbelang. Als
wingewest vormde dit land een integraal onderdeel van een exploitatieeconomie, die de normen stelde. De overheid was meer een lakei van deze
economie, het registratiekantoor. Toen de plantages steeds
meer in de versukkeling raakten, is de overheid, als een zich overigens
steeds meer emanciperende lakei, bijgesprongen. Er speelt hierbij een dialectische wetmatigheid: de afname van de macht van de plantersklasse gaat
gepaard met de toename van de macht van de aanvankelijk er aan ondergeschikte partij, i.e. de (koloniale) overheid.
De te hulp gesnelde overheid creëerde het Staatstoezicht der geëmancipeerde
slaven, nam het weinig succesvolle, particuliere initiatief van ronseling
der contractarbeiders over en creëerde een niet-levensvatbare bevolkingslandbouw als een dienend element.
De hier geschetste ondergeschiktheid van de koloniale en Nederlandse overheid moge als een relativering beschouwd worden van haar vermogen de kleine
landbouw te ontwikkelen en daarom ook van de kritiek op haar beleid. Met de
teloorgang van de plantage-economie verzelfstandigde zich niet slechts de
overheid maar ook de kleine landbouw.
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De periode na de tweede wereldoorlog kenmerkt zich met de komst van het
Welvaartsfonds door een radicale breuk met het verleden. In dat verleden
greep de ondergeschikte overheid in noodgevallen in, verrichtte zij lapwerk. Na de tweede wereldoorlog probeert diezelfde overheid, geleid door
een gewijzigde ideologie (de geleide economie), een centraal geleide,
projectmatige ontwikkeling op gang te brengen met veel financiële, technische en personele hulp vanuit Nederland.
De naoorlogse periode toont ons een niet onwelwillende overheid voor zover
het de stimulering van de kleine landbouw betreft. Men poogt met name in
de rijstsector echter twee heren te dienen, namelijk de grote en de kleine
landbouw. Het als gevolg van de eenzijdige gerichtheid op technische aspecten negeren van het in Suriname vrijwel ongestoorde spel der zogenaamde
vrije marktkrachten en de met modernisering gepaard gaande schaalvergroting,
leidden vanzelfsprekend tot de afname van de betekenis van de kleine landbouw. Een beperkte categorie kleinere boeren wist,dank zij haar vermogen
om schaarse bronnen te manipuleren of wel haar transformatie van peasant
tot farmer aan te haken bij de zich kapitalistisch ontwikkelende landbouw.
Het gros der kleinere boeren, dat meer peasant dan farmer was, moest afhaken.
Coöperatieve samenwerking en een adekwaat landbouwbeleid kunnen het bovengenoemde proces slechts afremmen of kanaliseren maar niet omkeren. De macht
van de overheid blijft beperkt, dit in tegenstelling tot wat zij vaak denkt.
Toch kan die overheid niet afzijdig blijven, want, zoals ik in de Inleiding
reeds schreef, of men in Suriname het voortbestaan van een kleine landbouw
wenselijk acht of niet, men moet er omwille van het werkgelegenheidseffect
ervan wel aandacht aan besteden. Sanering van de kleine landbouw,als gevolg
van modernisering en kapitalisering van de produktie,gaat namelijk niet
gepaard met de creatie van alternatieve vormen van volwaardige werkgelegenheid. Slechts sociaal weinig gewaardeerde vormen als landarbeid en arbeid
in de informele sector dienen zich steeds meer als alternatieven aan (in de
overheidssector is het plafond namelijk reeds bereikt). Daar de overheid
geen controle heeft over deze sectoren, lijdt zij door inkomensderving
eveneens financiële verliezen.

Met het voorgaande betoog relativeer ik tevens de handelingsruimte van het
gros der kleinere boeren om schaarse bronnen te manipuleren, om als 'strategising men' succesvol op te treden. De door mij gehanteerde 'interface'
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optiek ligt dan ook op het vlak van deze beperkte ruimte. Refererend aan
de dichotomie van de mens als subject en als object, luidt mijn conclusie
dan ook dat de mens meer object dan subject is. Dit geldt overigens niet
slechts voor kleinere boeren maar ook voor handelaren en functionarissen.
Er is slechts sprake van een verschil in de aspecten waarin en de niveaus
waarop deze dichotomie speelt.
De maatregelen die de overheid in het verleden nam om ruimte voor kolonisatie
door boeren te creëren, denk aan het grondbeleid en de vestigingsplaatsen,
hadden gezien het paternalistisch

en 'dubbel' karakter ervan een ongunstig

effect. De ontstane gemeenschappen waren namelijk onzelfstandig en economisch
onvoldoende levensvatbaar. Hindoestanen, voorafgegaan door Creolen, wisten
zich er geleidelijk aan te ontworstelen en gebruik te maken van economische
expansiemogelijkheden. Javanen keerden zich daarentegen 'naar binnen'. Met
name verwantschappelijke netwerken stelden de Hindoestanen in staat tot
areaalsuitbreiding en de vestiging van voordelige handelsposities te komen.
Bij verdergaande kapitalisering van de produktie en arbeidsdifferentiatie
doet zich een individualiseringsproces voor,dat tot verzwakking van de verwantschapsrelaties en mogelijke vergroting van de individuele manipulatieruimte leidt. Men kan het in termen van Van Gennep en Turner ook zo uitdrukken: grotere handelingsvrijheid ontstaat op het moment dat de bestaande
sociaal-culturele structuur in het transformatieproces overgaat in een
anti-structuur, welke laatste situatie meestal slechts van tijdelijke aard
is, maar zeer ingrijpend kan zijn (1960, 1969).

Niet slechts het lot der kleinere boeren wisselde, ook dat der verschillende
regio's deed dat. Aanvankelijk verkeerden de als boer gevestigde,voormalige
contractarbeiders en geëmancipeerde slaven over het gehele kustgebied in
vergelijkbare omstandigheden. Men kon dan ook nauwelijks spreken van regionale verschillen. Een zekere uitzondering hierop vormden die gebieden, waar
voormalige slaven met succes de cacaocultuur bedreven. Pas na het vrijwel
geheel verdwijnen van de dominante rol van de plantages aan het begin van
deze eeuw,kwamen voor de verdere ontwikkeling van de kleine landbouw belangrijke regio's op, wat samenhing met de groei van de commerciële kleinlandbouwproduktie voor met name de locale markt. Het gebied rond de hoofdstad Paramaribo,die de grootste markt ging vormen, ontwikkelde zich tot
het belangrijkste landbouwgebied en bleef dat tot direkt na de tweede
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wereldoorlog. Met de toename van de betekenis van de rijstteelt voor de
export tussen de beide wereldoorlogen,nam het district Nickerie in betekenis
toe.
Tijdens de tweede wereldoorlog bloeide de locale markt op vanwege de toename
van militaire en economische activiteiten, arbeidsdifferentiatie in en rond
Paramaribo en het betrekkelijke isolement van Suriname. In mindere mate gold
dat ook voor de eerste wereldoorlog en de crisisjaren. Na de tweede wereldoorlog, wanneer de genoemde activiteiten afnemen en het Nederlandse kapitaal
door de veelbelovende rijstteelt wordt aangetrokken, neemt Nickerie een
voorsprong op de andere gebieden en behoudt die tot op het heden. Elders
stelt de beperkte markt grenzen aan de produktiegroei van groenten en in
mindere mate vee. Wat in het gebied rond Paramaribo wel gebeurt, is een
toenemende, streekgebonden specialisatie. De groenteteelt concentreert zich
ten westen van deze stad en verplaatst zich steeds meer naar Saramacca. Het
specialistische veebedrijf komt sterker op ten zuiden van Paramaribo, met
name in het gebied ten westen van Lelydorp. Elders in het kustgebied neemt
de landbouw met uitzondering van enkele (kunstmatige) "pockets" in
betekenis af.

De kleine landbouw in Suriname kenmerkt zich in het bovengenoemde transformatieproces door verschillende paradoxen. Zo ziet men een grote uitstoot
van arbeid uit de landbouw, waartegenover een grote vraag naar landarbeid
staat. Een vraag die opgevuld wordt door buitenlandse arbeidskrachten. Een
andere paradox is de grote landhonger.die staat tegenover het braak liggen
van veel cultuurgrond. Een derde is de door vele boeren gevoelde afhankelijkheid van de overheid tegenover de door andere boeren ervaren te grote
bemoeienis van die overheid. Een interessante paradox vormt het feit dat
met name progressieve overheden de kleine landbouw willen handhaven, terwijl
boeren de minder gemoderniseerde bedrijven als een 'noodzakelijke bijkomstigheid' beschouwen, die men liever kwijt dan rijk is. Een vijfde paradox is
dat agrarische producenten dank zij hun inkomen uit niet-agrarische activiteiten in de modernisering van de landbouw kunnen investeren. Kleinschalige
landbouw genereert onvoldoende kapitaal om zichzelf te kunnen handhaven. Het
opzetten van grootlandbouwbedrijven is overigens eveneens afhankelijk van
buiten de landbouw vergaarde vermogens. Dit laatste levert de paradox op
dat succesvolle landbouw steeds minder een zaak wordt van de boerenbevolking
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en steeds meer van 'buitenlui'.
Er zijn ook andere kenmerken aan te geven van de Surinaamse (kleine)
landbouw. Deze landbouw krijgt als gevolg van modernisering en het
part-timerschap steeds meer een extensief karakter. Men ziet dat bij de
moderne rijstteelt en de meer gespecialiseerde veeteeltbedrijven (vooral
bij slachtvee). In de extensieve teelten participeren eveneens de eerdergenoemde buitenlui, in de arbeidsintensieve, zoals de tuinbouw, slechts
de eigenlijke boerenbevolking.
Het gemengde bedrijfs type handhaaft zich in meer geïsoleerde gebieden,
waar ook het steeds zeldzamer wordende verschijnsel van de full-time boer
zich voordoet. Het betreft hier de gemarginaliseerde full-timer. Ofschoon
het bestaansniveau op gemengde bedrijven lager ligt, zijn het bedrijfsrisico en de afhankelijkheid er minder groot dan op gespecialiseerde bedrijven. Technische hulpmiddelen moeten dit risico bij de laatste soort
compenseren.

Een belangrijk kenmerk is dat zelfs na 1980 de grote landbouw verder groeit
en de kleine landbouw steeds meer achter raakt. Ook de produktie van de
grote landbouw neemt procentueel en in absolute hoeveelheden meer toe dan
die van de kleine landbouw. Belangrijke verklaringen hiervoor zijn: 1. het
steeds meer, grotendeels gedwongen, de rug toekeren aan de landbouw door
kleinere boeren; 2. technologische ontwikkelingen, die grootschaligheid
bevorderen; 3. de gerichtheid van de grote landbouw op exportgewassen en
die van de kleine landbouw, met uitzondering van rijst, op de beperkte
locale markt en 4. de structureel, onveranderd

zwakke marktpositie van de

kleinere producenten.

