CEDIAFINCIDENTELE PUBLICATIES 15

*»

лІЩ« f

ι«**1

FRANS jySCHUURMÁN

VANANTES NAAR
ORIENTE
Agrarische Kolonisatie in Amazonia
'

en de юі van de Staate "

UITGAVE:
Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika
Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos
Centro de Estudos e Documentacào Latino-Americanos
Center for Latin American Research end Documentation

Nieuwe Doelenstraat 16
1012 CP Amsterdam
Tel. 0 2 0 - 5 2 5 3 4 9 8
DRUK:
J. P.H. Benschop, Nijmegen
OMSLAG:
Joep Paulussen
A M S T E R D A M 1980
ISBN 90 7028 0426

яцгпвпштиспвя

FRANS ¿SCHUURMAN

VAN ANDES NAAR
ORIENTE
Agrarische Kolonisatie in Amazonia
en de rol van de Staat

Promotor: Prof. Dr. J.M.G. Kleinpenning

VAN ANDES NAAR ORIENTE
AGRARISCHE KOLONISATIE IN AMAZONIA EN DE ROL VAN DE STAAT

PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR
IN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN
AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN,
OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF. DR. P.G.A.B. WIJDEVELD,
VOLGENS HET BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN
OP DONDERDAG 7 FEBRUARI 1980,
DES NAMIDDAGS OM 4.00 UUR

DOOR

FRANS JOHAN SCHUURMAN
GEBOREN TE AMSTERDAM

Uitgave: Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika
Amsterdam, 1980

Para los luchadores de la tierra roja

INHOUDSOPGAVE.
Voorwoord
Lijst van tabellen, grafieken en kaarten
Lijst van veelgebruikte afkortingen
Overzichtskaart kolonisatieprojecten
INLEIDING
HOOFDSTUK I. VAN LANDHERVORMING NAAR KOLONISATIE - DE
RUIMTELIJKE EN DE AGRARISCHE STRUCTUUR VAN DE
ANDESLANDEN
1.1. Algemene ruimtelijke kenmerken
1.2. Problemen in de agrarische sector
1.3. De landhervormingen
1.4. Van landhervorming naar kolonisatie
HOOFDSTUK II. DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN
COLOMBIA
11.1. De kolonisatiepolitiek tot 1961
11.2. De kolonisatiepolitiek na 1961
11.3. De kolonisatie in Caqueta en Putumayo
11.4. Meta en Vaupés
11.5. Nabeschouwing
HOOFDSTUK III. DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN
BOLIVIA
111.1. De periode tot 1965
111.2. De periode na 1965
111.3. Alto Beni
111.4. Chimere
111.5. Yapacaní
111.6. San Julián
111.7. Nabeschouwing

PAG.
HOOFDSTUK IV. DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN

121

PERU
IV.1. De kolonisatiepolitiek tot 1963

121

IV.2. De kolonisatiepolitiek van 1963-1968

126

IV.3. De kolonisatiepolitiek na 1968

129

IV.4. Tingo María - Tocache

133

IV.5. Río Apurímac

148

IV.6. Alto Marañon

149

IV.7. Jenaro Herrera

151

IV.8. SAIS Pampa/Pucallpa

156

IV.9. Caballococha

160

IV.10. Nabeschouwing

162

HOOFDSTUK V. DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN

171

ECUADOR
V.l. De kolonisatiepolitiek vanaf 1964

171

V.2. De activiteiten van het IERAC in de

177

Nororiente
V.3. De Centro- en Suroriente

183

V.4. Nabeschouwing

196

HOOFDSTUK VI. DE ROL VAN DE OVERHEID IN HET PROCES

203

VAN AGRARISCHE KOLONISATIE; KENMERKEN, PROBLEMEN
EN BELEIDSSUGGESTIES
VI. 1. De Amazone-frontier en de Turner-these

203

VI.2. Algemene kenmerken van de kolonisatiepolitiek

208

VI.3. Enige aspecten van het begrip boereneconomie

216

VI.4. De Staat en de boereneconomie in het

221

Amazonebekken
VI.5. Enige beleidssuggesties

ΤΓ

226

PAG.
HOOFDSTUK VII. DE POSITIE VAN HET AMAZONEGEBIED IN НЕТ

237

REGIONALE OVERHEIDSBELEID
VII.l. Colombia

238

VII.2. Bolivia

245

VI 1.3. Perú

252

VI 1.4. Ecuador

260

VII.5. De status van de Oriente als

266

1

resource-frontier'

VII.6. Het Amazonepact

270

NOTEN

273

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

287

SUMMARY

309

RESUMEN

317

KAARTEN (Bijgevoegd)

III

VOORWOORD

Dit proefschrift vormt de neerslag van een in september 1975 gestart onderzoeksproject binnen de vakgroep Sociale Geografie van de Ontwikkelingslanden
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INLEIDING

Lange tijd heeft men het tropisch regenwoud ten oosten van de Andes kunnen kenschetsen zoals de titel van een boek van Bates (1947) dat doet:
"East of the Andes and West of Nowhere". Lange tijd is het Amazonegebied
een stuk ongerepte natuur geweest, dat een absolute barrière vormde voor
uitbreiding van demografische grenslijnen.
Het onderscheid met de huidige situatie, waarin tal van ecologen zich
zorgen maken om de bedreiging die menselijke activiteiten in het Amazonegebied vormen voor biologische en klimatologische kringlopen, is groot.
Het voormalige 'lege hart' van het Latijnsamenkaanse continent

is niet

langer leeg. De aanduiding "West of Nowhere" is ook niet langer toepasbaar, gezien het stadium waarin het Braziliaanse wegenbouwprogramma in
het Amazonegebied zich bevindt. Nog 100 kilometer scheiden Cruzeiro do
Sul in Brazilië van Pucallpa in Perú en de verbinding tussen de Transamazónica

in Brazilië en de Carretera Central in Perú is gelegd. Daar-

mee zou de eerste transcontinentale wegverbinding tussen de twee oceanen
tot stand zijn gebracht.

Dit onderscheid met de vroegere situatie is in een relatief korte spanne
tijds tot stand gekomen. Het Braziliaanse wegenbouw- annex kolonisatieprogramma ging pas in het begin van de jaren '70 van start. Aan de westkant van het continent kregen de penetratiewegen vanuit de Andes naar het
oostelijk laagland (verder: de Oriente) in de jaren '30 een aarzelend
begin. Gesteld kan worden, dat de huidige demografische en economische
kenmerken van het Amazonegebied het resultaat zijn van ontwikkeling in
de afgelopen 50 jaar.

Zoals later nog ter sprake zal komen, heeft er in de tweede helft van de
19

eeuw, ten tijde van de kinine- en rubberhausse, een tijdelijke expan-

sie van het toen heersende handelskapitalisme naar het Amazonegebied toe
plaats gevonden. Dit ЬееіЧ echter niet geleid tot het ontstaan van perma
nente nederzettingen, die de historie van de Oriente in enigerlei op
zicht maatgevend konden bepalen.

Groei van het bevolkingstal in de Oriente van het Andesgebied door middel
vnn immigratie doet zich pas voor vanaf het begin van de jaren '30, maar
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vooral vanaf het begin van de jaren '60. Hoe langer hoe meer werd dit
immigratieproces gekenmerkt door het feit dat mensen zich als indi
vidu of in groepen vestigden in het maagdelijke oerwoud en daar begonnen
met het kappen van bos en het bebouwen van het land. De overheid in de
diverse landen begon zich meer en meer, vooral na 1960, met dit proces
van agrarische kolonisatie te bemoeien. Het is nuttig, ter bepaling van
de gedachten, nu reeds een definitie van agrarische kolonisatie ι zoals
dit begrip in deze studie gehanteerd wordt, te geven. Agrarische koloni
satie is het min of meer permanent bevolken van een voordien niet of
nauwelijks bewoond gebied, waarbij de grond primair voor agrarisch ge
bruik wordt aangewend.

Dit proefschrift handelt over de rol van de Staat in de Andeslanden met
betrekking tot de agrarische kolonisatie in het (sub)tropisch regenwoud
ten oosten van de Andes.

In de eerste plaats hebben wij ons daarbij als taak gesteld het geven
van een zo up-to-date- mogelijke beschrijving van de overheidspolitiek
in de diverse landen ten aanzien van de agrarische kolonisatie. In de
jaren '60 (toen met name de grote kolonisatieprojecten van start gingen)
zijn diverse publicaties over dit onderwerp

verschenen. Dit aantal

liep echter zienderogen terug, vooral vanaf het begin van dit decennium.
Met uitzondering van een artikel van Brucher uit 1977 zijn recente publi
caties waarin de kolonisatiepolitiek voor de Andeslanden wordt behandeld,
m e t voorhanden

. Wel zijn er enkele beschrijvingen van specifieke pro

jecten.

Ten tweede is er naar gestreefd een zo nauwkeurig mogelijk beeld te ge
ven van de gang van zaken in de kolonisatieprojecten.

Ten derde is getracht om uit het aldus geordende materiaal grote lijnen
betreffende de kolonisatiepolitiek in de Andeslanden naar voren te brengen
teneinde daar theoretische en practische conclusies aan te verbinden. In
dat te schetsen algemene beeld zullen vooral die aspecten benadrukt worden,
die hebben bijgedragen tot het niet of weinig succesvol zijn van de kolo
nisatieprojecten die van Staatswege

opgezet zijn. Dit is gedaan m e t omdat

het eenvoudiger zou zijn aan te geven waarom een project m e t succesvol is,
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dan waarom het wel succesvol is, maar omdat het geringe succes van de geplande kolonisatie de gemeenschappelijke noemer van deze projecten is.
Vooral vanuit beleidsmatig oogpunt leek het ons nuttig hierop de nadruk
te leggen.

Gezien deze benadering van het proces van agrarische kolonisatie! is
dientengevolge de spontane kolonisatie in de onderhavige studie voor een
groot deel buiten beschouwing gebleven. Dit type kolonisatie, waarbij het
handelt om boeren die zich zonder initiële hulp van Staatswege vestigen,
is als zodanig al te omvangrijk om voor meerdere landen te bestuderen,
gezien de schaal waarop dit proces zich afspeelt.

De landen waarop de studie zich concentreert zijn Colombia, Ecuador,
Perú en Bolivia. Venezuela is buiten beschouwing gelaten omdat kolonisatieprojecten aldaar plaats vinden in de tropische graslandvlakte (de Llanos)
en niet in het (sub)tropisch regenwoud, dat gelegen is ten zuiden van de
Río Orinoco.

Om dat algemene beeld van de kolonisatiepolitiek tegen de juiste achtergrond te kunnen belichten, wordt in deze studie in het eerste hoofdstuk
kort aangegeven welke problematiek er in de agrarische sector van het
Andesgebied aanwezig is. Dit is gedaan aan de hand van een voor elk land
kort portret van de structuur en voornaamste problemen van de agrarische
sector. Kolonisatiepolitiek kan nu eenmaal niet los worden gezien van de
algemene agrarische c.q. economische problematiek. Het beschouwen van
kolonisatie als een op zichzelf staand fenomeen zou verhinderen, dat men
het in een juist perspectief ziet.

In de vier daarop volgende hoofdstukken zal voor elk land een schets
worden gegeven van de historische ontwikkeling van de kolonisatiepolitiek,
met name vanaf het begin van de jaren '60 toen de grote kolonisatieprojecten van start gingen.

Gesteld kan worden, dat in de internationale literatuur betrekking hebbende op agrarische kolonisatie enig interpretatiekader volledig ontbroken heeft. Wij trachten hiertoe in deze studie een eerste aanzet te geven, waarbij de pretentie geenszins is een theorie te construeren, die

in al zijn aspecten voor elk van de Andeslanden zonder meer van toepassing is. Veeleer vormt het een platform op basis waarvan de agrarische
kolonisatie in elk der landen verder bestudeerd kan worden in het licht
van een aantal specifieke maatschappelijke omstandigheden.

Getracht wordt in hoofdstuk VI de kolonisatiepolitiek aan een nadere beschouwing te onderwerpen met behulp van elementen uit de zogeheten 'theorie van de boereneconomie'. Tevens zullen in dit hoofdstuk suggesties
gepresenteerd worden ten aanzien van een te voeren kolonisatiebeleid.
In het laatste hoofdstuk zal worden nagegaan wat de consequenties voor de
Oriente zijn van de ruimtelijke ontwikkelingspolitiek zoals deze vanaf
het begin van de jaren '70

in de Andeslanden wordt gevoerd. Hierbij zul-

len elementen uit enige ruimtelijke ontwikkelingstheorieën aan de orde
komen.

Gezien de eerder vermelde doelstellingen van dit onderzoeksproject heeft
geen uitgebreid onderzoek in de verschillende projectgebieden kunnen plaats
vinden. Het materiaal waarop deze studie zich baseert, is op de volgende
wijze verzameld. In 1976 en 1977 werden twee studiereizen naar Latijns
Amerika ondernomen, van in totaal vijf maanden. Vraaggesprekken werden
gevoerd met vertegenwoordigers van regeringsinstanties, die direct dan
wel indirect betrokken waren bij het opzetten c.q. uitvoeren van kolonisatieprojecten. Secundair bronnenmateriaal werd geraadpleegd (statistieken, evaluatierapporten, regionale ontwikkelingsplannen,^tc . ) . Daarnaast
zijn vrijwel alle belangrijke van Staatswege opgezette kolonisatieprojecten
bezocht.
In Colombia betreft dit de projecten in Meta, Caqueta en Vaupés; in
Ecuador de projecten in Ñapo; in Perú het project tussen Tingo María en
Tocache

en dat bij Jenaro Herrera, en tenslotte in Bolivia de projecten

in Alto Beni, Chimoré, Yapacaní en San Julián.
Gesprekken werden gevoerd met projectleiders en kolonisten waardoor informatie verkregen uit rapporten en gesprekken met ambtenaren van de centrale overheid, in het veld op belangrijke punten kon worden nagegaan.

Kwantificering van de informatie verkregen uit de gesprekken met de kolonisten heeft niet plaats gevonden. Ten eerste omdat het m e t om een zodanig nnntal gesprekken handelde dat men er in verwerkte vorm statistisch
Λ

iets mee zou kunnen aanvangen. Ten tweede omdat de inhoud van de gesprekken voornamelijk handelde over de ontwikkelingen in specifieke projecten.
De aldus verkregen informatie is wel in kwalitatieve vorm in de tekst
verwerkt. Wij zijn van mening op deze wijze een vrij volledig beeld geschetst te hebben van de politiek ten aanzien van agrarische kolonisatie
in het gebied van het (sub)tropisch regenwoud ten oosten van de Andes.

Wij hopen dat deze studie kan bijdragen tot een verbetering van de positie van de huidige en de toekomstige kolonist in de Oriente.
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HOOFDSTUK I. VAN LANDHERVORMING NAAR KOLONISATIE - DE flUIMTELIJKE EN
DE AGRARISCHE STRUCTUUR VAN DE ANDESLANDEN.

In dit inleidende hoofdstuk zal een korte beschrijving gegeven worden
van achtereenvolgens:
- de geografische zonering en de ruimtelijke bevolkmgsspreiding in elk
land.
- de problemen binnen de agrarische sector.
- het verloop van de landhervormingen.
- de, in samenhang met de voorgaande punten, door de overheden gegeven
rechtvaardiging voor het voeren van een kolonisatiepolitiek.

Deze informatie kan dienen als een algemeen referentiekader voor de in
de volgende hoofdstukken te behandelen agrarische kolonisatiepolitiek.

1.1. Algemene ruimtelijke kenmerken.

- COLOMBIA kan men op fysisch-geografische wijze in vier regio's indelen,
waarbij de Oriente één van de basiseenheden vormt. Onderscheiden worden: (1)

1. Het Andesgebied. Vanaf de grens met Ecuador splitst de Andes zich in
drie parallel lopende bergketens: de Cordillera Occidental, de Cordillera Central en de Cordillera Oriental. Dit resulteert in het bestaan
van enkele brede en tamelijk vruchtbare dalen tussen die bergketens.
De belangrijkste van die dalen zijn het Cauca-dal in het westen en het
Magdalena-dal in het oosten.
Het gebied van deze valleien onder 1000 meter hoogte behoort tot de
tierra caliente ('hot zone'), met een gemiddelde temperatuur van meer
dan 24 0 C. Hier worden o.a. mais, rijst, katoen, suikerriet, cacao en
tabak verbouwd.
Op de tierra templada van de hellingen (de 'temperate zone' tussen
1000-2000 meter) verbouwt men vooral koffie, cacao, maïs en fruit.
De tierra fría ('cold zone') bevindt zich tussen 2000-3000 meter op
de hoogvlakte van het Andesgebergte. De belangrijkste agrarische producten zijn hier aardappelen, granen en zuivelwaren. De voornaamste
producerende gebieden zijn de vlaktes van Bogotá en Narino. Het Andes7

gebied herbergt de voornaamste industrieel-urbane complexen: Bogotá,
Medellín en Cali.

Het Caraïbisch kustgebied. Dit is voornamelijk een laagland zone, maar
omvat ook bergketens: de Sierra Nevada en de Sierra Marta. Het laagland
wordt gekenmerkt door savannes en moerassen. In daartoe geëigende streken wordt in de droge tijd landbouw bedreven, waaronder de verbouw van
katoen (uit dit gebied komt de meeste katoen van Colombia). Op iets betere gronden bedrijft men veeteelt, die echter extensief van karakter
is. Drie van Colombia's vier belangrijkste havens zijn in dit kustgebied gevestigd: Santa Marta, Cartagena en Barranquilia.

Het Pacifisch kustgebied. Dit is een dicht bebost, tropisch gebied
waar het onaangenaam toeven is door de hoge vochtigheidsgraad. Er komen veel moerassige zones voor, die de economische activiteiten beperken tot wat zelfvoorzienende landbouw en veeteelt, wat visserij en tenslotte het verzamelen van bosproducten. De vierde belangrijke haven van
Colombia is hier gevestigd: Buenaventura, de exporthaven voor de koffie.
Belangrijke andere functies kent deze stad m e t .

De Oriente, (het oostelijke laagland). Morfologisch gezien bestaat dit
gebied uit de geosynclinalen van de Orinoco en de Amazone. Het eerstgenoemde bekken wordt gekenmerkt door een voornamelijk savanne-achtig
gebied, terwijl het Amazonebekken 'een tropisch regenwoud heeft. De
grens tussen beide gebieden ligt in het zuiden van het departement
Meta, even ten noorden van het natuurreservaat de Sierra de la Macarena.
Het gebied wordt gekenmerkt dooT een lichte helling in de richting van
de Atlantische Oceaan. Het verval vanaf de voet van de Andes tot de Atlantische Oceaan, een afstand van 1500 kilometer, bedraagt echter slechts
300 meter.
Het savannegebied wordt ook wel eens de Llanos Orientales genoemd. Er
wordt voornamelijk veeteelt bedreven, die echter vanwege de lange droge
periode extensief is.
Het Amazonegebied

is ook voornamelijk een veeteeltgebied, de veeteelt

vindt vooral plaats in de piedemonte.
θ

De spreiding van de bevolking over deze gebieden blijkt uit onderstaande
tabel.

TABEL I. DE REGIONALE BEVOLKINGSSPREIDING IN COLOMBIA IN 1974.
Gebied
Andesgebied
Pacifische kust
Caraïbische kust
Oriente

Bevolking
77.2%

27.4%

Bev. Dichtheid (inw./km2)
56.6

0.9%

4.1%

4.4

18.5%

11.6%

32.0

3.4%

56.9%

100%
Nationaal Totaal

Oppervlakte

1.2.

100%

(22.9 miljoen) (1.140.501 km )

(Bronnen: Mertins, 1977 en Departamento Nacional de Planeación, 1977-a.)

Van de totale landoppervlakte behoort,volgens de Agrarische Census van
1970-l71, 30.9 miljoen ha. tot de agrarische sector. Daarvan bestaat
56.4% uit weidegrond, 24.7% uit akkerland en de rest van de oppervlakte
omvat wegen, gebouwen, bossen, etc.

- Voor BOLIVIA wordt veelal de volgende ruimtelijke indeling gegeven: (2)
1. Altiplano of Sierra (de hoogvlakte). Dit gebied bestaat voornamelijk
uit alluviale grond, die in hoge mate uitgeloogd is. Doordat het in
de regenschaduw van de westelijke Andes ligt, is de neerslag gering.
Het riviersysteem in de Altiplano komt uit in het zoutmeer van Uyuni.
De vegetatie bestaat voor een groot deel uit kort steppegras (ichú).
De opbrengst van de landbouw- en veeteeltactiviteiten (llamas) is
nauwelijks genoeg voor de eigen voorziening. Rond het Titicacameer is
het klimaat wat gematigder, zodat daar de mogelijkheden om iets te verbouwen groter zijn. Men teelt er groente, quinoa, bonen en aardappels
en er worden schapen en llamas gehouden. Een aanvullende activiteit
vormt de visserij. Door deze grotere mogelijkheden is de bevolkingsdichtheid in dit gebied hoger dan in de zuidelijke Altiplano. Het gemiddelde bedrijfsareaal in het noorden is 1-2 ha., terwijl dit meer
naar het zuiden 10-20 ha. is.
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2. De Valleien (Valles). Deze bevinden zich aan de oostkant van de Andes.
De door de riviertjes in dit gebied afgezette alluviale grond is vruchtbaar. De lage Valleien hebben een wat warmer en zonniger klimaat dan
die op grotere hoogte. Permanente aanplant van gewassen moet eigenlijk
met irrigatie gebeuren, doch deze vindt niet op grote schaal plaats,
o.a. omdat verzilting daarbij een probleem vormt. Toch is het een belangrijk landbouwgebied, met tarwe, haver, gerst, maïs, aardnoten,
druiven en tabak als voornaamste producten. De communicatie met de
Altiplano is moeilijk, daar het oostelijk deel van de Andes (de Cordillera Real) nogal sterk afhelt.

3. De Yungas. Dit zijn de lager dan 2000 m. gelegen rivierdalen ten noorden en oosten van de Valleien. Zij vormen een sterk geaccidenteerd gebied met een subtropisch klimaat. De voornaamste producten zijn: koffie,
suikerriet, thee, fruit, tabak, cacao en coca. Dit laatste product vormt
vooral in het zuidelijk gebied de voornaamste inkomstenbron, doordat
het de hoge transportkosten goed kan dragen.

4. De Chaco. Dit gebied bevindt zich in het zuidoosten. De bevolking bestaat voornamelijk van veeteelt. Het gebied wordt gekenmerkt door
pampas, een aride grasvlakte voor een groot deel met struiken bedekt.

5. De Oriente

(ook wel Beni-gebied of llanos). Het noordelijk deel behoort

tot het Amazonebekken.
De afwatering geschiedt via enkele grote rivieren: Beni, Orthon, Madre
de Dios, Chaparé en Ichilo. Deze rivieren voeden tezamen de Madeira, een
zijrivier van de Amazone. Het noorden wordt gekenmerkt door tropisch
regenwoud, dat naar het zuiden overgaat in een meer open bosachtige
vegetatie met natuurlijke weidegronden. In de Beni-vallei vindt veeteelt plaats, waarvan het vlees voornamelijk per vliegtuig wordt afgevoerd. Rond Santa Cruz vindt vooral rijstverbouw plaats.

In de volgende tabel treft men de regionale spreiding van de bevolking
aan:
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TABEL II. DE REGIONALE BEVOLKINGSSPREIDING IN BOLIVIA IN 1972.

Gebied

Ве о1кіпд(%)

Oppervlakte{%)

Bev. Dichtheid(inw/km )

44.4

16.6

12.59

- noord

17.9

0.6

148.93

- centrum

24.3

8.6

13.30

2.2

7.4

1.37

35.0

13.1

12.65

1. Altiplano

- zuid
2. Valleien
3. Yungas

5.2

4.2

5.86

4. Oriente

15.5

66.1

1.11

100%
Nationaal totaal(5 miljoen)

100%

100%

(1.098.500 km )

(Bron: Zeballos, 1975, p. 6. De Chaco valt in deze tabel onder Oriente)

- PERU geeft de volgende driedeling te zien:(3)
1. De Costa. Deze kuststrook is 80 - 180 km breed. Ongeveer 65% van alle
Peruaanse steden (met meer dan 10.000 inwoners) bevindt zich in dit ge
bied. Het belangrijkste urbane complex wordt gevormd door de hoofdstad
Lima, die met de havenstad Callao is samengegroeid tot een metropool
van meer dan drie miljoen mensen. Nagenoeg alle industriële activiteit
van Perú is gelocaliseerd in de Costa; 70% van alle industrieën is alleen al in Lima gevestigd.
Naast Lima is vooral het noordelijk deel van de Costa sterk ontwikkeld.
De voornaamste economische activiteiten zijn de

irrigatielandbouw en

de vismeelindustne. Gezien het woestijnachtige karakter van de Costa
heeft men slechts 5% van de oppervlakte geschikt kunnen maken voor landbouw. Deze vindt plaats in de rivierdalen en geïrngeerde delen van de
woestijn. De belangrijkste rivierdalen zijn die van de Chira, Piura,
Santa, Rimac, Cañete en Ica. In het algemeen zijn de belangrijkste agrarische producten: suikerriet en katoen (voornamelijk voor de export),
rijst, maïs en groente (voornamelijk voor nationale consumptie). Er
wordt gebruik gemaakt van moderne landbouwmethoden.

<>. De Altiplano of Sierra, (de hoogvlakte). De hoogte van dit gebied vari i-ort tu'ihon de 3000-6000 meter. De breedte van deze hoogvlakte is
H)0-1SO km.in het noorden en 300 km. in het zuiden. Een aantal belangrijke rivieren, die in het Amazonegebied stromen, vindt hun oorsprong
in de Sierra, zoals de Marañen, de Huallaga en de UcCkyali. Het grootste
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deel van de bevolking leeft van met-commerciële agrarische activiteiten. De meest verbouwde producten zijn: aardappels, maïs, gerst en tarwe. In het noorden vindt bij Jaén in het dal van de Maranon irngatielandbouw plaats, waarbij katoen, rijst, koffie, cacao en tabak wordt
geproduceerd. Het grootste deel van deze producten vindt zijn weg naar
Iquitos. In het zuiden, rond Arequipa, vindt in een aantal kleine irrigai ιeprojecten /verbouw plaats van: alfalfa, maïs, aardappels,
bonen en tarwe. Veeteelt bestaat uit het weiden van llamas, alpacas en
schapen op ichú-gras.

3. De Oriente. De Oriente wordt veelal opgedeeld in twee sub-regio's: de
Selva Alta of Ceja de Selva d.i. de oostelijke helling van de Andes,
en de Selva Baja d.i. het Amazonebekken

'(Amazone geosynclinale) .

Voor de markt produceert men er koffie, bananen, fruit en coca; voor
de zelfvoorziening bananen, maïs, yuca, rijst en bonen. De bevolking is
voornamelijk geconcentreerd in de dalen van de Selva Alta en langs de
rivieren van de Selva Baja.

TABEL III. DE REGIONALE BEVOLKINGSSPREIDING IN PERU IN 1972.

Gebied

BevolkinE(%)

3ppervlakte(%)

Bev. Dichtheid(inw/km )

Costa

48.5

10.6

Sierra

44.6

30.6

15.5

6.9

58.8

1.2

100%

100*

Oriente

Nat. totaal

(13.5 miljoen)

48.5

(1.28 miljoen km )

(Bron: Census, 1972)

Costa, Sierra en Oriente herbergen respectievelijk 16%, 71% en 13% van
de totale rurale bevolking, die beschikt over 27%, 53% en 20% van de totale, voor agrarisch gebruik aangewende grondoppervlakte. Dit betekent,
dat de rurale bevolking in Costa en Oriente gemiddeld 0.54 ha. per capita
ter beschikking heeft en in de Sierra slechts 0.24 ha.

Voor ECUADOR wordt de volgende indeling gehanteerd.(4)
1. De Costa. Dit gebied kent grote klimaatsverschillen. Het zuidelijk ge-

1?

deelte is semi-aride, maar naar het noorden neemt de neerslag toe, uitmondend in een humide-tropisch klimaat, dat even ten zuiden van de evenaar begint.
De landbouw in de Costa wordt gekenmerkt door een vrij intensieve verbouw vari exportproducten, zoals bananen, cacao, suikerriet, koffie en
rijst. Economisch zwaartepunt van de Costa is het Guayasbekken, met
Guayaquil als dominerend urbaan centrum.

2. De Sierra. De Andes-hoogvlakte wordt doorsneden door een tiental valleien, o.a. bij Quito, Cuenca en Loja. Het zuiden en het westen van de hoogvlakte hebben een droger klimaat dan het noorden en oosten van de Sierra.
Vooral in de provincie Loja bemoeilijken de droogteperiodes de agrarische
activiteiten. De basis van de agrarische sector in de Sterra wordt gevormd door zelfvoorziende landbouw. In de wat meer humide valleien richten de agrarische activiteiten zich wat meer op de markt (aardappels,
graan en veeteelt).

3. De Oriente. Het gehele gebied wordt gekenmerkt door tropisch regenwoud.
Dit bosgebied wordt doorsneden door een aantal rivieren die er valleien
gevormd hebben, zoals die van de Ñapo, Pastaza en Zamora. Bevolkingsconcentraties van bescheiden omvang zijn er in de piedemonte en in het noorden langs de penetratieweg vanuit Quito. De agrarische activiteiten van
de bevolking zijn voornamelijk zelfvoorzienend, o.a. doordat de concurrentie van tropische producten uit de Costa sterk is. In de vallei van
de Upano vindt op kleine schaal veeteelt voor de markt plaats.
Verder zijn er in de Oriente enige koffie-, vruchten- en theeplantages.
Het gebied beschikt over grote olievoorraden waarvan de exploitatie
echter nauwelijks invloed uitoefent op de economische structuur van
de Oriente.

TABEL IV. DE REGIONALE BEVOLKINGSSPREIDING IN ECUADOR IN 1974.
Gebied

Ве оІкіпк(Х)
-

Costa

Oppervlakte(X)

47.8

24.9

46
49

Sierra

,

49.5

24.3

Oriente

,

2.6

47.9

Galapagos Eil·

0.1
100«

Nationaal totaal (6.575 miljoen)
(Bron:iJUNAPLA 1976-b)

Bev. Dichtheid(inw/km2)

2.9

1.3

^

0.8

lOOX
(272.258 km )
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De grondoppervlakte in Costa en Sierra is nagenoeg gelijk, doch geeft
grote verschillen te zien in het agrarisch gebruik. Het areaal dat in
de Costa benut wordt voor de landbouw en veeteelt is bijna twee keer zo
uitgestrekt als in de Sierra. De oppervlakte niet-productief land is in
de Sierra ruim vier keer zo uitgestrekt als in de Costa. Daar de bevolkingsdichtheden in Costa en Sierra ον<·η

groot zijn, is het zo dat de

bevolkingsdruk in de Sierra veel hoger is dan in de Costa.

1.2. Problemen in de agrarische sector.

De problemen, die zich in het algemeen voordoen in de agrarische sector
van de Andeslanden zijn van tweërlei aard: er is een toenemende druk van
de boeren op het productiemiddel grond en er is een stagnatie in de groei
van de agrarische productie.

- Voor COLOMBIA laat de agrarische census van 1970 het volgende beeld van
de grondbezitsverhoudingen zien:

TABEL V. DE GRONDBEZITSSTRUCTUUR IN COLOMBIA IN 1970 - 1971.

Bedrij fsopper-

Aandeel in totaal aantal

Aandeel in cul-

Gemiddelde Op-

vlakte in ha.

agrarische bedrijven(%)

tuurgrond (%)

pervlakte in ha.

3.7

0-5

59.5

5-10

13.6

3.5

6.8

10-50

18.5

15.0

21.3
66.9

1.8

50-100

4.1

10.3

100-500

3.6

26.6

192.4

500-1000

0.4

10.4

655.5

> 1000

0.3

30.5

2718.7

100%
Nationaal totaal

(1.176.811)

100%
(30.993.190 ha.)

(Bron: DANE: Resumen del Censo Nacional Agropecuario 1970-1971)

Grootgrondbezit en, daarmee samenhangend, minifundisme kenmerken de agrarische sector in sterke mate. Van de in gebruik zijnde hoeveelheid cultuurgrond is 67.5% in handen van grootgrondbezitters (met een bedrijf van mini-
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maal 100 ha.), die slechts 4.3% van het totaal aantal agrarische bedrijven vertegenwoordigen. De mi ni fundía (bedrijven onder de 5 ha.) die tezamen 59.5% van de agrarische bedrijven

uitmaken, beschikken

evenwel over niet meer dan 3.7% van de cultuurgrond, met een gemiddelde
bedrijfsgrootte van 1.6 ha. Deze kleine bedrijfjes vindt men vooral in
de departementen Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Narino en Santander.
In totaal zijn er ruim 700.000 minifundia. Adams (1966) onderscheidt
drie soorten minifundia in Colombia. Men heeft er de onafhankelijke minifundia in gebieden met weinig grootgrondbezit. Deze[bedrijfjes hebben een
geringe surplusproductie. Verder zijn er de afhankelijke minifundia in
gebieden met grootgrondbezit of dichtbij urbane nederzettingen. Op deze bedrijven kan slechts een klein deel van de aanwezige arbeidskrachten ingezet worden. Zij dragen

weinig bij tot de totale consumptie van het boe-

rengezin. Er wordt getracht op het grootgrondbezit of in de stad bij te
verdienen. Tenslotte onderscheidt Adams de commerciële minifundia in de
koffie-, tabak- en groenteteeltgebieden. Het grootste deel van de producten die de boerderij oplevert, wordt ter verkoop aangeboden. Naast deze
drie soorten minifundia signaleert Adams nog het bestaan van 500.000 boerengezinnen zonder land.
Van alle minifundia zijn die in de koffiezone nog het beste af, onder andere doordat er in Colombia geen grote koffieplantages bestaan, die zwaar
concurrerend kunnen werken.

Opvallend in tabel V is, dat in Colombia de bedrijven tussen 5 en 50 ha.
een groter aandeel in de nationale cultuurgrond hebben dan vergelijkbare
bedrijven in andere Latijnsamerikaanse landen met een grootgrondbezitsstructuur. Wat hiervan de oorzaak is, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De fysisch-geografische structuur van Colombia kan in deze een
rol gespeeld hebben. Een gebrek aan interregionale communicatie, die immers door de drie parallel lopende Andes-bergketens bemoeilijkt werd, heeft
geleid tot het lange tijd ontbreken van een nationale markt voor agrarische
producten. Het zou kunnen zijn, dat de interesse van grootgrondbezitters om
hun grondgebied sterk uit te breiden daardoor niet al te groot was. Ook de
geringe aantrekkelijkheid om land in het Caraïbisch laagland op te kopen,
кші wellicht mede een oorzaak geweest zijn voor de versterking van de cate
gorie middelgrote boeren.
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N ii'. I ci< υη( vcnwirht ige grondbe? ι tsvrrhoudingen - en gedeeltelijk in sa
menhang ermee - wordt de agrarische sector gekenmerkt door een stagnatie
in de ontwikkeling. Het brutoproduct van de agrarische sector vertoonde
over de jaren 1950-1968 een jaarlijkse groei van 3.3% (Mannqut , 1973)
terwijl de bevolkingsvermeerdering 3.2% per jaar bedroeg. Uit meer uitge
splitste cijfers wordt echter duidelijk dat er sinds 1960 een stagnatie
in de (toch al geringe) groei is opgetreden. Over de periode 1960-1964
blijft de jaarlijkse toename in de agrarische sector duidelijk achter bij
de demografische ontwikkeling.
In 1970 was de groei van de agrarische sector 2.5%, terwijl die van de
totale economie 6.5% bedroeg. De industriële ontwikkeling daarentegen verloopt beter: in de periode 1950-1970 was er een jaarlijkse toename van 8%,
zodat het aandeel in het Bruto Nationaal Product (BNP) kon stijgen van
14% in 1950 tot 20% in 1970.
Daarentegen geeft het aandeel van de agrarische sector in het BNP een constante daling te zien. Bedroeg dit aandeel in 1956 nog 37.8%, in 1960 bedroeg het 32.1%, in 1972 27% en in 1976 tenslotte 24.4%.

Binnen de agrarische sector zijn diverse verschuivingen opgetreden,(5) De
cultivos comerciales (katoen, rijst, suikerriet, gerst en sesam) verhoogden tussen 1950-1972 hun aandeel in het agrarisch grondgebruik van 14.2%
tot 29.6%, voornamelijk als gevolg van de grote uitbreiding van de katoenproductie. Het aandeel van de cultivos comerciales m

de waarde van de 18

belangrijkste agrarische producten in Colombia steeg zelfs van 8.9% in
1950 tot 28.1% in 1971. Verbouw van deze producten vindt voornamelijk
plaats op bedrijven van meer dan 100 ha. Ook de cultivos de plantación (bananen en cacao) vormen een vrij dynamisch element in de agrarische sector, zij
het wat de bananen betreft in afnemende zin.

De stagnatie in de groei van de agrarische sector betreft dan ook vooral
de cultivos tradicionales (yuca, kookbananen, suikerriet voor panela - tot
blokken geperste, ongeraffineerde bruine suiker - en bonen) en de cultivos
mixtos (mais, aardappels, tabak en graan), I

De gemiddelde productietoename van de cultivos tradicionales bedroeg
tussen 1950-1972 slechts 1% per jaar; in de periode 1970-1972 was er zelfs
16

een jaarlijkse afname van 1%. Deze producten worden met primitieve landbouwmethoden verbouwd. Het aandeel in de nationale cultuurgrond en in de
waarde van de belangrijkste agrarische producten daalde voor de cultivos
tradicionales tussen 1950-1972 dan ook respectievelijk van 35.1% naar 30%,
en van 26% naar 22.1%.
Het beeld van de cultivos mixtos is niet veel positiever. Tussen 1950 en
1972 vindt een jaarlijkse productiegroei plaats van 2.6%, doch deze toename
wordt overwegend veroorzaakt door de gemechaniseerde middelgrote en grote
bedrijven in deze categorie. Een voor de nationale consumptie belangrijk
product als tarwe is in productie-oppervlakte teruggelopen, althans voor
zover het de met traditionele methoden werkende bedrijven geldt. De jaarlijkse invoer van tarwe wordt hierdoor steeds groter en bedroeg in 1972
ongeveer 380.000 ton.

Koffie, een niet tot de voorgaande categorieën behorend product, wordt
vooral op minifundia en kleinbedrijven verbouwd en kon na het aantrekken
van de koffieprijzen na 1973 haar verloren gegane dominante positie in
het exportpakket weer gaan opbouwen.
Veeteelt wordt voornamelijk in extensieve vorm op grote bedrijven uitgeoefend.

- Sinds de landhervorming van 1953 kent;BOLIVIA volgens de wet vier typen
landbezit: klein grondbezit: 3-80 ha., middelgroot/ grondbezit : 80-350 ha.,
landbouwondernemingen van maximaal 2000 ha. en tenslotte veeteeltondernemingen van maximaal 50.000 ha. De uiteindelijke grootte van het grondbezit werd
afhankelijk gesteld van o.a. klimaatzone en relatieve ligging.
Het grootgrondbezit is dus met de hervorming van 1953 niet uitgebannen,
was

wél het geval is met de semi-feodale arbeidsverhoudingen in de agra-

rische sector. Het is moeilijk zich een beeld te vormen van de grondbezitsstructuur in Bolivia na de agrarische hervorming, omdat na 1950

geen agra-

rische census meer is uitgevoerd. In een publicatie uit 1971 van de Universidad Mayor de San Andrés in La Paz wordt

een aantal percentages

weergegeven betreffende de grondbezitsstructuur in 1963. Er wordt daarbij echter niet aangegeven hoe men aan de gegevens is gekomen. Ook de bij
de percentages behorende absolute cijfers ontbreken. Niettemin hebben wij
gemeend deze cijfers in de volgende tabel te moeten opnemen.
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TABEL VI. DE GRONDBEZITSSTRUCTUUR IN BOLIVIA (1950 EN 1963).
Bedrij fsgrootte

Aandeel in totaal aantal

Aandeel in cul

in ha.

agrarische bedrijven(%)

tuurgrond (%)

1950

1963

1950

1963

0.7

20

0-20

77

97.θ

20-100

9

1.4

1

3

100

14

0.8

98.3

77

100%

100%

100%

100%

(Bron: Heath, 1969 en Universidad Mayor de Ξ. Andres, 1971)

Men ziet dat er wel significante verschuivingen in de percentages zijn
opgetreden, maar het totaalbeeld van 1963 is niet radicaal anders dan dat
van 1950. Wat de agrarische hervorming wel tot stand heeft gebracht is dat
boeren bezitszekerheid hebben gekregen ten aanzien van de grond die zij
bewerken en dat feodale arbeidsrelaties zijn afgeschaft. (6)
De landverdeling in 1953 ging echter niet gepaard met complementaire maat
regelen, zoals het organiseren van kleine en landloze boeren in productiecoöperaties en het verlenen van technische assistentie. Het gevolg is, dat
nu op uitgebreide schaal in de Boliviaanse Andes een subsistentie-mimfundisme voorkomt. Door de hoge bevolkingsconcentratie in het centraal-noordelijk deel van de Altiplano en in de Valleien vindt men vooral daar een toenemend mimfundisme. Het grondbezit ligt er ondanks een wettelijk minimum
vaak ver onder de 3 ha. Er zijn in de centraal-noordelijk Altiplano zelfs
talloze boeren die hun grondbezit slechts aan kunnen geven in aantallen
surcos (geploegde voren).

Het aandeel van de agrarische sector in het BNP geeft vanaf het midden van
de jaren vijftig een zorgwekkende daling te zien. Was dat aandeel in 1958
nog 31.7%, in 1967 was dit 23.7% en in 1971 nog maar 16.2%. Dit gegeven,
in combinatie met het feit dat van de economisch actieve bevolking nog
altijd 66% deel uitmaakt van de agrarische sector, illustreert de lage
productiviteit van de landbouw.
Een uitzondering vormt de ontwikkeling in de katoen- en de koffieproductie
in resp. de Oriente en Yungas ; deze kon echter de daling in de BNP-bijdrage
van de agrarische sector m e t voorkomen.
De index van de per capita voedselproductie daalde van een waarde van 100
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voor de periode 1961-1965 naar gemiddeld 96 voor de eerste helft van de
zeventiger jaren. (Inter-American Development Bank/IDB, 1977 report)
Een bron van zorg is het zeer lage per capita inkomen in de agrarische
sector. Voor de periode 1960-1969 bedroeg dit jaarlijks gemiddeld US $ 45.62,
terwijl het gemiddelde urbane per capita inkomen voor dezelfde periode daarentegen US $ 251.56 was. Het zeer lage inkomen is een indicatie voor het
subsistentiekarakter

van de agrarische productie, dat onder andere veroor-

zaakt wordt door het minifundisme. Het erosieprobleem in Altiplano en
Valleien speelt hierbij ook een niet onbelangrijke rol.

In PERU zagen de grondbezitsverhoudingen vóór de revolutie van 1968 er
als volgt uit:

TABEL VII. DE GRONDBEZITSSTRUCTUUR IN PERU (1961).
Bedrijfsgrootte

Aandeel in totaal aantal

Aandeel in cultuur-

in ha.

agrarische bedrijven(%)

grond (Ü»)

0-5

82.6

5.8

5-20

12.7

5.0

20-100

2.9

5.3

100-500

0.9

8.7

500-1000

0.1

5.7

1000

0.2

69.2
100«

100*
Nationaal totaal

(843.240)

(17.722.019 ha.)

(Bron: Instituto Nacional de Planificación, 1963)

In de Costa was het grondbezit net zo ongelijk verdeeld als in de Sierra.
Een verschil is echter, dat de productie op de grote bedrijven in de Costa
met behulp van kapitaalsintensieve methoden gericht was op de (buitenlandse)
markt, terwijl de productie op de latifundia in de Sierra gekenmerkt werd
door een kapitaalsextensieve, semi-feodale productiewijze, die slechts
voor een klein deel op de markt gericht was (wol). Deze latifundia werden
dikwijls op een zeer extensieve wijze geëxploiteerd, hetgeen mede leidde
tot het ontstaan van de minifundia, voornamelijk gericht op zelfvoorzie- )
ning,.

Dit subsistentiekarakter van het overgrote deel van de bedrijven in
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di; S ierrrt werci nog eons bevorderd door uitpuLt.ing on urosie van do bodem.
De percentages waarmee het inkomen per hoofd in de rurale sector van Costa
en Sierra groeide, verschilden aanzienlijk en bedroegen voor de periode
1950-1966 respectievelijk gemiddeld 3% en 0.7% per jaar.

Van het nationale totaal van niet-productieve gronden bevindt zich 86% in
de Sierra (Barraclough, 1973, p. 274). In de Costa ging de uitbreiding van
het grootgrondbezit (plantages) gepaard met een proletarisering van kleine
boeren, die in loondienst gingen. In de Sierra echter vertoonde het grootgrondbezit niet een kapitalistische productiewijze, zodat daar kleine boeren en indianengemeenschappen hun grondbezit zagen slinken door de uitbreiding van
de latifundia, zonder dat er in dezelfde mate werk op de hacienda werd gecreëerd. Dit leidde tot een toenemende bevolkingsdruk op het productiemiddel grond.

Het aandeel van de agrarische sector in het BNP is dalende, van 23% in
1950, via 21% in 1960 en 16% in 1967 tot 13% in 1976. Bepalen wij ons tot
de periode in het begin van de zestiger jaren, waarin de beslissingen genomen werden om belangrijke kolonisatieprojecten te entameren, dan kunnen
we de focus op de agrarische sector nog iets verscherpen. Binnen deze sector was het voornamelijk de voedselproductie die een stagnerend karakter
had. Bij een gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei tussen 1947-1960 van
2.19%, daalde door achterblijven van de voedselproductie de per capita
voedselconsumptie met 15%. Sinds 1960 is de bevolkingsgroei toegenomen
tot 3.1%. Tussen 1960-1965 was de import van voedingsmiddelen gestegen met
64%. In dezelfde periode stegen de voedselprijzen met 75% om daarmee prijsstijgingen van alle andere goederen te overtreffen. De invoer van agrarische producten steeg van 67 miljoen US $ in 1960 tot 151 miljoen US $ in
1966, terwijl de export van agrarische producten een veel kleinere stijging vertoonde, nl. van 154 miljoen US $ in 1960 naar 178 miljoen US $ in 1966.
Dit betekende een dalend aandeel van agrarische producten in het totale
exportpakket

(Cha, 1969). De index van de per capita voedselproductie

daalde van een waarde van 100 voor de periode 1961-1965 tot een gemiddelde
van Θ6.6 voor de eerste helft van de zeventiger jaren (IDB, 1977 - report).

- De Encuesta Agropecuaria van 1968 geeft voor ECUADOR de situatie in de
grondbezitsverhoudingen weer.
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TABEL Vili. DE GRONDBEZITSSTRUCTUUR IN ECUADOR (1968).
Bedrijfsgrootte in ha.

5

Aandeel in aantal agra-

Aandeel in cultuur-

rische bedrijven (%).

erond(%).

74.3

10.2

5-20

16.6

13.7

20-100

7.6

28.8

100-500

1.3

23.8

500

0.2

23.5

100*
Nationaal Totaal

(633.218)

100*
(6.937.520 ha.)

(Bron: Encuesta Agropecuaria, 1968, in: Instituto Nacional de Estadística,
1973)

Door het specifiek karakter van de semi-feodale productiewijze is de intensiteit van het grondgebruik op de bedrijven van meer dan 500 ha. bijzonder
laag: gemiddeld wordt slechts 15.9% van de totale bedrij fsoppervlakte benut, in tegenstelling tot 85.2* op de minifundia.
Het gevolg van deze grondbezitsstructuur is, dat voor velen werkzaam in de
agrarische sector, de toegang tot grondbezit zeer beperkt is (en dan nog
vaak tot gronden van marginale kwaliteit) of zelfs helemaal is uitgesloten.
Van de tot de agrarische sector behorende beroepsbevolking bestaat 87* dan
ook uit minifundisten (grondbezit minder dan vijf ha.) of landloze arbeiders. Het overgrote deel van deze categorieën bevindt zich in de Sierra;
hier woont b.v. 80* van alle minifundisten. Hoe langer hoe meer zien boeren
in de Sierra zich genoodzaakt om gronden van mindere kwaliteit te gaan bebouwen, wat gepaard gaat met een sterkere erosie en een lagere productie/ha.,

Het aandeel van de agrarische sector in de totale export wordt gedragen
door de landbouw in de Costa. De laatste jaren echter is er in de productietoename een stagnatie opgetreden, hetgeen samenhangt met de toenemende
concurrentie van de Middenamerikaanse Staten op het gebied van de bananenen koffieproductie en met de schommelingen in de wereldmarktprijzen voor
deze producten.
De toename van de productie in de agrarische sector neemt constant af.
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Bedroeg deze in de periode 1960-1970 jaarlijks nog gemiddeld 2.6%, voor
1971 daalde dit percentage tot 1.6% en in 1972 zelfs tot 0.5% (Dehlendorf,
1973). Medp door de toenemende aardolieproductie daalt het aandeel van de
landbouwsector in het BNP gestaag, van een gemiddelde van 30% voor 19601970 tot 21.6% in 1973. Na 1973 stabiliseerde dit percentage zich rond de
22%. Tussen 1963-1966 liep de productie in de voedselsector terug met jaarlijks 1.5%, dit terwijl de bevolking met 3.4% groeide. Weliswaar zette
deze trend zich na 1966 niet in dezelfde mate voort, maar toch daalde de
index van de per capita voedselproductie van 100 voor de periode 1961-1965
tot gemiddeld 91.5 voor de eerste helft van de jaren zeventig.

(IDB,

1977-report). Als gevolg van deze stagnatie in de groei van de agrarische
productie zijn de voedselimporten toegenomen en de voedselprijzen gestegen.

1.3. De landhervormingen.

De landhervormingswet in Bolivia dateert uit 1953. Landhervormingswetten
in de jaren zestig kwamen tot stand voor Colombia in 1961, voor Ecuador in
1964 en voor Perú in 1964 (Belaúnde) en in 1969 (militaire junta). Uit voorgaande paragraaf mag blijken, dat de landhervormingen in de diverse landen
een stagnatie in de groei van de agrarische productie niet hebben voorkomen.
Voor Colombia en Ecuador kan gesteld worden, dat de oorzaak van het geringe
effect van de landhervorming op het productieniveau en de grondbezitsverhoudingen gelegen is in het feit, dat gegeven de politieke situatie in deze
twee landen een landhervormingswet nauwelijks kans van slagen kon hebben.
In Perú (1969) en Bolivia heeft de landhervorming wel ingrijpend de grondbezitsverhoudingen gewijzigd, maar door de specifieke wijze waarop daar de
landhervorming werd uitgevoerd, is de productiecapaciteit van de agrarische
sector niet via additionele maatregelen bevorderd. Daar de wijze waarop de
landhervormingen in de Andeslanden gerealiseerd werden van belang is voor
een goed begrip van de kolonisatiepolitiek, zullen hiervan in het kort de
meest relevante aspecten voor elk land worden belicht.

Ter verduidelijking van het waarom en hoe van de landhervormingen in met
name Colombia, Ecuador en Perú ( voor de coup d'état van 1968) is het gewenst om eerst te refereren aan de in 1961 tot stand gekomen Alliance for
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Progress. In het begin van de ambtsperiode van president Kennedy, werd
door deze besloten tot het herdefiniëren van de relaties tussen de Verenigde Staten en Latijns Amerika in het kader van de zogeheten Alliance
for Progress. De V.S. zouden de ontwikkeling van de agrarische sector in
Latijns Amerika steunen op voorwaarde dat de diverse landen bereid zouden
zijn tot landhervorming over te gaan. Vele,Latijnsamerikaanse landen verplichtten zich hiertoe via een in Punta del Este (Uruguay) in 1961 met
de V.S. gehouden conferentie. Basisgedachten aangaande de landhervorming
staan vermeld in een uit de conferentie voortgekomen document: de Carta
del Punta del Este. In het eerste artikel van deze Carta wordt bepaald
dat de grond toebehoort aan degene die hem bewerkt, een fundamenteel beginsel voor een landhervorming. De mogelijkheid om hiervan uitgaande een
wijziging in de agrarische bezitsverhoudingen door te voeren, werd echter,
door verklaringen van diverse autoriteiten (het Amerikaanse Congres dat
helemaal niet gelukkig was met de Carta, ontwikkelingsdeskundigen van
conservatieve huize en de Latijnsamerikaanse overheden zelf) in de periode
na de conferentie, sterk gereduceerd. De uiteindelijk in de diverse landen
geconcipieerde landhervormingswetten lieten tenslotte talloze mogelijkheden voor grootgrondbezitters open om aan onteigening van hun grond te ontkomen.

-In COLOMBIA geeft de landhervormingswet "Ley 135" van 1961 als doeleinden
voor een agrarische hervorming het volgende aan:
- Verandering van de sociale structuur in de agrarische sector door nivellering van bedrij fsgrootte.
- Verhoging van de agrarische productie door het in cultuur brengen van
braakliggende of onvoldoende gebruikte grond, het vergroten van kapitaalsinvesteringen en het invoeren van nieuwe technologie.
- Het scheppen van betere arbeids- en marktverhoudingen voor pachters en
landarbeiders.
- Verhoging van het levenspeil in de agrarische sector door het verlenen
van technische assistentie en crediet, het bevorderen van de bouw van
woningen, scholen en posten voor gezondheidszorg.
- Verbetering van het behoud van

natuurlijke hulpbronnen en het uitvoe-

ren van productieverhogende werken. (Bron:/Brücher, 196Θ, p. 37).
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Ter uitvoering van dit programma werd in 1961 opgericht het Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (verder: INCORA).
Erg nieuw waren de geluiden van Ley 135 m e t . Reeds de Spaanse Kroon had
in de 18e eeuw een verordening uitgevaardigd waarin bepaald werd dat land
toebehoort aan degene die erop werkt (een verordening waarvan de hacendados
in Latijns Amerika zich overigens niets aantrokken). Dit principe werd in
het onafhankelijke Colombia weer opgenomen in de landhervormingswet "Ley
200" van 193(). Deze wet had echter even weinig succes als de landhervormingswet "Ley 100" van 1944 en de poging tot agrarische belastinghervorming van 1957 (INCORA, 1974-a).
De landhervormingswet van 1961 moet niet alleen worden gezien als een uitvloeisel van de Alliance for Progress, zij kan tevens worden beschouwd als
een politiek compromis tussen de traditionele en de wat minder traditionele hervormers. Lange tijd heeft de agrarische élite zich verzet tegen
een wijziging van de grondbezitsverhoudingen, maar in 1961 onder de Liberale President Lleras Camargo werd er toch een dergelijke wet aangenomen.
Deze was uitgewerkt door de latere president Lleras Restropo.

Het kenmerkende van de wet is, dat zij, zoals Barraclough (1973, р. 1Θ6
e.v.) het uidrukt, "permissive" in plaats van "mandatory" is. De overheid
is niet verplicht om hervormingen uit te voeren. Ook blijkt er meer gelet
te zijn op de bescherming van de landeigenaren

dan op de rechten van de

boer. Feder (1971, p. 196) wijst erop welke prioriteiten de wet aangeeft
als het gaat om het onteigenen en opnieuw toewijzen van land. Eerst moet
het INCORA zich richten op de braakliggende overheidsgronden (hetgeen dus
geen agrarische hervorming maar kolonisatie is), dan op het onvoldoende
gebruikte land, vervolgens op het land van kleine pachters, daarna op het
land dat vrijwillig is afgestaan en pas in laatste instantie op het z.g.
"well-managed" land van grootgrondbezitters.
In dit laatste geval zijn er evenwel grote legale obstakels, die verhin
deren dat een werkelijke verdeling van grootgrondbezit zou kunnen plaats
vinden. Eén van die obstakels wordt al duidelijk in de opsomming van de
prioriteiten: er wordt niet gesproken over bedrijven maar over land. Dat
wil zeggen dat onteigening van latifundia nauwelijks mogelijk is en dat
practisch alleen de armste grond ter beschikking van

het INCORA gesteld wordt.

De ervaring van het INCORA is inmiddels dat er twee jaar van gecompliceerde /
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procesvoering nodig is alvorens land te kunnen onteigenen. Daarom is het INCORA
in sommige gevallen ertoe overgegaan om grond te kopen, als de eigenaar dat
wil. Naar dit laatste middel kan niet veel gegrepen worden, gezien de precaire financiële situatie van het INCORA.

Wat zijn nu de resultaten van de landhervorming'' Het INCORA meldt dat er
tot 1970 2.8 miljoen ha. aan boeren is toegewezen. Bekend is echter dat
hiervan 96% grond van de Staat is (Koninklijk Instituut voor de Tropen/KIT,
1971, p. 22). Slechts 18.000 ha. werden onteigend. In de periode 1962-1972
werden 20.000 agrarische bedrijven door het INCORA "geschapen", waarbij zo'n
100.000 mensen gebaat zouden zijn. Minstens de helft van dat aantal bedrijven was echter allang gesticht door boeren die land bezet hadden. Daar komt
bij dat van die 20.000 bedrijven er 6.264 in kolonisatieprojecten in oostelijk Colombia zijn gelegen, zodat deze niet echt onder landverdeling te
rangschikken zijn (Mertins, 1973). Wanneer men het (nog m e t eens reële)
getal van 100.000 "gelukkigen" vergelijkt met dat van de 2.5 miljoen werkzoekenden in de agrarische sector, dan blijken de activiteiten van het INCORA
allerminst revolutionair te zijn.

Dit geldt zeker als men zich realiseert dat er elk jaar 40.000 rurale families bij komen, die grond en inkomsten zoeken. Zou men binnen 10 jaar
elk agrarisch gezin land willen verstrekken, dan zou dit betekenen dat er
per jaar aan 90.000 boerengezinnen (incl. de landloze families) grond in
eigendom gegeven moet

worden. Barraclough (1973, p. 169 e.v.) schatte

voor 1970 het totaal aantal' boerenfamilies met geen of te weinig land op
1.3 miljoen, waarvan

tweederde zich m

het Andesgebied bevond

en het res-

terende gedeelte in de Caraïbische kustvlakte. Van dit totaal vonden volgens Barraclough 200.000 families werk op de grotere agrarische bedrijven,
Aan de overige 1.1 miljoen boerenfamilies zou dan via een landhervorming voldoende land toegedeeld moeten worden. Barraclough gaat vervolgens in op de
vraag of er voor dit aantal boerenfamilies wel genoeg cultuurgrond aanwezig
is in Colombia. Afgaande op de schaarse informatie die er dienaangaande is,
meent hij van wel.
Het totale areaal van de voor landverdeling beschikbare grond is volgens
Barraclough voor het Andesgebied ongeveer 16 miljoen. Uitgaande van 900.000
gezinnen zou dit betekenen dat ieder landbehoeftig gezin 18 ha. zou krij25

gen, zonder dat er veel in het op gang brengen van de agrarische productie geïnvesteerd zou moeten worden. Voor het Caraïbisch laagland ligt het
moeilijker omdat daar, als gevolg van de bodemgesteldheid een groot aantal "reclamation works" moet worden uitgevoerd, voordat voldoende land
ter beschikking zou zijn. Barraclough acht het mogelijk dat op deze wijze
toch 6.5 ha. voor semi-intensieve veeteelt, t.b.v. de 200.000 landbehoeftige boerenfamilies aldaar verkregen zou kunnen worden.

Zou het INCORA, theoretisch, over willen gaan tot het verdelen van grond
aan 90.000 gezinnen per jaar, gepaard gaande met de nodige productiegerichte verbeteringen, dan zou dit evenwel een bedrag vergen dat het budget
van het INCORA ruim 6x te boven gaat. Een dergelijke ngoreuze verdeling zal
mede daarom voorlopig nog wel op zich laten wachten. Intussen nemen de
problemen in omvang toe.

Een opmerkelijke ontwikkeling is o.m. dat het aantal bedrijven met een
oppervlakte kleiner dan 10 ha. in 1960 nog 76.6% van het totaal aantal
bedrijven uitmaakte, terwijl dit percentage in 1970 gedaald was tot 73.1.
De percentages betreffende het aandeel in het landbouwareaal bedroegen
resp. 8.8% en 7.2%.

In beide gevallen ging deze relatieve daling gepaard

met een absolute daling; de gemiddelde bedrij fsgrootte bleef 2.6 ha. Het
omgekeerde geldt echter voor de bedrijven groter dan 50 ha, met als resultaat dat hier de bedrijfsgrootte steeg van 225 ha. in 1960 tot 243 ha.
in 1970. Hieruit is te concluderen dat de bedrijven boven de 50 ha., die
in het algemeen geen z.g. traditionele producten voortbrengen, kennelijk
baat gehad hebben bij bepaalde ontwikkelingspolitieke

maatregelen t.b.v.

de agrarische sector, terwijl een aantal mimfundisten gemeend heeft het
agrarisch bestaan te moeten opgeven.

Wat het meer recente verloop van de hervorming betreft, kan men gerust
stellen dat deze vanaf het begin van de jaren '70 is komen stil te liggen. De problemen in de agrarische sector, met name in dat deel dat m e t
voor de export produceert, zijn in feite dan ook gebleven. De opbrengst
per ha. aan traditionele gewassen (maniok, bonen, meelbananen en suikerriet) is sinds 1948 niet meer gestegen. De steeds ongunstiger wordende
ruilvoet (door jaarlijkse prijsstijgingen van zo'n 10%) tussen dit soort
gewassen en met-agrarische producten leidde tot een verdere verarming
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van de kleine boeren, temeer daar dezen in het algemeen niet in staat
waren om hun bedrijf te reorganiseren. Wil men voor landbouwcrediet in
aanmerking komen dan moet men namelijk minstens 10 ha. hebben bebouwd en
dat is met 7556 van de bedrijven niet het geval.

Dn productiviteit op het midden- en grootbedrij f is daarentegen gestegen
mede dankzij de' credietmaatregelen,

die juist deze categorie van bedrijven

begunstigen voor wat de moderniseringsmogelijkheden betreft. De sinds 1960
toegenomen teelt van katoen, rijst, sesam en sojabonen vindt dan ook voornamelijk plaats op bedrijven van meer dan 100 ha.

De stagnatie in de agrarische hervorming is voor een belangrijk deel te
wijten aan het feit, dat na 1961 de achtereenvolgende regeringen een toenemend conservatiever karakter zijn gaan vertonen. Daarbij nam de greep
van de agrarische élite op het INCORA gestaag toe. Steeds meer werd er de
nadruk op gelegd dat er in Colombia niet genoeg bestaand cultuurland is
om dit te kunnen verdelen in levensvatbare bedrijven (iets dat Barraclough,
zoals eerder aangehaald, bestrijdt).