Sociale kenmerken van het boerengezin zijn de dominantie van het westerse
gezinstype en de grotere gelijkheid tussen leden uit verschillende generaties en die tussen mannen en vrouwen. In economisch opzicht is de vrouw
met de groei van het part-timerschap op tuinbouwbedrijfjes een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Nivellerend op de sociale verhoudingen werkten de slechts gedeeltelijke
reconstructie van de traditionele sociale structuur; de vergelijkbare uitgangspositie der immigranten, namelijk armoede; de tussen de hoeveelheid
aangevoerde mannen en vrouwen ongunstige sexratio in het voordeel van de
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laatste categorie; arbeidsdifferentiatie en tenslotte de meer egalitaire
man-vrouw

verhoudingen binnen de dominante westerse cultuur en de Creoolse

man-vrouw verhoudingen.
Arbeidsdifferentiatie en modernisering van het agrarische bedrijf leidden
ertoe dat het landbouwbedrijf een eenmanszaak werd. In de rijstsector
drukt mechanisatie zelfs de overgebleven man of vrouw er uit. In de andere
sectoren drukt primair de armoede het bedrijfshoofd uit het bedrijf. Zijn
taken nemen vrouw en kinderen over of men huurt vreemde arbeid in. De
lage waardering voor het traditionele bedrijfstype leidt bovendien tot
vergrijzing van het bedrijfshoofd. Wat op zijn beurt leidt tot verdergaande stagnatie

in ie modernisering van het agrarische bedrijf. Anders

ligt het in de moderne rijstsector, waar ook oudere bedrijfshoofden moderniseren. In het recente verleden was de moderne rijst teelt dan ook
lonender en genoot bovendien meer waardering. Echter niet voldoende om
de uitgestoten arbeidskrachten te verleiden om zich massaal als landarbeider te verhuren aan de om arbeid verlegen zittende grootlandbouwbedrijven. De begeerte naar beroepen buiten de landbouw verhoudt zich niet
tot hun beschikbaarheid, vandaar dat men de landbouw niet in zijn geheel
kan laten schieten. De kleinere boer, voortgekomen uit de (plantage)arbeider, keert weer terug in zijn vroegere rol. Anders gesteld, de 'worker'
die kunstmatig tot 'worker-peasant' werd getransformeerd, om met het verdwijnen van de plantages als peasant te verzelfstandigen, wordt weer
'peasant-worker'. Aangezien loonarbeid, zowel 'formele' als 'informele',
niet het gehele arbeidsaanbod op kan nemen, wordt de boer gedwongen zelf
als entrepreneur op te treden. Naast of in combinatie met de 'peasantworker' ziet men het ontstaan van de 'peasant-entrepreneur'.
Fungeerde vroeger het gemengde bedrijf of wel de teelt van meerdere gewassen en van vee mede als vorm van risico-spreiding, dan is het bedrijven
van landbouwkundige naast niet-landbouwkundige activiteiten als een moderne
variant ervan te beschouwen.

De boer als producent voor de markt, zowel de locale als de exportmarkt,
verkeerde vanaf het begin van zijn commerciële produktie in een ongunstige
positie. Hij heeft, onder meer door zich in bepaalde coalities met de handelaren te verbinden, gepoogd daar zo min mogelijk het slachtoffer van te
worden. Aan de andere kant streeft hij er zelf naar handelaar te worden.

- 266 -

De handelaar als positief referentiekader voor boeren en als in hen
aanwezige potentie,bieden eveneens een verklaring voor het lucratieve
karakter van het verkoopgedrag van de kleinere boeren op de zondagse
markten; ledenontrouw van leden van coöperaties bij de afzet; het optreden
van de boer/verkoper als kleine opkoper in tijden van schaarste; het in
tijden van schaarste leveren van produkten aan handelaren en niet aan de
coöperatie; het inwinnen van adviezen bij handelaren, tevens exploitanten
van landbouwmachines, in geval van aanschaf van deze machines door de eigen coöperatie; het zich lenen voor hand- en spandiensten aan verhuurders
van machines annex handelaren, waardoor de coöperatie uitgehold wordt;
etc.

De individueel zwakke marktpositie laat de landbouwer slechts een marginaal bestaan als producent. Vaak heb ik mij niet aan de indruk kunnen
onttrekken dat handelaren de boer zoveel voor zijn produkten geven dat
hij niet omkomt als boer, maar ook zo weinig dat hij niet overleeft. De
boer als agrarisch producent kan dan ook slechts blijven produceren en
als boer overleven dankzij zijn vermogen inkomensgenererende strategieën
binnen gezinsverband te ontwikkelen, die hem in staat stellen ook verliezen in de agrarische sfeer te compenseren. Hier staan vooral de grotere
handelaren tegenover, die als goede kapitalisten streven naar een verdergaande concentratie van de produktiemiddelen. In de moderne rijstsector
gebeurt dit door middel van verticale integratie in het produktie-, verwerkings- en verhandelingsproces. In de groentesector door middel van
monopolisering van transport, kapitaal en marktinformatie, evenals gewasspecialisatie. De zodoende ontstane meervoudige afhankelijkheid van de
producent van de handelsklasse,draagt in Suriname steeds duidelijker het
karakter van westerse, economische verhoudingen dan van traditionele
patronagerelaties.

Bij het hele marktgebeuren is de overheid altijd de grote afwezige geweest en is dat nog steeds. Tegen de gevestigde marktbelangen bleek men
zowel voor als na de staatsgreep van 1980 niet opgewassen. Slechts pogingen op ad hoc basis zijn ondernomen, veelal op het veldniveau. Vandaar
ook mijn benadrukking van de autonome ontwikkeling van de marktverhoudingen. Een meer structurele aanpak met behulp van coöperaties, waar ook het
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MIAOP naar verwijst, blijkt eveneens vruchteloos. Daar korat nog bij dat
na de staatsgreep het coöperatiebeleid steeds meer gepolitiseerd raakte,
met als gevolg dat de nagestreefde doelen steeds ambitieuzer werden en
de discrepantie tussen fictie aan de top en de feitelijke situatie op het
veldniveau toenam. De ambities vinden onder meer hun weerslag in de hoeveelheid doelen die men met coöperaties nastreeft. Tegenover het traditionele, 'pretentieloze' s ingle-purpose type komt de multi-purpose of geintegreerde coöperatie te staan. (Over het coöperatievraagstuk kom ik
straks nader te spreken).

Enkele randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de kleine landbouw

Tot slot lijkt het mij vanuit een beleidsmatig standpunt bezien nuttig in
te gaan op het ontbreken van enkele noodzakelijke voorwaarden voor de
ontwikkeling, c.q. instandhouding van de kleine landbouw en of wel op de onvolmaaktheid van het institutionele en structurele kader.
Aan het hanteren van het begrip randvoorwaarden kleeft overigens het nadeel dat het geen nauwkeurige grenzen en onvoldoende de samenhang van de
delen met het geheel aangeeft. Zo kan men stellen dat de regulering van de
marktverhoudingen een noodzakelijke randvoorwaarde is, wat nog niets zegt
over a) met welke andere randvoorwaarden deze samenhangt, b) hoe ver de
regulering moet gaan, dus wat de maats is, en c) hoe deze maat als gevolg
van veranderende omstandigheden en regionale of sectorale verschillen kan
variëren.
Wanneer men beziet binnen welk kader de Surinaamse kleine landbouw zich
moet ontwikkelen,dan kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat aan
de meest essentiële randvoorwaarden niet wordt voldaan.

Aangezien in

feite slechts een overheid in staat geacht mag worden deze voorwaarden te
kunnen scheppen, wil ik met haar positie beginnen. Deze positie is daarom zo belangrijk omdat de instandhouding en ontwikkeling van de bevolkingslandbouw, met name ook als bron van arbeid, een kunstmatige zaak is, die
niet past binnen een hoogtechnische en kapitaalintensieve, moderne landbouw.
Tot 1980 overheerste in Suriname de mening dat voor de kleine landbouw geen
plaats meer was. Deze sector moest gesaneerd worden. Economische wetmatigheden zouden daar zorg voor dragen, de overheid kende zichzelf in dit
proces een marginale rol toe. Wat men ten behoeve van de kleine landbouw
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deed, kan men niet anders dan als een vorm van stervensbegeleiding beschouwen. Op dit niveau speelden individuele initiatieven van uitvoerende
afdelingen en functionarissen van het Ministerie van LVV een belangrijke
rol.
Na 1980 leek een kentering van de neergaande spiraal op til te zijn. Ondanks de positieve intenties van elkaar opvolgende regeringen bleek het
vermogen om de situatie te veranderen echter onvoldoende aanwezig. De
structurele kenmerken van de agrarische sector deden zich na de staatsgreep onverminderd gelden:

De analyse van de agrarische ontwikkeling in de achter ons
liggende periode laat duidelijk zien, dat de vanaf februari
1980 ondernomen stappen onvoldoende hebben geresulteerd in het
opheffen van de ongunstige kenmerken in deze sector. Kort
samengevat komen deze kenmerken neer op:
1) dominantie van de grootlandbouw;
2) dominantie van eveneens op export gerichte gewassen rijst,
oliepalm en garnalen, die vooral nu worden gekonfronteerd met
dalende exportprijzen;
3) afname van het aandeel van de bevolkingslandbouw in de
sektor mede als gevolg van het gevoerde grondbeleid, afzet- en
prijsbeleid en slecht onderhoud van de infrastructuur;
4) toename van de import van voedingsmiddelen en voedergranen;
5) toename van het aantal buitenlandse werkers in de sektor,
ondanks de bestaande werkloosheid.
De gesignaleerde trend in de sektor geeft dus aan dat ondanks
de toename van arealen, produktie- en exportwaarde duidelijk
sprake is van achteruitgang en stagnatie van de werkgelegenheid, gewassendiversificatie en zelfvoorziening (Ministerie
van L W , 1982: 10).

Punt 3 handelt over het procentueel en absoluut dalende aandeel van de
bevolkingslandbouw in de agrarische produktie. Behalve het gevoerde grondbeleid en de gebrekkige infrastructuur zijn volgens het Ministerie van
L W het afzet- en prijsbeleid hier debet aan. Het laatste vraagstuk staat,
gezien vanuit de optiek van de marktverhoudingen,centraal in deze studie.
(In de Inleiding gaf ik echter reeds aan dat ik met de behandeling van de
marktsituatie niet wil pretenderen de belangrijkste oorzaak van de stagnatie in de kleine landbouw aan te hebben gegeven, maar wel een zeer belangrijke, in de Surinaamse literatuur onderbelichte factor).
Coöperatieve samenwerking blijkt weinig effectief te zijn om de verhoudingen te veranderen. De greep van de handelaren op de afzetmarkt blijkt
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zowel voor als na de staatsgreep te groot te zijn. Dit geldt zelfs voor
de door boeren en functionarissen gecontroleerde en in potentie waardevolle zondagse en veemarkten. Desondanks werkte de afzet via de zondagse
markten vanwege de betere prijzen voor de producenten positief op de produktie.
Kon de overheid na 1980 van onderop weinig aan de bestaande marktverhoudingen veranderen, van bovenaf had men evenmin succes. Dit moge blijken
uit het feit dat de twee grootste groentehandelaren de militaire leiding
inpalmden en de rijsthandelaren de vastgestelde garantieprijzen voor
rijst negeerden, c.q. de grootste invloed hadden op het centraal bepalen
van deze prijzen. Het onvermogen van de overheid en de militaire leiding
om na 1980 fundamentele veranderingen in de agrarische sector in het algemeen en de kleine landbouw in het bijzonder te bewerkstelligen, wordt
niet slechts bepaald door externe factoren, zoals in het citaat weergegeven is, hoewel die ongetwijfeld dominant zijn. Tot de belangrijkste
interne factoren kan men de onderlinge machtsstrijd der linkse groeperingen en het streven van de militairen naar consolidatie van de eigen
machtsposities rekenen. Tot deze categorie factoren dient men ook de beperkte uitvoeringscapaciteit bij de overheid te rekenen, evenals de onervarenheid met een geïntegreerde benadering van de agrarische sector en
de inadekwaatheid van de gevolgde interventiestrategieën. Zo wordt, wat
dit laatste punt betreft, het Ministerie van L W & B na de staatgreep ten
tijde van het Palu-ministerschap van Vreden gemobiliseerd om op basis van
blauwdrukplannen, dus van bovenaf, de boeren in coöperaties te organiseren. Coöperaties beschouwt men als een fase in het proces van socialisatie
van de produktiemiddelen. De revolutionaire voorhoederol die men zichzelf
toedicht, roept bij een geforceerde coöperatieve ontwikkeling echter weerstanden op en werkt contraproduktief. Hieruit kan men concluderen dat
slechts een afgemeten, dat wil zeggen de juiste maat houdende, betrokkenheid meer garanties voor welslagen biedt. Men zal rekening moeten houden
met:
1) welke activiteiten men per regio en sector moet ontplooien gezien de
door de boeren gevoelde behoeftes en capaciteiten (organisatorische, financiële, economische en technische). Met andere woorden, men zal eerst de
sociale en economische levensvatbaarheid moeten onderzoeken van coöperaties.
Wanneer de voedingsbodem voor effectieve coöperaties ontbreekt, dan dient
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men daar, indien mogelijk, aan te werken en zeer terughoudend te zijn met
het oprichten van coöperaties (Inayatullah, 1972: 271-72). Een alternatief
is ze in te passen in integrale strategieën. Zeker mag men niet de illusie
koesteren dat coöperaties zelf in staat zijn de bestaande structurele onge. . .
2)
lijkheid te wijzigen;
2) hoever men als overheid kan gaan zonder dat het door de leden als een
overheidsaangelegenheid wordt gezien, wat tot inactiviteit van de leden en
gebrek aan identificatie met de eigen coöperatie leidt;
3) welke steun men als overheid werkelijk kan bieden. Vaak worden de
boeren gelijmd met onvervulbare beloftes.
Daar aan deze randvoorwaarden bij het oprichten van coöperaties maar zelden
wordt voldaan, kan ook voor S ciname geconstateerd worden dat:
... cooperatives are essentially marginal institutions which
survive as instruments of governmental policy. They distribute
benefits to the rural population, and appear incapable of
threatening any vested interests which could destroy them.
Under certain circumstances, they reinforce the existing power
structure and survive for that reason (Inayatullah, 1972: 264;
mijn onderstreping, J.M.).

Vooral in het geval van een dwingend coöperatie-beleid van bovenaf, zoals
ten tijde van het ministerschap van Vreden, raakt de in mijn studie centraal staande uitvoerende ambtenaar ingeklemd tussen ficties aan de top en
de realiteit aan de basis. Hij wordt voortgedreven door zijn superieuren
en afgeremd door de dagelijkse praktijk van de boeren.

Een belangrijke consequentie van het kapitalistische karakter der agrarische
ontwikkeling is dat de boer, om te overleven als agrarisch producent, zoals
ik schreef, moet transformeren tot farmer. Hij moet zodoende twee kwaliteiten
ontwikkelen, namelijk die van goede boer en die van ondernemer. Hoewel het
gros der kleinere boeren geacht mag worden aan de eerste kwaliteit te voldoen, is de categorie van commerciële boeren dun gezaaid. Van Dusseldorp
constateert in geval van het La Poule-project,dat ondanks alle steun van de
overheid de opgave te zwaar is geweest om het moderne, gerationaliseerde
bedrijfstype te ontwikkelen. Behalve de renmende invloed van verplichtingen ,
die men tegenover familieleden heeft, en de gerichtheid op zelfvoorziening,
bleek
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... dat het voor boeren, die werkzaam zijn geweest op zelfvoorzieningsbedrijven, gemakkelijker is om zich aan te passen
aan de nieuwe werkomstandigheden in de stad dan zich binnen de
agrarische sector om te schakelen op het commerciële landbouwbedrijf (1967: 169).

Aan de ontwikkeling van de nodige managementkwaliteiten wordt binnen projecten over het algemeen te weinig aandacht besteed (idem: 170). In het
hier genoemde transformatieproces ziet men ook een accentverschuiving van
boer naar ondernemer, wat onder andere leidt tot afname van een affectieve
band met het bedrijf en het land en grotere sociale mobiliteit.

Mechanismen ter afremming of ombuiging van het steeds verdergaande proces
van marginalisering van de kleinere boeren kan, behalve de succesvolle
transformatie van de boer tot ondernemer en het overheidsbeleid,de reeds
in deze conclusie aangestipte organisatie van boeren in coöperaties zijn.
Ook coöperaties hebben echter hun beperkingen. Zij kennen zowel interne als
externe zwaktes. Een belangrijke interne factor is het in Suriname in hoge
mate ontbreken van de zogenaamde voedingsbodem. Het gevolg hiervan is dat
voor de leden slechts de utiliteitswaarde geldt. Deze kan liggen op het
vlak van een positief effect op het bedrijfsresultaat of op dat van het
verkrijgen van faciliteiten van de overheid, waar de coöperatie

dan een

soort doorgeefluik functie voor vervult (vgl. Worsley , 1971: 33 en Oud,
1974: 50-51).
Een andere interne zwakte is de neiging van leden om om aan sociaal wenselijke normen te voldoen besturen te kiezen die, aangezien zij niet dezelfde
belangen hebben als het doorsnee lid, de bestuursstructuur ten eigen bate
uithollen. We zien hier dat de organisatorische zwakte van enkelvoudige
coalitievormen, i.e. coöperaties, gecompenseerd wordt door integratie van
deze vormen in traditionele structuren. Het gevolg hiervan is dat de sociale
levensvatbaarheid de economische schaadt (vgl. Verhagen, 1981). Ook op een
ander vlak doet deze botsing zich voor, in welk geval zij een gevolg is
van het tweeledige karakter van coöperaties, namelijk als vereniging en als
bedrijf. Het is echter niet zomaar een vereniging:

The common element at all times has been that co-operation at
its best aims at something beyond promotion of the interest of
the individual members who compose a co-operative at any time.
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Its object is rather to promote the progress and welfare of
humanity. It is this aim that makes a co-operative society
something different from an ordinary economic enterprise and
justifies its being tested, not simply from the standpoint
of its business efficiency, but also from the standpoint of
its contribution to the moral and social values which elevate
human life above the merely material and animal (ICA, geciteerd
in UNRISD, 1975: 89).

Ook op een meer directe manier zouden coöperaties de democratische gezindheid van leden en hun gemeenschappen moeten vergroten en een buffer moeten
vormen tegen het opdringen van moderne sectoren, zoals de industriële, de
concentratie van economische macht en totalitaire politieke tendenzen
(Inayatullah, 1972: 8 ) . Derge

-ice ideële motieven staan niet zelden haaks

op de materiële, die voor de leden van coöperaties voorop staan. Het UNRISD
betwijfelt na uitvoerig onderzoek of het überhaupt mogelijk is om met
coöperaties zowel sociale als economische doelen na te streven. Het tegendeel blijkt meer het geval te zijn:

Productivity considerations in co-operatives pose a dilemma. If
some co-operative members, especially those in better circumstances, take advantage of co-operative credit and of new methods
and techniques of production while others do not, or if the cooperative is run as a small exclusive operation, there may be an
increase of economic inequalities in the community - contrary to
co-operative ideals - and some farmers may even suffer an absolute
decline of living standards. On the other hand, preoccupation
with maintaining or realizing equality in the co-operative and
in the community at large can mean, under certain local circumstances, low overall productivity and a low income level more or
less equally shared. Rural co-operatives have been hard put to
resolve this dilemma of productivity and equality within their
framework and the question has arisen whether the same institution
can be expected to pursue both goals effectively at the same time
(1975: 14).

Met het tweeledig karakter ervan hangt ook het beheerprobleem van coöperaties samen. Het leiden van een vereniging is een totaal andere bezigheid
dan het leiden van een bedrijf. Een goede bestuurder is daarom niet hetzelfde als een goede bedrijfsleider.
Een andere complicatie op het sociale vlak is dat hoewel promotors van
coöperaties egalitaire verhoudingen als een gewenst doel beschouwen, leden,
bij het ontbreken van extreme economische ongelijkheid en daarmee van
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voldoende klassebewustzijn, ertoe neigen nieuwe structuren in evenwicht
te brengen met bestaande, veelal hiërarchische verhoudingen.

Op een tweetal externe factoren, die remmend werken op de vorming van landbouwcoöperaties in Suriname, wil ik nog nader ingaan. Het betreft hier in
de eerste plaats de verhouding tot traditionele vormen van samenwerking en
in de tweede plaats een nadere uitwerking van de kapitalistische context.
Traditionele vormen van samenwerking, zoals de 'gotong rojong' of wel burenhulp bij Javanen, kenmerken zich als volgt:
1) zij vormen een integraal onderdeel van de bestaande sociale organisatie.
Wederzijdse hulp betreft daarom niet slechts agrarische activiteiten maar
ook zaken als de bouw van huizen, organisatie van feesten, en dergelijke.
Organiseert men coöperaties op desa niveau,dan blijken de grotere homogeniteit onder de bevolking en bekendheid met burenhulp de principiële bereidheid van Javanen om samen te werken te vergroten:
2) er is sprake van samenwerking binnen hiërarchische of patriarchale verhoudingen. Dit zag men met name bij de Hindoestaanse bevolking;
3) er is geen sprake van geformaliseerde samenwerkingsverbanden, althans
niet in westerse zin, zoals dat bij coöperaties het geval is;
4) de samenwerking is slechts tijdelijk van aard, bij voorbeeld tijdens de
oogst (vgl. De Waal Malefijt, 1963: 56). Dit vereist van de promotor en van
coöperaties een intensieve en voortdurende betrokkenheid (zie ook Wolf,
1966: 91 e.V.). Dit laatste is overigens geen garantie voor succes.

In societies where commitment to traditional social structures
is strong, where inequalities of wealth, power and status are
great, where positive individualism had not developed etc.,
efforts to create workable cooperatives are likely to prove
futile (Inayatullah, 1972: 271; mijn onderstreping, J.M.).

Het bovenstaande noopt tot voorzichtigheid ten aanzien van de vooronderstelling dat traditionele vormen van samenwerking een hechte basis vormen
voor moderne, coöperatieve.

The notion ... that peasants are natural, 'available' communalists, and therefore ready-made potential modern cooperators
or collectivists, is so much illusion (Worsley, 1971: 27; vgl.
Dore, 1971: 48 e.V.).

- 274 -

Veel projecten zijn dan ook mislukt, men denke aan de Ujamaa beweging in
Tanzania, vanwege dit beperkte uitgangspunt. Op basis van bestaande, deels
antagonistische coalities, vindt er van oudsher evenveel tegenwerking als
samenwerking plaats. Er is derhalve een tussenfase tussen de traditionele
en moderne samenwerkingsvormen vereist.