- Voor BOLIVIA kunnen de doeleinden van de agrarische hervorming van 1953
als volgt worden samengevat:
- Het bebouwde land verdelen onder landloze boeren en kleine bezitters
(reallocatie).
- Versterking van de comunidades, door land terug te geven dat deze in de
loop van de tijd op allerlei wijzen ontnomen was.
- Het afschaffen van de onbetaalde diensten. Hieronder viel het pongueaje
(een landloze boer verricht gratis niet-agrarische arbeid voor de
hacendado) en het colonato

(een landloze boer verricht gratis agrarisch

werk voor de hacendado).
- Het bevorderen van de agrarische productie door middel van investeringen
en credietverlening.
- Behoud van de natuurlijke hulpbronnen.
- Een betere spreiding van de bevolking en een betere verbinding tussen
oost en west Bolivia. (Bron: Heath е.a., 1969)
27

In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat het effect van de landhervorming op de verdeling van de cultuurgrond niet radicaal geweest is in
de zin van het tot stand komen van evenwichtige grondbezitsverhoudingen.
Zoals gezegd ging de landverdeling evenmin

gepaard met complementaire

maatregelen, zoals het organisaren van de kleine en landloze boeren in
productiecoöperaties en het verlenen van technische assistentie. Het gevolg was - en is - het op uitgebreide schaal voorkomen van een subsistentie-minifundisme. Dit ging op de Altiplano gepaard met een toenemende daling van de bodemkwaliteit en veroorzaakte in de Valleien een toenemende
erosie. De agrarische sector als geheel werd weinig of niet gestimuleerd,
ook al omdat er geen passende maatregelen genomen werden ter bevordering
van de industrialisatie. Het totaal aantal door de landhervorming begunstigde families voor de periode 1953-1975 bedroeg 316.6Θ4, d.i. 39.5% van
het totaal in de agrarische sector aanwezige families (Reforma Agraria
Boliviana, vol. 12, 1975).

In tegenstelling tot Ecuador strekte de agrarische hervorming zich in
Bolivia

wel uit tot het gebied ten oosten van de Andes. Het effect van de

agrarische hervorming was in de Yungas en de Oriente echter anders dan
in de Altiplano en de Valleien, vanwege de uiteenlopende sociaal-econo
mische structuur.

De overvloed aan land en het tekort aan arbeidskrachten hadden

er toe ge

leid dat in de Yungas en de Oriente al enige jaren vóór de agrarische hervormingswet van 1953 de semifeodale arbeidsrelaties waren afgeschaft. Bovendien kwam door kapitaal- en arbeidsgebrek grootgrondbezit in de Oriente
lang niet in die mate voor als in de Altiplano. Kortom de sociale structuur in de Oriente was vóór de nationale revolutie van 1952 anders dan in
de Altiplano.
Monheim (1965) vindt, op grond van deze verschillen, dat in het gebied van
Santa Cruz eigenlijk zelfs helemaal geen agrarische hervorming nodig was.
Dat deze toch werd doorgevoerd, verklaart hij uit politieke gronden. Met
name de uitbreiding van de invloed van La Paz in het departement Santa
Cruz acht hij daarbij een belangrijke factor.

De doorvoering van de agrarische hervorming in de Oriente had o.m. tot gevolg dat veel finqueros (eigenaars van bedrijven groter dan 20 ha.) zich
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inspanden om officieel in het bezit te komen van bezitsrechten op hun
grond. Door de overvloed aan land hadden zij zich daarover in het verleIIIMI

nooit druk gemaakt. Velen kochten valse papieren om hun bezitsrecht

aan te tonen. Een ander gevolg van de agrarische hervorming was, dat de
finquoros geen dagloners (jornaleros) en squatters (tolerados) meer op
hun grond toelieten, uit angst dat dezen een claim op het door hen bewerkte land zouden leggen.
In de Yungas werd het landbezit van de kleine boeren beperkt tot 5-10 ha.
De rest van de grond werd gereserveerd voor toekomstige kolonisten. Deze
boeren die vroeger zoveel konden bebouwen als ze maar wilden, gingen er
hiermee in feite op achteruit.

De doelstelling van de agrarische hervorming om een betere ruimtelijke
spreiding van de bevolking te bewerkstelligen, wordt duidelijk aan de
hand van tabel II en zal in hoofdstuk III nader worden toegelicht. Wel
lijkt het nuttig de wenselijk geachte integratie tussen oost

en west

Bolivia nader te beschouwen. De geringe integratie in Bolivia (vooral
in oost-west-richting) is te verklaren uit het feit dat de belangrijkste
mijnen al van oudsher in het westen van Bolivia gelocaliseerd zijn en
dat de mijnbouwproducten in westelijke richting geëxporteerd worden.
Het spoorwegsysteem concentreerde zich dan ook een tijdlang uitsluitend
in het westen van Bolivia. De aanwezigheid van deze infrastructuur vergemakkelijkte tevens de invoer van buitenlandse agrarische producten ten
behoeve van de grote steden in het westen. Behalve dat de prijzen lager
waren, was ook de kwaliteit hoger dan van dezelfde producten uit het oostelijk laagland. Het moeilijke transport over de

Cordillera Real tastte

de kwaliteit van tal van producten namelijk aan en joeg de prijs omhoog.
In de bloeiperiode van de mijnbouw (1880-1930) voltrok zich in feite een
steeds sterkere isolering van het oosten. De aanplant van rijst in het
Departement Santa Cruz liep zelfs sterk terug. Suikerriet werd niet meer
verhandeld, maar tot alcohol gestookt. Santa Cruz richtte zich via de
smokkelhandel hoe langer hoe meer op Brazilië, waar de prijzen voor rijst,
suiker en mals drie maal zo hoog waren als in Bolivia. Pas in 1956 werd
de ergste smokkel tegengegaan door prijsverhoging en stopzetting van de
preferente behandeling van buitenlandse voedselproducten.
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Heye (1968) stelt vast dat als gevolg van deze geringe oost-west inte
gratie de belangrijkste steden in het westen meer met het buitenland wa
ren verbonden dan met het eigen achterland. De meeste steden breidden zich
uit als gevolg van de toenemende mijnbouw, zonder dat deze toename echter
veel positieve invloed had op de ontwikkeling van het land. Slechts 2.53.5% van de economisch actieve bevolking is werkzaam in deze sector, ter
wijl de winsten afvloeien of geherinvesteerd worden in dezelfde sector.
Reye concludeert dan ook dat van een centrum-periferie verhouding tussen
stad en platteland zelfs geen sprake is geweest: de steden zogen het plat
teland niet uit, maar hadden er ook geen positieve invloed op.

De lange tijd bestaande geringe oost-west integratie bleek met name tij
dens de Chaco-oorlog met Paraguay (1932-1935). Het ontbreken van een goede
verbinding tussen Cochabamba en Santa Cruz verhinderde een snelle troepen
verplaatsing naar de bedreigde grensgebieden.

- In de Sierra van PERU

kon sinds de Boliviaanse Revolutie van 1952 worden

geconstateerd, dat ook daar de spanningen toenamen. Uit het feit dat tij
dens de verkiezingen

van 1956 landhervorming nog niet zo'n belangrijke

plaats innam in de diverse verkiezingsprogramma's mag wellicht echter af
geleid worden, dat deze spanningen nog geen voor bepaalde groeperingen on
rustbarende vormen hadden aangenomen. Om eventuele moeilijkheden te voor
komen stelde president Prado na zijn verkiezingsoverwinning in 1956 toch
een commissie in ter bestudering van het grondbezitsprobleem. Deze commis
sie kwam niet bepaald met revolutionaire uitspraken.
In 195Θ begonnen dan ook diverse bezettingen van haciendas, uitgevoerd
door minifundistas en comunidades indígenas. Door deze groepen werd terecht gewezen op de illegale en immorele methoden door middel waarvan de
gebiedsuitbreiding van de haciendas in het verleden tot stand was gekomen.
Gevechten tussen boeren en de door grootgrondbezitters te hulp geroepen
Guardia Civil vonden plaats. Onder de leuze "Tierra o Muerte" werden de
landinvasies desondanks gecontinueerd. Onrust was er vooral in de vallei
La Convención, waar boerenleider Hugo Blanco een guerrillabeweging formeerde. In 1962 werd de MIR (Movimiento Izquierda Revolucionario) opgericht,
vroeger geheten APRA-rebelde. Deze beweging ging evenals de Ejército de
Liberación Nacional tot guerrilla-activiteiten over. De overheid nam echter
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harde maatregelen, zodat de hele guerrilla-beweging binnen 7 maanden vernietigd werd.

Gezien deze toenemende onrust, was het geen wonder dat alle kandidaten bij
de verkiezingen van 1962 landhervorming als eerste programmapunt opvoerden.
Toch bleven de hervormingsplannen gematigd ,omdat het leger als conservatieve
kracht door niemand onderschat werd. Alle kandidaten bijvoorbeeld waren van
mening dat bij landonteigening altijd schadevergoeding betaald moest worden.
Voordat de verkiezingen beëindigd waren, greep het leger de staatsmacht en
schoof 10 maanden later zijn kandidaat Belaúnde Terry via een nieuwe verkiezing op de presidentszetel.

Belaúnde kondigde een "Ley de Bases de la Reforma Agraria" af, waarvan de
uitvoering echter grotendeels een mislukking zou worden. In 1966 had van
de 120.000 daarvoor in aanmerking komende pachters slechts 27% een 'certificado de posesión' gekregen. Het eigendomsrecht trad echter pas in werking als de hacendado zijn schadevergoeding van de overheid had ontvangen.
Aangezien dit slechts in zeldzame gevallen voorkwam, was het certificado
van weinig nut. De voor de boer af te leggen bureaucratische weg was eindeloos. Uiteindelijk kregen 1900 boeren tijdens de periode Belaúnde rechten
op de grond die zij bewerkten. Zij vormden 1,6% van het totale aantal in
aanmerking komende boeren. Daar de hacendado het waterrecht evenwel mocht
behouden, kon hij echter altijd nog op eenvoudige wijze irrigatie van zijn
onteigende gronden beletten. Het grondbezit van de buitenlandse onderneming Cerro de Pasco (350.000 ha.) werd niet onteigend, evenmin als dat van de
grote veebedrijven in de Sierra en dat van de grote suiker- en katoenhaciendas in de Costa. Het meeste succes nog hadden de boeren in de roerige vallei La Convención: zij hadden land bezet, maar werden er niet door de
Guardia Civil weer afgeschoten.

In oktober 1968 werd Belaúnde buiten spel gezet door een militaire coup
onder leiding van generaal Velasco Alvarado. In 1969 werd een wet op de
landhervorming afgekondigd, die een nieuwe fase in het landhervormingsproces zou inluiden. De wet kondigde aan, dat de grond verdeeld zou worden onder boeren zonder

of met te weinig grond. Dit zou echter neerko-

men op ongeveer 1 ha. per familie. Daarom heeft men verkozen om de cul-

31

tuurgrond m e t aan individuele boeren te geven, maar aan grotere agrarische eenheden. Tevens werd besloten om de vroegere hacendados een bepaald maximum aan grondbezit te laten behouden. Wat akkerbouwgrond betrof, bedroeg dit maximum in de Costa 150 ha. en in de Sierra 15-110 ha.
De betaling voor de landonteigening zou plaats gaan vinden voor een deel
in geld en voor een deel in 20 jaar lopende obligaties. Deze (op zichzelf
vrij waardeloze) obligaties kon men inwisselen tegen industrie-aandelen,
mits men bereid was om ook nog eens eenzelfde bedrag in geld in deze industrie te investeren. De onteigeningsprocedure had dus indirect ten doel
de industrialisatie in Perú te ondersteunen.

De grote suiker- en katoenhaciendas in de Costa werden overgedragen aan
de daar werkende arbeiders en omgedoopt tot cooperativas. Voorts werden
er in de Sierra diverse SAIS (Sociedad Agrícola de Interés Social) geformeerd. Een SAIS bestaat uit één of meer ex-haciendas en omringende comunidades campesinas. De kern wordt gevormd door de ex-hacienda-arbeiders,
die geacht worden de comunidades te steunen door bepaalde ontwikkelingsprojecten te financieren. Daarnaast waren er comunidades die als zelfstandige eenheden

land in eigendom kregen. Eind 1973 was de stand van za-

ken betreffende de grondverdelingen de volgende:

TABEL IX. RESULTAAT VAN DE AGRARISCHE HERVORMING IN PERU (1969-1973).
Aantal

Ha(xlOOO)

%

Families(xlOOO)

%

Ha/familie

279

1872

42.8

89

50.3

21

SAIS

28

1973

45.1

41

23.2

48.1

Comunidades

80

386

8.8

30

16.9

12.9

144

3.3

17

9.6

8.5

Cooperativas

Individueel
Totaal

4375

100«

177

100*

24.7

(Bron: Ministerio de Agricultura, in Webb en Figueroa, 1975, p. 153.)

Volgens de wet op landhervorming zou vóór 1976 9.678.000 ha. in eigendom
gegeven moeten worden aan 342.000 families. Uit de tabel mag worden afgeleid dat dit uitgangspunt waarschijnlijk niet gerealiseerd zal worden.
Ook al zou men de aanvankelijke streefgetallen bereiken, dan zou overigens toch nog maar één-derde deel van de agrarische beroepsbevolking
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Iii'f'iinst if'.d worden, ofLewel 15/6 van do nationale beroepsbevolking. Volgens
Figueroa (1975, p. 132) zou in dat geval niet meer dan 1-2% van het BNP
overgeheveld worden naar de betreffende agrarische bevolking. Hoewel dit
percentage gering is, zou het voor de betreffende 15% toch belangrijk
gunstige effecten kunnen hebben, ofschoon de inkomensoverdracht
tot nu toe voor het grootste deel ten goede is gekomen aan de rijkste
2556 van de betreffende groep van de agrarische beroepsbevolking, met name
aan de arbeiders op de ex-suikerhaciendas in het noordelijke deel van de
Costa, die qua inkomen vóór de agrarische hervorming al ver uitstaken
boven de modale agrariër in de Sierra. De boeren \¿an de SAIS zijn er weinig wijzer van geworden (Figueroa, 1975, p. 137), ondanks het feit dat zij
tot dusverre per familie meer hectaren kregen uitgereikt dan in de cooperativas van de Costa het geval was. De op de export gerichte cooperativas
verkeren duidelijk in een betere positie

dan de SAIS die, naast zelfvoor-

ziening, voor de nationale markt produceren.

De in 1970 afgekondigde industriewet vertoont dezelfde kenmerken als de
landhervormingswet: bedoeld om te komen tot spreiding van inkomen, maar
in de praktijk vindt er een herverdeling plaats alleen in het rijkste
kwartiel van de industriële beroepsbevolking (Figueroa, 1975, p. 138).
Is er dus binnen de economische sectoren nauwelijks sprake van een betere
inkomensspreiding, spreiding tússen de sectoren is er helemaal niet. De
grote inkomensverschillen tussen industriële en agrarische beroepsbevolking blijven bestaan

en hiermede ook de regionale inkomensverschillen.

Een categorie, die in ieder geval weinig of geen profijt van de hervormingen heeft gehad,zijn de landloze rurale arbeiders, waarvan er zo'η
400.000 in Perú zijn. Zij vielen niet onder de landverdelingen. Het
Instituto Nacional de Planificación (INF) schatte voor 1975 de werkloosheid onder de agrarische beroepsbevolking (2.116.200 personen) op 487.000,
d.i. 23* (in CENCIRA, 1974-a, p. 7 1 ) . Dit percentage is echter gebaseerd
op een totale uitvoering van de agrarische hervorming. Aangezien ten
eerste de doeleinden van de agrarische hervorming niet bereikt zijn
en ten tweede de werkloosheid onder de landloze agrarische bevolking
nog verder zal zijn gestegen, zal het agrarische werkloosheidcijfer in
1975 rond de 30* zijn geweest, zo niet hoger. Met een jaarlijkse toe33

name van de nationale agrarische beroepsbevolking met 50.000 personen is
het duidelijk, dat de werkgelegenheid met name in de Sierra een steeds
nijpender probleem wordt. Niet alleen deze hoge agrarische werkloosheid
baart in Perú zorgen, maar tevens het, mede door de snelle bevolkingsgroei,
toenemende tekort aan voedingsmiddelen.

De migratie van de Sierra naar de Costa (vooral Lima) gaat onverminderd
voort en brengt de verpauperde rurale bevolking nu in het urbane milieu
in een marginale situatie. Een arbeidsintensieve industriële ontwikkeling
zou eventueel een begin kunnen zijn van een vergrote urbane werkgelegenheid. Er zijn echter geen tekenen die erop wijzen, dat de Peruaanse regering plannen in die richting koestert of kans ziet plannen in die
richting te verwezenlijken. Zou die industriële ontwikkeling toch plaats
vinden, dan zou de koopkracht wel worden vergroot, maar zou het probleem
van het tekort aan voedingsmiddelen nog blijven bestaan, indien men in
de agrarische sector geen maatregelen zou nemen. Immers de eventuele
arbeidsintensieve industriële ontwikkeling zal in elk geval niet op de
export gericht zijn, zodat er geen extra deviezen Perú binnen zullen komen waarmee voedingsmiddelen in het buitenland gekocht kunnen worden. Het
bestaande tekort aan voedingsmiddelen, gepaard gaande met hoge voedselprijzen, treft vanzelfsprekend vooral de armste lagen van de bevolking,
daar deze een relatief groot percentage van hun inkomen aan voedsel moeten uitgeven.

Het is duidelijk dat de overheid maatregelen voor de agrarische sector
moet nemen. Stapleton (1969, p. 44-45) rekent voor hoever men met een
agrarische hervorming, in de zin van landverdeling, zou komen. Als de
oppervlakte van de 'multi-family farms' (80% van de cultuurgrond, 4% van
de bedrijven), verdeeld zou worden onder alle boeren met oneconomische
bedrijven (84% van alle boeren, 6% van de cultuurgrond), dan zouden dezen
gemiddeld 1,4 ha. ontvangen (7). Indien dit gemiddelde verhoogd zou worden
tot het minimum, dat nodig is om een familiebedrijf draaiende te houden
(6,5 ha. irrigatiegrond of het equivalent ervan), dan bereikt men slechts
1% van de boeren. Om alle bedrijven op dit minimum te localiseren heeft
men 5.8 miljoen ha. nieuw land nodig. Daar de complete herverdeling van
de 'multi-family farms' 1,2 miljoen ha. oplevert, is er nog een extra
van 4,6 miljoen ha. nodig, d.i. het dubbele van het in 1965 aanwezige
areaal cultuurgrond. De maatregelen naast de agrarische hervorming zou34

den dus gericht moeten zijn op uitbreiding van het bestaande akkerbouwen veeteeltareaal en op een verhoging van de agrarische productie per
oppervlakte-eenheid d.m.v. een arbeidsintensieve technologie. Een en ander zou dan zowel moeten leiden tot een verhoging van |de agrarische
werkgelegenheid als van de opbrengst aan voedingsmiddelen.

In ECUADOR dateert de wet op de Agrarische Hervorming uit 1964. De wet
stelt zich het volgende als doel:
het elimineren van het juridisch en institutioneel fundament van het
archaïsche agrarische systeem dat anachronistische productiewijzen en
sociale relaties in stand hield, als mede een betere verdeling van het
grondbezit en de inkomsten daarvan, teneinde te komen tot een grotere
sociale gerechtigheid en een grotere economische productie. Ter uitvoering van deze wet werd, als autonoom onderdeel van het Ministerie van
Landbouw, opgericht het IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria
y Colonización). De middelen waarover het IERAC wettelijk kon beschikken
om de agrarische hervorming uit te voeren waren in principe:
1. de reversión, d.i. het, zonder schadevergoeding, aan de Staat vervallen
verklaren van grond, waarvan de eigenaar zijn sociaal-economische
furif ti f nift vervul I .
2. de f-xpropiación, d.i. het, tegen schadevergoeding, aan de Staat vervallen verklaren van grond.
3. de liquidatie van semi-feodale arbeidsverhoudingen als het huasipungosysteem. (Θ).
In 1973 werd een nieuwe wet op de agrarische hervorming uitgevaardigd.
Het verschil met die van 1964 lag in het feit dat de Staat nu ook zelf
actief tot grondonteigening kon overgaan en niet een privé-initiatief
hoefde af te wachten. In 1974 werd tenslotte nog een reglement betreffende de uitvoering van de agrarische hervorming

uitgevaardigd. Hierin

werd o.a. gespecificeerd dat bedrijven van 200-500 ha. een 15% hogere
productiviteit zouden moeten hebben dan het gemiddelde van de agrarische
sector; voor bedrijven van 500-1000 ha. was dit 20% en voor bedrijven
van meer dan 1000 ha. 25%. Deze bepaling was bedoeld op extensief grondgebruik tegen te gaan. Het belangrijkste uitgangspunt bij deze wettelijke
regelingen grijpt terug naar een aantal artikelen in de grondwet van 1945,
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waarin wordt gesteld dat grond en water niet uitsluitend aangewend kunnen
worden voor individueel vruchtgebruik, doch onderworpen zijn aan een bepaalde sociale dienstbaarheid, (de z.g. sociale functie). Zo wordt in de
hervormingswetten van 1964 en 1973 gesteld dat agrarische bedrijven alleen
hun sociale functie vervullen wanneer zij efficient bewerkt worden en daarbij de te renoveren natuurlijke hulpbronnen geconserveerd worden, wanneer
de eigenaar de directe leiding en verantwoordelijkheid over het bedrijf
heeft, indien het bedrijf niet te groot is en indien bij de exploitatie
de wetten betreffende agrarische arbeid in acht genomen worden. Onder
een efficiente bewerking verstaat men dan dat tenminste 80% van de totale
te gebruiken oppervlakte wordt bewerkt.

Opmerkelijk in deze bepalingen zijn twee met elkaar samenhangende feiten,
nl. het met-specif iceren van het maximale grondbezit en het gebruik van
de term 'sociale functie van het land'. Over dit laatste zegt Feder (1971, p. 198):
"The 'social function of land' is a deterrent to social justice
for the campesinos, not only because it shifts the reasons for expropriations onto the more neutral grounds of land use, production and efficiency,
but also because it introduces thereby a new concept of social justice for
the landed elite, i.e. that it is unjust to expropriate land which is more
fully utilized. The landed elite can now claim that it is unjust to deprive
them of land which has been acquired by them or their forefathers, and which
has been improved by their efforts and superior management capabilities.
Such a claim has great propaganda value. Since usually only the campesinos
know how this land was acquired in the first place, and few people realise
whose labor has actually been incorporated in the estates, and that the
superior management capabilities of the landed elite is a myth, the argument seems convincing and land reform appears to be unjust. Of course,
this is incompatible with the fundamental goal of the elimination of injustices inherent in the unequal distribution of land".
Deze term 'sociale functie van land' is ook in andere Latijnsamenkaanse
landen een veel gebruikt concept, waarmee men aan een rigoureuze herverdeling van het grondbezit kan ontkomen. Voor Ecuador komt daar nog bij
dat deze kwalitatieve term bij nadere omschrijving een weinig zeggend
kwantitatief karakter meekrijgt, zoals het gegeven dat 80% van de geschikte landbouwgrond bewerkt moet worden. Immers, wat is 'geschikt' en
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wat is 'bewerkt'"' Kortom, gecombineerd met het openlaten van het maximaal toegestane grondbezit, is in de praktijk gebleken dat de agrarische
hervormingsregelingen in Ecuador een weinig coherent en krachtig geheel
vormen. Dit komt onder meer ook naar voren in het feit dat absenteïsme
wettelijk wordt toegestaan indien men niet de leiding van het bedrijf
op zich kan nemen door ziekte, ouderdom of verblijf in het buitenland
in staatsdienst. Welnu, er is weinig voor nodig om het bedrijf op naam
te zetten van een ziekelijke grootvader om op die wijze de wet te ontduiken.

De activiteiten van het ir НАС in het kader van de agrarische hervorming Ьеstonden in de periode 1964-1974 voornamelijk uit het toekennen van grondbezitstitels aan huasipungueros. Uiteraard betrof het in voorkomende ge
vallen slechts de marginale grond van de hacienda, n.l. die gelegen op de
páramo (hoogvlakte) of op de bovenste hellingen van de valleien (Guerrero,
1977). Verder werden door het IERAC bezitstitels uitgereikt aan pachters van
staatsdomeinen. Het grootgrondbezit bleef voor het grootste gedeelte onaangetast.
Volgens officiële opgaven van het IERAC zijn de bereikte resultaten als volgt
samen te vatten.

TABEL X. IN HET KADER VAN DE AGRARISCHE HERVORMING IN ECUADOR UITGEREIKTE
GRONDBEZITSTITELS (1964 - 1974).
Oppervlakte(ha.)

Aantal families

Ha./familie

Sierra

169.212

32.705

5.2

Costa

55.935

4.142

13.2

255.147

36.847

Totaal

6.11

(Bron: Bewerking van IERAC, 1975-b. De Galápagos-eilanden en Oriente vallen onder de kolonisatieparagraaf van de hervormingswet.)

Het gemiddeld aantal ha. per gezin waarvoor een grondtitel

werd uitge-

reikt, bedroeg slechts 6.1. Voor de zeer marginale gronden in de Sierra
was dit aantal gemiddeld zelfs niet meer dan 5.2 ha.
Doordat de latifundia voor het overgrote deel buiten de hervormingsmaatregelen vielen, heeft de hervorming in feite slechts geleld tot een toe-
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neming van het aantal mini fundía. Waren er in 1954 ongeveer 93.000 bedrijven met een oppervlakte van minder dan 1 ha., in 1968 bedroeg hun
aantal (mede door de bevolkingsgroei) 206.273. Het aantal bedrijven, dat
een oppervlakte heeft van minder dan 5 ha. kwam daarmede op 475.000 ('l). Wanneer men deze gegevens vergelijkt met de recente ideeën van het IERAC over
de vraag hoe men de agrarische hervorming kan zien als onderdeel van een
agrarisch vijfjarenplan, dan kan men alleen maar tot de conclusie komen
dat men overoptimistisch is. Het IERAC beoogt met de agrarische hervorming
namelijk het volgende (IERAC, 1975-b):
- Een correctie van de onevenwichtigheden in het ruimtegebruik binnen de
nationale economie, zulks in combinatie met kolonisatieprogramma's.
- Een verhoging van de voedselproductie om inflatiedruk te vermijden.
- Een verhoging van de agrarische export

en importsubstitutie voor wat

betreft een aantal voedingsmiddelen.
- Een integratie van agrarische activiteiten en agro-industne.
- Een eliminatie van armoede, het breken met deelpacht en een integratie
van de boer in de nationale economie. Daarbij gaat men voor wat het
laatste betreft van de gedachtengang uit dat, wanneer het gemiddeld inkomen in de agrarische sector wordt opgevijzeld, de industriële sector
meer kan afzetten op de binnenlandse markt.

Uit eerder genoemde cijfers betreffende de stagnatie in de agrarisch sector en de verhoging in de import van voedingsmiddelen kan men (in combinatie met de cijfers voor de uitgifte van grondeigendom en gemiddelde bedrijf sgrootte) concluderen dat de agrarische hervorming in Ecuador geen
groot succes is.
In het Nationale Ontwikkelingsplan 1973-1977 erkent men de teleurstellende
resultaten van de agrarische hervorming, maar de hoop op verandering wordt
niet opgegeven: "La estructura agraria, que ha permanecido intocada durante
muchos años a pesar de las grandes inversiones del Estado, será cambiada
radicalmente" (De agrarische structuur, die ondanks de grote investeringen
van de Staat gedurende vele jaren onaangetast bleef, zal radicaal veranderd
worden; Plan Integral de Transformación y Desarrollo 1973-1977, Resumen
General, pp- 20).
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1.4. Van landhervorming naar kolonisatie.

In de voorgaande paragrafen stond een viertal problemen centraal, te weten:
1. De ruimtelijk onevenwichtige spreiding van de bevolking.
2. Het op grote schaal voorkomen van zeer kleine agrarische bedrijven,
de minifundia, onder andere een gevolg van de scheve grondbezitsverhoudingen. Dit verschijnsel heeft geleid tot een relatieve overbevolking in
met name de hoogvlakte en de valleien van het Andesgebergte.
3. De stagnatie in de ontwikkeling van de agrarische productie, met name
voor wat betreft de voedingsmiddelen.
4. Het onvermogen en de onwil om door middel van agrarische hervormingsmaatregelen deze problemen op te lossen.
De eerste drie problemen staan in nauwe relatie met het specifieke karakter van de agrarische structuur in de Andeslanden. Deze structuur wordt
gekenmerkt door het bestaan van semi-feodale bedrijven met een extensief
grondgebruik en kleine familiebedrijfjes op vaak marginale gronden. Als
gevolg hiervan is het begrijpelijk dat de agrarische productie, met name
wat betreft voedselgewassen, voor de nationale markt onvoldoende is. Zoals
we gezien hebben, moeten dientengevolge de Andeslanden jaarlijks een toenemende hoeveelheid voedsel importeren. Dit betekent een negatief gewicht
in de schaal van de betalingsbalans en dit houdt weer in dat de kansen op
een nationale industriële kapitaalsaccumulatie niet vergroot worden.

Een verder gevolg van het traditionele karakter van de agrarische structuur
in Latijns Amerika is geweest het groeiend minifundisme op en rond de latifundia. In combinatie met een verhoogde natuurlijke aanwas leidde dit na de
Tweede Wereldoorlog tot een snelle toename van de ruraal-urbane migratie.
Dit verschijnsel vergrootte aanvankelijk het industriële reserveleger tot
een functionele omvang voor de industriële bourgeoisie, maar al spoedig
nam deze migratie zodanige proporties aan dat de grootte van het industriële reserveleger hoe langer hoe meer a-functioneel en op een gegeven
ogenblik zelfs dys-functioneel werd voor de industriële bourgeoisie (in
de zin van een bedreiging voor de politieke stabiliteit van het urbane systeem) .
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Een mogelijkheid tot het terugdringen van voornoemde negatieve gevolgen
van een traditionele agrarische structuur zou gelegen kunnen zijn in het
uitvoeren van een landhervorming, doch zoals vermeld, behoorde dit niet
tot de mogelijkheden in met name Colombia, Ecuador en Perú (voor 1968). (10).
De reden hiervoor moet gezocht worden in de economische en politieke zwakte van de industriële bourgeoisie (t.o.v. de klasse van traditionele
grootgrondbezitters) veroorzaakt door het afhankelijke karakter van het
industrialisatieproces.(11). Ook in Bolivia kunnen we een toenemend minifundisme en een stagnerende agrarische productie constateren, ondanks de
landhervorming van 1953. Deze situatie hangt, zoals eerder vermeld, samen
met de beperktheid in de doelstellingen van die landhervorming.

De agrarische kolonisatie van het Amazonebekken werd in het begin van de
jaren zestig als resterende mogelijkheid gezien om de problemen in de
agrarische sector op te lossen. De theoretische voordelen van dit alternatief leken evident: de ruraal-urbane migratie zou worden omgebogen
richting Amazonebekken, de bevolkingsdruk in de traditionele cultuurgebieden zou verminderen waardoor de sociale onrust op het platteland zou
afnemen, het systeem van grootgrondbezit werd niet aangetast, en er zou
een verhoging van de agrarische productie plaats vinden met alle positieve gevolgen vandien.
Men kan dan vervolgens constateren dat de agrarische kolonisatie van de
Oriente door de nationale leiders steeds meer genoemd wordt als een binnen
het kader van de landhervorming noodzakelijke complementaire maatregel (12).