Modern cooperative forms ... are the result of a long and
painful transition from a communal to an individualistic and
thence to a new collective stage; the process of development
cannot so easily be short-circuited (Dore, 1971: 44).

Pas wanneer, als gevolg van verdergaande integratie als producent of arbeidskracht in de marktecononT'î, traditionele sociale structuren voldoende
geërodeerd zijn en boeren als gevolg van marginaliserende tendenzen een
voldoende klassebewustzijn hebben ontwikkeld, groeit de bereidheid tot moderne vormen van samenwerking. Traditionele vormen van samenwerking, zoals
de 'Sambatan' bij Javanen, boeten bovendien aan kracht in in die gevallen
dat een modern

economisch produktiegedrag een noodzaak wordt. Er ontstaat

in dat proces een grotere behoefte aan meer zakelijke samenwerking (Van
Wengen, 1966: 67).
Het al of niet positieve effect van traditionele vormen van samenwerking
op coöperatieve kan genuanceerd worden, wanneer we binnen die vormen een
onderscheid maken tussen het ideële en het materiële niveau.

... diffuse sentiments and ideas of solidarity (het ideële
niveau, J.M.) which have a traditional basis, may well be
advantegeous, if not entirely necessary, for the establishment
of modern copperati^es; while specific forms of cohesion and
solidarity (het materiële niveau, J.M.) may well obstruct the
formation of contractual relationships (Cohen geciteerd in
Dore, 1971: 52; zie ook: p. 58).

Als basis voor coöperatieve samenwerking is het ideële niveau onontbeerlijk.
Gevoelens van solidariteit verschuiven daarbij van een sociale positie, die
men binnen de eigen gemeenschap en familie inneemt, naar een klasse-positie.
Coöperatieve samenwerking kan economisch echter slechts kans van slagen
hebben, wanneer er een nieuw element aan wordt toegevoegd, namelijk:

... rationalized accounting methods which replace the loose
reciprocity of gift exchange by a strict apportionment of
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benefits to contributions and (even more difficult) the devices
of institutionalized suspicion which prevent the abuse of
leadership powers (idem).

De combinatie van bestaande noties van solidariteit, die steeds meer een
klassebasis krijgen, met coöperatieve samenwerkingsvormen moet leiden tot
sociaal en economisch levensvatbare coöperaties. Volgens Dore hebben zij
meer kans van slagen, wanneer de economische voordelen de sociale nadelen, zoals controle tussen vaak 'vreemde' leden, voldoende compenseren
(idem: 59). In de Surinaamse coöperatieve ontwikkeling wordt aan deze
laatste voorwaarde niet voldaan. Gecombineerd met de relatieve dominantie
van het ethnische bewustzijn over het klassebewustzijn, biedt dat een
belangrijke verklaring voor de ineffectiviteit van landbouwcoöperaties.

Plaatst men coöperaties binnen een kapitalistische context, dan kunnen
zij tot op zekere hoogte opgevat worden als een vreemde eend in de bijt.
Het bijzondere van de positie van coöperanten is dat zij zowel arbeiders
als (kleine) kapitalisten kunnen zijn. Kenmerkend voor een kapitalistische
economie is juist een scheiding tussen beide categorieën (Worsley, 1971: 5 ) .
In het transformatieproces van de kleine boer tot farmer neemt de concurrentie tussen de boeren toe. Er ontstaat zodoende een in bedrijfsvorm
zeer heterogene groep. Dit wordt slechts vergroot door verschillen in inkomens uit niet-agrarische activiteiten. Het in coöperaties verenigen van
boeren, die in verschillende stadia van het transformatieproces verkeren,
is het naar binnen halen van de ermee gepaard gaande belangentegenstellingen. Coöperanten zijn in de Surinaamse context bovendien meer kleine kapitalisten dan arbeiders. De teloorgang van oude solidariteitsgevoelens
wordt zodoende te weinig gecompendeerd door die op klassebasis.

De balans opmakend van de coöperatieve ontwikkeling in de Surinaamse landbouwsector , rest mij slechts mij aan te sluiten bij de bevindingen van
het UNRISD:

A major conclusion of the UNRISD study is that rural cooperatives in developing areas bring little benefit to the
masses of poorer inhabitants and cannot be generally regarded
as agents of change and development for such groups (1975: IX;
zie ook p. 27).
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Een gedeeltelijke uitweg uit deze problematiek voor overheden en andere
promotors van coöperaties kan de volgende zijn:

Weintraub, like many contemporary East European rural sociologists, argues on the basis of Israeli experience that the
best policy is to pluralize, to experiment with a variety of
types (i.e. samenwerkingsvormen, J.M.), with flexibility of
policy and constant evaluation (Worsley, 1971: 38).

Een dergelijk beleid kan op andere dan coöperatieve samenwerkingsvormen
uitkomen. Daarbij kan het initiatief ook van particulieren komen. Binnen
dit beleid moet men in ieder geval terughoudend zijn met het verheffen
van het coöperatieve middel tot doel, alleen omdat creativiteit en flexibiliteit in het beleid afwezig zijn of onvoldoende ruimte krijgen.
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Noten bij de Conclusie

1. Men lette erop dat er een duidelijk verschil bestaat tussen algemene
randvoorwaarden voor de agrarische ontwikkeling, zoals onder meer door
Mosher (1966 en 1969) aangegeven en randvoorwaarden voor die van de
kleine of bevolkingslandbouw. De eerste zijn duidelijk afgestemd op
een kapitalistische ontwikkeling, waarbij het primair om verbetering
van produktie-omstandigheden en verhoging van de produktie gaat. De
tweede,waarbij de factor arbeid centraler staat, zijn meer gericht op
de compensatie en correctie van de eerste.
2. Te menen dat coöperaties op zich in staat zijn structurele veranderingen
te bewerkstelligen,is de zaak op zijn kop zetten. Terwijl men in Suriname er enerzijds van uitgaat dat coöperaties slechts kans van slagen
hebben .indien zij een integraal onderdeel vormen van ontwikkelingsprogramma's (zie het MIAOP, 1977; vgl. Van Wengen, 1966: 164), neigen anderen ertoe te menen dat coöperaties deze ontwikkelingen kunnen dragen.
Deze laatste tendens constateert Thorner ook voor India.
What is happening in India today is that the cooperatives are
being asked to create their own pre-condition, to reconstruct
village society so that the ordinary peasants can make effective
use of the cooperative method. This is too much to expect. The
rush ahead prematurely with cooperatives is to invite failure
and to give cooperation a bad name (1964: 37).
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Bijlage 1
Government participation in agricultural production

Type and name of
enterprise

Government
participation

A. Holding Companies
(profit)
1. Tropica/SUCA

100%

2.
3.
4.
5.

Dairy Factory
Agricultural Bank
Victoria
Mariënburg SOM

area
(ha)

100%
100%

72%
100%

1650
2200

100%

1700

150
6. SURLAND

800
7.
8.
9.
10.

SUGAM
SAIL
Phedra
Outgrowers

11. Patamacca (in
implementation)

-

51%
5%
100%
100% gov't
investment
100%

B. Government Foundations
(non-profit)
1. LOC (in implementation) 100%
100%

800
400

oilpalm production

6000

rice and livestock
production by private
farmers
rice production and
livestock
paddy production and
livestock
fishing practices and
equipment
research in fruits
research and promotion
of coconut

100%

10.000

3. SEL

100%

500

C. Government owned
enterprises
1. Alliance

60
18

100%

2. State Forestry
3. State Livestock
Farm
4. Bruynzeel

100%
100%

5. KBN

100%

60%

(Bron: Ministry of Agriculture,

fruit processing
meat processing
milk processing
agricultural credit
oilpalm production
sugar production
cacao, coffee, fruits
banana production
paddy production
shrimp fishing
shrimp processing
oilpalm production
oilpalm production

5000

2. SML-Wageningen

4. STIVI (Small Fisheries
Promotion)
5. STIPRIS
6. STICOS

Activities

300

citrus and plantain
production
round wood and sleepers
400
livestock and milk
production
wood processing and
prefabricated houses
nucleus machinery
services for small
farmers
Animal Husbandry and Fisheries, 1981)

- 279 -

Bijlage 2: Veebestand per district c.q. ressort
(Bron: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, 1981. Voorlopige
gegevens van de Landbouwtelling van 1981).

Sur. A

Sur. β

Sur. С

Para

8.226"
16.1

934
1.8

2.831
5.5

8.952
17.5

13.176
25.7

6.315
12.3

5.645
II.0

3.585
7.0

284
0.6

2.5

14.530

2.884
19.9

258
1.8

852
5.9

3.150
21.7

3.257
22.4

1.768
12.2

1.235
8.5

638
4.4

74
0.5

414
2.9

6.469

383
5.9

184
2.8

208
3.2

760
11.6

2.896
44.8

258
4.0

1.088
16.8

647
10.0

36
0.6

0.1

Nickerie
Runderen

51.230
Ζ

Coróme

Saramacca

Commewijne

Marowijne

Brokopondo

і.гво2'

Helkg.lioeien

Droogst.koeien
^ 3 jr
Vr.Vee

^ 3 jr

12.877

1.269
9.9

263
2.0

867
6.7

1.967
15.3

4.318
25.8

1.973
15.3

1.525
11.8

1.052
8.2

108
0.9

535
4.2

17.723

Ι.2Θ0
7.2

1.929
10.9

1.469
8.3

1.461
Β.2

5.217
29.4

84 3
5.3

4.449
25.1

533
3.0

415
2.3

0.2

1.932
47.5

141
3.5

82
2.0

391
9.6

780
19.2

242
6.0

348
8.6

138
3.4

12
0.3

9.033

1.246
13.8

337
3.7

498
5.5

1.005
II.Ι

4.007
44.4

1.001
II.Ι

201
2.2

674
7.5

44
0.5

150.054

42.548
3.7

10.835
0.9

80.938
7.0

89.421 494.209 39.751
7.8
43 0
3.5

332.948
29.0

37.628
3.3

21.507
1.9

179.388

7.594
4.2

2.504
1.4

35.070
19.6

18.243
10.2

27.864
15.5

11.109
6.2

8.236
4.6

τ
Varkens
ζ
Schapen

4.066
ζ

Ceiccn
ζ
Kippen

I.

χ

Leghennen
ζ

9

62.496
34.8

6.190
3.5

27

20
0.2
269
82
0.1

Ι) Hoog cijfer veroorzaakt door aandeel veebedrijf SML
2) Vrijwel al het vee behoort aan het experimentele veeteeltbedrijf Baboenhol, dat ressorteert onder de SEL
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Bijlage 3: Bebouwing
Beschikbare oppervlakte bebouwde areaal naar grootte van de percelen per
distrikt 1974.

Ccxniiiewi^ne
Bedr.çr.

,η к^ 0

aantel
bedr.

tot.
opp.

"ÍÍ

Sunnane
beb.

aant.
bedr

tot.
opp.

aantal
bedr.

•IS"

0

Totaal

Samacca
beb.

tot.
opp.

beb.

aant.
bedr

tot.
opp.

Nickene
beb.

Bedr 9 Г .
ui k'

aant
bedr.

beb.

Τ

ЧГ

жф>

tot.
opp.

0 -< 5

100

3.2

2.2

130

Í.«

Ч 4

710

7.6

2.6

0-<10

40

0.6

0.6

5 -<10

100

6.7

3.7

130

6.5

2.2

230

15.2

5.9

10 - <20

135

21.2

17.0

55.6

40.3

275

31.1

10.5

20-00

235

3.0

0.5

575

106.7

30.5

30-<50

410

150

47.0

17.6

1955

6 6 4 . 6 165.2

50-<100

505

340.7 3 0 0 . 0

520

263.6

52.В

2600 1 6 6 4 . 0 3 6 0 . 5 100-<300

565

742.9 626.4

260

343.0

76.4

1085 1239.4 2 7 1 . 3 200 - O 0 0

1S5

357.5 321.2

10 - < IS

55

6.0

2.6

220

25.1

7.6

IS - < 2 5

135

26.4

10.β

425

62.3

19.7

15

25 - < 5 0

355

118. A

42.6

1450

519.2 1 2 4 . e

50 -<100

425

213.4

105.9

1655 1 1 2 7 . 0 201.9

,00 -<1S0

135

157.3

35.3

Onbekend

Іохллі

1320

670

7 3 9 . 0 159.7

245

15

591.4 203.5

65

4925 2 5 0 5 . 5 516.5 1050

1) 1 к - 20m χ 20m - 400 m'
25 к 2 - 1 ha

Bron: AZV,

1975.
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345

676.6 147.3

7295 3 7 7 0 . 6 6 6 6 . 5

146.6 125.3

20

2065

1 6 6 7 . 5 1430.β

Omschrijving

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

Pad i

47.500

48.400

49.700

55.200

58.855

64.956

66.424

72.571

73.343

Mai's

146

94

110*

140

158

183

204

135

122

Aardvruchten

371

402

400*

452

525

567

878

479

543

Pinda

326

242

282

245

285

208

339

344

328

Ον. peulvruchten

CD

η

0
9

a
з'
π
ιο

129

83

136*

156

139

68

70*

55

189
66

181

37

213
52

291

Kool

85

67

51

m'

Tomaten

58

62

65*

62

88

105

227

105

90

и
3

350*

602

1

<

302

326

421

446

548

1.418

575

n.b.

n.b.

n.b.

181

173

177

408

192

217

î

Suikerriet

2.286

2.120

2.188

2.303

2.429

2.392

2.422

2.489

2.500

—

Bacoven

1.794

1.742

1.739

1.694

1.683

1.625

1.939

1.672

1.629

OO

Bananen

124
6

201

250

216

272

284

600

5

10

5

10

59

337
132

326

5

246

Ov. groenten
Ov.eenj.gewassen

Ov.semi-meerj.gew.

100

401
420

390

390*

208

214

250

319

245

360

360*

209

199

152

345

195

229

Oliepalm

1.641

1.710

1.880

2.025

2.372

2.614

2.831

4.199

4.954

Sinaasappels

Cacao
Koffie

1.479

1.450

1.480*

1.536

1.517

1.534

1.834

1.437

1.395

Grapefruit

400

390

380*

228

220

226

145

160

162

Ον. Citrus

144

140

140*

130

162

173

175

174

198

1.105

1.110

1.100*

1.000

973

1.097

1.339

1.236

1.104

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

320

802

517

539

Kokospalm
Ον. meerj.gewassen

58.673

58.285

60.989

66.471

70.841

77.676

83.183

87.442

88.817

w.v.Bevolingslandb. 24.198

Totaal generaal

23.208

24.862

25.211

24.728

27.233

30.943

30.943

28.115

w.v. Groot Landbouw 35.485

35.077

37.127

41.260

46.113

50.443

52.242

57.238

60.702

* - Schatting

Omschrijving

EENH.

Padi (14% vocht)

ton

Mai's
Aardvruchten

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

174.845

172.500

202.866

223.946

235.772

257.629

265.572

301.130

365

132

230

273

264

290

408

211

165

2.300

1.699

2.200

2.742

3.287

3.578

6.146

3.157

3.447

1982

1983
267.958

Pinda

'

391

290

338

250

286

210

339

344

257

Ov.peulvruchten

'

91

41

84

133

176

113

291

113

103

250

264

560

606

573

516

680

500

355

Tomaten

'

380

340

455

328

434

733

1.589

413

477

Overige groenten

'

1.600

2.100

2.150

2.445

2.859

3.401

8.312

4.351

3.778

Ov.eenj.gewassen

'

n.b.

n.b.

n.b.

2.115

1.994

2.083

4.692

2.976

1.860

Rietproduktie

'

159.543

146.685

135.325

119.760

164.060

146.399

146.327

125.391

128.823

Bacoven

'

44.192

42.906

31.508

33.063

31.214

39.226

44.703

42.399

36.598

Bananen

'

950

1.572

1.700

2.850

3.280

1.918

4.500

6.365

3.495

Ov.semi-meerj.gew. '

25

20

24

79

16

42

1.313

304

280

Cacao

55

58

61

47

83

65

75

30

35

121

Kool

'

88

76

90

25

59

45

53

44

Palmtrossen

'

3.225

6.650

10.106

14.844

24.747

21.109

24.653

28.188

31.235

Sinaasappels

'

11.875

11.250

12.750

5.966

7.048

8.756

9.375

7.717

8.522

Grapefruit

'

6.000

5.775

6.775

2.509

2.109

1.773

1.150

1.197

1.903

Overige Citrus

'

377

331

488

245

464

584

606

455

540

Kokosnoten

'

5.525

5.500

5.500

5.644

5.646

5.479

6.526

7.177

5.453

Ov.meerj.gewassen

'

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

412.077

398.189

413.210

417.870

484.376

493.949

526.310

532.462

495.375

Koffie

Totaal

Note: 1 ton sinaasappels =• 4000 st.
1 ton grapefruit
» 2000 st.
1 ton kokos
- 1000 st.

Omschrijving

Eenh.

Padi (14% vocht) ct/kg

Maïs
Aardvruchten
"
Pinda
Ov.peulvruch ten
"
Kool
Tomaten
"
Ov. groenten
"
Ov.eenj.gewassen "
Suiker (960 p 0 i.) «
Alcohol (50%)
Bacoven
"
Bananen
"
Ov.s emi-meerj.gew. "
Cacao
Koffie
Palmolie(ruw)
"
Sinaasappels
ct/st
Grapefruit
"
Ον.citrus
"
Kokosnoten
"
Ov.meerj.gewas s en

1975

1976

1977

1978

21
50
40
245
163
100
100
114

22
60
60
295
151
119
120
80

90
100
385
180
100
100
90

n.b.
42,5

n.b.
42,5

n.b.
42,5

47
16
30

38
17
25

43
19
60

44
20
63

25.9

20.4

90
90
352
190
94
122
94
50

1979
24.7

24.4

24.5

100
13
13
10
15

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.

400
397
603
240
33
14
pm

410
471
659
240
33

550
340
725
270
45
13
pm

550
300
725
300
45
13
pm

550
320
725
300
45
13
pm

532
350
725
300
70
13
pm

550
350
750
325
70
13
pm

550
350
750
325
70
13
pm

89
132
10.55

103
133
10.55

108
111
12.36

120
119
17.44

150
144
17.52

158
139
19.32

141
166
19.32

141
170

n.b.

n.b.

170
225
68
6
7
6
17

250
350
93
10
10
9
16

253
1.007

1.080

n.b.

n.b.

368
307
608
200
33
14
pm

Vis ( i n c l . O v . s c h a a l d ) c t / k g 85
Garnalen ( l o c . v i s s . )
"
86
Garnalen ( z e e v i s s . )
" 5.25

Rundvlees
ct/kg
Varkensvlees
"
Schapen & geiten "
Kippenvlees
"
Melk
ct/lt
Eieren
ct/st
Ov.pluimvee

23.3

1983

97
13
13
10
15

n.b.

150
175
70
5
5
5
18

13,5

pm

90
110
327
240
130
150
150
60
58
51
27
100
240
260

1982

97
13
13
10
13

42,5

48
23
66
165
261

n.b.

24.7

1981

105
105
365
245
86
215
116
60
60
50
30
82
213
260
900
130
13
13
10
15

42,5

90
98
352
204
119
113
103
50

1980

1.080

150
95
350
230
80
203
100
100
60
50
32
75
175
260
650
130
14
13
12
15

150
90
400
270
150
190
120
105
60
50
35
65
175
260
650
130
14
13
12
15

о
ρ

з;

Э
Η

Η*
et

M
H
η

<

ι

tr*

<

с»
DJ

"

VD
OD

*·

w

Omschrijving

Eenh.

Grasland:
Omrasterd
niet omrasterd

ha

Totaal

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

6.150
4.242

6.331
4.788

6.490
4.790

8.792
2.650

12.201
1.749

13.210
1.763

15.666
5.227

13.084
2.386

15.084
2.472

o

10.392

11.119

11.280

11.442

13.950

14.973

20.893

15.470

17.935

я

25.850
13.500
17.619

24.000
13.500
18.259

34.495
15.900
18.000

42.239
19.036
20.179

46.570
21.282
20.000

51.230
20.999
17.723

48.347
20.337
18.593

53.112
22.413
21.395

π

425

425

265

255

357

410

388

519

s

4.500

4.200

8.888

8.294

9.360

13.099

6.108

6.780

4.312

4.400

4.500

4.500

4.500

4.600

4.700

4.700

1000 lt 7.560

8.100

7.830

7.790

6.892

7.106

7.200

8.300

8.700

ft
3.040
1000 st 60.000

2.450
64.000

2.700
62.000

2.957
45.000

2.226
52.000

2.700
52.800

4.400
53.000

4.870
53.000

5.465
53.000

7.375
11.219

6.986
11.759

7.929
12.981

8.002
13.710

354

415

658

754

8.069
14.939
1.015

8.121
14.697
1.262

8.363
13.732
1.155

8.500
15.300
1.060

3.800

3.900

4.000

4.180

4.200

4.200

4.300

4.300

1.179
1.135
8.400

1.298
1.102
8.400

1.355

1.365
1.153
8.600

a

"
grasland "
veestapel :

Omvang
26.200
Totaal rundvee
st.
w.v. koeien
14.000
"
II
18.994
Totaal varkens
Totaal overig
M
grootvee
400
Totaal geiten &
11
schapen
4.400
Totaal kippen &
overig pluimvee 1000 st 4.087
Produktie:
Melk
w.v. naar Melkcentrale
eieren

Import vee

Η

<

^

fi»
^
4>

Slachtingen:
Runderen
7.854
st
H
Varkens
12.794
II
298
Geiten & schapen
Kippen & overig
pluimvee
1000 st 3.650
Slachtgew.:
Runderen
Varkens
Kippen

СЛ

883

980
774

942
811

1.194

II

"

7.300

7.600

7.800

8.000

1.098
1.069
Θ.360

46

850

1.259

1.040

111

1000 kg 1.045

st

948

993
8.600

90

Ink. klasse

Conmeuijne

Suriname

Saramacca

Nickerie

Totaal

aantal verdiend aantal verdiend aantal verdiend aantal verdiend aantal verdiend
gezin, inkomen
gezin, inkomen
gezin, inkomen
gezin, inkomen
gezin, inkomen
χ f 1000
χ f 1000
χ f 1000
χ f 1000
χ f 1000

-<Ίοοο

15

10

-

-

40

30

-

-

55

40

1000 -<2000

125

210

860

520

190

320

295

430

1470

2480

2000 -<3000

630

1600

1900

5450

515

1200

510

1270

3555

9520

3000 - <4000

260

880

850

3010

30

110

350

1190

1490

5190

4000 -<5000

125

550

545

2635

70

300

450

1980

1190

5465

5000 -< 6000

95

320

245

1320

50

265

175

1095

565

3000

6000 - <7000

15

90

110

755

15

100

100

665

240

1610

7000 -< 8000

40

300

105

830

25

60

460

230

8000 -<'9000

5

45

65

550

5

185
40

35

305

110

1775
940

9000 en meer

10

95

115

2090

30

240

245

3305

-

130

-

80

-

-

830

-

-

230

-

1320

4100

4925

18160

1050

2840

2065

8225

9380

33325

Onbekend
Totaal

Bijlage 9 : Schematisch verloop van de afzet

• Producent

Exporteur

De pijlen geven de bewegingsrichting van het produkt aan.