Vanaf 1961 kunnen we constateren, dat de Inter American Development Bank
(IDB) grote leningen verstrekt voor het uitvoeren van kolonisatieprojecten in de Oriente van alle vier de Andeslanden. Ook bij de IDB leefde de
gedachte dat men de problemen in de agrarische sector van Colombia, Ecuador en Perú beter niet kon aanpakken via het verdelen van de grond in de
traditionele, in cultuur gebrachte regio's, doch door het treffen van meer
op de productie gerichte maatregelen in het kader van een kolonisatieprogramma. Voor Bolivia deelde de IDB de standpunten van de Staat betreffende
het verlagen van de bevolkingsdruk in de Sierra en het stimuleren van de
agrarische productie, door middel van grootscheepse kolonisatie.
In alle vier de landen wordt de agrarische kolonisatie van overheidswege
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omschreven als een politiek, die complementair is aan de landhervorming.
Met betrekking tot de Boliviaanse situatie kan men inderdaad stellen, dat
ten tijde van de uitvoering van de landhervorming de kolonisatiepolitiek
duidelijk een aanvullend karakter had.
In het geval van Colombia en Ecuador is het echter duidelijk, dat kolonisatie gehanteerd is als een alternatief voor de landhervorming en niet
als een complement. Dit laatste gold ook voor Perú in de periode 19631968. Na de coup d'état van 1968 wordt aan het uitvoeren van kolonisatieprojecten in de Oriente een geringere rol toebedeeld dan in de voorgaande
periode het geval was. De belangstelling van de Staat was primair gericht
op het uitvoeren van het landhervormingsprogramma en het uitvoeren van industriële projecten.

In de nu volgende hoofdstukken zullen voor elk land de meest relevante
kenmerken van de van overheidswege gevoerde kolonisatiepolitiek belicht
worden, alsmede de ontwikkelingen die in de gedirigeerde projecten plaats
vonden.
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HOOFDSTUK II. DE AGHARISCHF KOLONISATIEPOLITITK

ΓΝ COLOMBIA.

In de geschiedenis van de agrarische kolonisatiepolitiek in Colombia vi
geert 1961 als kenmerkend jaar. In dat jaar wordt het Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraria (INCORA) opgericht. Het INCORA hield
zich vanaf die datum bezig met zowel

landhervorming als kolonisatie,

activiteiten die voordien nooit in één overheidsorgaan gebundeld waren.
Kenmerkend is ook, dat het INCORA zich binnen de kolonisatiepolitiek
niet bezig heeft gehouden met de colonización dirigida (door de Staat
geplande en uitgevoerde kolonisatie), doch uitsluitend met de colonización orientada (assistentie aan reeds gevestigde spontane kolonisten).
De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de negatieve ervaringen, die
in de periode 1959-1961 opgedaan waren met de colonización dirigida.

De informatie in het hiernavolgende zal zich toespitsen op de kolonisatiegebieden in het tropisch regenwoud van de Oriente, met name de regio's Caqueta en Meta/Vaupés. De activiteiten van het INCORA in het aan
Ecuador grenzende gebied van de Putumayo betreffen weliswaar ook een
tropisch regenwoudgebied, maar deze hebben lang niet zo'η omvang als in
de drie eerder genoemde regio's. Zij zullen slechts beknopt besproken
worden. De kolonisatie-activiteiten van het INCORA in de aan Venezuela
grenzende regio van Arauca zullen niet worden behandeld, daar dit ge
bied niet specifiek behoort tot de zone van het tropisch regenwoud, die
in Colombia haar meest noordelijke limiet kent tussen 2° - 3° noorder
breedte.

II.1. De kolonisatiepolitiek tot 1961.

Een van de redenen waarom het oostelijk laagland in Colombia lange tijd
'terra incognita' bleef, is dat men in Colombia van de Pacifische kust
naar de Atlantische kust kon reizen zonder daarvoor de Oriente te hoe
ven doorkruisen. Vooral voor de Spaanse Conquιstadores was dit gunstig.
Hun interesse in de Oriente was marginaal en beperkte zich tot enkele
'Eldorado'-achtige penetratiepogingen, die tesamen met enkele missio
naire activiteiten niet ingrepen in het landschap van het tropisch re
genwoud .
Pas aan het einde van de vorige eeuw kwamen er missie-activiteiten op
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gang, die veranderingen in het landschap teweeg brachten. In 1Θ96 wer
den Capucijner-monniken uit Catalonië naar het Pasto -gebied in het
zuiden van Colombia gezonden. Vandaar uit stichtten zij een rij van nederzettingen aan de voet van de Cordillera Oriental. Deze, in de piedemonte gelegen, plaatsen zijn onder andere Florencia, Puerto Limón en
Belén. In 1912 werd Puerto Asís in Putumayo als voorpost gesticht. De
bedoelingen van de missionarissen waren om dit gebied te ontsluiten en
de indianen te beschermen tegen de wrede praktijken van de caucheros
(rubberverzamelaars) (Brücher, 1968, p. 23 e.V.).

De missie-activiteiten sloten aan op de penetratiepogingen van het handelskapitalisme, die vanaf +_ 1850 vanwege de kinine-'boom', in oostwaartse richting plaatsvonden. Het verzamelen van kininebast liep echter af rond 1890, vanwege de afnemende opbrengsten door de roofbouw en
de toenemende concurrentie vanuit Z.O. Azië. Door de korte periode van
deze hausse en het

roofbouwkarakter ervan bleven van deze verzamelac-

tiviteit weinig fysieke indrukken in het tropisch regenwoud achter. Dit
gold ook voor de rubber, waarvan de 'boom' samenviel met het einde van
de kinine-periode. Vanwege de concurrentie van steden als Manaus en
Iquitos en vanwege het feit dat de Colombiaanse rubber van mindere kwaliteit was, kende men in de Oriente niet de rubber-'boom'-steden, zoals
in Brazilië en Perú. Het door de Cia. Colombia in 1865 gestichte Uribe,
bijvoorbeeld, is zo goed als geheel weer vervallen.
Een van de gevolgen echter was wél het decimeren van de indianenbevolking. De Peruaanse rubbermaatschappij Casa Arana drong Colombia binnen
in het gebied ten oosten van Putumayo en Caqueta en daarbij brachten de
caucheros een groot aantal indianen om het leven, geschat wordt zelfs
ongeveer 20.000 (Brücher, 1968, p. 26).

De exploitatieve kinine- en rubber-activiteiten kunnen niet als kolonisatie betiteld worden. De agrarische kolonisatie begon in feite pas na
1932 (als we afzien van enkele mislukte, door de Staat gesponsorde
pese kolonisatiepogingen

Euro-

in de vorige eeuw). In 1932 marcheerden Perua-

nen hol Colombiaanse territorium bij Leticia binnen met de bedoeling
\u'[

£ti. Amazone-trapezium te annexeren. Het conflict tussen de twee

I linden werd geregeld bij het Contratado de Rio de Janeiro in 1932, waar4.1

bij Colombia terrein in de Oriente moest afstaan aan Perú. Al eerder
had Colombia grondgebied verloren en wel in 1903 bij de afscheiding
van Panama.

Een en ander was voor Colombia aanleiding om nog in 1932 te beginnen
met de bouw van twee paswegen in het zuiden van het land, omdat bij het
Leticia-conflict gebleken was, dat vooral het gebrek aan penetratiewegen naar de Oriente de manoeuvres voor de nationale troepen bemoeilijkt
had. Er werd een weg aangelegd van Pasto

naar Putumayo en van Garzón-

Altamira naar Caqueta. De aanleg van deze wegen en het stichten van
militaire bases als Puerto Leguízamo, La Tagua en Tres Esquinas, betekende het begin van de agrarische kolonisatie in het tropisch regenwoud van de Oriente. Het gebied ten noorden van het Amazone-bekken, de
Llanos Orientales, werd pas in de jaren vijftig vanuit Villavicencio en
San Martín ontsloten.

De aanleg van de paswegen naar Putumayo en Caqueta was niet de enige
factor die het op gang komen van de kolonisatie in die gebieden stimuleerde. Een andere factor is geweest de, sinds het begin van deze eeuw,
optredende verscherping van het minifundiaprobleem in Cauca, Huila en
Marino, departementen die grenzen aan Putumayo en Caqueta. Minifundisten die het niet meer konden bolwerken werden dagloner in de agrarische
sector, gingen de mijnbouw of wegenbouw in, verhuurden zich als rubberverzamelaar of werden kolonist in het oostelijk laagland. Dit laatste
alternatief lag hoe langer hoe meer voor de hand in de jaren '20-'30,
toen zich in toenemende mate moeilijkheden met hacendados voordeden.

Voordat er nader wordt ingegaan op het verdere verloop van de kolonisatie tot aan het moment, dat het INCORA diverse activiteiten is gaan ontplooien, zullen we eerst aandacht schenken aan de activiteiten, die de
overheid vanaf de onafhankelijkheid heeft ontplooid ten aanzien van
kolonisatie in de Oriente.

In tegenstelling tot andere landen in het Andesgebied kende Colombia
al vroeg een wetgeving ten aanzien van kolonisatie, nl. vanaf 1823
(INCORA, 1974-b, IV-E-2). Tussen 1823 en 1905 werden zelfs tal van wetten over kolonisatie uitgevaardigd. De bedoeling was om de kolonisatie
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te bevorderen, maar verder dan enige pogingen met Europeanen en Noordamerikanen is de overheid in de praktijk niet gekomen. Organen om de
wetten toe te passen, werden niet gecreëerd. De enige toepassing bestond uit het uitgeven van grond in kolomsatiegebieden.
In 1910 kwam daar verandering in. In dat jaar werd in Caqueta begonnen
met het eerste gedirigeerde kolonisatieproject. Per decreet 208 werd
overgegaan tot ontwikkeling van een Colonia Agrícola. De kolonisten
kregen wat geld en werktuigen en moesten verder met wat het bos hun
bood (dat was toen nog voornamelijk rubber) zien rond te komen. Een
van de bedoelingen van de overheid was om vanuit dit centrum indianen
in Caqueta te kunnen bekeren.
In 1913 vond uitbreiding van dit project plaats naar Putumayo, waar
een Junta de Immigración werd gesticht, die zich bezig ging houden met
de uitgifte van grond met een oppervlakte van maximaal 50 ha. Nieuwe
wetten volgden elkaar nu snel op. In 1922 werd per Ley 114 in elk departement 100.000 ha. baldías (niet in cultuur gebrachte grond) gereserveerd voor kolonisatie van regeringswege of door buitenlandse ondernemingen. In 1923 werd Ley 100 uitgevaardigd waarin gesproken werd over
'vigilancia de los territorios nacionales' (veiligstelling van het nationale grondgebied) door middel van kolonisatiecentra. Deze wet werd in
1926 gevolgd door Ley 74 waarbij het Instituto Agrícola Nacional werd
opgericht, voornamelijk ter uitvoering van studies en onderwijsprogramma's in de kolomsatiegebieden. Een jaar later werd deze taak aangevuld met het verstrekken van credietfaciliteiten. In 1928 (Decreto
839/38) werd de kolonisatie verregaand gereguleerd ten aanzien van:
selectie van de kolonisten, organisatie en structuur van de kolonie en
ondersteuning van de kolonist. In de jaren '40 en '50 werd het een na
het andere kolonisatie-instituut opgericht. In 1944 kwam er de Caja de
Crédito Agrario Industrial y Minero en in 1948 het Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal (ter verhoging van de voedselproductie, vermindering van de werkloosheid en nationale exploitatie
van het bos). Dit werd vervangen in 1953 door het Instituto de Colonización e Inmigración, waarvan de functies drie jaar later aan de eerder
genoemde Caja de Crédito Agrario (kortweg: Caja Agraria) werden overgedragen.
Ondanks de verregaande verfijning m
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de kolonisatiewetgeving waren de

successen bescheiden. Er werd tussen 1910 en 1947 in het kader van gedirigeerde kolonisatieprogramma's wel een aantal kolonies gevestigd in
Cundinamarca en Chocó (b.v. Sumapaz in 1928, en Bahía Solano in 1935)
maar geen van alle waren 7e erg levensvatbaar, terwijl het aantal geplaatste kolonisten gering was.

Vanaf 1956 was de Caja Agraria het voor kolonisatie verantwoordelijke
instituut. In dat jaar nam het de functies over van het met verlies
geliquideerde Instituto de Colonización e Inmigración. De Caja ontbeerde
een goede organisatie en zorgvuldig omschreven doelstellingen. De voornaamste taak zag de Caja Agraria zelf in het opnemen van Violenciaslachtoffers in de door haar gesponsorde kolonisatieprojecten. Als gevolg van de Violencia (de burgeroorlog tussen 1948-1958) waren tienduizenden boeren naar de minder onveilige steden getrokken. In de
Oriente vond de Violencia alleen plaats in de savannes van de Llanos
Orientales, waarbij echter wel 10% van de bevolking gedood werd en
400.000 stuks vee werden afgeslacht, een situatie die tot 1953 de kolonisatie in dit gebied volledig heeft geblokkeerd (Brücher, 1968, p. 32).

Voor de Violencia-ontheemden creëerde de Caja Agraria een Oficina de
Rehabill tacιon. Het ging hier voornamelijk om de in steden wonende
vluchtelingen, die in een kolonisatieproject geplaatst zouden worden.
Aan de oostzijde van de Cordillera Oriental entameerde de Caja Agraria
projecten in Caqueta, Ariari en Sarare. Deze waren geen succes. De kolo
nisatie werd namelijk begonnen zonder de vereiste voorstudies en zonder
dat er gezorgd was voor voldoende infrastructuur en penetratiewegen.
De activiteiten van de Caja beperkten zich tot het geven van crediet
(5000 pesos per gezin) en het (onoordeelkundig) perecieren van de
grond. De kolonisten vormden geen homogene groep, zodat het moeilijk
was een sociale organisatie van de grond te krijgen. In de periode
1959-1961 werden in totaal 1300 families door toedoen van de Caja Agraria
in kolonisatieprojecten geplaatst. Velen verlieten de kolonies weer en
van degenen die bleven was het merendeel in 1973 nog steeds geld schul
dig aan de Caja, een indicatie dat het bestaan van deze kolonisten niet
florissant was.
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Ondanks de goede wetgeving op kolonisatiegebied kon men in de preINCORA periode dus constateren, dat er magere resultaten geboekt waren, wat betreft aantallen kolonisten en uitgegeven bedrijven. Het
INCORA zelf evalueerde de oorzaken hiervan als volgt: er was te weinig coördinatie tussen de diverse organen, te weinig continuïteit, te
weinig realistische planning, gebrek aan financiële middelen voor de
diverse organen, inefficiente percelenng, te weinig supervisie,
slechte selectie van de kolonisten in gedirigeerde projecten en tenslotte een toenemende geneigdheid bij de kolonist om bij stijgende
grondwaarde zijn perceel te verkopen (INCORA, 1974-a, p. 417 e.V.).

In 1961 nam het INCORA de kolonisatie-activiteiten van de Caja over.
De Caja bleef echter wel een gedeelde financiële supervisie behouden
met betrekking tot het in kolonisatieprojecten geïnvesteerde en nog
te investeren kapitaal.

II.2. De kolonisatiepolitiek na 1961.

De landhervormingswet Ley 135 van 1961 was niet van toepassing op
intendencias en comisarias, de zgn. Territorios Nacionales, en ook
niet op departementen die nog geen 10 jaar oud waren. (1). Dit sloot
de hele Oriente, met uitzondering van het noordelijke departement
Boyacá, van landhervorming uit. Grootgrondbezit in met name de piedemonte werd dus niet onteigend. De conflicten tussen grootgrondbezitters
en kleine spontane kolonisten afkomstig uit de centrale delen van Colombia bleven dan ook m e t uit. De opvatting van de kolonist, ingegeven door de geest van de wet, was dat land van degene is, die het cultiveert, iets dat in de Sierra wettelijk ook klopt.
Ongebruikte delen van de door extensieve bedrijfsvoering gekenmerkte
latifundia werden in de piedemonte na 1961 dan ook al dan niet bewust
regelmatig door kolonisten bezet, waardoor conflicten met de grondeigenaren ontstonden, vooral in het gebied van A n a r i . Als gevolg van
de vaak gebrekkige percelenng kwamen conflicten tussen kolonisten
onderling ook voor. Kolonisatie - niet landhervorming - was het enige
voor het INCORA mogelijke middel om activiteiten in de Oriente te ontplooien. Het instituut vond in de wetgeving van 1961 helaas echter
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weinig duidelijke en gedetailleerde uitspraken inzake kolonisatie. Dit
hield onder meer in dat het INCORA zelf doelstellingen van agrarische
kolonisatie moest formuleren.

De definities van kolonisatie, die door het INCORA gehanteerd zijn,
geven de moeilijkheid aan, die bestaat wanneer kolonisatie gezien moet
worden in het licht van bestaande sociale verhoudingen in de agrarische
sector. In een omschrijving van 1974 presenteerde het INCORA de kolonisatie als een op zichzelf staand fenomeen: "

el asentamiento de

grupos humanos en terrenos baldíos que mediante la explotación de recursos naturales buscan mejorar su nivel de vida e incorporar dichos
terrenos a la Economia Nacional" (

de vestiging op niet in cul-

tuur gebrachte grond van groepen mensen, die door het benutten van de
natuurlijke hulpbronnen hun levenspeil proberen te verhogen, en daardoor deze grond incorporeren in de nationale economie; INCORA, 1974-a,
p. 1 ) . Op zich is er uiteraard niets tegen deze definitie. Wanneer we
deze echter vergelijken met een omschrijving van kolonisatie uit 1976,
dan blijkt duidelijk de frustratie van het INCORA, als gevolg van de
langzamerhand volledig stagnerende agrarische hervorming: kolonisatie
fungeert "

corno un medio de propociar la ampliación de la frontera

agrícola y de contribuir a la solución de los problemas de orden
económico y social imperantes en el sector rural" (

als een mid-

del om de verlegging van de landbouwgrens te bevorderen en bij te dragen aan het oplossen van de economische en sociale problemen in de
agrarische sector; INCORA, 1976, p . l ) . In dezelfde publicatie geeft
het INCORA de oorzaken aan van het migreren naar een kolonisatiegebied:
demografische druk in de regio van herkomst, socio-politieke conflicten,
concentratie van grondbezit, schaarste aan grond en werkloosheid. Gaf
de definitie van 1974 nog uitsluitend een 'pull-element' als motiverende factor voor agrarische kolonisatie aan, in 1976 voert men uitsluitend 'push-factoren' aan.

Deze zienswijze is ongetwijfeld van invloed geweest op de werkwijze van
het INCORA, waaraan we thans nader aandacht zullen schenken. Vanaf het
begin van zijn bestaan heeft het INCORA (1974-a, p.3) met betrekking
tot de kolonisatie drie basisvormen onderscheiden, nl.:
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- Spontane Kolonisatie: kolonisatie zonder., Staatsinmenging. Deze leidt
volgens het INCORA niet tot een verbetering van het levenspeil.
- Gedirigeerde Kolonisatie: kolonisatie die het gevolg is van een beslissing van de Staat, welke het proces ook verder voorbereidt en
begeleidt. Een voorbeeld hiervan is de kolonisatie-activiteit van
de Caja Agraria (1959-1961).
- Georiënteerde Kolonisatie: hierbij verleent de Staat steun van technische en sociaal-economische aard aan spontane kolonisten, zonder
daarbij het persoonlijk initiatief sterk te limiteren.

Gezien de ongunstige ervaringen van de Caja Agraria in het verleden
opteerde het INCORA voor het model van de georiënteerde kolonisatie
(ook wel gecontroleerde kolonisatie genoemd). Diverse malen is er van
INCORA-zijde op gewezen dat spontane kolonisatie een negatief verschijnsel is en derhalve afgeremd moet worden. (2).
De taken die het INCORA zich stelde voor wat betreft deze georiënteerde kolonisatie waren voornamelijk: verlening van bezitstitels, technische assistentie, het geven van cursussen, credietverlening, uitbreiding van de cultuurgrond en het veebestand, invoering van speciale
cultures (oliepalm en rubber), invoering van nieuwe economische activiteiten (zoals het houden van pluimvee en varkens), het oprichten van
coöperaties, het ondersteunen van de acción comunal (gemeenschappelijke
werkzaamheden uitgevoerd door de kolonisten), het aanleggen van wegen
en het bouwen van scholen en posten voor gezondheidszorg (Brücher,
1968, p. 137).

De voornaamste taak van het INCORA in de aanvangsperiode was de percelering en de uitgave van bezitstitels. Tot 1970 was de politiek om
grond voornamelijk aan individuele families uit te geven, de unidad
agrícola familiar. De voorwaarden, die gesteld werden aan kolonisten
die voor zo'n unidad agrícola in aanmerking wilden komen, waren de
volgende:
1. men moest op het perceel wonen en het zelf bewerken.
2. men moest zich goed gedragen en geen alcohol drinken (althans niet
in de buurt van bestuursbarakken).
3. voor het verkrijgen van eigendomspapieren zou minstens de helft van
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de grond binnen 5 jaar in cultuur gebracht moeten zijn.
4. een deel

van het perceel zou men moeten aanwenden voor het verbou-

wen van bepaalde gewassen.
5. men moest geen schuld hebben bij het INCORA of de Caja Agraria.
6. voor wat betreft het verbouwen van de producten moesten de richtlijnen van het INCORA en het Ministerio de Agricultura worden opgevolgd.
7. de grond zou niet aan derden mogen worden verkocht voordat de eigendomspapieren waren verkregen.
8. in zo'n geval, zou het INCORA het perceel mogen kopen.
9. men zou niet langer dan een maand afwezig mogen zijn, anders zou
het perceel verbeurd worden verklaard.
10. de kolonist zou een boete krijgen of het perceel kwijt raken als hij
van voornoemde regels zou afwijken (INCORA, 1974-a, pp.462 e.V.).

In de periode 1961-1970 werd 97,2% van de door het INCORA verdeelde
grond aan individuele kolonistenfamilies uitgegeven en slechts 2,8%
aan productiecoöperaties, de cooperativas agrícolas. Pas toen er meer
fondsen via de International Development Bank (IDB) en de International
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) werden verworven, kregen de coöperaties wat meer aandacht. Het INCORA behoefde zich toen
niet meer hoofdzakelijk te beperken tot het perceleren.

Er zijn drie credietinstellingen, die diensten verlenen in de kolonisatiegebieden: het INCORA, de Caja Agraria en de Banco Ganadero (Veeteeltbank). De kolonisten kregen achtereenvolgens te meiken met drie
verschillende typen agrarisch crediet. Het eerste type is het crédito
consolidado, van 1959-1961 verstrekt door de Caja Agraria, later door
het INCORA. Dit crediet is bedoeld voor kosten, die de kolonist maakt
bij het schoonmaken van een stuk bos, het planten van 'cultivos transitorios' en het bouwen van een huis. Bij het aflossen van dit crediet
in de INCORA-periode bleken diverse problemen te zijn ontstaan. Om te
beginnen was een deel van het crediet niet meer te achterhalen, omdat
het gegeven was aan mensen die het kolonisatieproject na ontvangst
meteen weer verlaten hadden. De reden hiervan was dat de Caja vanaf
1959 geen enkel ander selectiecriterium op potentiële kolonisten had
toegepast dan dat het om Violencia-vluchtelingen moest gaan en vaak
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betrof dit mensen zonder agrarische ervaring. Daar kwam echter bij dat
door de slechte percelenng nogal wat kolonisten overgeplaatst moesten
worden, dat het crediet voor de bouw van een huis onvoldoende bleek te
zijn, dat gezondheidsproblemen de productie en dus ook de mogelijkheid
om op tijd af te lossen verlaagden en dat de te betalen rente al bij
voorbaat was ingehouden, zodat de kolonist minder aan crediet kreeg
toebedeeld dan waarop hij had gerekend (INCORA, 1974-a, pp.252 e.V.).

In Caqueta en Meta werd door de Caja Agraria en het INCORA voor de periode 1962-1965 een nieuw credietprogram ingevoerd: het crédito dirigido.
Het geld was afkomstig van de Caja, terwijl het INCORA met zijn Fondo
de Garantía borg stond voor de uitgegeven leningen. Dit laatste is niet
voor niets geweest, omdat uit dit fonds een deel van oninbare schulden
aan de Caja terugbetaald werd. Het crediet was gericht op de verbetering van de bedrijfsvoering en met name op de aanschaf van vee. De credieten waren echer zeer kortlopend, met een hoge rente en een fikse
boete bij het niet op tijd aflossen van de schuld. In het algemeen
heeft dit type crediet weinig succes gehad, met name als gevolg van de
geringe ervaring van de kolonisten (INCORA, 1974-a, p. 254).
De derde credietsoort is het crédito supervisado. De verstrekking hiervan is in 1964 begonnen met een lening van US-AID aan het INCORA van
10 miljoen US $, die werd uitgebreid in 1966 met 8,5 miljoen US $. In
1974 kwamen daar nog leningen bij van het Development Loan Fund, de
Banco Ganadero en het Fondo Financiero Agrario. Dit type crediet heeft
meer succes dan de andere twee, omdat het INCORA zijn activiteiten wat
uitbreidde (planning, technische en sociale assistentie en supervisie
over het crediet) en omdat de fondsen wat ruimer zijn geweest dan voorheen.
De Banco Ganadero tenslotte, heeft een\Fondo Rotatorio, waarmee samen met
de Wereldbank vanaf 1971 een veeteeltproject is gestart in Caqueta.

Een van de moeilijkheden, die zich bij alle genoemde credietprogramma's
voordoet is het klassieke probleem dat men zonder bezitstitel niet of
slechts met moeite voor crediet in aanmerking komt. Voor het verkrijgen van zo'η titel moet de kolonist evenwel minstens 2/3 van zijn be
drijf bebouwd hebben. Het INCORA geeft niet minder dan 25 ha. grond
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uit en houdt het liefst 50-70 ha. aan. Dit betekent dat de kolonist zo
snel mogelijk minstens 16-17 ha. bebouwd moet zien te krijgen, iets waarvoor hij echter crediet nodig heeft. De vicieuze cirkel is voor de kolonist zo een feit geworden. De meeste kolonisten komen qua aantal bebouwde
hectare de 10 niet te boven. De dwang om snel minstens 2/3 van het bedrijf
in exploitatie te hebben, leidt er toe dat velen na één of twee rijst- en
maïsoogsten zoveel mogelijk gras inzaaien, zonder in staat te zijn er
koeien op te zetten. Het resultaat is de aanblik van grote weidevelden zonder één stuk vee. Kolonisten, die geen geld hebben om koeien te kopen, moeten hun eerst ingezaaide weide vaak weer benutten om rijst of maïs aan te
planten.
Aan de andere kant echter wordt in veel gevallen de grootte van het bedrijf
beperkt, gezien de kosten verbonden aan het verkrijgen van de grondbezitstitel. Deze kosten (US $ 2.50 per ha.) treden alleen op indien de oppervlakte groter dan 50 ha. is. Uit geldgebrek breiden veel kolonisten hun bedrijf daarom niet boven deze grens uit. Volgens een aantal Colombiaanse
deskundigen is evenwel een bedrijf kleiner dan 50 ha. op den duur economisch niet rendabel. In hoofdstuk VI zullen wij nog zien, dat dit een veronderstelling is die op verkeerde uitgangspunten berust.

Zoals eerder opgemerkt, hield het INCORA zich tot + 1970 hoofdzakelijk bezig met perceleringskwesties en de uitgifte van bezitstitels, terwijl er
daarnaast wat kleine credietprogramma's waren. In 1969 sloot het INCORA
een contract met de IDB (lening 197/SF-CO), waardoor het een crediet verkreeg van 10,8 miljoen US $ (Fondo para Operaciones Especiales) voor steun
aan spontane kolonisten in Sarare (project Arauca 1) en in Ariari-Guëjar
(project Meta 1 ) . Dit crediet kreeg een looptijd van 25 jaar, waarvan de
eerste 5 jaar aflossingsvrij waren. De rente bedraagt 2 1/4% per jaar,
terwijl vanaf 1975 ook commissie van 1/2% per jaar is verschuldigd over niet
afgeloste leningen. De projectduur was 4 jaar, maar werd later gesteld op
6 jaar.
Het INCORA verplichtte zich om voor 17.055.400 miljoen US $ in de genoemde
projecten deel te nemen. De bijdragen van de kolonisten zelf werden geschat
op 8.044.500 miljoen US $. De totale som van de geplande investeringen in voor-1
noemde projecten bedroeg dus 35,9 miljoen US $. Dit betekende dat de mogelijkheden voor het INCORA sterk werden verruimd en aandacht kon worden besteed aan de bouw van wegen, medische posten en opleidingscentra. Verder
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worden de kolonisten sindsdien ondersteund door technische hulp en credietverlening (INCORA, 1974-a, pp.339 e.V.).

Het is interessant om de uitgavenposten van de IDB te vergelijken met die
van het INCORA voor de projecten Arauca 1 en Meta 1.

TABEL XI. HET INVESTERINGSPLAN VAN HET INCORA EN DE IDB VOOR ARAUCA 1 EN
META 1.

Posten

IDB

- wegen

69.2%

0.3%

8.7%

7.1%

20.8%

78.3%

-

0.1%

- medische en onderwijsk. assistentie
- technische assistentie en crediet
- bosbouw
- inspectie
- administratie kosten
- rest

1

INCORA

%

-

12.1%

0.3%

2.1%

100.0%

100.0%

(Bron: Bewerking van data uit INCORA, 1974-a)

Dan blijkt dat ruim 69% van het IDB-aandeel in de twee projecten wordt be
steed aan de aanleg van wegen, terwijl dit percentage voor het INCORA maar
0.3 bedraagt. Daarentegen spendeert het INCORA weer veel meer aan techni
sche assistentie en crediet. Men kan zich afvragen waarom de IDB zoveel
van haar budget investeert in de aanleg van wegen. In principe

komen voor

de beantwoording van deze vraag twee, van elkaar nogal verschillende antworoden in aanmerking.
Het eerste antwoord zou kunnen zijn, dat de IDB de voorwaarden wil schep
pen, waarbinnen de kans zo groot mogelijk is, dat de kolonisten hun IDBlening kunnen aflossen. Die kans wordt groter naarmate kolonisten meer van
hun producten kunnen transporteren en verhandelen. Wanneer dit het motief
is dan is 1 het echter vreemd dat aan technische assistentie en crediet van IDBzijde relatief weinig aandacht wordt besteed. Dit zou betekenen, dat de
IDB een betting on the strong strategie volgt. Een dergelijke politiek ів
door de IDB inderdaad lange tijd gevoerd.
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Het tweede mogelijke antwoord op de eerder gestelde vraag gaat hier echter
tegenin. Dit zou kunnen luiden, dat de IDB niet mikt op een betting on the
strong, maar een politiek voert die leidt tot spreiding van de rurale armoede. Deze politiek zou inhouden dat door de wegenbouw en de daardoor op
gang gebrachte migratie wel de sociale en politieke spanningen in de gebieden waar de kolonisten (vooral minifundistas) vandaan komen, verminderd
worden, zonder echter dat er onder de kolonistenbevolking (die onvoldoende
ondersteuning krijgt) welvaart ontstaat.
Dat dit laatste antwoord wellicht aannemelijker is dan dat van de eerder
genoemde betting on the strong-politiek, kan verder uiteen worden gezet
aan de hand van een aantal activiteiten in Caqueta, van de op dezelfde
lijn als de IDB opererende IBRD.

II.3. De kolonisatie in Caqueta en Putumayo.

Het zuidoosten van Colombia kent al vanaf 1932 spontane kolonisatie van
enige betekenis en wel vooral in de intendencia Caqueta. Deze kolonisatie
vond plaats vanuit het in 1902 gestichte, en in de piedemonte gelegen
Florencia. De omvang ervan werd versterkt door de in 1959 gestarte werkzaamheden van de Caja Agraria. De Oficina de Rehabilitación van de Caja
had haast om de door de Violencia ontheemden (waarvan 90% een urbane achtergrond had) in het rustige Caqueta te vestigen. Daar de Caja haar budget niet mocht aanwenden om wegen naar kolonisatieprojecten aan te leggen,
werden de eerste vestigingen geïsoleerd in het dichte oerwoud gesticht:
Maguaré en La Mono. Het wat later gestichte Valparaiso had het voordeel
van locatie aan een rivier, de Pescado (Brucher, 1968, p. 134).

Op de mislukking van het Caja-kolonisatieproject werd reeds eerder ingegaan.
In 1962 nam het INCORA het project

van de Caja over en herdoopte het tot

'proyecto Caqueta no. 1'. Gedirigeerde kolonisten werden toen gelijkgesteld
met spontane. Credietzones werden opgericht rond Florencia: Morella, Paujil,
La Mono, Maguaré en Valparaiso. Iedereen met een grondbezitstitel kon van
de credietfaciliteiten gebruik maken.
In 1964 werd met behulp van AID-fondsen gestart met het credito supervisado
ten behoeven van 4755 kolonistenfamilies. Het INCORA hield zich, in tegenstelling tot de Caja, wel bezig met de bouw van wegen. Vanuit Florencia
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werd een begin gemaakt met de bouw van de Carretera Marginal, richting
San José in het zuiden van Caqueta en Puerto Rico aan de Rio Guayas in
het noorden, een afstand van +_ 150 km. Inmiddels is dit traject van de
Carretera Marginal gereed gekomen. (3).

In de concentratiegebieden van het INCORA (La Mono, Maguaré en Valparaiso)
is de oppervlakte van de cultuurgrond toegenomen van 6165 ha. in 1962 tot
+ 580.000 ha. in 1972 (Bonilla, 1966t р. 4Θ; INCORA, 1974-a, p. 211).
Het grootste deel ervan werd beplant met rijst en maïs. Een van de nieuwe
cultures die het INCORA in dit gebied introduceerde was de palma africana.
De pitten van deze palm leveren olie op. Het afval van de trossen wordt
gebruikt om een oventje te stoken dat energie voor de oliepers levert. De
gekraakte pitten gebruikt men om wegen mee te verstevigen en de bladeren
van de palm tenslotte kan men als dakbedekking aanwenden. Kortom, het product heeft een lage 'weight-loss-ratio'.
Veel kolonisten werden door het INCORA verplicht om 2-3 ha. van hun bezit
aan te wenden voor het planten van de palma africana. In totaal werden
700 ha. beplant, maar als gevolg van een plantenziekte bleef daarvan na
enige tijd nog maar 200 ha. over. Daarvan was het probleem dat de met palmen aangeplante stukjes grond te dispers gelegen waren om goed verzorgd
te worden. Daar kwam nog bij dat de rijpe vrucht binnen 4Θ uur verwerkt
moet worden, omdat anders kwaliteitsverlies optreedt.
De slechte infrastructuur maakte dit vaak onmogelijk. Palma africana wordt
nu alleen nog op een proefboerderij van INCORA verbouwd,; op de kolonistenbedrijven is het gewas afgestoten.

Een ander probleem ontstond bij de pogingen van het INCORA om coöperaties
op te richten. In het algemeen zijn die weinig succesvol verlopen door
wantrouwen van de zijde van de kolonisten (waarvan 53% uit het departement
Huila komt). Beter slaagde het INCORA erin om de gemeenschappelijke activiteiten van de bewoners van de kolonistendorpen te bevorderen, zoals het
bouwen van een brug en het verbeteren van het wegdek. Voor deze 'acción
comunal' krijgt men eventueel een prijs uitgereikt.

In 1971 kreeg het INCORA-program in Caqueta een nieuwe impuls door de sluiting van een contract met de IBRD (lening 739-CO). Het ging hierbij om
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8.1 miljoen US $ toegewezen aan het INCORA, de Ca.ia Agraria en de Banco
Ganadero, waarbij eerstgenoemde instantie voor de coördinatie verantwoordelijk werd gesteld. De aflossingsperiode ging in 1975 in en loopt af in
1990. De jaarlijkse rente is 7 1/4% met 3/4% boete op niet afgeloste leningen. Fase 1 van dit contract liep tot 1975 en had ten doel 3500 families met crediet te bereiken. De eisen waaraan de kolonist moet voldoen
om in aanmerking voor een crediet te komen, zijn: hij moet Colombiaan
zijn van boerenafkomst, voor zijn inkomen afhankelijk zijn van grondbezit, niet meer dan 300.000 pesos

hebben als kapitaal en minder dan 300

ha. land bezitten, maar wel minstens 50 ha., waarvan 10 ha. in weide. Het
maximale crediet bedraagt 120.000 pesos, waarvan 70% wordt uitgekeerd in
de vorm van fokvee en 30% op naam van de kolonist op een bankrekening
wordt gestort. Dit gedeelte wordt voor allerhande dingen gebruikt. Het
beheer van de bankrekening is in handen van de kolonist en van de Jefe
Zonal (regionale directeur) van het INCORA (INCORA, 1974-a, pp.342 e.V.).

Het totale investeringsplan van het IBRD-INC0RA project in Caqueta blijkt
uit onderstaande tabel.

TABEL XII. HET INVESTERINGSPLAN VAN DE IBRD EN HET INCORA IN CAQUETA.

Posten

IBRD

- wegen

51.0

- medische en onderwijsk. assistentie
- crediet
langlopend
kortlopend

(%)

INCORA(%)

29.5

5.1

3.0

32.5

45.2

32.5

18.7

-

26.5

- administratiekosten

1.5

- rest

9.9
100.0%

22.3

_
100.0%

(Bron: Bewerking van data uit INCORA, 1974-a)

Ook de IBRD spendeert in dit project het grootste deel van het budget
(evenals de IDB volgens tabel XI dat deed) aan de bouw van wegen (respectievelijk 51% en 69,2%). Een aspect van de IBRD-politiek in Caqueta
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kan het voorheen gedebiteerde argument van de gespreide armoede wellicht
nog iets onderbouwen. Een clausule in fase 2 (1975-1978) van het IBRDINCORA contract voor Caqueta luidt, dat geen credi et meer verleend mag
worden aan kolonisten, die reeds meer dan 25 stuks vee bezitten. Veel kolonisten, die hun bedrijf aan het opbouwen waren, zien nu ineens de credietlijn afgekapt en moeten moeite doen om hun bedrijfje gaande te houden.
Deze politiek van de IBRD leidt tot een spreiding van de armoede onder de
kolonisten.

Overigens kan ter verklaring van de hoge investeringen in wegen door de
IBRD in het Caquetá-project ook nog een ander feit worden aangedragen.
Wij werden hierop attent gemaakt door een INCORA-contactpersoon in Caqueta,
wiens mening wij hieronder weergeven:
"Het is bekend dat de invloed van de VS in internationale financiële
organen (zeker de IDB, maar ook de IBRD) groot is. Caqueta is niet
arm aan natuurlijke hulpbronnen, er is o.a. bauxiet (nog m e t in
exploitatie) en olie (evenmin m

exploitatie).

Olieconcessies be-

strijken het grootste gedeelte van het kolonisatiegebied in Caqueta.
Er is reeds olie aangeboord, maar de putten werden weer verzegeld.
Het is niet ondenkbaar dat de VS een claim op Caqueta wil houden via
de investeringen van de IDB en de IBRD. Immers: door de gesloten lening heeft de Colombiaanse regering een schuld bij de IDB/IBRD, een
situatie waardoor op een gegeven moment druk op de regering kan worden uitgeoefend; het IDB/IBRD-project maakt bovendien het verblijf
van Noordamenkaanse experts in de Oriente van Colombia aannemelijk,
terwijl er via de budgetinvesteringen ook gratis wegen worden aangelegd, die later door buitenlandse oliemaatschappijen gebruikt kunnen
worden, indien men besluit om de olie in met name Caqueta

te gaan

exploiteren."
Het is niet te zeggen in hoeverre deze overwegingen werkelijk een rol gespeeld hebben in de bepaling van de IBRD-politiek. Praktisch gezien, is
deze gang van zaken voor oliemaatschappijen uiteraard veel aantrekkelijker
dan de situatie in bijvoorbeeld het noordoosten van Ecuador, waar (zoals
later zal blijken) de oliemaatschappijen gedwongen waren om grote bedragen
te investeren in het ontwikkelen van de infrastructuur.
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De stand van zaken betreffende het IBRD-INCORA project was in 1974, dat
men 1432 kolonistenfamilies crediet had verschaft, dat wil zeggen nog
lang niet het geplande aantal. Een van de oorzaken hiervoor was, dat het
voor de kolonist niet eenvoudig is om 10 hectare van zijn bedrijf in weide om te zetten, een voorwaarde immers tot het verkrijgen van crediet.
Daarover doet de kolonist gemiddeld zo'n 6 jaar, beurtelings werkend op
zijn eigen bedrijf en op dat van anderen om het familiebudget aan te vullen.

Een merkwaardigheid bij de credietverlening is, dat de kolonist over 70%
van het totale crediet, dat bestemd is voor de aankoop van vee, geen zeggenschap heeft. Functionarissen van het INCORA kopen het vee op markten
in Cordoba, Huila en Valle del Cauca en wijzen het de kolonist toe, die
er verder verantwoordelijk voor is. Zou het INCORA slecht inkopen, dan
moet de boer ervoor opdraaien zonder dat hij bij de aankoop van het vee
medeverantwoordelijkheid heeft kunnen dragen. Een redelijke oplossing zou
zijn indien het INCORA een veemarkt in bijvoorbeeld Florencia zou instellen, waarop de kolonisten hun vee kiezen, een mogelijkheid waarop kolonieten ons in gesprekken steeds wezen.
Het aantal stuks rundvee in Caqueta bedraagt ongeveer 625.000 waarvan er
jaarlijks zo'n 60.732 verkocht worden. Van dit aantal blijven 23.900 stuks
binnen het gebied van Caqueta en bijna 37.000 worden "geëxporteerd", voornamelijk naar Calí. Ook wordt de markt van W.-Colombia vanuit Caqueta jaarlijks
voorzien van 50.000 varkens. Geschat wordt dat er jaarlijks + 7500 stuks
rundvee ongeregistreerd verdwijnen via San Vicente naar Huila. Het probleem met het veetransport is, dat de koeien levend vervoerd worden, omdat er geen koelhuis is in Caqueta (vanwege ontbrekende electriciteitscapaciteit). Tijdens het transport verliest het vee 10% van het gewicht,
een verliespost die door de verkoper moet worden gedragen. Een allereerste
vereiste voor het verder ontwikkelen van de veeteelt in Caqueta is dan ook
het zodanig opvoeren van de electriciteitsvoorziening in Florencia, dat
er een koelhuis gebouwd kan worden.

Een ander probleem is dat veel boeren onvoldoende eigen kapitaal hebben
of te weinig crediet krijgen om voldoende vee op hun weides te zetten.
Dezen gaan dan een contract aan met een handelaar (comerciante), die zijn
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vee op de weide van een kolonist laat grazen. Dit is voor de comerciante
een risicoloos systeem om in 2 1/2 jaar zijn investering met bijna 100%
winst weer terug te krijgen. Het contract heet: sistema de repartir (verdelingssysteem). Het volgende is er een theoretisch voorbeeld van: een
comerciante koopt van iemand 10 kalveren voor een bedrag van 25.000 pesos.
Met een kolonist gaat hij een contract aan waarbij de 10 kalveren op de
weide van de kolonist mogen grazen en door hem worden onderhouden tot ze
geschikt zijn voor de verkoop. Na 2 1/2 jaar hebben de kalveren ieder een
gewicht van gemiddeld zo'n 450 kg. bereikt. Indien de prijs per kilo levend vlees gesteld wordt op 16 pesos, dan is het totale verkoopbedrag
72.000 pesos (10 kalveren van 450 kg. à 16 pesos per kg.) Hiervan wordt
afgetrokken het bedrag dat de comerciante voor de kalveren heeft betaaldt
voordat deze bij de kolonist in de wei gezet werden (25.000 pesos), waarna een bedrag resteert van 47.000 pesos. Dit wordt gelijkelijk verdeeld
tussen kolonist en comerciante. De kolonist krijgt dus 23.500 pesos, maar
heeft in die 2 1/2 jaar wel voortdurend de kalveren moeten verzorgen.
Schatten we de daarmee gepaard gaande kosten op 8.800 pesos (6.300 voor
schoonhouden weiland en 2.500 voor medicijnen), dan houdt de kolonist geen
23.500, maar 14.700 pesos over. Zou de kolonist zelf 10 kalveren via een
overheidslening (à 7%) aangeschaft hebben en di e na 2 1/2 jaar verkocht
hebben, dan zou hij 33.625 pesos winst gemaakt hebben i.p.v. 14.700 pesos
(opbrengst: 72.000 pesos - kosten en rente: 38.375 pesos). Dit is meer dan
het dubbele van het bedrag dat hij via het sistema de repartir krijgt. De
comerciante investeert 25.000 pesos en krijgt na 2 1/2 jaar 48.500 pesos
daarvoor terug, een zeer lucratieve bezigheid. Het zou het INCORA er alles
aan gelegen moeten zijn om deze praktijken (via wettelijk ingrijpen of vla
ruimere credietverlening) te beëindigen, maar tot nu toe gebeurt dit nog
onvoldoende.

Tot slot dient ter wille van een volledig beeld van de veeteelt ook nog
melding te worden gemaakt van de belangrijke rol die het grootbedrijf
LARANDIA in Caqueta gespeeld heeft. De familie Lara is in 1935 nabij Florencia begonnen met een veeteeltbedrijf, dat nu een omvang heeft van 45.000
ha., met 35.000 stuks vee. Brucher (1968, p. 163) vermeldt dat LARANDIA in
1966 ongeveer 30% van de vee-export uit Caqueta voor haar rekening nam. Het
bedrijf had toen 600 arbeiders, die met hun gezinnen op het bedrijfsterrein
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gehuisvest waren (in Puerto Lara aan de Orteguaza). De arbeiders hebben een
hoger inkomen dan de gemiddelde kolonist, ze zijn verzekerd en er is een
arts op het bedrijf aanwezig (Brücher, 1968, p. 125-131). De weilanden van
het bedrijf worden mechanisch schoongehouden van onkruid en zien er dan ook
florissant uit. Ook het vee lijkt van betere kwaliteit dan dat van de kleine kolonist. Men mag derhalve stellen dat LARANDIA in de ontwikkeling van
de veeteelt een voortrekkersfunctie vervuld heeft, temeer daar aankomende
kolonisten voor een gedeelte van de tijd op de hacienda konden worden aangesteld om benodigd kapitaal te verdienen en met vee te leren omgaan. De
rentabiliteit van het bedrijf schijnt echter vrij laag te zijn. LARANDIA
is het traditionele voorbeeld van een bedrijf, dat om belastingtechnische
redenen door een welgestelde stedelijke familie is opgezet. Weinig verwonderlijk is het dan ook dat LARANDIA o.a. verbonden is met het auto-asserablagebedrijf Leónidas Lara 4 zn. en dat een deel van de overwinst van deze
onderneming belastingvrij in het veeteeltbedrijf gestoken kan worden.

Al met al is de agrarische kolonisatie in Caqueta vooral in demografische
zin een dynamisch gebeuren, dat echter voor lang niet alle kolonisten een
levenspeil tot gevolg gehad heeft, dat ver boven het bestaansminimum ligt.
De jaarlijkse bevolkingsgroei is er zeer hoog: 7,6% waarvan 4,8% immigratie. De totale bevolking werd voor 1975 geschat op 222.404 (DANE), waarvan
kolonisten 70% uitmaken.
Vooral de nadruk op veeteelt maakt dat het landschap in Caqueta in grote
mate verschilt van dat van de kolonisatiegebieden die in andere landen aan
de voet van de Andes liggen. Het landschap is open en tamelijk geordend.
Ook het INCORA wekt de indruk beter georganiseerd te zijn dan zusterorganisaties in de buurlanden. Het INCORA-centrum bij Florencia is een bijzonder fraai complex, de functionarissen maken een gemotiveerde indruk, er
wordt veel aan onderwijs gedaan in de regio en veel aan technische assistentie.

De kolonisatie-activiteiten in de zuidelijker gelegen comisarla Putumavo
zijn in demografisch en economisch opzicht minder belangrijk dan in Caqueta het geval is. Putumayo is voornamelijk een olieproducerend gebied.
Sinds in 1957 de weg tussen Mocoa en Pasto naar Puerto Asís werd doorgetrokken, konden de oliemaatschappijen (Colombian Gulf en Texaco) systema61

tisch olie-exploraties uitvoeren. De exploitatie nam een aanvang in 1963,
toen het olieveld Orito in productie werd genomen; wat later werd ook olie
aangeboord bij Temblón (nabij de grens met Ecuador). De olie wordt per pijpleiding afgevoerd naar Buenaventura aan de Pacifische kust.
Olie-exploitatie en -exploratie hebben echter nauwelijks een positief effect gehad op de verbetering en uitbreiding van het wegennet in Putumayo,
zoals dat het geval is geweest in een soortgelijk oliegebied in Ecuador,
de provincie Napo. Een belangrijke reden is geweest, dat de oliemaatschappijen de benodigheden voor het Orito-olieveld per helikopter aanvoerden.

Gezien de nog slechte infrastructuur in Putumayo en de nogal geïsoleerde
ligging in het zuidoosten van Colombia vormt Putumayo een veel minder aantrekkelijk kolonisatiegebied dan Caqueta. Het INCORA heeft er maar weinig
activiteiten gelocaliseerd.

Stroomafwaarts van Puerto Asís is slechts kolonisatie in smalle stroken
langs de rivieren. De meeste kolonisten(71%) komen uit het aangrenzende
departement Narino, waar het minifundisme in grote mate aanwezig is
(INCORA, 1974-a< p.68). Voorts heeft het leger een project gepland tussen
Puerto Leguízamo aan de Rio Putumayo en La Tagua aan de Rio Caqueta, bestemd voor ong. 1000 kolonisten, waaronder 400 families die in het gebied
reeds aanwezig zijn. De kolonisten krijgen gedurende een voorbereidingsperiode van 2 jaar een korte militaire training, ontvangen agrarisch onderwijs en bereiden verder in het veld het project voor door de aanleg van wegen, de bouw van huizen, etc. Het kolonisatieplan betreft een oppervlakte
van 133.000 ha. De nadruk zal komen te liggen op het ontwikkelen van de
veeteelt, waarvoor men exportmogelijkheden ziet via Leticia naar Brazilië.
In de uitvoeringsfase hoopt men op steun van het INCORA en het INDERENA
(Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables). In 1974
is men met de uitvoering gestart en in 1979 hoopt men de eerste kolonisten
te vestigen. Echter de moeilijkheden tekenen zich nu reeds duidelijk af.
De weg tussen Puerto Leguízamo en La Tagua, die een centrale functie moet
gaan vervullen, is reeds tientallen jaren in aanleg, maar nog steeds niet
gereed (4).
Ook kampt de projectleiding met financiële moeilijkheden, die de uitvoering
vertragen. Het kolonisatiegebied ligt zeer geïsoleerd en is over land slechts
via de Rio Putumayo te bereiken. Puerto Leguízamo beschikt wel
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over een vliegveldje, maar dat is bij slecht weer niet te gebruiken. Dit
alles betekent, dat de commercialisering van de veeteeltproducten wel een
groot probleem zal gaan worden. Het is duidelijk, dat het project slechts
van geopolitieke betekenis kan zijn. Op dit moment is suikerriet het belangrijkste landbouwproduct in Putumayo. In Mocoa bevindt zich een aguardiente- fabriek. De meeste alcohol wordt legaal of illegaal via Leticia
uitgevoerd.

Veeteelt wordt op iets grotere schaal bedreven dan landbouw en wordt voornamelijk beoefend in het kader van

kleinbedrijf (met name door het nogal

geaccidenteerde terrein in Putumayo). Grote veeteeltbedrijven bevinden zich
slechts aan de weg tussen Villagarzón en Puerto Asís.
Het gemiddelde levenspeil van kolonisten in Putumayo is lager dan in Caqueta (zie o.a. Domínguez, 1975).
Indien Caqueta en Putumayo vergeleken worden op het punt van immigratie, dan
blijkt in Caqueta het aandeel van de immigranten in de bevolkingsgroei groter
te zijn dan in Putumayo. De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei
tussen 1964-1971 was voor Caqueta 7,6%, waarvan 4,58% door immigratie (5).De
percentages voor Putumayo zijn resp. 5.4 en 2.14. Behalve dat de streek
Caqueta geografisch aantrekkelijker is, speelt hier ongetwijfeld ook mee
de veel grotere overheidsbemoeienis in Caqueta

vergeleken met Putumayo.

Dit blijkt bv. op het gebied van credietverlening. Uit een steekproef onder kolonisten kwam het volgende naar voren:

TABEL XIII: DE CREDIETVERLENING AAN KOLONISTEN IN CAQUETA EN PUTUMAYO
IN 1969 - 1970.
Caqueta

<«)

Putumayo (%)

geen crediet

15

61

crediet van het INCORA

71

29

crediet van de Caja

12

8

2

2

onbekend

(Bron: de Medina de R. 1972. Zij geeft niet aan om welke absolute aantallen
het hier gaat).

Sinds 1970 zijn de verschillen alleen nog maar groter geworden.
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II.4. Meta en Vaupés.

De Violencia-periode in Colombia heeft ook een belangrijke rol gespeeld in
de kolonisatiehistorie van het departement Meta.
Kolonisatie van enige omvang kwam in Meta op gang aan het eind van de Jaren '30, bij voltooiing van de weg tussen Bogotá en Villavicencio. Echter,
gedurende de eerste 5 jaar van de Violencia-periode (1948-1953) trokken
veel kolonisten uit Meta weer weg. Vooral in het grensgebied (Rio Агіагі)
tussen Conservatieven en Liberalen is lange tijd hevig gevochten. In 1954
was de Violencia, althans in de Llanos Orientales, ten einde en kon de ko
lonisatie weer op gang komen. Veel kolonisten, die na 1953 in Meta zich
vestigden, waren afkomstig uit gebieden waar de ongeregeldheden nog wel
voortduurden, met name Tolima, Valle en Caldas. Het gekoloniseerde gebied
werd aan het eind van de jaren vijftig flink vergroot, doordat het wegen
net vanaf Villavicencio werd uitgebreid naar Granada en Ariari; in 1965
is de brug over de Ariari (bij Puerto Caldas) voltooid en kon ook het ko
lonisatieproces ten zuiden van de Ariari zich verder versterken. Zoals
eerder vermeld, werd de Caja Agraria in 1959 aangewezen om de kolonisatie
in Meta te bevorderen. De Caja kreeg daartoe de beschikking over een ge
bied van 86.000 ha. langs de rechteroever van de Ariari, alwaar zij enige
nederzettingen stichtte. Volgens Brücher (1968) werden dankzij de Caja tot
1960 op een gebied van bijna 19.000 ha. 546 kolonistenfamilies gevestigd,
die tezamen 2645 ha. in bewerking hadden genomen. Steeds meer kolonisten
verlieten evenwel het project, zodat er uiteindelijk in 1965 een kleinere
bevolking in het gebied aanwezig was dan bij het begin van de Caja-activiteiten in 1959.
De voornaamste redenen voor het mislukken van de kolonisatie in Meta moeten bij de Caja zelf gezocht worden. De voorstudies waren slecht, er was
te weinig aandacht voor voedselvoorziening en medische hulp en de contante
credieten waren te hoog, waardoor de verleiding voor de kolonist groot was
om met het crediet het project te verlaten.

In 1961 werd de Caja ontheven van haar kolonisatietaak en nam de INCORAperiode een aanvang, waarover reeds eerder informatie werd gegeven. Het
IDB-INCORA project Meta 1 van 1964 kent twee zwaartepunten: het gebied
rond Vistahermosa tegen de Serranía de la Macarena aan, en het gebied van
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El Retorno gelegen in de comisaría Vaupés tussen El Retorno en San José del
Guaviare. Beide gebieden waren oorspronkelijk bedekt door tropisch regenwoud, doch dit is door toenemende kolonisatie bijna geheel verdwenen om
plaats te maken voor een natuurlijk aandoende savanne. In beide gebieden
bestaat de voornaamste taak van het INCORA uit de realisering van het credi etprogramma·
De voornaamste reden, dat zich vooral in de streek ten oosten van de Macarena veel kleine kolonisten gevestigd hebben, is dat het gebied ten noorden
daarvan voor het grootste deel in handen is van grote bedrijven die op extensieve wijze veeteelt beoefenen, onder andere omdat de beweidingscapaciteit van de Llanos bijzonder laag is (volgens Brunnschweiler, 1972, slechts
1 koe per 20 h a . ) .
Nogal wat kleine kolonisten hebben zich ook illegaal gevestigd op het grondgebied van de tot Nationaal Park uitgeroepen Serranía de la Macarena.
De weg vanaf de Ariari eindigt even voorbij Vistahermosa bij Piñal aan de
Rio Guëjar; de kolonisatie door kleine boeren gaat echter nog verder in de
richting van San José del Guaviare.

In El Retorno is het INCORA in 1970 begonnen met het crédito supervisado
voor 115 kolonisten. In 1976 bereikte men nog maar slechts 241 kolonistenfamilies van de ruim 3000, die er in deze zone aanwezig zijn. De technische
assistentie van het INCORA is, evenals in Vistahermosa, zeer beperkt. De
centrale as van het project wordt gevormd door de weg van San José, via
El Retorno, naar Calamar, ten zuiden waarvan de weg in een trocha (breed
voetpad) overgaat. In San José heeft de Caja Agraria een credietprogram.
Ten zuiden van Calamar bevinden zich de Reservas Nacionales (grond die in
reserve wordt gehouden en eventueel voor kolonisatie bestemd kan worden),
waar zich officieel nog geen kolonisten mogen vestigen, doch waar inofficieel reeds boeren aanwezig zijn.

Het INCORA stoort zich, volgens eigen zeggen, aan de wijze waarop de Caja
haar credietprogram tot uitvoering brengt. Volgens INCORA-autoriteiten
strekt de Caja tegen de afspraken in haar credietprogramma uit tot in
Retorno en ook tot in de Reservas Nacionales ten zuiden van Calamar.
Deze situatie rechtvaardigt echter niet dat het INCORA in haar gebied in slechts
geringe mate activiteiten ontwikkelt met betrekking tot technische assistentie,
medische hulp en onderwijs|.
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Een veelvoorkomend verschijnsel, zowel in Retorno als in Vistaherraosa,
is dat vooral kleine veeteeltboeren hun weide niet optimaal kunnen benutten, omdat zij te weinig vee kunnen aanschaffen· Soms sluiten deze boeren een overeenkomst met kolonisten, die wel vee, maar te weinig weidegrond hebben. Het vee wordt dan tijdelijk op ander land te grazen gezet,
in ruil waarvoor de eigenaar van de betreffende weiden een deel van de
melkproductie ontvangt. In het algemeen houden de kolonisten er echter niet
van om het vee van hun eigen finca (bedrijf) af te laten gaan.

Kleine boeren hebben vaak, zeker in de beginperiode, een ernstig gebrek
aan liquide middelen en dit is dan ook een belangrijke i-eden voor de onderbeweiding. Daar komt echter bij dat veel kolonisten in het creëren van weiden zonder vee ook een middel zien om het INCORA extra onder druk te zetten voor het verlenen van crediet. Zolang het er naar uitziet dat er geen
vee gekocht kan worden, zou men de grond evenwel beter voor het verbouwen
van een cashcrop (bijvoorbeeld rijst) kunnen aanwenden.

Weer een ander probleem, dat gezien de geïsoleerde ligging vooral in El
Retorno speelt, is de hechte organisatie van de tussenhandelaren, de intermediarios , die het vervoer van agrarische producten naar San José en vanuit
deze plaats in de richting van Villavicencio in handen hebben. Zelfs als
een aantal kolonisten erin zou slagen om zelf de oogst naar San José te
transporteren, dan zouden zij daar de producten toch nog aan de tussenhandelaren moeten verkopen. Dezen beschikken namelijk als enigen over verdere
transportmogelijkheden. Deze situatie beperkt in sterke mate het inkomen
dat de kolonist verkrijgt via de afzet van zijn agrarische producten.

II.5. Nabeschouwing.

In 1971 telde men in de kolonisatiegebieden van Meta, Caqueta en Putumayo
33.900 families, een aantal dat in 197Θ aangegroeid zal zijn tot zo'n 50.000.
De indruk bestaat, dat de meeste kolonisten er na een moeilijke aanvangsperiode beter aan toe zijn dan in hun gebieden van herkomst het geval was,
hoewel er in dit opzicht tussen de kolonisatieregio's verschillen bestaan.
De kolonisten in Putumayo bijvoorbeeld hebben een lager levenspeil dan in
Caqueta of Meta/Vaupés. In een door het INCORA uitgegeven evaluatierapport
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(INCORA, 1974-a, p. 506) wordt gesteld, dat de inkomsten die een kolonistenfamilie van het bedrijf krijgt, niet voldoende zijn om in de minimale
levensbehoeften te kunnen voorzien. Dit houdt in, dat de kolonist moet
proberen om elders iets bij te verdienen. Deze situatie is geschetst aan
de hand van het meest gunstige voorbeeld binnen de kolonisatieregio's, nl.
Caqueta. De problemen die in de kolonisatiegebieden bestaan, zijn in het
voorgaande grotendeels behandeld. Het INCORA geeft in voornoemd evaluatierapport zelf ook tal van problemen weer, waaronder de volgende: er ie een
gebrek aan coördinatie tussen de Staatsorganen bij het uitvoeren van een
kolonisatiepolitiek, deze politiek is bovendien niet gerelateerd aan een
nationale ontwikkelingspolitiek, er is een gebrek aan goed opgeleide functionarissen, er is te weinig geld beschikbaar (waardoor vooral de credietverlening, de technische assistentie, de gezondheidszorg en het uitbreiden
van de infrastructuur in gevaar komen), het ecologisch evenwicht dreigt
o.a. door onoordeelkundige boskap verstoord te worden, de kolonist ontvangt
te weinig voor zijn producten, er treedt een concentratie van het grondbezit op en de spontane kolonisatie neemt steeds uitgebreider vorm aan.
Het probleem van het ongelijk verdeelde grondbezit in de traditionele landbouwgebieden en de daarmee samenhangende relatieve overbevolking zijn door
het kolonisatieproces niet afgenomen.