(Bron: Ministerie van L W , Ressort Saramacca (K. Manniesing), 1978.
De Afzet van landbouwprodukten in Saramacca).
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Overzicht van de thans functionerende opkopers en transporteurs van Saramacca per streek.

Gebied

opkopers (o)
transporteur (tr.)

laadvermo
gen truck

dagelijks (d) avondveer(a)
of anders
ochtendveer(o)

La Poule Project
"
"
"
Maho project

Hoebba tr, tevens (o)
Chitkan (o)
S.Chitan tr. + o

1 ton
3 ton
2 ton

dinsd.+vrijd.
Ι χ per week
onregelmatig

Kampong Baroe

Bejaarde vrouw

geen

Groningen en
Omstreken

Kartadja + Kamidi
(o)
(o)

2 ton

1 χ in de 2
weken

Groningen en
Omstreken

Gangadien (o)
Chotkan (o)

2 ton
2 ton

d.
d.

1 ton
2 ton
3 ton

afwisselend
d.

(a)

d.

(a)

Dampoentong en
Jagi (tr.)
Tjienipersad (tr.)
Omstreken
Smithfield, Tam- Ralf (tr.)
baredjo, Josikr.weg

* n.v.t. - niet van toepassing

(o)
n.v.t
(o)

afrekening
wekelijks(w)
na terug
komst (d) of
kontant (k)
d.
k.
d.

(o)
-1&-

n.v.t.
n.v.t.

Opmerkingen

koopt alleen
citrus op in
citrusseizoen
detailliste
gaat met de
bus
leveren de
Produkten ver
der in Wage
ningen en
N icker ie,geven
o.h.a.hogere
prijzen
kopen geen
groenten doch
alleen citrus,
pinda,papaja,
banaan, cocos,
ananas etc.

Amb t enaar, groo tlandbouwer en
transporteur.
Willekeur trans
portkosten; krat
ten probleem erg
groot

Gebied

opkopers (o)
transporteur (tr.)

laadvermo
gen truck

dagelijks (d) avondveer (a)
of anders
ochtendveer(o)

Calcutta en
omstreken

S. Gopal (o)
J. Gopal (o)
R. Bhola (o)
Marian (o)
+ pindaopkopers
uit Nickerie

3
2
2
2

d.
d.
d.

(o)
(o)
(o)

3 χ wk.

(o) alleen
vrijd.met (a)
overdag

M. Biharie
S. Tewarie
S. Bhola*

-

-

(k)

incidenteel

Rebo (tr.)
Djaiman (o)

2 ton
3 ton

d.
d.

(o)
(a)

(w)
(k)

Jatman (tr.+o)

2 ton

(o) alleen op
vrijd.met (a)

(k)

Rechteroever
(Larecoweg)
Soemitaproj.

Soemitaproj.
Sidoredjo en
omgeving

ton
ton
ton
ton

incidenteel

afrekening
wekelijks(w)
na terug
komst (d) of
kontant (k)

00
(Ю

(k)
(k)

Opmerkingen

kopen weinig
groente wel ba
naan, bacove,
pinda, citrus
etc.Prijs is ca.
40% lager dan
markt b.v. baco
ve 18 à 20 ct/kg
lokaal; in Par'bo
35 et.
Alleen padi.
* zijn pelmoleneigenaren

o.h.a. lage prijs
kratten en zakken
geen probleem.
Weinig groente
en geen pinda.
Prijs redelijk
koopt weinig
pinda; wel andere
Produkten

Nadere uitleg overzicht.

La Poule projekt:

Hoebba - beperkt laadvermogen
- slechts 2 χ per week
- over het algemeen vrij lage prijzen vanwege
laat aankomen op de markt.
- lege kratten en zakken probleem.

Kampong Baroe :

Bejaarde dame
- verzameld 's middags de produkten te voet
bij elkaar.
- wanneer de bus niet verschijnt verliest
uiteraard de producent.

Groningen en Omg.

Gangadien,
Chotkan
- betalen o.h.a. lage prijzen.

Dampoentong en
Omstreken:

Jogi

- beparkt laadvermogen
- alleen buren en enkele anderen

Tjienipersad
- overigen.
- lege kisten probleem.
Smithfield etc.

Ralf

- willekeur in transportkosten
- lege kisten en zakken groot probleem

Calcutta en Omatr.

Copal, S.,
Copal, J.,
Bhola +
Marian
- prijzen van alle 4 min of meer op hetzelfde
lage niveau

Rechteroever:

Voor overige gewassen gaan de landbouwers zelf naar
de markt per bus.
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Legenda:

1

'

ι

'

ι

ι

ι

ι

ι — ι — ι

ι

—et— K.P. (konsumentenprijs)
— · — D.I.P.(detaillisten
inkoop prijs)
ft T.H.P.(tussenhandelsprijs)
Д
L.P. (landbouwersprijs)

ι — » ~ ~ i — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — ι — j -

.

» » 10 11 1Î T» « IS 17 1» 22 Ϊ 3 li IS П J7 Ζ» ΪΟ ( 2 3 ί 6 7 « 9 10 11 13 U IS 1£ 17 1» 2D 21 22 2} 2t 27 21 29 30 31 3 t S $ 7 dolum
f n d v d v s n d v d m d w t f v z m d w i j v i n i d w t l v i m t f w d v i m ó v f d v m d w t f v m d w d v
diigtn
NO» -71
«EC '71
JAN '72

Priisopbouw van Kouseband

- 292 -

Bijlage 11: Coöperaties opgericht tussen 1914 en 1983 in de sectoren
landbouw, veeteelt en visserij

district

Paramaribo
Suriname

landbouw

Saramacca
Brokopondo
Coronie
Nickerie

totaal

nietnog
funeactioneel tief

2

7

6

1

18

11

7

10

-

14

11

3

1

1

2

-

2

3

2

5

3

2

27

-

34

26

8

8

7

90
100

64
71

1

Commewijne

6

aantal

combinatie

4

Marowijne

lotaal

visserij

16

1

Para

veeteelt

69
76

10
11

Bron: Ministerie van Arbeid, Afdeling Coöperatiewezen (1984).
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26
29

Bijlage 12: Landbouwcoöperaties Randdistricten van Paramaribo

Naam

datum oprichting

Coöperatie Kwatta
e.o.

1956

Coöperatie Uitkijkpolder e.o.

aantal jaaromzet
leden 1983-1984

functie

225

sf 1.500.000,-

in- en verkoop

1972

169

sf 105.000,-

idem

Coöperatie Domburg
e.o.

1982

113

sf 66.000,-

idem; afzet; produktiefaciliteiten

Coöperatie Houttuin
e.o.

1981

145

sf 75.000,-

idem; produktiefaciliteiten

Coöperatie Meerzorg
en Commewijne

1981

78

sf 200.000,·

idem; kredietfaciliteiten

Coöperatie Para e.o.

1980

200

sf 90.000,-

idem

Belangengroep Pad
van Wanica

1983

35

sf 40.000,-

idem

Totaal

965

sf 2.076.000,-

(Bron: Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting, 1984)

Indien de cijfers in deze bijlage niet overeenkomen met die welke men in de
tekst aantreft, is een belangrijke verklaring daarvoor dat de tijdstippen van
opname verschillen. Het ledental der coöperaties is aan fluctuaties onderhevig.
Bovengenoemde coöperaties zijn alle

betrokken bij de in de tekst genoemde fede-

ratieplannen. Dit geldt ook voor de hier niet genoemde Landbouwcoöperatie
Saramacca (Lacosa).
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Bijlage 13 : Overzicht van de in 1981 goedgekeurde leningen (in Surinaamse guldens)

Aard van
het bedrijf

Rijst
Gemengd

Totaal
bedrag

Inrichting Vee
van het
bedrijf

Machines
WoningAndere
&
bouw en
doelWerktuigen andeI 'f
einden
°
opstallen

1615

11.691.328

8.420.398

1.754.660

540.290

722.264

406

2.683.096

1.268.820

136.700

330.900

403.350

Aant.
rekeningen

Tuinbouw

108

598.871

422.350

Veeteelt

197

1.773.790

162.900

209.650

1.027.208

59.805

13.500

24.700

55.000

22.200

120.000

250.542

6.000

8.000

Visserij

85

425.303

130.250

Diversen

1117

6.657.740

190.710

28.700

435.820 2.403.748 2.750.438

Totaal

3528

23.821.128 10.595.428

1.265.558

2.733.027 3.316.638 4.028.752

-

Idem voor 1983:

Rijst

857

14.005.248

13.099.248

Gemengd

472

1.771.764

1.128.659

Tuinbouw

11

102.567

23.175

Veeteelt

100

440.070

12.470

-

825.850

23..750

56.400

208..205

211.500

61..300

162.100

-

60.715

14..500

392..481

18.608

-

-

4.177
16.511

Visserij

75

724.164

370.279

Diversen

791

3.829.926

88.604

9,.160

308.619 11.485 .984 11.937.559

2.306

20.873.739

14.722.435

609.846

1.774.413 1.585.534 2.181.511

Totaal

Bron:

349.121

Jaarverslagen vande Landbouwbank N.V. van 1981 en 1983.
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4.764

Bijlage 14: Padiprijzen; georganiseerde en niet georganiseerde landbouw

St/padi 80 kg nat
2100 -τ 2 1 * vocht

.