De agrarische productiviteit in de kolonisatiegebieden is (met uitzondering
van de palma africana en de export bananen) lager dan in de overige gebieden
van Colombia, zoals uit de volgende tabel mag blijken:

TABEL XIV< HET AANDEEL IN HET NATIONALE TOTAAL VAN PRODUCTIE EN OPPERVLAKTE
VAN DE BELANGRIJKSTE GEWASSEN IN DE ORIENTE. 1971. [%).
mais

Aandeel in produc-

15%

rijst

yuca

palma

cacao

exportbananen

17.9%

8.2%

22%

13.3%

B5%

12.6%

16%

16.9%

78%

tie.
Aandeel in opper-

17.5% 47%

vlakte.
(Bron: INCORA, 1974-a, p. 215).
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Opvallend is de lage productiviteit bij de verbouw van rijst, de voor veel
kolonisten belangrijkste 'cash-crop'. De gemiddelde nationale opbrengst ie
3610 kg/ha., terwijl deze in kolonisatiegebieden slechts 1300 kg/ha. be
draagt. Hoewel veel bedrijven in de kolonisatiegebieden overgeschakeld zijn
op weidegronden, maken deze qua oppervlakte (1,5 miljoen ha.) toch nog maar
3,4% van het nationale totaal uit. Tal van andere producten krijgen binnen
landse concurrentie: suikerriet wordt tevens en (beter) geproduceerd in het
Cauca-dal, meelbananen in Turbo en Sta. Marta en hout in het Pacifisch kust
gebied.
Dat er ook in de Oriente in de loop der jaren een weinig gunstige agrarische
eigendomsstructuur

is ontstaan, mag blijken uit tabel XV (zie volgende

bladzijde).
Hieruit

komt naar voren, vooral bij een vergelijking tussen de bedrijven

van 0-30 ha. met die van meer dan 100 ha., hoezeer ook in de Oriente het
grondbezit ongelijk verdeeld is. Er dreigt een volledige reproductie, zo
die al in sommige delen van de Oriente niet reeds bestaat, van de verhou
dingen in de traditionele agrarische gebieden, temeer daar de tendensen uit
de periode 1960-1970 zich de afgelopen jaren hebben voortgezet.

Het minifundisme is met name in Caqueta en Putumayo al een kenmerkend as
pect van de agrarische structuur. Hoe merkwaardig het ook klinkt, maar door
het zich uitbreidende grootgrondbezit bestaat er voor de kleine kolonist
ook in de Oriente een grondschaarste probleem. Dit betekent veelal, dat de
kolonist lange tijd in loondienst bij reeds gevestigde kolonisten moet ver
blijven, voordat hij genoeg verdiend heeft om grond te kopen. Door deze
situatie komen ook patronageverschijnselen voor.
Is de kolonist eenmaal in het bezit gekomen van een bedrijf, dan dient het
probleem van de commercialisering van de agrarische producten zich aan.
Tussenhandelaren en eigenaars van transportmiddelen (transportistas) pro
beren op alle manieren een zo groot mogelijk deel van het door de kolonist
geproduceerde economisch surplus af te romen.

Een instituut, dat van staatswege is opgericht om het functioneren van
tussenhandelaren zoveel mogelijk te beperken is het IDEMA (Instituto de
Mercadeo Agropecuario). De voornaamste functie van het IDEMA is het con
troleren van de prijzen van agrarische producten. Dit tracht het te reali6Θ

TABEL XV: GRONDBEZITSSTRUCTUUR IN DE COLOMBIAANSE ORIENTE. 1972.

0-10 Ha.

10-30 Ha.

30-50 Ha.

50-100 Ha.

100-200 Ha. > 2 0 0 Ha.

Totaal %

Absoluut

100.0%
100.0%

3.763
165.496 Ha

META

Bedrijven
Oppervlakte
Gem. Opperv.

22.4%
2.1%
4.2 Ha

30.6%
13.1%
1Θ.8 Ha

33.1%
30.6%
40.8 Ha

8.0%
10.7%
58.3 Ha

5.4%
20.0%
163.6 Ha

CAQUETA

Bedrijven
Oppervlakte
Gem. Opperv.

12.7%
0.3%
1.1 Ha

22.2%
9.0%
21.4 Ha

38.2%
29.7%
41.1 Ha

14.2%
15.5%
57.8 Ha

11.3%
33.8%
157.9 Ha

1.4%
11.7%
428.2 Ha

100.0%
100.0%

10.814
570.897 Ha

PUTU-

Bedrijven
Oppervlakte
Gem. Opperv.

44.2%
2.9%
1.8 Ha

24.2%
16.4%
18.7 Ha

20.8%
30.6%
40.7 Ha

5.8%
13.3%
63.5 Ha

4.5%
24.3%
147.8 Ha

0.4%
12.5%
735 Ha

100.0%
100.0%

5.760
159.067 Ha

MAYO

0.5%
23.5%
2.163 Ha

(Bron; De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op het aantal door het INCORA in kolomsatiegebieden uitgegeven
grondbezitstitels voor de periode 1961 - 1972. Zie INCORA, 1974-a)
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seren door het opkopen tegen een standaardprijs van de producten die de
kolonisten op de markt willen brongen, door het zelf verkopen van Іе епвmiddelen in de kolonisatiegebieden en door het aanbieden van landbouwpro
ducten in eigen winkels in enkele grote steden. Veel komt hier echter niet
van terecht. Het probleem voor de kolonist is onder andere, dat het IDEMA
bij aankoop van de producten niet contant uitbetaalt, maar een tegoedbon
verstrekt, die de kolonist pas na een maand kan verzilveren. Voor de kleine
boer is dit ongunstig, omdat hij juist ten tijde van en vlak na de oogst
een grote behoefte aan contant geld heeft; deze situatie remt het enthou
siasme van de kolonist om met het IDEMA zaken te doen. Vaak ook heeft de
kolonist al zodanige schulden bij de tussenhandelaar, dat hij gedwongen
is om aan deze zijn gehele oogst voor een lage prijs af te staan. Het re
sultaat is, dat een kleine 80% van de producten nog steeds via de tussen
handel op de markt komt. Soms komt het voor dat de tussenhandelaar op
slinkse wijze aan het IDEMA doorverkoopt om zo zijn winstmarge nog wat te
kunnen verruimen.
Het verkopen van levensmiddelen aan de kolonist is een andere functie van
het IDEMA. Ook op dit gebied is het succes niet erg groot, met name niet
in Caqueta.

Daar waren de prijzen van de rijdende IDEMA-winkel dezelfde

als die van de tussenhandel. De organisatie van tussenhandelaren heeft na
enige tijd het IDEMA dan ook uit de markt weten te drukken. Ook het op
zetten van levensmiddelenwihkels in de grote stad loopt niet goed. Ondanks
het feit dat de artikelen in de IDEMA-winkels lager geprijsd zijn, wordt
er toch weinig verkocht en wel omdat de kwaliteit van de artikelen minder
schijnt te zijn.
Een instituut dat zich onder andere in kolonisatiegebieden bezighoudt met
studies betreffende het behoud van natuurlijke hulpbronnen, is het reeds eerder
noemde INDERENA. Een van de voornaamste zorgen van het INDERENA betreft
de verstoring van het ecologisch evenwicht in de Oriente. Het INDERENA
schat de destructie van tropisch regenwoud in de Oriente de afgelopen 25
jaar op iets meer dan 30 miljoen hectare, vooral veroorzaakt door de hak
en brandcultuur van de kolonisten. In die periode werd slechts + 40.000 ha.
herbebost. Berekeningen van het INDERENA toonden aan, dat als Colombia op
deze wijze voortgaat het land over 20 jaar geen tropisch regenwoud meer
in het Amazonegebied zal hebben, dit terwijl het INDERENA juist wil aan70

sturen op het gebruik van bos als eeuwige natuurlijke hulpbron. Een van de
problemen, die zich door de houtkap op grote schaal voordoen, zijn de steeds
dreigender wordende overstromingen. Deze worden veroorzaakt, doordat de rivieren uit het Andesgebied steeds ongecontroleerder het laagland binnenstromen; de voortgaande erosie in het Andesgebied zelf in combinatie met de gevolgen van kolonisatie van de piedemonte en de hellingen van de Cordillera
zijn hier debet aan.

Andere zorgen van het INDERENA betreffen het smokkelen van dieren en dierenhuiden vanuit het Amazonegebied. Safari's worden illegaal georganiseerd
en enkele diersoorten worden al met uitroeiing bedreigd. Het netwerk van de
illegale dierenhandel strekt zich met name uit naar de V.S., Frankrijk en
Zwitserland. Vanuit de V.S. worden pogingen ondernomen om de dierenhandel
te stoppen. Nadat men daar een deel van de organisatie heeft opgerold,
tracht men nu in samenwerking met de politie-autoriteiten in Colombia
Amerikanen op te sporen, die zich met deze activiteiten bezighouden. Het
INDERENA is in dit kader evenwel een betrekkelijk machteloos instituut.

Terugblikkend op hetgeen in dit hoofdstuk is besproken wordt het duidelijk,
dat de kolonisatie in Colombia de problemen in de agrarische sector (relatieve overbevolking in het Andesgebied en de onvoldoende voedselproductie voor de nationale markt) niet heeft opgelost.
Vooraleerst zou Colombia moeten streven naar een landhervorming, waarin
verdeling van de grond voorop staat. Zolang dit niet het geval is, kunnen
we het met de boerenorganisatie ANUC eens zijn, dat de kolonisatie van
overheidswege aangegrepen wordt om een ingrijpende landhervorming te vermijden.

Van overheidswege is weinig te verwachten met betrekking tot het probleem
van het gebrek aan coördinatie tussen de diverse staatsorganen, die in de
Oriente werkzaam zijn. Het is zeer twijfelachtig of de weg die de regering
volgens het laatste ontwikkelingsplan 1975-1978 wil inslaan om de organisatorische problemen op te lossen, de juiste zal zijn. Gestreefd wordt namelijk naar het inkrimpen van de bevoegdheden van het INCORA, teneinde duplicatie en dispersie

/te voorkomen van activiteiten zoals credietverlening,

wegenbouw en dienstverlening in de onderwijs- en gezondheidssector. Wel73

licht moet deze politiek meer worden gezien als een voortzetting van de
tendens om het INCORA-budget jaarlijks te verlagen en niet als een poging
van de overheid om door doeltreffende maatregelen de problemen in de
Oriente te verminderen.

74

HOOFDSTUK III. DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN BOLIVIA.

De overheidsactiviteiten op het gebied van kolonisatie kan men voor
Bolivia opdelen in twee periodes: vóór en na de oprichting in 1965 van
het Instituto Nacional de Colonización (INC). Vóór dit tijdstip werd de
kolonisatiepolitiek uitgevoerd door de Corporación Boliviana de Fomento
(CBF) en het leger, vaak in samenwerking met elkaar of met buitenlandse
organisaties.

III.1. De periode tot 1965.

De kolonisatiegeschiedenis van het oostelijk laagland gaat niet geweldig
ver terug. Tijdens de Inca overheersing zijn er weleens pogingen geweest
om het laagland te koloniseren. Door de weinig aantrekkelijke klimaatsomstandigheden en door een ongetwijfeld afwezige dringende noodzaak om op
grote schaal te koloniseren, is het enkel bij wat pogingen gebleven.
Ook voor de Spanjaarden was deze noodzaak tijdens de koloniale periode
van 1531 tot 1Θ25 niet aanwezig. Wel gingen zij over tot de stichting
van Santa Cruz (1559) en T a n j a , daar zij schakels nodig hadden op de
route van Alto Perú naar het La Plata-gebied. Van een economische ontsluiting van de Oriente vanuit Santa Cruz was echter geen sprake. De
meerderheid van de plaatsen in de Oriente ontstond niet primair vanwege economische benutting van het gebied, maar vanwege militair-strategische belangen of vanwege het feit, dat zij dienden als uitgangspunt
voor expedities.

Gedurende de eerste honderd jaar van de Republiek (1825-1925) was de
kolonisatie van het oostelijk laagland minimaal. De eerste officiële
kolonisatie-activiteit vond plaats in 1920 toen het Boliviaanse leger
ten noordoosten van Cochabamba het plaatsje Todos Santos del Chapare
stichtte.Sindsdien is er een constante migratie vanuit de Vallei van
Cochabamba naar dit gebied van de rivier de Chapare. Deze migratie kreeg
een tweede impuls in 1935 na afloop van de Chaco-oorlog met Paraguay,
toen ex-soldaten zich in dit gebied konden vestigen. In 1941 werd Villa
Tunan gesticht tussen Cochabamba en Todos Santos. De migratie naar
Villa Tunan werd bevorderd door de aanleg van een (zij het slechte)
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weg van Cochabamba naar Todos Santos.
Veteranen van de Chaco-oorlog werden door de overheid aangemoedigd om
zich, behalve in het gebied van de Chapare, ook te vestigen op de vruchtbare gronden tussen de Yapacani en de Ichilo, meer naar het oosten. De
kolonie Villa Busch startte zo in 1937 met 40 families. In 1940 telde
deze kolonie 200 families, die hun agrarische

producten aan het leger

konden verkopen. In 1945, toen het leger zich terugtrok, raakte de kolonie in verval. In 1950 waren er nog maar 22 families over, die een
armelijk bestaan voerden(zie o.a. Zeballos, 1975, pp. 11 e.V.).

Het leger kreeg in het begin van de jaren vijftig echter een wat actievere rol toebedeeld. Samen met de semi-autonome staatsontwikkelingsmaatschappij,de CBF, werd de División de Colonización opgericht. Dit
civiel-militaire orgaan kon gebruik maken van het inzetten van soldaten
bij voorbereidende kolonisatie-activiteiten, zoals het aanleggen van
wegen en akkers voordat de kolonisten zich vestigen. De redenen voor de
verhoogde interesse van de overheid in de agrarische kolonisatie was
tweeërlei. Ten eerste waren de kolonisatiepogingen na de Chaco-oorlog
weinig succesvol door, zoals men meende, te weinig hulp van de zijde
van de overheid. De overheid wilde daarom opnieuw een poging wagen, nu
met verhoogde inspanning van haar zijde. Ten tweede werd na de revolutie
van 1952 in de overheidspolitiek aangestuurd op substitutie van agrarische producten, hetgeen blijkt uit o.m. het economisch

plan van 1954.

Van de negen producten waarvoor in dit plan op importsubstitutie werd
aangedrongen, konden er zeven alleen in de Oriente geproduceerd worden,
te weten: varkensvet, rundvlees, rijst, suikerriet, katoen, hout en
olievruchten.
De kolonisatie-activiteiten van het leger en de CBF concentreerden zich
in eerste instantie in het gebied rond Santa Cruz. Hier was immers geen
dicht tropisch regenwoud, iets dat de aanleg van akkers vergemakkelijkte. Tevens betekende dit een hogere bodemkwaliteit en een aangenamer
klimaat dan elders in de Oriente. Een ander motief om dit gebied te
prefereren, is geweest de wens om Santa Cruz meer te binden aan het westelijke hoogland door vestiging van uit dat gebied afkomstige kolonisten.
De overheid hoopte op deze manier de groeiende

negatieve opstelling

van de Crúcenos ten opzichte van de regering in La Paz te doorbreken met
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behulp van gezagsgetrouwe kolonisten.
De overheidsprojecten, die zo in het midden van de Jaren '50 gestat-t
werden, waren Aroma, Cuatro

Ojitos, Huaytú, Caranda en Yapacaní. In

eerste instantie werden soldaten in de gelegenheid gesteld om na hun
dienstperiode, in dit gebied, 20 ha. en een huis over te nemen. Toen
weinig soldaten hiervan gebruik maakten, werden burgers aangemoedigd
zich in dit gebied te vestigen. Tussen 1954-1961 werden 1580 families
naar deze projecten overgebracht, waaronder mijnwerkers uit Oruro en
Potosí. Het verloop onder de kolonisten was, vooral in de beginperiode,
bijzonder hoog. Vaak verliet 75% van de kolonistenfamilies

al na een

jaar de verschillende projecten. Van deze kolonies zijn eigenlijk alleen Cuatro Ojitos

en Aroma tot stabiele nederzettingen uitgegroeid.

Toen de overheidshulp in het begin van de jaren zestig werd teruggetrokken, bleven de nederzettingen spontane kolonisten aantrekken. In
Aroma bevinden zich nu ongeveer 240 families op 3640 hectare en in
Cuatro Ojitos 600 families op 17.900 hectare. Het voornaamste product
in beide kolonies is suikerriet, waarvan de voornaamste afnemer de in
1955 gebouwde suikerfabriek Guabirá bij Montero is. Van de kolonisten
in Aroma kon 33% het zich zelfs veroorloven om in het op 17 km. afstand gelegen Montero te wonen.
In het algemeen kan het grote verloop in de beginperiode van deze
'militaire' kolonies worden toegeschreven aan het feit dat door de overheid gedane beloften niet werden gerealiseerd ( Zie: Sariola, 1960).

Een apart hoofdstuk in deze periode vormt de volledig door de overheid
gedirigeerde kolonie Cotocá, gelegen 30 km. ten oosten van Santa Cruz.
Dit project werd gestart in 1955 tesamen met de Misión Andina, een
branche van de ILO. Het doel was niet om in een korte tijdsperiode zoveel mogelijk kolonisten zich te laten vestigen, zoals bij andere in
die periode uitgevoerde projecten het geval bleek. De bedoeling was om
ervaring op te doen met de aanpassing van hoogland—indianen aan tropische omstandigheden. Tevens wilde men nagaan op welke wijze men dit
soort kolonies economisch rendabel kon maken. Geselecteerd werden 32
quechua-families uit Calcha in het departement Potosí, benevens enkele
mijnwerkers uit de stad Potosí.Boeren, die in het betreffende projectgebied woonden, werden van hun land afgezet en kregen een jungle-gebied
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toegewezen. ET. was de potentiële kolonisten voorgehouden, dat de overheid al een aantal belangrijke werken had uitgevoerd, zoals de aanleg
van akkers en de bouw van huizen. Tevens zouden de kolonisten voorzien
worden van medis.çhe hulp, technische assistentie, crediet, etc. Een uitzonderlijke maatregel was, dat de kolonisten in de beginperiode financiële ondersteuning zouden krijgen, zodat ze daarmee practisch overheidsambtenaar werden (Reye, 1968, pp. 45-46; Monheim, 1965, pp. 51-64).
Bij aankomst van de kolonisten bleek echter, dat de beloftes met betrekking tot de voorbereidende activiteiten niet waren ingelost. Zelfs de
afbakening van de percelen was nog niet geschied. Al snel bleek dat de
kwaliteit van de grond erbarmelijk slecht was. (1). De projectleiding
zag veel in een kibbutz-achtige organisatievorm voor Cotocá. Deze gemeenschappelijke organisatie van landbouw- en community - activiteiten
ontmoedigde veel kolonisten, die deze levensvorm niet gewend waren.
Daarbij kwam, dat de kolonisten 50% van de projectkosten binnen 5 jaar
moesten terugbetalen. Deze waren voor die periode uitzonderlijk hoog,
nl. US $ 3350 per familie. Dit betekende een zware financiële belasting voor de kolonisten. Verzekerd als men zich wist van een maandelijks inkomen, werd er bovendien niet enthousiast begonnen met de agrarische productie. Het overheidspaternalisme, de hoge financiële belasting voor de kolonist, de onvoldoende voorbereiding, de onvoldoende invloed van de kolonist op de organisatiestructuur en de slechte grond,
zijn factoren geweest voor een zeer hoog verloop, dat uiteindelijk tot
de volledige mislukking van dit kolonisatieproject geleid heeft. De
overheid heeft zich in 1963 uit het project teruggetrokken. (2).
Öe Boliviaanse overheid wijst zelf als belangrijkste hoofdschuldige
haar overdreven paternalisme aan en heeft daaruit lering getrokken
voor de kolonisatiepolitiek die zij zou gaan volgen. Geheel gedirigeerde projecten zoals dat in Cotocá zijn daarna nooit meer opgezet.

De kolonisatiepolitiek kreeg een nieuwe impuls door het in 1961 gepubliceerde tien-jarenplan, waarin ondermeer de doeleinden van een agrarische kolonisatie gespecificeerd werden.
Deze doeleinden waren tweeledig:
1.

Het productief maken van 271.000 ha. nieuw land in de Oriente»

2.

Het laten migreren van 100.000 families (450.000 personen) van de
7Θ

de Altiplano en Valleien naar de Oriente. Hiermee wilde men de m

10

jaar optredende natuurlijke groei van de agrarische bevolking in die
gebieden totaal "afromen".
In het economisch

plan van 1961 werd tevens aangedrongen op het diver-

sificeren van de export door het bevorderen van de productie van rubber,
paranoten, koffie, cacao en bananen, gewassen

die alleen in de Oriente

verbouwd kunnen worden.
Het zwaartepunt in het industrieprogramma voor de Oriente werd gelegd
op de voortbrenging van voedingsmiddelen en enige consumptiegoederen.
Het zag er dus naar uit, dat de openlegging van de Oriente op een wat
meer consistente en coherente manier zou gaan gebeuren dan voorheen het
geval was.
Duidelijk was echter al, dat het overhevelen van 100.000 families in 10
jaar een veel te ambitieus plan was, temeer daar het niet aansloot op de
andere doelstelling van de agrarische kolonisatie, namelijk het in productie brengen van 271.000 ha. in het oostelijk laagland. Immers dit
zou betekenen, dat per kolomstenfamilie

2.71 ha. ter beschikking ge-

steld kon worden, een oppervlakte, die niet kan leiden tot het bereiken
van de verlangde importsubstitutie en exportdiversificatie van agrarische producten, en evenmin tot een behoorlijk welvaartspeil van de kolonisten.

In 1962 begonnen de onderhandelingen tussen CBF en IDB over een lening
ter ondersteuning van het kolonisatieprogram. Het oorspronkelijke doel
in 1962 was om met de IDB-lening binnen 30 maanden 4000 families in de
Oriente te helpen vestigen en wel in de zones Alto Beni, Chimoré en
YapacanI. In het in 1963 getekende contract met de IDB was het aantal
families zelfs opgevoerd tot Θ000. In 1968, toen er vertraging in het
uitvoeringsschema was opgetreden, werd het uiteindelijke doel gespecifi
ceerd op 5000 families op een totaal van 300.000 ha.( INC, 1970-a, p. 3 ).

De IDB-lening (51-TF/BO) bedroeg ruim 6 miljoen US dollar en moest in
25 jaar afgelost worden, met een jaarlijkse rente van 1.25% en een jaar
lijkse commissie van .75%. Voordat de IDB het contract tekende, werd
er van haar kant een aantal voorwaarden gesteld, waaronder de volgende:
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-

Het reorganiseren van de Banco Agrícola Boliviana (BAB), belast met
het verstrekken van crediet aan de kolonisten. In de periode 19551962 was het belangrijkste credietorgaan voor de agrarische sector
het Crédito Agrícola Supervisado, een afdeling van de door de V.S.
gesponsorde Servicio Agrícola Interamericano. De CAS werd in 1963
opgeheven, nadat in het jaar daarvoor de door de IDB gewenste reorganisatie van de BAB had plaatsgevonden.

-

De Boliviaanse regering moest de US-AID (Agency for International
Ре ріпрщрпі-.Ì de garantie geven, dat Bolivia zou bijdragen in de exploitatiekosten van de met US-AID-gelden (US $ 300.000) te bouwen
gemeenschapscentra in de kolonisatieregio's.

-

De Boliviaande regering moest voorts garanderen US $ 2 miljoen bij
te dragen voor de aanleg van de weg Yapacani-Puerto Grether en de
bouw van de brug over de Yapacani (trajecten van de Carretera Marginal ) . (Bron: INC, 1970-a, p. 5 ).

Als uiteindelijke doeleinden, ter bereiking waarvan lening 51-TF/BO
werd aangevraagd, vindt men de volgende specificatie:
-

Het zich laten vestigen van 5000 kolonistenfamilies in de Oriente.

-

Het opvoeren en diversificeren van de agrarische productie.

-

Het stimuleren van de spontane migratie naar de Oriente.

-

Het opzetten van pilot-projecten betreffende agrarische kolonisatie.

III.2. De periode na 1965

Op aandrang van de IDB werd in 1965 een instituut opgericht, dat zich
uitsluitend met kolonisatie zou

gaan bezighouden: het Instituto Nacio-

nal de Colonización (INC); de kolonisatietaak van het breder georiënteerde CBF werd overgedragen aan het INC. Het INC kreeg zich als doel
gesteld: het bevorderen van de rationele spreiding van de bevolking en
de economische en politieke integratie van de campesino via de kolonisatieprogramma's

in de Oriente. De oprichting van het INC werd in 1966

gevolgd door Decreto Ley 07765, waarin diverse aspecten van kolonisatie
en kolonisatiepolitiek voor het eerst duidelijk werden gedefinieerd.
Volgens artikel 1 van deze wet is kolonisatie een proces van occupatie
van braakliggende of onvoldoende gebruikte gebieden, door middel van
overplaatsing van nationale en/of buitenlandse bevolkingsgroepen, ten
behoeve van een rationele exploitatie en ontwikkeling van deze gebie80

den. De doeleinden van kolonisatie, zoals ze in deze wet worden vastgesteld, wijken niet essentieel af van wat de wet op de agrarische hervorming van 1953 hierover stelt. De wet van 1966 vermeldt vijf verschillende kolomsatievormen:
1. Georiënteerde kolonisatie: hieronder verstaat men de geplande vestiging van kolonisten in gebieden waar de staat infra-strukturele werken heeft uitgevoerd en elementaire diensten ter beschikking stelt.
Als voorbeeld werd genoemd het INC-IDB (voordien CBF-IDB) project.
2. Spontane kolonisatie, dit is de vestiging van kolonisten in daartoe
geëigende gebieden als resultaat van een door de kolonist uit vrije
wil genomen beslissing en gefinancierd met eigen middelen. De toevoeging " m daartoe geëigende gebieden" wijst erop dat de Staat zich
het recht voorbehoudt om deze kolonisten eventueel uit bepaalde gebieden te verwijderen.
3. Kolonisatie als gevolg van overeenkomsten met buitenlandse regeringen. Als voorbeeld kan hier dienen de stichting van enkele Japanse
kolonies in de jaren '50 ten noorden van Santa Cruz. Dit gebeurde
met financiële steun van Japan en de V.S.
4. Kolonisatie als gevolg van andere overeenkomsten: bijvoorbeeld de
Mennomten-kolonies in oostelijk Bolivia.
5. Kolonisatie door nationale of internationale agrarische ondernemingen.

In principe komt alle grond binnen Bolivia in aanmerking voor kolonisatie, als het INC dat vindt. Uitzonderingen hierop zijn de territoria van 'etnisch marginale groeperingen', waarmee indianenstammen in
het oostelijk laagland bedoeld worden. Ook terreinen met een helling
van meer dan 15% vallen niet onder de gronden, die in aanmerking komen
voor kolonisatie. Tevens heeft het INC het recht om spontane kolonisten over te plaatsen of hun bezitstitels te weigeren, als het van mening is, dat deze kolonisten zich niet op een het INC welgevallige
plek hebben gevestigd. Voorts werd in de wet bepaald, dat aan gebieden,
die al een bepaalde

infrastructuur(hebben, voorrang verleend zou wor-

den bij het uitvoeren van kolonisatieprojecten.
De grootte van het gebied dat beschikbaar was voor kolonisatie werd
door het INC als volgt geschat.

ei

TABEL XVI

DE VOOR KOLONISATIE GESCHIKTE OPPERVLAKTE IN BOLIVIA,
VOLGENS SCHATTINGEN VAN HET INC UIT 196Θ.
Oriente

Valleien

Altiplano

Gedeeltelijk/Geheel
geoccupeerd

3.094.579 ha.

533.410 ha.

Niet geoccup. Grond

4.269.000 ha.

167.000 ha.

170.000 ha.

700.410 ha.

170.000 ha.

Reserve

12.590.800 ha.

Totaal

19.954.379 ha.

(Bron: INC, 1968, p. 2.)

De ruim 3% miljoen ha. in Oriente en Valleien, die gedeeltelijk of ge
heel gekoloniseerd waren, waren in het bezit van 53.251 families (zo
wel spontane als gedirigeerde).Bij oprichting van het INC werd bepaald,
dat 723.000 ha. voor kolonisatie gereserveerd zou worden. Een deel van
deze grond werd gebruikt ter uitvoering van het INC-IDB kolonisatiepro
gramma.

Voordat we verder zullen

ingaan op de uiteindelijke uivoering van het INC-

IDB program, dient eerst nog enige aandacht te worden geschonken aan de moei
lijkheden bij de start ervan. Zoals gezegd, was er vertraging ontstaan bij het
treffen van de voorbereidingen ter uitvoering van het program, zodanig
zelfs, dat men de IDB moest vragen de lening over een langere termijn
te mogen aflossen. Het INC (1970-a) wijt de ontstane vertraging aan de
volgende factoren:
1. Men moest wachten op het arriveren van de IDB-delegatie in Bolivia,
alvorens men kon beginnen.
2. Er moest gezocht worden naar alternatieven voor gebieden waarvan de
bodemkwaliteit niet voldoende was. Dit was het gevolg van het ont
breken van voldoende voorstudies.
3. Oponthoud tijdens de bouw van de wegen, onder andere door het niet
nakomen van verplichtingen door enkele ondernemers.
4. De noodzaak houten bruggen te vervangen door die van steviger mate
riaal.
5. Moeilijkheden bij het verkrijgen van voldoende kweekzaden.
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6. Het ontbreken van voldoende uitgewerkte productieplannen. Deze g i n gen niet verder dan wat algemene informatie over typen producten:
a. Producten voor de zelfvoorziening (een vrije keus voor de kolonist)
b. Eenjarige gewassen voor de verkoop (voor een groot deel een vrije
keus.)
c. Meerjarige cultures. Deze hadden ten doel de kolonist sterker aan
de kolonie te binden.
7. Onbekendheid met 'promotion'-technieken om kolonisten aan te werven.
(3).
8. Moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen. Deze moest men volgens het INC-IDB contract kopen bij IDB-landen (vooral de V.S.), zodat men vaak duurder uit was dan wanneer men het materiaal naar vrije
keus had kunnen kopen.
9. Het ontbreken van geschikte machines om gronden met een bepaalde
terreingesteldheid van bos te ontdoen.
Er zijn drie zones waarin het INC-IDB kolonisatie program ten uitvoer
werd gebracht:
1. In het dal van de rivier de Beni, tussen Covendo en de monding van
de Kaka (zone Alto Beni 2 ) .
2. In de vlakte tussen de rivieren de Chapare en Chimoré, ten zuiden
van Todos Santos (zone Chimoré).
3. In een smalle strook langs de (voor een deel nog aan te leggen) weg
tussen de rivier Yapacani en de rivier Ichilo. Dit gebied ligt ten
noordwesten van Santa Cruz (zone Yapacani).
In de hiernavolgende paragrafen zal een kort historisch

overzicht ge-

geven worden van het kolomsatiegebeuren van deze drie zones in Bolivia,
waarbij onder andere aandacht besteed wordt aan het INC-IDB kolonisatieprogramma.

III.3. Alto Beni.

Evenals de twee andere kolonisatieregio's ligt het Alto Beni-gebied op
een hoogte tussen 350-550 meter. Het verschilt evenwel van de andere
regio's door een lagere gemiddelde jaartemperatuur (24'C) en een lagere gemiddelde jaarlijkse neeslag (1650 тип.)
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Tussen het projectgebied en de oostkant van de Andes liggen de Yungas,
een streek met een hoogte tussen 1000-2000 meter en een breedte van ongeveer 150 km. De grootste steden in de Yungas zijn Chulumani met 6000,
Coreico met 11.000 en Caranavi met 3000 inwoners. Er heeft in het verleden een langzame spontane kolonisatie in de Yungas plaats gevonden.
waarvan de grens in 1958 even voorbij Coroico lag.