PVCM
PVCEN
HARKI
VGHB

1600 -

1300 ·

VJ075

NJ075

Vjn76

NJ076

VJ077

NJ077

Bron: Productie en Verwerkingscoöperatie Middenstandsboeren.
Project: Verwerkingsfaciliteiten. Nickerie, 1979.
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VJO 7Í

NJ07S

Bijlage 15

Voor de ontwikkeling van de agrarische produktie zullen als basisuitgangspunten
worden gehanteerd:
- drastische verhoging van de agrarische produktie en produktiviteit voor wat
betreft de produkten van het standaard nationale behoeftenpakket en produkten
met een aantrekkelijk industrieel en/of exportpotentiëel;
- konsolidatie en verdere uitbreiding, casu quo verhoging van de werkgelegenheid en het beloningsniveau in de agrarische sector.
- ondersteuning en begeleiding van de agrarische bevolking ter realisatie van
een efficiënt georganiseerde bevolkingslandbouw, door stimulering van adekwate
organisatievormen als koöperaties en waterschappen, naast de ontwikkeling van
demokratisch, beheersbare grootschalige agrarische aktiviteit waar zulks voor
optimale produktie is vereist, evenals de garantie van substantiële nationale
kontrole daarop.
In dit licht zal de ontwikkeling van de drie reeds gestarte grotere projekten
MCP, LOC en Oliepalm Patamakka, doelgericht worden voortgezet.
Voor wat betreft het Multipurpose Corantijnkanaal Projekt (MCP) zal zodanige
versnelling en verbetering van de uitvoering worden betracht, dat ultimo 1984
de thans bestaande problemen in het distrikt Nickerie met betrekking tot irrigatie en watervoorziening zullen zijn opgelost.
Om slagvaardige uitvoering te kunnen geven aan de betrekkelijk komplexe, integrale projektopzet (omvattende irrigatie, polderaanleg, droog-, opslag- en
verwerkingsfaciliteiten, ontsluiting, haven, woonvoorzieningen en beheers voorzieningen) zal uiterlijk 1 januari 1984 een ontwikkelings- en beheersautoriteit voor het MCP worden ingesteld.
Naast de ordening en rationalisatie met betrekking tot de rijstsektor in
Nickerie, waartoe het MCP een bijzondere bijdrage zal leveren, zal het projekt
van doorslaggevende betekenis zijn voor de regionale ontwikkeling in NoordWe s t-Suriname.
Voor wat betreft het Patamacca Oliepalmprojekt zal in 1983 1000 ha worden beplant. Eveneens zal nog in 1983 de eerste fase van het woningbouwprogramma
(156 woningen) voor bewoning gereed zijn. Het streven is er verder op gericht
om eind 1985 het volledige areaal (5000 ha) beplant te hebben. In 1984 zal er
gestart worden met de bouw van een palmoliefabriek.
Eveneens zal in 1984 gestart worden met de bouw van de resterende 850 woningen.
Bij de verdere uitvoering van het Landbouw Ontwikkelingsplan Commewijne zal
primair de zoetwatervoorziening via de Surnaukreek en vanuit de Surnauzwamp
veilig worden gesteld. De werkzaamheden ter afronding van het emplacement
Slootwijk zullen worden voortgezet; het betreft hier, onder meer, de bouw van
eelt drogerij annex padisilo en van woningen.
In het kader van dit LOC zal ultimo 1984 een aanvang worden gemaakt met de
opleidingen voor moderne rijstboeren. De pilot-bedrijven voor vee en droge gewassen zullen uiterlijk eind 1984 worden gerealiseerd, evenals de sanering van
Alkmaar.
Het opzetten van een pellerij en het scheppen van havenfaciliteiten zal eveneens binnen een jaar aanvangen.
Met betrekking tot de Subsektor Rijst:
Sanering van de struktuur van de rijstteelt, het rijstonderzoek, de -verwerking
en de -afzet, ten einde de belangrijke positie van dit gewas voor onze economie
te konsolideren en het thans bestaande gevaar voor de ontwikkeling ervan tot een
subsidie-eisende monokultuur af te wenden.
Er zal gestreefd worden naar uitbreiding van de vertikale ontwikkeling van dit
gewas, met name de produktie van zoveel mogelijk op padi als grondstof gebaseerde
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eindprodukten zoals witte rijst, veevoeder, rijstmeel enz.
Een op het voorgaande betrekking hebbende vijf jaren njstontwikkelingsplan
zal nog in 1983 worden gepresenteerd en in uitvoering worden gebracht.
Op korte termijn zal met grote prioriteit de bouw en inrichting worden gerealiseerd van tenminste acht drogers/silo-eenheden in de gebieden Nickene,
Coróme en Saramacca, teneinde kwaliteitsproduktie te garanderen en de n j s t producenten ten opzichte van de opkopers een minder afhankelijke, een minder
kwetsbare positie te doen verkrijgen.
Nog dit jaar zullen de voorzieningen worden afgerond voor de centrale import
van kunstmeststoffen en andere agrarische hulpmiddelen, teneinde de drastische
kostenverlaging, welke thans mogelijk lijkt, van deze produktie voor de boer
te bereiken.
Her-installatie van de Nationale Rijst Raad, waarin vertegenwoordigers van
boerenorganisaties, opkopers, exporteurs en de overheid, zitting hebben; uitbouw van dit lichaam tot een daadwerkelijk beleidsadviserend instrument. Operationalisering van een afzet-orgaan dat zal worden belast met verbetering en
koordinatie van de afzet van rijst en rijstprodukten zal op korte termijn een
feit zijn.
De Subsektor Oliepalm:
Het beleid met betrekking tot de oliepalmkultuur zal gericht zijn op de kontmuering van de eerder aangevangen Sunnamisering van de leiding. Daarnaast
zal er gesaneerd worden en in de diepte worden geïnvesteerd, met andere woorden de verdere verwerking van palmolie en palm-denvaten zal ter hand worden
genomen. Door versnelling in de uitvoering van het nog in te planten areaal
te Marowijne tot 5000 ha, zal samen met het bestaande areaal van 3000 ha te
Brokopondo het geplande produktie-areaal van 8000 ha zijn bereikt.
Verdere uitwerking van de bovengeschetste middellange en lange termijnontwikkeling geschiedt binnen het bij L W & B ingesteld oliepalmberaad.
Voor wat betreft de kortere termijn, reeds dit jaar zal uitvoering worden
gegeven aan:
- drastische Suriramisenng van de leiding en sanering van de oliepalmkultuur,
met name door overname van het management van de oliepalmbednjven.
- vestiging van een op oliepalm en de derivaten daarvan gebaseerde industrie
(zeep, kaarsen, margarine), door de overheid casu quo een organisatie van
outgrowers en/of andere partikulieren en de Overheid.
- operationalisering van het Nationaal Palmen Research Centrum in samenwerking met het internationale instituut de IICA (Instituto Interamericana de
Ciencias Agrícolas).
De Subsektor Pinda :
Strukturele aanpak met betrekking tot verbetering van de gewaskwaliteit en
produktiemethode (op langere termijn) en (binnen de eerstkomende twee jaar)
uitbreiding van de teelt tot de 400 ha, ter dekking van de benodigde binnenlandse konsumptie.
De Subsektor Citrus :
Het citrusareaal (sinaasappels en grapefruits) zal binnen vijf jaar worden
uitgebreid met 500 ha ten behoeve van de export en de verwerkingsindustrie.
Om dit te realiseren zal reeds dit jaar de aanmaak van goede kwaliteit plantmateriaal verhoogd worden en voorzieningen worden getroffen bij het verwerkingsbedrijf Tropica ter verhoging van de sapproduktie uit sinaasappels en
grapefruits.
De Subsektor Veeteelt:
In deze sektor zullen op verscheidene gebieden aktiviteiten worden ontplooid
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Het streven is erop gericht om op middellange termijn de melkproduktie op te
voeren tot 75% van de behoefte om zodoende de import van melkpoeder terug
te dringen.
Hierbij zal er een intensieve voorlichtingsdienst worden opgebouwd.
De kunstmatige inseminatie zal nog dit jaar gedecentraliseerd worden ter verbetering van de hiermede verbonden dienstverlening.
Door de Landbouwbank zullen de nodige financieringen ten behoeve van de kleine
melkveebedrijven mogelijk worden gemaakt.
Het slijpmeelprobleem zal worden bestudeerd en er zullen de nodige aanpassingen
worden ingevoerd ter verbetering van de distributie. De Landsboerderij zal tot
een melkvee-onderzoek-centrum worden omgebouwd, dat de nodige praktijkgegevens
ten behoeve van de voorlichting zal produceren. De konsumptieprijs van melk en
melkprodukten zal worden aangepast.
In de slachtvee-sektor zal het onderzoek worden voortgezet te Tibiti en Baboenhol vooral betreffende graslandaanleg en slachtveebenutting van arealen na
bosbouwaktiviteiten.
In de pluimvee-sektor zal vooral aandacht besteed worden aan de produktie van
broedeieren om zelf-voorzienend te zijn binnen vijf jaar. In samenwerking
met de veevoederindustrie zal middels dierproeven de vervanging van maïs door
locale produkten worden onderzocht om binnen twee jaar de mais-import gedeeltelijk te stoppen. Ook zal een adekwaat vervoercontrolesysteem worden opgezet, zodat voortaan een hoge kwaliteit van het voer kan worden gegarandeerd.
De Subsektor Visserij
(Op langere termijn) vergroting van de nationale kontrole op de zeevisserij,
visverwerking en -afzet, onder meer door versnelde opleiding van bemanning
van treilers, vergroting van de nationale visserij en opzet van een garnalenverwerkingsbedrijf voor export, casu quo vergroting van het nationale belang
binnen de thans bestaande visverwerkingsbedrijven in Suriname (binnen twee
jaar).
Ten behoeve van de bevolkingsvisserij: inrichting van drie mini-visserij centra
te Nieuw Nickerie, Pomona en Hildesheym, vooral voorziening in noodzakelijk
visserijmateriaal en visserij-hulpstoffen, visverwerking en visopslag.
(Binnen twee jaar) aanleg en inrichting van het vissersdorp Boskamp omvattende
voorzieningen voor opslag, verwerking, afzet en andere faciliteiten.
Nog in 1983 zal de reorganisatie van STIVI ter hand worden genomen voor wat
betreft voorziening van visserijmateriaal - en -hulpstoffen, opkoop van de produktie van de bevolkingsvisserij, verwerking en internationale afzet van de
produkten.
Hierbij zal de kwaliteitskontrole als verplichting worden opgelegd. De ijsvoorziening zal worden veilig gesteld.
Het partikulier initiatief in de visverwerking zal verder worden gestimuleerd
met inachtneming van de belangen van de bevolkingsvisserij. Binnen twee jaar
zal een eerste scheepswerf, voor de produktie van adekwate boten voor de
bevokingsvisserij, zijn beslag krijgen, terwijl de mogelijkheden van centrale
visaanvoer en visverhandeling zullen worden bestudeerd.
- landbouw (waaronder de reeds in uitvoering zijnde projekten MCP, LOC en
Patamakka, waarvan de realisatie na de grondige sanering van de projektopstelling reeds door vorige regeringen van onze revolutie was
verzekerd
SF. 485 miljoen
- veeteelt
SF
50 miljoen
- visserij
SF
30 miljoen.
(Bron: Regeringsverklaring en hoofdlijnen van het regeerprogramma 1983-1986.
Republiek Suriname. Paramaribo, 1983).
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SUMMARY

Small farming and agricultural policy in Suriname. A structural analysis.

This study is largely based on participatory research which I carried out
for a period of three years, from 1977 to 1980, while working at the
Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries of Suriname. The
collection of secondary sources on the research subject was continued
after my return to the Netherlands and in 1984 I revisited Suriname to
update my firsthand information.

The book deals with the structures that determine the position of small
farmers in Suriname. At the end of the 19th century an important part of
these structures was explicitly created by the colonial government and
the plantation owners, and the small farmers consider them as unfavourable
to their well-being. A second focal point of the study is the institutional
context in which government officials operate and which is the source of
so much ineffectiveness of policy measures and inefficiency in policy
implementation.