Deze spontane kolonisatie kreeg een impuls na 1958, toen men in de
Yungas en in het gebied van de Alto Beni het wegennet ging uitbreiden.
In 1959 kwam de weg tussen Coroico en Caravan! geheel gereed

en in 1961

werd hij doorgetrokken naar Santa Ana de Huachi. In 1962 werd de verbin-r
ding tussen La Paz en Caravani verbeterd. De kolonisten vestigden zich
het liefst langs deze wegen. De meesten kwamen uit het Titicaca-bekken
en verbouwden rijst, bananen, koffie en citrusvruchten. La Paz en andere delen van het noordelijke Altiplano zijn voor wat betreft deze pro-ducten helemaal afhankelijk van deze spontane nederzettingen. Een moeilijkheid, waarmee het latere INC-IDB project ook te kampen kreeg, is
echter de slechte verbinding met La Paz. De weg tussen Caranavi en La
Paz loopt namelijk door een zeer onherbergzaam gebied en is bijzonder
smal. Deze weg is tijdens het regenseizoen practisch onbegaanbaar, onder andere door de regelmatige weginstortingen; dit traject heeft dan
ook als bijnaam 'carretera de la muerte' meegekregen. In 1950 is men
begonnen met de aanleg van een spoorlijn

vanuit La Paz, maar deze is

nooit verder gekomen dan tot Chuspipata, 60 km. ten noorden van La Paz,
doordat het traject te steil was.

Men schatte het aantal spontane kolonisten in 1961 op 2200 families
geconcentreerd in 60 nederzettingen (Crist et.al.,1973,

p.141).

De nieuwe wet op de agrarische hervorming van 1959 bepaalde dat
250.000 ha. tussen de rivieren Coroico en Alto Beni ten behoeve van
toekomstige kolonisatie in reserve gehouden moest worden om landspeculatie tegen te gaan. In aansluiting hierop lanceerde de CBF in 1961,
tesamen met US-AID, een kolonisatieproject voor dit gebied. Dit project staat bekend als Alto Beni 1, dit ort het te onderscheiden van het
latere Alto Beni 2 project van INC-IDB.
Het contract, dat gesloten werd tussen CBF en de kolonist zag er voor
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het Alto Beni 1 project als volgt uit:(Zeballos, 1975, pp.172-173)
1. De CBF verplichtte zich om:
a. De selectieprocedure te financieren, d.w.z. het medisch onderzoek
en het transport van de kolonist en zijn familie naar Alto Beni.
De door de CBF gehanteerde selectiecriteria voor dit project wa
ren de volgende: er moesten bij voorkeur minstens twee voor arbeid
inzetbare personen tussen de 18 en 45 jaar per familie zijn, de
kolonist moest zich bereid verklaren met zijn gehele familie te
komen en tevens zijn grond in de plaats van herkomst te verkopen
als zijn nieuwe bedrijf goed liep, hij moest ervaring hebben met
of aanleg hebben voor landbouwactiviteiten, een goede gezondheid
genieten en, tenslotte, geen strafregister hebben.
b. De kolonist te voorzien van: voedsel gedurende θ maanden ter waar
de van maximaal $ Bs 270 per maand (US $ 13.50), van enkele werk
tuigen (machete, bijl en hark) en van beperkte medische assisten
tie.
c. Voor de toegewezen 12 hectare binnen drie jaar na vestiging een
bezitstitel af te geven.
d. Technische instructie te verlenen.
2. De kolonist van zijn kant verplichtte zich om:
a. Te participeren in gemeenschappelijke werkzaamheden in het pro
ject en het land zelf te bewerken.
b. De bepalingen van de CBF in acht te nemen betreffende het verla
ten van de kolonie.
с

De CBF terug te betalen voor alle te zijner gunste gedane investeringen.
De eerste vijf jaar was men van aflossing vrijgesteld, maar daar
na moest men binnen tien jaar alles terugbetalen.

Er werden in totaal 550 kolonistenfamilies, verdeeld over vier kolonies
toegelaten tot het Alto Beni 1 project.
Volgens Edelmann (1967, p. 46) is de retourmigratie voor het Alto Beni
1 project 6% geweest, bijzonder gering dus. Het is niet duidelijk waar
aan dit geringe verloop te danken is. Volgens Dozier (1969, p. 131) heb
ben de 'rigoureus doorgevoerde selectiecriteria' geleid tot een zodani
ge samenstelling van de kolonies, dat dit kon leiden tot een '...sur
prising degree of stability

and economic effectiveness '. Echter een
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beschouwing van de eerder vermelde selectiecriteria wijst uit dat deze
zo algemeen zijn, dat hier nauwelijks een verklarende factor in kan
schuilen. Ook blijken de criteria niet 'rigoureus doorgevoerd' te zijn,
gezien de vermelding van Crist en Nissly (1973, p. 143) dat 39* van de
kolonisten bestond uit mensen niet een urbane achtergrond en met weinig
landbouwervaring.
Gezien de slechte verbinding met La Paz en de hoge traneportkoeten
die daarmee samenhingen, was cacao het enige product,

dat verhandeld

kon worden. Cacao werd per vliegtuig naar Covendo getransporteerd om
daar op de markt aangeboden en verder vervoerd te worden. Naast dit
transportprobleem constateert Zeballos (1975), dat de technische instructie aan de kolonisten beslist onvoldoende was, dat veel secundaire
wegen niet waren afgebouwd en slecht werden onderhouden, en dat de
community-centra in de vier kolonies na een aantal jaren niet meer gebruikt werden. Het meest ernstige verschijnsel, dat hij signaleert, is
evenwel dat bezitstitels pas eind 1973 werden afgegeven, in plaats van
binnen drie jaar zoals in het contract bepaald was. Dit heeft ongetwijfeld betekend, dat de kolonisten moeilijkheden gehad hebben bij het aanvragen van credieten. Zeballos concludeert, dat het paternalisme door
de CBF in Alto Beni 1 ten toon gespreid, heeft geleid tot een onderschatting van de kolonist om zijn eigen moeilijkheden op te knappen.
De totale door de CBF/US-AID gedane investering in dit project kwam
per gezin neer op $ US 2.500. Hiervan moest $ US 600 binnen 15 jaar
terugbetaald worden. De eerste vijf jaren waren echer aflossingsvrij.
Voor de kolonist was dit een gunstige bepaling. Ten eerste omdat de
cacao pas na enige jaren tot optimale productie komt. Ten tweede omdat
aanvullingen op het gezinsinkomen gedurende die beginperiode via werkzaamheden buiten de kolonie ( hetzij op eigen grond in de Sierra, hetzij
op andere reeds langer gevestigde bedrijven in de buurt) onmogelijk werden gemaakt door de eerder vermelde contractbepaline 2-b.

Vond het Alto Beni 1 project plaats ten oosten van de Beni-vallei, in
1964 werd dit gevolgd door het CBF-IDB (later INC-IBB ) project in de
Beni-vallei zelf: het Alto Beni 2 project. In dit project kregen de
kolonisten, evenals in Alto Seni 1, 12 ha. toegewezen. De assistentie
van overheidswege beperkte zich in eerste instantie tot de aanleg van
enkele secundaire wegen en wat technische instructie. De Boliviaanse
regering had aangedrongen op de aanplant van cacao, daar dit zoals eer86

der gebleken was, een geschikt product is, gegeven de natuurlijke omstandigheden in Alto Beni. (4).
Daar de cacaoplant pas na een jaar of zes tot volledige bloei komt,
moest de kolonist de betreffende periode met rijstaanplant en -verkoop
zien door te komen. Jarenlang heeft het jaarlijkse inkomen van de kolonisten daardoor op een betrekkelijk laag peil gestaan, zo'n US $ 209.
Nadat de cacao-aanplant echter tot volledige productie was gekomen, is
dit jaarlijkse inkomen opgelopen tot US $ 900. Hiermee is de kolonist in
Alto Beni 2 veel beter af dan de kolonisten in de andere twee zones van
het INC-IDB program.
Het INC heeft in het projectgebied, en wel in Palos Blancos, een cacaoverwerkingsfabriekje staan, dat de producten koopt van ongeveer 20% der
cacao boeren; de overige boeren verkopen hun product via de tussenhandel. De oppervlakte waarop cacao verbouwd wordt, zou vanwege de gunstige economische perspectieven kunnen worden uitgebreid, doch dit
stuit op een aantal problemen. Ten eerste is de cacao oogst nogal arbeidsintensief en het aantal arbeiders dat zich ten tijde van de oogst
aanbiedt, is in Alto Beni gering. Ten tweede is er in de cacao zone
nogal wat reliëf, een situatie die leidt tot voortdurende erosie en
daling van de bodemvruchtbaarheid, zodat de voor uitbreiding van de
cacao verbouw

in aanmerking komende grond beperkt is. Ten derde zal bij

vergroting van de oogst het transportprobleem toenemen. De secundaire
wegen tussen Santa Ana en Palos Blancos, waaraan de cacao velden gelegen zijn, zijn vooral in regentijd moeilijk begaanbaar, omdat ze veel
reliëf vertonen. Als de gehele oogst per lastdier vervoerd moet worden,
zoals in de regentijd het geval is, wordt het transportprobleem bij uitbreiding van de cacao velden

alleen nog maar groter.

De moeilijke beginperiode, voordat de cacao tot produktie kwam, in combinatie met de slechte externe transportmogelijkheden hebben geleid
tot een groot verloop onder de kolonistenbevolking. In 1964 hadden 2815
kolonistenfamilies zich gevestigd in het projectgebied, in 196Θ waren
hiervan nog maar 1464 over. Dit betekent een verloop van ЬО%, een ho
ger percentage dan voor de andere kolonisatiezones. In 1976 was het
aantal kolonistenfamilies toegenomen tot 1800 (INC, 1976), doch dit be
trof kolonisten die zich na afloop van de eigenlijke projectperiode in
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het gebied gevestigd hebben.

Een derde oorzaak voor dit verloop zal gelegen zijn in de samenstelling
van de kolonistenbevolking naar regio van herkomst, een samenstelling
die veel heterogener was

dan voor Chimoré en Yapacani geldt. Het door

de projectleiding gepropageerde coöperatiesysteem is hierdoor een volledige mislukking geworden. Het Alto Beni 2 project strekt zich in de
Beni-vallei uit over zo'n 60-70 km.

Boeren die elkaar niet kenden (of

wilden kennen), doordat ze niet uit hetzelfde gebied kwamen, werden nog
eens extra van elkaar geïsoleerd door de grote onderlinge afstand, dit
terwijl ze toch in dezelfde coöperatie zaten. Men begrijpt, dat hierdoor
moeilijk vertrouwen in de coöperatie kon ontstaan. Het werd door malversaties van coöperatiebestuurders bovendien ook niet erg bevorderd.
Een vierde oorzaak, waaraan het hoge verloop deels kan worden geweten,
betreft een factor waarop Crist & Nissly (1973, p. 146) wijzen, namelijk de buitensporige financiële belasting van de Alto Beni-kolonist.
De coöperatie gaf leningen uit van US $ 500 om de cacaoproductie te stimuleren. Dit geldbedrag moest gebruikt worden voor de aankoop van kunstmest, insecticiden etc. Naast de aflossing van dit çrediet werd de kolonist het volgende in rekening gebracht: de kosten om genoemde artikelen naar de kolonie te transporteren, de kosten van voedselverstrekking
in het eerste jaar en de kosten voor de aanleg van secundaire wegen.
Dit afbetalingsvooruitzicht stimuleerde de kolonist niet erg om in de
kolonie te blijven. Preston (1973, p. 103) vermeldt, dat de kolonisten
in het Alto Beni 2-project slechts weinig van hun schuld aan de BAB aflossen, in vergelijking met de in de omgeving gevestigde spontane kolonisten. In het Beni-kolonisatiegebied houdt men zich naast cacao- en
rijstverbouw ook met veeteelt bezig, hetgeen resulteert in een jaarlijkse vleesafvoer naar La Paz (per vliegtuig) van 8000 ton. Behalve in La
Paz hebben de gebieden van Caravani en Alto Beni ook markten in steden
van de noordelijke

Yungas : Coroico, Impana en Chulumani. Indien de weg

goed berijdbaar is, passeren per dag 80-100 vrachtwagens Unduavi, een
controlepost 46 km.

ten noorden van La Paz (Zeballos, 1975). (5).

Zoals reeds werd opgemerkt vormt het slechte:wegeneet_,. zoKeLbinnÊneals
buiten het projectgebied een groot probleem voor de kolonisten. Een aan88

tal van hen woont in een zone, die in regentijd slechts per voet te bereiken is. Deze situatie verhindert in hoge mate het adequaat functioneren van de kolonie. Ook de weg tussen Puerto Linares, waar het INC gevestigd is, en Caravani is bijzonder slecht. De bodemgesteldheid is zodanig,
dat een wegdek in de vorm van grotere of kleinere stenen na verloop van
tijd volledig geabsorbeerd wordt. Mede door deze infrastructurele barrières zijn de mogelijkheden om de

kolonisatie in de Alto Beni-vallei,

uit te breiden beperkt, temeer omdat het gebied rond het kolonisatieproject al grotendeels in handen is van hacendados.

De activiteiten van het INC-kantoor in Puerto Linares zijn vrijwel beperkt tot het organiseren van voedselhulp in het kader van het PMA (Programa Mundial de Alimentos, het Wereldvoedselhulp programma). Het INC zal
zijn kantoor opheffen, bij het van start gaan van het nieuwe kolonisatieproject Hurrenabaque - Eva Eva in het departement Pando, ten noorden
van Beni. Dit projectgebeid zal 275.000 hectare beslaan. Hoeveel kolonisten zich er kunnen vestigen is nog niet bekend, evenmin als de datum waarop het project zal gaan functioneren.

III.4. Chimoré.

Het kolonisatiegebied Chapare-Chimoré beslaat officieel 475.000 ha.
Hoewel het een vlak gebied is, is de voor kolonisatie te gebruiken oppervlakte toch kleiner en wel doordat in deze streek uitgebreide moerassen voorkomen. Dit is een gevolg van de slechte afwatering en de grote hoeveelheden neerslag (3500 mm./jaar). De erosie in dit gebied (door
overstromingen) is even ernstig als in Alto Beni. Ook hierdoor wordt de
beschikbare oppervlakte beperkt.

Het kolonisatiegebied Chapare-Chimoré wordt in het westen begrensd door
de rivier de Isiboro en in het oosten door de Ichilo, en is gelegen
langs een sectie van de toekomstige Carretera Marginal. Spontane kolonisatie vindt men vooral in het Chapare-gebied, ten noorden en ten zuiden van Villa Tunari. De gedirigeerde kolonisatie heeft plaats gevonden
in het Chimoré-gebied en wel aan de noordkant van de weg tussen de rivier Ene in het westen en de rivier Ichilo in het oosten.
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Zoals eerder opgemerkt, heeft het gebied van de Chapare-Chimoré door de
tijd heen verschillende impulsen gehad, die steeds geleid hebben tot een
toename in de kolonisatie. De eerste impuls was de militaire ко1оп±е
Todos Santos, gesticht in 1920. Deze werd gevolgd door de aanleg van een
weg tussen Todos Santos en Villa T u n a n . De tweede impuls kwam via de
aanleg in 1939 van de weg Cochabamba - Villa T u n a n , voorafgegaan door de
van overheidswege aangemoedigde, maar niet al te succesvolle, vestiging
van ex-dienstplichtigen uit de Chaco-oorlog. Sinds 1939 valt dan voor
het eerst te constateren dat uit het dicht bevolkte Cochabamba-bekken
meer mensen naar de provincie Chapare trekken dan naar het verder weg
gelegen gebied van Santa Cruz.
De derde impuls voor de kolonisatie is het in 1965 gestarte INC-IDB
Chimoré-project. De oorspronkelijke plannen (1963-1966) waren om m

dit

gebied 4000-5000 kolomstenfamilies te vestigen. Men raakte echter al
snel achter op het schema, onder andere door de reeds vermelde omstandigheden

die voor oponthoud in het hele INC-IDB programma verantwoor-

delijk waren. In het Chimoré-project kwam de projectleiding echter te-»
vens nog tot de ontdekking, dat veel gronden die op papier voor vestiging in aanmerking kwamen, niet geschikt bleken doordat ze te moerassig
waren. Ook meldden 7ich te weinig applicanten aan. Boeren uit het
Cochabamba gebied voelden er weinig voor om de hoge kosten, die met de
kolonisatie gepaard gingen, te dragen, terwijl er land dichtbij het
Chimoré-project was waar men zich

als spontane kolonist vrij kon ves-

tigen. In 1966 deden zich in dit gebied overstromingen voor, waardoor een
vrij hoog aantal

INC-IDB kolonisten zich

uit het project terugtrok-

ken. Ray Henkel (1967) noemt dit verloop als voorbeeld van de minder bedachtzame planning die dit project kenmerkte. In 1965 kwamen 55 nieuwe
kolomstenfamilies aan in een periode van intense regen (october), hiervan bleven uiteindelijk slechts vier families. Henkei wijst erop, dat
men in zo'n geval kolonisten beter in het droge seizoen kan laten overkomen, zodat ze meteen aan de slag kunnen en niet onmiddellijk ontmoedigd raken door de slechte weersomstandigheden. Hij constateerde tevens,
dat de Aymara van de

Altiplano een veel grotere retourmigratie ver-

toonden dan de Quechua van de Valleien. Hij wijt dit aan het feit, dat
de Aymara in de Altiplano meer seizoensgebonden agrarische activiteiten
hebben en m e t , zoals in de nieuwe kolonie, de hele tijd aan het werk
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moeten blijven. Gewenning aan het nieuwe arbeidsritme kostte hen, volgens Henkei, meer inspanning dan de Quechua. In het algemeen ziet Henkei als belangrijkste reden voor de retourmigratie de volgende: de hitte en vochtigheid, de insecten, het vele werk, de geïsoleerde ligging
van het project en de overstromingen in het regenseizoen. Al met al was
het resultaat, dat Henkei in 1967 in dit INC-IDB project slechts 562
families kon tellen. Schoop (1970, p. 159) kwam in zijn telling zelfs
maar tot 484 families op een bebouwde oppervlakte van 800 ha. De projectleiding heeft toen besloten het oorspronkelijk vastgestelde streefgetal van 4000-5000 families te laten dalen tot 1200. Dit aantal was
in 1970 bijna bereikt met 1130 kolonistenfamilies; in 1974 was het aantal opgelopen tot 1308. (6).
De bijdragen van INC-IDB zijde aan dit project waren de volgende:
-

Het aanleggen van een zekere infrastructuur vóór de komst van de
kolonisten.

-

Het afpalen van de individuele stukjes grond. Deze kregen een front
aan de weg van 200 meter en een diepte van 1000 meter, de totale
oppervlakte was dus 20 ha. (in tegenstelling tot de 12 ha. van Alto
Beni).

-

Het bouwen van gemeenschapscentra voor de eerste behuizing en de
bouw van een boerderij voor de productie van zaden en planten.

-

Het vervoer van de kolonisten naar het projectgebied.

-

Het verstrekken van eenvoudige werktuigen en technische instructie.

-

Het gedurende de eerste 10 maanden op crediet verstrekken van PMAvoedsel.

-

De kolonisten voorzien van crediet en medische hulp en het bouwen
van scholen (Bron: Henkei, 1967).

Uiteindelijk zouden de kosten per gezin zo'η kleine $ US 2000 gaan be
dragen. Dit is in vergelijking met de twee andere INC-IDB projecten de
hoogste investering per gezin, terwijl het inkomen per gezin zoals we
nog zullen zien in Chimoré het laagst is.

Het door de projectleiding ontworpen productieprogram stelde voor de
zelfvoorziening de volgende producten vast: nanioc, taro, maïs, rijst,
bananen, yuca, papaya en citrusvruchten. Voor de verkoop voorzag men
de aanplant van rijst, rubber en citrus.
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De aanplant van rubberboompjes bleek volgens Schoop's bevindingen te
verwaarlozen (Schoop, 1970). In het algemeen was de ontwikkeling van
het productieschema, evanals de toename van het aantal kolonisten, veel
minder dan gepland was.
Van de door Henkei vermelde factoren ter verklaring van de stagnatie
in de ontwikkeling, speelt met name het gebrek aan infrastuctuur een
belangrijke rol. Het heeft bijvoorbeeld tot 1973 geduurd, voordat de
brug over de Chimoré gereed kwam. Voor dat jaar waagden maar weinig
kolonisten het om zich te vestigen op dé oostelijke oever van de Chimoré, daar de rivier een moeilijk te passeren obstakel vormde.

De aandacht van het INC beperkte zich voornamelijk tot het bevorderen
van de bouw van de centrale weg in het project en het organiseren van
de PMA-voedselhulp. Vooral met betrekking tot dit laatste zijn nogal
wat problemen ontstaan. De PMA ging accoord met het idee van het INC
om voor het PMA-voedsel, dat in principe gratis ter beschikking gesteld wordt, transport- en administratiekosten aan de kolonisten in rekening te brengen in de vorm van een crediet. Met de aflossing· van dit
rrediet zou voor nieuwe kolonistenfamilies dan weer voedsel gekocht kunnen worden, het principe dus van een 'rotating fund'. Deze regeling
schijnt bij de kolonisten niet duidelijk te zijn overgekomen. Veel voedsel werd tevens weggegooid doordat het niet paste in het consumptiepatroon van de kolonist of omdat het bedorven was. Een deel van het PMAvoedsel werd door projectleiders ook aan tussenhandelaren doorverkocht.
Intussen was de PMA-schuld voor de kolonist flink opgelopen, een situatie die een toenemende onrust onder de kolonistenbevolking veroorzaakte. Voor enkele jaren terug ging het INC over tot het kwijtschelden van
25% van de PMA-schuld.

Het probleem van de infrastructuur doet |zich met name voor ten oosten van Chimoré. De weg vanaf Cochabamba is voor het grootste gedeelte
geasfalteerd tot even voorbij de Chimoré. Vandaar af tot aan Puerto
Villarroel, het eindpunt, is de weg slecht begaanbaar; vooral geldt dit
voor het laatste traject vanaf Ivivigarzama

De secundaire wegen (sendas)

die op deze centrale as aansluiten zijn ook in slechte conditie. Vooral
aan de verbetering hiervan zou de overheid meer aandacht moeten besteden.
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De slechte infrastructuur is er mede de oorzaak van dat tussenhandelaren uit Cochabamba de markt van agrarische producten beheersen. Zij beschikken als enigen over de juiste transportmiddelen. Er is in het projectgebied geen verkoopcoöperatie, zodat de tussenhandel vrij spel heeft
om de prijzen (waartegen de agrarische producten worden opgekocht, te bepalen.
Van die agrarische producten vormt in het kolonisatieproject rijst de
voornaamste bron van inkomen. De spontane kolonisten in de Chapare verbouwen daarentegen coca als voornaamste 'cash-crop'. Coca is simpel te
produceren, past zich goed aan bij de bodemomstandigheden in het Chapare -gebied, heeft een hoge resistentie tegen ziekten, een hoge opbrengst
per ha. en relatief lage productiekosten, terwijl de coca-aanplant bovendien gedurende zo'η 15-20 jaar oogsten oplevert. Dit geeft de spon
tane kolonisten in Chapar* een aanzienlijk hoger inkomen dan de gedi
rigeerde kolonisten uit de rijstverkoop krijgen. De keerzijde hiervan
is volgens Keiler (1974) dat er in het cocagebied

op grote schaal spra

ke is van sociale desorganisatie, met alcoholisme als één van de symptomen. Dit alcoholisme vloeit, volgens Keiler, voort uit het hoge inkomen van de kolonisten, gepaard gaande met het feit dat men zich buiten de oogsttijd slechts drie dagen per week hoeft te wijden aan de
cocaverbouw

(wieden, e t c ) . De vraag naar coca is dermate hoog dat

het nauwelijks de moeite loont voor de spontane kolonist om andere gewassen te cultiveren. Coca wordt zelfs naar Boliviaanse braceros \ in Argentinië geëxporteerd; een tocht van 200 km. per ezel levert dan toch
nog genoeg inkomsten op.
De belasting, die wordt geheven op de coca die het Chapare-gebied verlaat en op de alcohol die er binnenkomt, gaat voor 65% naar de Servicio
Nacional de Carreteras in Chapare. Dit instituut is belast met de aanleg en onderhoud van het wegennet. Door deze omstandigheden verkeert
het wegennet in Chapare in een betere conditie dan dat in Chimoré.
De gedirigeerde kolonisten verbouwen ook coca, doch in veel mindere
mate. Uitbreiding van de cocaverbouw

in Chimoré stuit op diverse moei-

lijkheden. De Boliviaanse overheid heeft, mede onder aandrang van de
V.S., verordend dat de coca-aanplant niet uitgebreid mag worden en het
is duidelijk dat gedirigeerde kolonisten moeilijker aan een controle
kunnen ontsnappen dan de spontane kolonisten. Een ander probleem is,
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dat de coca-oogst nogal arbeidsintensief is; de oogst moet in een korte
tijd gebeuren en vergt per hectare een arbeidsinzet van 10-15 personen.
Aangezien in Chimere het arbeidsaanbod lager is dan in Chapare liggen
de loonkosten er hoger. Deze beperken het aantal hectare dat men met coca kan beplanten, temeer daar de coca-oogst iedere drie maanden moet
plaatsvinden.

De veeteelt vindt in Chimoré slechts op kleine schaal plaats. De gronden in het projectgebied die resteren voor het houden van vee zijn daarvoor eigenlijk te drassig. Vrij recent is het INC daarom begonnen met een
experimenteel waterbuffel-project in El Paraíso. In 1974 werd daarmee
op 200 hectare een aanvang gemaakt en wel met uit Italië geïmporteerde
waterbuffels. In 1977 waren er ongeveer 60 buffels aanwezig, die zich alle goed aan de omstandigheden hebben aangepast. In 1979 wil men beginnen met de verkoop van buffels aan de kolonisten, die, gezien de goede
resultaten van het project, zeer in veeteelt geïnteresseerd zijn.
Merkwaardig is het daarom dat het INC het projectbudget vrij laag houdt.
De projectleider is gedwongen om via het verkopen van buffelkaas de onderneming gaande te houden.

II1.5. Yapacani.

De zone Yapacani ligt in de provincie Ichilo in 'het departement Santa
Cruz, ongeveer tussen de rivieren Yapacani en Ichilo. Zoals in paragraaf 1 gesteld, is het departement Santa Cruz het eerste gebied geweest waarop de kolonisatie-activiteiten van de overheid zich gericht
hebben. In 1937 begon het leger een kolonie in Villa Busch, die niet
al te succesvol was. Ook over het programma van de División de Colonización is reeds gesproken.

Nog niet vermeld zijn de stichting van enkele Japanse kolonies in de
jaren '50. Bij vestiging van enkele Amerikaanse legerbases op het eiland Okinawa raakten enkele honderden boerenfamilies ontheemd. Met financiële steun van Japan, maar vooral van de V.S. , werden deze mensen
ertoe aangezet om zich in Bolivia als kolonist te vestigen. Zo werden
Okinawa 1,2 en 3 achtereenvolgens in 1954, 1958 en 1963 gesticht. In
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1955 ontstond verder de kolonie San Juan, voornamelijk met Japanse steun.
Het feit dat Bolivia hierin toestemde kwam voort uit de opzet van de agrarische hervorming, waarin onder andere gestreefd werd naar import
stitutie van rijst. Tevens hoopte men van overheidswege op een soort van
demonstratie-effect ten aanzien van Boliviaanse kolonisten.

In het gebied van Santa Cruz komen ook enkele

Mennonitenkolomes voor, ι

die nogal op zichzelf staan, maar toch wel voor de markt produceren
(katoen en vlees). Door hun geringe aantal is de productie echter niet
van overweldigend belang. De Japanse kolonies daarentegen hebben, hun
omvang in aanmerking genomen, een flink aandeel in de njstproductie
van Santa Cruz. De kolonie San Juan produceert 70% van de sojabonen in
het Santa Cruz-gebied.

Tussen 1952 en 1956 werd door toedoen van president Paz Estenssoro het
Point 4 Program op Santa Cruz van toepassing verklaard. Deze steun uit
de V.S. werd gegeven via de U.S. Operations Mission, met als belang
rijkste afdeling de SAI (Servicio Agrícola Interamericano). Het programma was m

hoofdzaak gericht op het verlenen van technische assistentie

ten einde te komen tot een surplus voedselproductie. Men voerde onder
andere 'Groene Revolutie'-gewassen in, zoals de Cuban Yellow Corn.

Een ander onderdeel was het organiseren van een

pool voor landbouw-

machines in Montero (ong. 60 km. ten noorden van Santa Cruz). Finqueros
konden door leningen van het Point 4 Program machines huren om hun finca
daarmee tot een 'agrarische onderneming' te maken, zodat zij aan onteigening, via de agrarische hervormingswet, konden ontkomen. Van een
intensivering van de agrarische productie was op deze wijze geen sprake.
De subsidies werden in 1956-'57 stopgezet, waardoor de huur van de machines vele keren omhoogging. Dit betekende het einde van de machinepool. Toch hadden veel finqueros in deze periode kans gezien hun grondbezitstitel te bemachtigen, met als gevolg dat squatters en inquilinos
niet langer getolereerd werden.

Zoals gesteld, is Santa Cruz lange tijd geïsoleerd geweest van het westen van Bolivia, een isolatie die in 1954 doorbroken werd met het gereed-
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komen van de weg tussen de stad Santa Cruz en Cochabamba.
Duurde voor dit tijdstip de reis tussen de twee steden nog twee weken, sinds 1954 kan men het traject in één dag rijden. Een spoorwegverbinding is er tot op de dag van vandaag nog niet. Wel zijn er vanuit Santa Cruz spoorlijnverbindingen met Brazilië en Argentinië.
Dra/i lie' verplichtte zich volgens een verdrag uit 1928 om de aanleg van
een spoorlijn tussen Santa Cruz en Corumbá op Braziliaans grondgebied
te financieren. In ruil hiervoor zou Brazilië een concessie voor olie—
exploitatie in het departement Santa Cruz worden toegewezen. Eenzelfde
soort verdrag werd in 1941 tussen Bolivia en Argentinië gesloten en
betreft een spoorlijn tussen Santa Cruz en Yacuibá (in Bolivia), bij
de Argentijnse grens. Het heeft echter jaren geduurd voordat deze
spoorlijnen volledig waren aangelegd. De spoorlijn naar Brazilië kon
pas in 1958 in gebruik worden genomen en die naar Argentinië in het
midden van de jaren zestig. De economische betekenis van deze lijnen
is beperkt. De invoer vindt in Bolivia voornamelijk vanuit het westen
plaats. Voor het vervoer van bederfelijke tropische vruchten, vanuit
Santa Cruz met de trein naar het oosten, duurt de reis te lang.

Het INC-IDB project concentreert zich op het gebied langs de (toekomstige) Carretera Marginal tussen Villa Busch en Puerto Grether. Evenals in het gebied van Chimoré het geval was, bleek de bodemkwaliteit
niet conform de verwachting te zijn. Grote gebieden, waarvan men oorspronkelijk dacht dat ze geschikt waren voor de verbouw van bananen
en suikerriet, bleken alleen bruikbaar voor de veeteelt. Dientengevolge moest men voor een aantal kolonisten de bedrijfsgrootte verhogen van
de vastgestelde 20-30 ha. tot 50 ha., een minimale oppervlakte voor het
uitoefenen van veeteelt.
De voorbereidende werkzaamheden bestonden vooral uit het doortrekken
van de weg Santa Cruz - Montero naar het proj'ectgebied. Deze weg is geasfalteerd tot even vóór de kolonie, daarna gaat het asfalt over in
een soort gravel. De afstand tussen Villa Busch (aan de Yapacani) en
Puerto Grether bedraagt 63 km. Vanaf 20 km. na Villa Busch verkeert
de weg in zeer slechte staat en na 48 km. is de weg ten einde, alhoewel deze op sommige kaarten reeds als volledig aangelegd staat aangegeven. De houten brug, die men in eerste instantie over de Yapacani
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gebouwd had, werd spoedig weggespoeld en moest door een constructie van
staal en beton vervangen worden.
Het aanleggen van secundaire wegen is in onvoldoende mate geschied

en

brengt daardoor veel kolonisten in moeilijkheden, vooral diegenen die
op wat grotere afstand van de weg Yapacani - Puerto Grether hun perceel
hebben. De secundaire wegen die aangelegd zijn, verkeren in zeer slechte conditie, vol met kuilen die in het regenseizoen het transport bemoeilijken. Vooral in het gebied ten noorden van de Carretera Marginal
(de Faja Norte) heeft men met deze moeilijkheden te kampen. Gesteld kan worden dat 40% van de infrastuctuur in het INC-IDB gebied in slechte tot
zeer slechte staat verkeert.