Although the examination of the structural factors responsible for the
marginal position of Surinamese small farmers is the mainstay of my book,
I also address the question as to how much room there is for farmers and
officials to pursue their own goals and interests. The analysis fits in
with the paradigmatic, and at times even emotional, discussion of the
nature of the modernization process. Should it be considered from a liberal
or Marxist perspective? And how do these two relate to a more actororiented, anthropological approach? None of these approaches seperately
will give a satisfactory explanation, only a synthesis will be fruitful
in finding answers. For instance, if we regard small farmers as the victims
of the capitalist development of Suriname's agriculture, we only look at
one side of the coin. The other side shows us farmers who, to a certain
extent, have succesfully transformed from peasants to commercial farmers,
thanks to their ability to manipulate scarce resources and social networks,
many of which are family-based. Another example of the need for a multi-
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faceted approach can be found in the widespread belief that small farmers
are the victims of an imperfect marketing system exposing them to unscrupulous
merchants. In contrast with this belief one does come across small farmers,
who look upon merchants as role-models whose advise they eagerly seek.
Especially the modernizing, socially mobile farmer often hopes one day to
become a merchant himself. Although the negative effects of the modernization
process on small farmers may be less absolute than often asserted in progressive political and scientific circles, my conclusion is still strongly
in line with that world of thinking. The most important, irreversible
consequence of the modernization of the agricultural sector in Suriname,
as elsewhere,is the decline of the number of small agricultural enterprises.
Socially and politically this is not only undesirable for the farmers themselves but for the country as a whole. It creates unemployment and drives
people into jobs that are held in low esteem in the so-called informal sector.
Although economically useful for the participants, this sector is also
largely evasive to the Treasury.

Since the creation of the small farming sector former contract labourers,
brought from India and Indonesia, have played a dominant wole in it; in fact
these people had little other choice. Initially they were obliged to establish
themselves on special government settlements. Later, after the definite
decline of the plantations, the government took more positive action for
the colonization of the country by these former plantation labourer. For
instance, a more favourable land policy was a definite stimulus for the
development of an independent small farming sector. Initially the policy
was fiercely opposed by the plantation owners who feared the loss of their
reserve of cheap labour.

The growing independence of the small farmers marked a process of differentiation between the Creole, Indian and Indonesian groups. Though, originally, the Creoles were the most succesful producers of cash crops
(cocoa), most of them soon retired from agriculture and took up occupations
like balata-bleeding and goldmining in the interior. The Indonesian small
farmers cherished a vivid ideology of returning to Java and upheld a strong
communal life. Economically their main concern was a certain and regular
income earned by hiring themselves out to the few remaining plantations and
they also took up subsistence farming. Their settlement pattern is even
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now highly traditional. Many Indonesians still live on the earliermentioned government settlements.

It were the Indians who, on the one hand strongly held on to traditional
values, but on the other hand also modernized and commercialized the
farming system. Their numerical dominance in the

agricultural sector and

the growth of an Indian merchant class give me reason to pay special
attention to them. Contrary to the other ethnic groups, especially to
the Javanese, the commercialization of agricultural production caused a
process of differentiation and polarization among the Indians. A significant number of them managed to become commercial farmers, yet the
majority were marginalized and pushed out of agriculture.

From a historical perspective Surinamese society is characterized by an
occupational sequence going from contract labourers to worker-peasants;
then, after the decline of the plantations, in the first half of this
century, the growth of a peasant class and, finally, after World War II,
the

dual process of the succesful transformation of a part of the peasants

into farmers while others were agriculturally marginalized as small farmerlabourers or small-farmer entrepreneurs. My attention in this study is
specially focussed on this last-mentioned stage, chiefly on the period of
the nineteen-sixties and -seventies.

Correspondingwith the changing fortunes of small farming regional differences can also be observed. Originally very few differences existed between
the more important small farming regions. The growth of the local market
for agricultural produce around the turn of the century in the capital of
Paramaribo combined with the emerging independence of the peasants, attracted
many, especially Indians, to the rural outskirts of the capital. Other
regions, however, became less important for agriculture. This process
continued until after World War II. Since then more attention has been
focussed on the western district of Nickerie because of its pronounced
suitability for modern export-oriented rice production. The districts
around Paramaribo lost their leading agricultural position on account of
their unfavourable conditions for the modernization of rice-growing, the
limited local market and an underdeveloped export market for vegetables,
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fruits and animal products. Until recently farming in these districts
was also under pressure from the growing attractiveness of jobs in other
economic sectors such as government service, small industry and mining.

Concurrent with the internationally growing interest in the structural
problems of underdevelopment in the nineteen-seventies, in Suriname also
more attention was paid to a political and socio-economic analysis of the
agricultural sector, rather than to its technical aspects only. Two factors
especially were held to be responsible for the bad situation of the small
farmers: their position on the market and their incapability of organizing
themselves. In view of the almost complete integration of the modern rice
producers in the market economy, it is not surprising that this analysis
was derived from the examination of farming in the Nickerie district. The
first attempts to strengthen the weak position of the farmers also stem
from this district. In new land-settlement projects government officials
encouraged the producers to set up multi-purpose cooperatives. This type
of cooperative seemed to be a logical answer to the complex nature of the
problems. In other areas single-purpose cooperatives were the dominant
type. The results of both kinds of cooperative proved to be similar: a
high degree of inefficiency and ineffectiveness. Major cause of this are:
- the dominance of ethnic consciousness instead of class counsciousness;
- the persistence in the cooperatives of more or less traditional vertical
coalitions and often even the strengthening of such coalitions;
- the pragmatic approach towards cooperatives by the members who are not
primarily interested in the social and ideological goals of the cooperatives
but in their economic utility;
- a lack of identification of the members with the cooperatives which they
see as government enterprises, run by government officials;
- many demotivating examples of misuse of cooperatives' means and funds
by board members;
- the absence of socio-economic homogenity among the cooperatives' members.

The conclusion can be drawn that, socially and economically, cooperatives
in Suriname's agricultural sector are not viable and that, to a certain
extent, they even reproduce existing socio-economic inequality. Although
this is done for socially sound reasons, members from the traditional elite,
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having access to scarce resources, are frequently chosen as board members
of the cooperatives. This is detrimental to many farmers whose real interests
do not coincide with those of the elite.

Apart from the internal threat of vertical coalitions, cooperatives are
also weakened by powerful external coalitions formed by farmers and the
more important produce merchants, all of whom are of Indian descent. These
merchants cannot be considered as entrepreneurs in the anthropological sense
as they do not derive power from their position in the traditional social
structure. Thanks to the commercialization of agricultural production they
have developed many-stranded, vertical coalitions of an almost purely
economic nature. Vertically integrated firms in the modern rice sector give
the merchants a position of almost unrivaled power as, after the 1980
coup, even the progressive military regime and its political allies discovered.
Also in other agricultural sub-sectors, like horticulture, the merchants
monopolize the markers and transport facilities; they dictate the prices
and are very influential in the supply of credit and in the choice of crops
to be grown.

The question arises if the progressive governments of the 1980's had any
positive effect on the structurally weak position of the small farmers.
At policy level they certainly had. The declarations of the military and
the governments testified to their wish to restructure the capitalist
economy and to create a more equitable distribution of scarce resources.
Especially the Ministry of Agriculture , Animal Husbandry, Fisheries and
Forestry, and the so-called people's committees, initiated massive, cooperative programs. But after several years of experimenting with centrally
organized strategies and sometimes coercive manipulation of the farmers,
the cooperative program was terminated because of its lack of success
and, closely related with this, a great reluctance to participate on the
part of the farmers. The leading powers of the country apparently had
overestimated their ability to restructure society and had underestimated
the strenghth of deeply rooted social, economic and political structures.
The cooperative programs were sevely hindered by the unwillingness of
authorities to work together with farmers and their organizations on equal
terms and further by the internal struggle for power between the ruling,
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leftist factions. On the other hand, the older vested-interest-groups,
like that of the merchants, succeeded in infiltrating the people's
committees and the cooperatives, and in manipulating the military elite.
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Stellingen

1) Ontwikkelingsvraagstukken overstijgen de er bij betrokken disciplines.
Het is echter betreurenswaardig dat deze disciplines zoveel moeite
hebben zichzelf te overstijgen.

2) In het huidige ontwikkelingsbeleid vormen marginale groepen in ontwikkelingslanden een sluitpost. Op beleidsintentioneel niveau wordt deze
post, zij het in afnemende mate, uit politiek-opportunistische overwegingen echter wel volledig uitgebuit.

3) Daar de ontwikkelingsantropologie zich op de in stelling 2 genoemde
groepen richt, spreekt het voor zich dat haar bemoeienis met het ontwikkelingsbeleid als ongewenst bezien wordt. Deze omstandigheid zal
overigens slechts een beperkt aantal antropologen spijten.

4) De gangbare symptoombenadering van het participatievraagstuk van
eerdergenoemde marginale groepen is meer bevredigend voor hen die het
voorstaan dan dat zij effectief zou zijn.

5) Indien in ethnisch plurale samenlevingen de toegang tot schaarse
bronnen, als noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling, voor alle
bevolkingsgroepen voldoende gewaarborgd is, is een speciaal op versterking
van de eigen culturele identiteit afgestemd beleid (zie NAR advies, 1981)
overbodig.

6) Bij schaalvergroting of wel integratie in wijdere verbanden blijven de
intensiteit en frequentie van afhankelijkheden gelijk maar worden over
een groter gebied uitgesmeerd (vgl. Wilson, 1954:41). Anders geformuleerd,
verandert de aard van het sociaal-culturele, economische en politieke
keurslijf naar niet de beklemming ervan.

7) De traditionele vorm van risico-spreiding door middel van diversificatie
van teelten wordt in het transformatieproces van de Surinaamse kleinlandbouw-sector overgenomen door een combinatie van landbouwkundige en nietlandbouwkundige activiteiten, of wel het part-timerschap.

8) Er vindt een gedeeltelijke vertekening van de sociale werkelijkheid plaats
wanneer men onder meer om analytische redenen de handelaar tegenover de
boer plaatst. Vrijwel iedere boer is potentieel en in ambitie een handelaar.

9) De introductie van coöperaties maar ook andere structuren in gebieden,
waar zij hun oorsprong niet hebben, leidt tot situatie-gebonden invullingen
ervan, waardoor aan het oorspronkelijke doel ervan niet zelden voorbij wordt
geschoten (zie UNRISD, 1975).

10) De Surinaamse, algemeen maatschappelijke, dus ook agrarische ontwikkeling
is sinds het Welvaartsfonds (1948) vrijwel geheel afhankelijk geweest van
Nederlandse investeringen en technische hulp. Het stopzetten hiervan begin
1983 kan materieel bezien dan ook niet anders dan rampzalig voor Suriname
worden genoemd. Ideëel beschouwd heeft het een zekere emancipatorische
functie door onder meer het ontnemen van illusies.

11) Hoewel men op wereldschaal lering heeft kunnen trekken uit het experimenteren met een grote verscheidenheid aan maatschappelijke modellen, leert
iedere afzonderlijke staat of gemeenschap uit eigen ervaring toch het
meest de waarde van deze modellen kennen. Hierdoor herhaalt de geschiedenis
zich duizendvoudig.

12) Talloze nagels van klanten van stomerijen zouden gespaard kunnen blijven,
indien er een betere oplossing gevonden werd voor het vastnieten van
nummers aan het stoomgoed.
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