Verdere activiteiten van het INC bestonden uit de bouw van enkele huizen voor de kolonisten, het oprichten van een medische post, het verzorgen van technische assistentie, het verlenen van crediet, benevens
de verspreiding van PMA-voedselpakketten voor de beginperiode.
Bij navraag bleken de kolonisten niet erg onder de indruk van de vakkennis van de hun toegewezen agronomen. De PMA-voedselhulp leverde problemen op, in die zin

dat veel kolonisten, evenals in Chimoré, zeiden

dat de (gedroogde) vis en het meel niet in goede staat verkeerden. Het
is ook mogelijk dat de kolonisten dit voedsel niet gewend waren en het
zich voor een prikje lieten afkopen door handelaren.

Evenmin als in Chimoré schijnt het de kolonisten duidelijk te zijn gemaakt dat de voedselhulp niet gratis zou zijn. Pas naderhand bleek,
dat de waarde van de PMA-hulp werd opgeteld bij de totale schuld die
de kolonist bij het INC had. Het INC stelt van zijn kant dat de kolonist in Yapacani alleen betaalt voor de transportkosten van het voedsel. Echter, het uiteindelijk te betalen bedrag lag hoger dan uit de
transportkosten verklaard zou kunnen worden.

Wat voor veel kolonisten in feite de emmer deed overlopen, was dat men
verondersteld werd om de totale schuld over te nemen (inclusief de
waarde van het ontvangen PMA-voedsel) van degene die eerder op hetzelfde perceel had gewoond en dat weer verlaten had. Het is daardoor niet
verwonderlijk dat er moeilijkheden ontstonden bij de aflossingen van
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de schulden. Dit had tot gevolg dat tot 1976 bijna niemand een eigendomsrecht voor zijn perceel kreeg toegewezen, omdat dit afhankelijk was
van de totale aflossing van de schuld. Zonder bezitstitel kan men echter
weer moeilijk aan crediet komen, zodat de uitbreiding van de productie,
noodzakelijk voor de aflossing, slechts langzaam vorderde. Kolonisten
lopen zo het gevaar in een vicieuze cirkel terecht te komen.

Indicatief voor het deficiënt functioneren van het credietsysteem en
voor de slechte toestand van de wegen is het verschijnsel van de tussenhandelaar, de comerciante of rescatista. Het optreden van deze tussenhandelaren beperkt zich niet alleen tot Yapacani, maar komt ook voor in
andere soortgelijke gebieden binnen en buiten Bolivia. Veel kolonisten
hebben een voortdurend gebrek aan vlottende middelen, een gebrek dat
zich vooral rond de oogsttijd voordoet als de kolonist arbeidskrachten
moet aantrekken om de oogst binnen te halen. Door het niet functioneren van het officiële credietsysteem worden zij dientengevolge gedwongen bij de tussenhandelaar aan te kloppen. De kolonist moet dan zijn
oogst voor een van te voren afgesproken prijs (vaak minder dan de helft
van de werkelijke marktwaarde) verkopen. De tussenhandelaar verstrekt
de kolonist dan een voorschot. Een andere reden waarom veel kolonisten
gedwongen zijn om tussenhandelaren in te schakelen is, dat zij voor de
afvoer van de oogst op vrachtwagenbezitters zijn aangewezen, die tevens
meestal tussenhandelaar zijn. Rijst, bijvoorbeeld, wordt in het regenseizoen geoogst. De toestand van de secundaire wegen is dan echter al
zodanig verslechterd, dat slechts speciaal toegeruste vrachtwagens de
akkers kunnen bereiken. De kolonist moet zijn oogst dan tegen een lage
prijs verkopen aan de vrachtwageneigenaar. Een alternatief zou zijn om
de rijst op te slaan en te wachten tot het droge seizoen. Men moet dan
echter maar afwachten in hoeverre de oogst m e t wordt aangetast door insecten en vochtigheid. Indien de wegen in betere staat zouden verkeren,
zou de kolonist meer mogelijkheden hebben om zelf geschikt transport te
organiseren.
Officieel moet alle rijst verkocht worden aan de ENA (Empresa Nacional
de Arroz), een overheidsorganisatie. De meeste rijst wordt echter direct door de tussenhandel aan de ingenios (njstpellenjen) geleverd,
die hiervoor een bonus uitbetalen. Het ligt ook niet in het vermogen
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van ENA om alle rijst van het Santa Cruz gebied op te kopen wegens gebrek aan opslagruimte. Ook deze situatie bevordert dat de tussenhandelaar een belangrijke positie inneemt.

Tn de geschetste situatie lijkt een belangrijke taak te zijn weggelegd
voor de coöperaties om een actieve rol als productie- en marktorganisatie op zich te nemen. In het algemeen zijn, zoals in de andere kolonisatiegebieden in Bolivia, de coöperaties in Yapacani niet erg stabiel.
De meeste kolonisten zien de coöperatie niet als een productie- en
marktorganisatie maar als een pressiemiddel om crediet van de Banco
Agrícola Boliviano (BAB) los te krijgen. De BAB geeft namelijk tegenwoordig, zij het via een grote bureaucratische omweg, alleen nog maar
crediet aan coöperaties. Door malversaties van gewiekste coöperatiebestuurders is het vertrouwen in het coöperatiewezen lange tijd tot
een minimum beperkt gebleven. Dat er toch nog steeds coöperaties bestaan, komt naast de reeds vermelde reden betreffende de credietverschaffing, doordat ook kolonisten alleen via een coöperatie hun grondbezit kunnen uitbreiden. Door toepassing van de hak- en brandcultuur
is een kolonist na een jaar of 10-15 door zijn toegewezen 20 ha. heen.
Het is voor hem dan aantrekkelijker om weer een nieuw stuk bos plat
te branden dan om naar de eerst ontgonnen delen van zijn 20 ha. terug
te keren. Teneinde de benodigde nieuwe grond te verkrijgen sluit een
aantal buurlieden, die met hetzelfde probleem te maken hebben,zich
aaneen tot een coöperatie. Deze krijgt grond toegewezen, die aansluitend aan de individuele akkers ligt. Van een gezamenlijk bewerken van
de grond is geen sprake; ieder breidt zijn eigen akker uit tot in het
collectief verkregen terrein.

In 1973 echter vond een poging plaats om een werkelijk samenwerkingsverband te organiseren via het project EXTRA(afkorting van Extensión
Regional para la Agricultura).dat als doel heeft de boeren in het gebied van Yapacani te bundelen in coöperaties. Men is begonnen met het
geven van cursussen over het coöperatiewezen en heeft dit aangevuld
met het verlenen van technische assistentie. In december 1975 telde men
26 aangesloten coöperaties met 600 leden en een coöperatief grondbezit
van 650 ha. rijst. De hoogste autoriteit is in handen van de algemene
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vergadering, de asamblea general. Het project is een initiatief van het
Comité de Obras Públicas, een autonoom orgaan verantwoordelijk voor de
regionale planning in het departement Santa Cruz, met zetel in de stad
Santa Cruz. Het project wordt verder gesteund door de Methodisten, die
al meer dan 10 jaar in dit gebied gevestigd zijn en zich bezighouden
met gezondheidszorg en onderwijs. Het overgrote deel van het EXTRA-werk
wordt gefinancierd door Pan para el Mundo, een hulpactie van de Duitse
Kerken. Zoals zich nu laat aanzien, zal het vertrouwen in coöperaties
onder de kolonisten via het project EXTRA toenemen. Het Comité de Obras
Públicas beschikt over voldoende financiën om de onderneming te steunen en eventueel op andere plaatsen te herhalen. Het Comité ontvangt
namelijk 11% aan royalties van de olie, die in het departement Santa·Cruz
geëxploiteerd wordt. Dit betekende voor 1975 bijvoorbeeld een bedrag van
$ US 20 miljoen.

Het aantal kolonisten dat zich vanaf de eerste activiteiten van de
División de Colonización in 1954 tot aan 1973 in het departement Santa
Cruz heeft gevestigd,schat men op zo'n 11.500 families, waarvan ongeveer 25% zich in gedirigeerde projecten bevindt. In het kolonisatieproject Yapacani bevonden zich in 1976 ongeveer 2000 families (INC, 1976).
Ook de bewerkte oppervlakte in het departement is in die periode flink
uitgebreid. In 1950 bedroeg deze nog maar 58.200 ha., maar in 1973 was
die gestegen tot 180.000 ha. Zij vormt echter nog steeds maar een klein
gedeelte van de potentieel voor kolonisatie te gebruiken oppervlakte
in Santa Cruz. Deze wordt namelijk op 10 miljoen ha. geschat.
De spontane kolonisten, die het overgrote deel van de migrantenstroom
uitmaken, beschikken over een nog slechtere infrastructuur dan hun gedirigeerde collega's. Daar staat tegenover, dat hun individuele akkers
groter zijn dan die van de INC-IDB boeren. De hulp, die spontane kolonisten van overheidswege krijgen, is minimaal. De steun, die bijvoorbeeld boeren in het belangrijke spontane kolonisatiegebied Chané-Piray
(provincie Santiesteban) gerekend tot 1971 in de vorm van waterputten,
wat onderwijskundige en wat medische faciliteiten werd gegeven, komt
neer op $ US 21 per familie. Voor de gedirigeerde kolonisten in Yapacani
bedroeg de investering gemiddeld per familie $ US 1301 (gerekend tot
juni 1970). Niet meer dan 25% van de kolonisten in Chané-Piray ontvangt
crediet. Ondanks de moeilijkheden en de geringe overheidssteun is het
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gemiddelde jaarlijkse inkomen per capita in Chané-Piray aanzienlijk hoger dan het nationaal gemiddelde voor de rurale sector: $ US 120 vs.
$ US 44. Het inkomen per capita in Yapacani is evenwel een stuk hoger
en bedroeg in 1970 $ US 731. ( INC, 1970-a, p. 24 ).
De belangrijkste cash-crop in Yapacani is rijst. Voor wat dit product
betreft, en gewassen als maïs, bananen, tropische vruchten en suikerriet, is op te merken, dat het voor de kolonisten nauwelijks de moeite
waard is om de productie op te voeren. Zoals gesteld, is de regelmatige rijstopkoop door de ENA in gevaar door een tekort aan silo's. Maïs
en bananen vertonen een chronische overproductie, terwijl suikerriet
nauwelijks internationaal kan concurreren door de hoge transport- en
productieprijs, die zelfs de verzorging binnen Bolivia belemmert. Door
de slechte wegen is fruit ook nauwelijks over grotere afstand te vervoeren. Door uitbreiding van het silosysteem, het garanderen van vaste
prijzen voor een aantal producten en een verbetering van de infrastructuur zouden vele kolonisten geholpen zijn.
Daarnaast lijkt uitbreiding van de veeteelt een veel belovende mogelijkheid. De vleesproductie in Santa Cruz kan de vraag in het departement
nauwelijks bijbenen. Veel vlees, dat in Montero op de markt komt, wordt
dan ook aangevlogen uit Beni. Exportmogelijkheden zijn er genoeg aanwezig: Perú en Chili bijvoorbeeld, kennen vleesloze dagen, door de regering ingevoerd wegens de te kleine nationale veestapel. Het vermogen
van het INC om in de gedirigeerde kolonie Yapacani de veeteelt nog
sterk te bevorderen, lijkt uiterst beperkt. Al jaren heeft het INC aangekondigd, dat het zich vanuit Yapacani zou terugtrekken omdat het tijd
werd de kolonisten op eigen benen te laten staan. In 1976 heeft deze
terugtrekking vrijwel definitief plaatsgevonden. Het INC gaat vanaf
dan de aandacht in het departement Santa Cruz helemaal richten op het
in 196Θ begonnen project in San Julián.

III.6. San Julián.

Dit project bevindt zich

in het departement Santa Cruz, in de provin-

cies Nuflo de Chavez en Santiesteban,en wel tussen de rivieren de Río
Grande en de Río Julián. Een groot deel van het project is gelocaliseerd langs de weg tussen de twee rivieren over een afstand van 42 km.,
op een totale lengte van 72 km. De eerste 30 km. vanaf de Río Grande is
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een gebied, dat bewoond wordt door spontane kolonisten.
In 1968 begon het INC met de bouw van de weg en van waterputten. Bij
elke waterput was om de vier kilometer een nucleo (kern) gepland van 40
families. Door de wegaanleg werden kolonisten aangelokt, voordat het INC
daarop voorbereid was. Pas in 1972 kwam via steun van de United Churches,
van de Engelse ontwikkelingsorganisatie OXFAM en van Pan para el Mundo,
een gericht oriëntatieprogramma

tot stand.

Gedurende een periode van vier maanden ontvangen de kolonisten voedselhulp, krijgen zij technische aanwijzingen en verrichten zij gemeenschappelijke werkzaamheden. De orientadores zijn ervaren kolonisten, die de
nieuwkomers aanwijzingen geven betreffende het bouwen van huizen, het
maken van werktuigen, etc. Gezamenlijk wordt voor elk gezin één hectare
voor bewerking gereed gemaakt; zaden worden verstrekt door de orientadores in een zodanige variatie dat het dieet van het gezin voldoende evenwichtig zal zijn.
Het INC heeft gezorgd voor het bouwen van een school, een medische post
en een njstpellerij .
In 1977 bevonden zich 300 families in de projectzone en eenzelfde aantal tussen het projectgebied en de Río Grande. De voornaamste producten die verbouwd worden, zijn rijst, maïs, bonen, bananen en wat vruchten. Ongeveer 60% van de oogst wordt verkocht, voornamelijk aan de rescatador. Vanuit het INC worden pogingen ondernomen om de veeteelt te
bevorderen via het in eigen beheer fokken van runderen; dit experiment
is echter nog m e t in een zodanig stadium dat het vee al aan de kolonisten kan worden overgedragen. Het is moeilijk in het algemeen iets te
zeggen over het levenspeil van deze kolonisten. De kolonisten die niet
aan de weg naar San Julián gevestigd zijn, hebben in ieder geval met de
meeste problemen te kampen. In 1977 bijvoorbeeld is een groot gedeelte
van nucleo 5 door een overstroming weggespoeld. Een ander probleem I B ,
dat de verbindingen met de grote weg bijzonder slecht zijn. Gezien de
hoge transportkosten van het projectgebied naar Okinawa en de lage prijzen die geboden worden door de rescatador, is er voor de gemiddelde kolonist nauwelijks sprake van kapitaalsaccumulatie.
Er bestaan concrete plannen om met hulp van US-AID het project uit te
breiden tot 125 núcleos met ongeveer 5000 gezinnen. Gezien de problemen die zich in het huidige project voordoen, wil de AID echter eerst
voldoende garanties hebben dat deze moeilijkheden worden opgelost, c.q.
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zich niet in het nieuwe project zullen herhalen.
Een van de grootste problemen in het huidige project is van min of meer
bureaucratische aard. De projectleiding beschikt over acht zware machines, die gebruikt moeten worden voor de aanleg en verbetering van secundaire wegen. Er is slechts één machine in gebruik, aan de andere machines mankeren diverse kleinigheden die betrekkelijk snel gerepareerd
zouden kunnen worden. Er ontbreekt in het project echter een zogenaamde
caja chica (kleine kas) waaruit de aanschaf van onderdelen gefinancierd
kan worden. Uitgaven worden geregeld via het Ministerie van Landbouw in
La Paz, een situatie die in de praktijk de werkzaamheden erg blijkt op
te houden.
Vele secundaire wegen zijn in bijzonder slechte conditie en daardoor
zijn verschillende núcleos, die niet direct aan

de weg liggen, slecht

te bereiken.
Contact tussen de INC-leiding en de kolonisten in de vorm van gezamenlijk overleg is spaarzaam; teveel beslissingen worden eenzijdig door het
INC en United Churchesgenoœen.
Wil men het project gaan uitbouwen dan zal ook het communicatieprobleem
tussen de beide oevers van de Río Grande moeten worden opgelost. De verbinding wordt nu tot stand gebracht door een groot vlot, dat door een
tiental helpers, die tot hun nek in het water staan, een eind stroomopwaarts wordt getrokken en dan op een bepaald punt "gelanceerd" wordt,
zodat het aan de andere kant van de rivier min of meer op de landingsplaats uitkomt. Duidelijk is dat deze methode bij toename van het aantal kolonisten steeds grotere problemen zal gaan opleveren. Het bouwen
van een brug, op de plaats waar de weg vanaf Okinawa eindigt, is niet
mogelijk vanwege de kracht die de rivier op dat punt ontwikkelt. Een
mogelijkheid zou wel zijn om de spoorbrug bij Puerto Pailas, 80 km. naar
het zuiden, te verbreden en geschikt te maken voor autoverkeer. Dit vereist dan echter wel een verbinding tussen het projectgebied en Puerto
Pailas en de vraag is of het terrein langs deze weg geschikt zal zijn
voor kolonisatie. Is dit niet het geval, dan lijkt het m e t raadzaam
om zo'n verbinding tot stand te brengen.
Zolang dit transportprobleem niet is opgelost, is het prematuur van
INC-zijde om San Julián tot het grootste kolonisatie-project m

Bolivia

te ontwikkelen.
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III.7.

Nabeschouwing.

De agrarische hervorming van 1953 is zowel van directe als van indirecte betekenis geweest voor de later te voeren kolonisatiepolitiek

in

Bolivia. De directe betekenis lag in het aangeven van belangrijke doelstellingen waarop de kolonisatiepolitiek zich

richtte (bevolkings-

spreiding, agrarische diversificatie en betere regionale integratie).
De indirecte betekenis is daarin gelegen, dat voor de als gevolg van de
agrarische hervorming toenemende mimfundisering agrarische kolonisatie
van overheidswege steeds meer als uitweg werd gezien. Daar komt bij,
dat het afschaffen van de semi-feodale arbeidsverhoudingen de ruimtelijke mobiliteit van de boeren verhoogde, wat ook stimulerend op de
kolonisatie werkte.

De na de nationale revolutie machtig geworden boerensyndicaten hebben
in het kolonisatiegeheel een wat ambivalente rol gespeeld. Aan de ene
kant hebben ze de kolonisatie bevorderd door in voorgaande zin de agrarische hervorming te helpen structureren, terwijl ook de in een later
stadium uitgebroken onderlinge twisten tussen de syndicaten voor veel
mensen een extra aanleiding waren om naar de Oriente te migreren. Aan
de andere kant waren deze syndicaten m e t zo gelukkig met het vertrek
van een aantal van hun leden. Na de regeringswisseling in 1964 is de
rol van de syndicaten in het hoogland echter uitgespeeld.
De meest centrale doelstelling van de in Bolivia gevoerde kolonisatiepolitiek is het 'overhevelen' van mensen uit dichtbevolkte gebieden
in de Altiplano en de Valleien naar de Oriente. Het 10-jarenplan
1962-1971 specificeerde wat dit betreft een aantal van 100.000 families (450.000 personen) voor de periode die het plan bestrijkt. Als
gangmaker werd in 1965 het INC-IDB program gestart, dat in eerste instantie streefde naar vestiging van 8000 families, later van 5000 families. Het streefgetal van 100.000 is echter lang niet gehaald. Zou de
overheid echt een actieve rol gespeeld willen hebben bij de kolonisatie
van 100.000 families dan zou dit een gigantische en onverantwoorde belasting van het overheidsbudget betekend hebben. Nelson (1973) rekent
voor, dat in dit geval 4 0 % van het overheidsbudget in de jaren 1962-1971
aangewend had moeten worden voor slechts 10% van de bevolking, terwijl
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men ten aanzien van de kans van slagen, zowel in economische als in de
mografische zin, volledig in het duister zou hebben getast.

Het totale aantal kolonistenfamilles bedroeg volgene het INC eind 1976
ongeveer 62.500. Van dit aantal hebben in de loop der jaren ongeveer 16.600
families in enigerlei vorm steun ontvangen via kolonisatieprogramma's (CBF,
INC, IDB, US-AID). Hoeveel kolonistenfamilies precies zich tussen 1962-1971
in de Oriente gevestigd hebben, is niet bekend. Uit diverse publicaties
(INC, 1970-c; OAS, 1975; IICA, 1975; US-AID, 1975) kan evenwel worden afge
leid, dat het gaat om een aantal van tussen de 20.000 - 25.000, waarvan ma
ximaal 5000 families in INC-IDB projecten. Dit betekent dat de natuurlijke be
volkingsgroei m

Altiplano en Valleien in deze periode slechts voor 20-25* is

afgeroomd. Schoop (1970) constateerde iets dergelijks voor de periode 19501967. In deze periode bedroeg de natuurlijke groei in de Altiplano 800.000 per
sonen, terwijl er slechts Θ5.000 naar het laagland migreerden. Dit betekende
een afroming van 10.6%. Uit dit percentage, dat voor een periode van 17
jaar geldt, blijkt in vergelijking met het door ons berekende percen
tage voor 1962-1971, dat de migratie naar de Oriente door de tijd heen in
ieder geval is toegenomen, ook in relatieve zin. Voor een deel, zal de
toeneming van dit migratiepercentage verklaard kunnen worden uit de toe
genomen relatieve overbevolking in de Altiplano en de Valleien.

De vraag is of de kolonisatiepolitiek van de overheid in de jaren '60
mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor de toegenomen migratie
naar de Oriente. Indien er in deze een verband bestaat, dan lijkt ons
dit echter niet zozeer te moeten worden toegeschreven aan het door het
INC voorziene uitstralingseffect van de georiënteerde kolonies. Deze
zullen door het zeer hoge verloop van de migranten hoogstens een negatief effect gehad hebben op mensen, die van plan waren om aich in de
Oriente te vestigen. Het verband tusaen liet INC-IDB program en de verhoogde spontane kolonisatie is ons inziens veel meer ontstaan door de
verbetering van de infrastructuur, die aangebracht is voor en tijdens
de INC-IDB periode. Het gaat hier dan met name om de penetratiewegen,
die de kolomsatiegebieden verbinden met de grote marktcentra als La
Paz, Cochabamba, Villa lunari. Montero en Santa Cruz. Zierten (1971,
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p. 13) citeert Monje Rada en M a m s , die aangegeven hebben wat de redenen voor spontane kolonisten zijn om zich in een bepaald gebied te
vestigen:
1. De aanwezigheid van 'penetration- en feeder roads' (de aanleg of
het bestaan van plannen voor deze wegen valt hier ook onder).
2. De nabijheid van markten.
3. De nabijheid van de plaats van herkomst.
4. De mogelijke steun van boerensyndicaten.
5. De mogelijke expansie van de kolonie.
6. Het soort klimaat en de kwaliteit van de bodem.
7. De kans op het verkrijgen van overheidssteun, zolang dit maar ter
vrije keuze van de kolonist staat.
Spontane kolonisatie hangt sterk samen met de verkeersontsluiting van
een bepaald gebied. De wens om dicht bij huis te blijven deed echter
de voorzichtigheid nog wel eens uit het oog verliezen. Men vestigde
zich in het overstromingsgebied van een rivier of op een te steile helling. In tegenstelling tot de georiënteerde kolonies is de percelering
in de spontane vestigingsgebieden onregelmatig. Ook is er vaak geen bosreserve gepland tussen de percelen. Officieel was dit wel het geval in
de georiënteerde kolonies, tenzij deze bosreserves verkocht werden door
onverantwoordelijke locale INC-ambtenaren. De hak- en brandcultuur
zorgde er eveneens voor dat veel bosreserves ook in geleide kolonies
verdwenen.
Spontane kolonies worden vooral gekenmerkt door een gebrek aan secundaire wegen en aan dienstverlenende instellingen. De hulp, die van overheidswege aan spontane kolonisten verleend wordt, is nihil. Het INC
berichtte in 1970, dat het ten behoeve van spontane kolonisten 17 functionarissen in dienst had, die zich vooral bezighielden met het regelen
van problemen ten aanzien van grondbezit en het verlenen van hulp bij
de planning van wegen en scholen. Men kan zich nauwelijks voorstellen,
dat deze mobiele brigade echt effect sorteert op een totaal van ruim
40.000 spontane kolonistenfamilies.

Ondanks de geringe overheidshulp en de ongetwijfeld moeilijke beginperiode is het verloop onder de spontane kolonisten een stuk minder
dan bij de georiënteerde kolonisten. Gerekend over een gelijk aantal
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jaren bedraagt dit verloop respectievelijk 10% en 44%. (7).
Een van de ex-directeuren van het INC toont in een onderzoek aan
(Zeballos, 1975) dat het inkomen van spontane kolonisten hoger is dan
dat van de gedirigeerden, terwijl beide groepen er qua inkomen, in vergelijking met hun vroegere situatie, op vooruit zijn gegaan.
In Zeballos' onderzoek was de 'benefit-cost ratio' voor spontane kolonies hoger dan 1, terwijl die voor geleide kolonies minder dan 1 bedroeg.
De 'internai rate of return' bedroeg respectievelijk 28% en 7%.

Een veel gehanteerd argument om te verklaren waarom spontane kolonisten het beter doen dan geleide is, dat het overmatig staatspaternalisme in geleide kolonies het eigen initiatief verzwakt. De inkomensvariatie binnen de spontane en geleide kolonies van Zeballos' steekproef was
echter zodanig dat slechts 3% door voornoemd argument verklaard kon worden. Wat uit zijn stapsgewijze regressie-analyse wel als significante
factor naar voren kwam was, dat de kolonisten met een urbane achtergrond
gemiddeld een hoger inkomen hadden dan de kolonisten afkomstig van
Altiplano of uit de Valleien. Zeballos verklaart dit door te stellen
dat de eerste categorie alerter reageert op nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van productie of afzetmogelijkheden. Het voor geleide kolonies vaak gestelde selectiecriterium dat de kandidaat agrarische ervaring moet hebben, haalt voor het bereiken van succes in de Oriente volgens Zeballos niets uit. Over het algemeen bleek tevens dat bij langer
verblijf in de kolonie het inkomen op een hoger peil kwam.
Het meest bevredigend echter kon de inkomensvariatie in voornoemd onderzoek verklaard worden uit de verschillen in de beschikbare hoeveelheid land en arbeid; deze factoren hadden de meest positieve invloed
op de hoogte van het inkomen.

De door Zeballos bestudeerde kolonisten beschouwden zelf als de belangrijkste moeilijkheden in de beginfase van de kolonies: het gebrek aan
c.q. de slechte toestand van de wegen, economische problemen en ziektes.
Zeballos concludeert hieruit, dat de mate van expansie van de kolonies
afhangt van de aanleg van nieuwe wegen en de vraag naar subtropische
producten. Merkwaardig is, dat Zeballos de factor 'infrastructuur', die
107

door de kolonisten zelf als zeer belangrijk wordt beschouwd, niet in
zijn regressie-analyse ter verklaring van de inkomensvariantie in zijn
steekproef heeft opgenomen. Ongetwijfeld had deze factor een signifi
cant gedeelte van de variantie kunnen verklaren. (Θ).
Binnen de geleide kolonisatieprojecten nemen de INC-IDB kolonies Alto
Beni, Chimoré en Yapacaní de belangrijkste plaats in. Naast de IDB-lening 51-TF/BO hebben ook US-AID en PMA (Programa Mundial de Alimentos=
World Food Program) hierin bijgedragen. De bijdragen van de diverse
organisaties waren als volgt verdeeld:

TABEL XVII

TOTALE INVESTERINGEN IN DE INC-IDB KOLONISATIEPROJECTEN
IN DE ORIENTE VAN BOLIVIA, TOT JUNI 1970.
Percentage
6.280.321 US $

77.4

US-AID

IDB

300.000 US $

3.7

PMA

480.955 US $

5.9

Boliv. regering

1.053.332 US $

13.0

Totaal

8.114.608 US $

100.0%

(Bron: INC, 1970-a)
Uitgaande van soortgelijke cijfers die in het vorige hoofdstuk voor kolonisatieprojecten in Colombia zijn gegeven, is het opvallend hoe hoog
de buitenlandse financiële bijdrage is in kolonisatieprojecten vergeleken met de bijdrage van de Boliviaanse regering. In Colombia was de
bijdrage van de Staat ongeveer anderhalf keer zo groot als die van buitenlandse financiële organisaties. In

Bolivia echter is de gecombineer-

de buitenlandse investering ruim zes keer groter dan die van de Staat.
Zoals in hoofdstuk zeven nader zal worden aangegeven, is deze situatie
kenmerkend voor de wijze waarop in Bolivia nationale ontwikkelingsplan-r
nen gefinancierd worden.
Sinds het begin van het INC-IDB program waren er 9010 kolonistenfamilieB
naar de diverse projecten vertrokken, waarvan in 1970 ongeveer 44% de
grond weer verlaten had ( INC, 1970-a, p. 20 ) .
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De volgende tabel geeft een overzicht van de overheidsinvesteringen die
gemiddeld per familie in de diverse projecten plaats vonden:

TABEL XVIII

GEMIDDELDE INVESTERINGEN PER FAMILIE IN INC-IDB KOLONI
SATIEPROJECTEN

IN DE ORIENTE VAN BOLIVIA (periode 1965-1970).
Alto Beni

Chimoré

Yapacanl

Investering per familie (in US $)

1Θ31

1976

1301

Aantal families

1503

1103

2451

(Bron: INC, 1970-a)

Voor een totaal van 5057 kolonistenfamilies betekende dit een gemìdelde investering van 1605 US $ per familie. Volgens het INC bedroeg het
gemiddelde familie inkomen in 1970 voor Alto Beni, Chimoré en Yapacani
respectievelijk US $ 209, US $ 1Θ3 en US $ 731.
Opvallend is, dat voor Chimoré de per familie gedane investering het
hoogst van de drie projecten was, terwijl het gemiddelde gezinsinkomen
het laagst was. Voor Yapacani is het tegendeel het geval. De inkomensverschillen tussen de kolonies konden in 1970 verklaard worden uit de
hoeveelheid grond die per familie aan de verbouw van rijst werd besteed.
Hoe de kolonist zich daarnaast ook specialiseerde (runderen, varkens
of rubber, e t c ) , zijn inkomen werd voor het overgrote deel bepaald
door de rijstverkoop, waarbij de hoogte van de transportkosten een belangrijke conditionerende factor is.
De vertragingen, die het Chimoré-project in het begin heeft opgelopen,
leidde ertoe dat de kolonist daar gemiddeld minder hectare in rijst
heeft dan in Alto Beni en Yapacani.
Sinds 1970 is het familie-inkomen in Alto Beni sneller toegenomen dan
in de andere projecten, doordat de cacao-oogst langzamerhand groter
werd. In 1976 was daardoor het gemiddeld inkomen in Alto Beni het hoogst
van de drie projecten, ni. US $ 900.
Het Verloop

onder de kolonisten was in de drie projecten gedurende de

periode 1964-1970 als volgt: Alto Beni 52*, Chimoré 45* en Yapacani 32*.
De voor elk project specifieke factoren die tot dit grote verloop onder
de kolonisten geleid hebben, werden zoveel mogelijk vermeld in de diver109

se paragrafen.
Hier willen wij meer de aandacht vestigen op de elementen die deze facloron gemeenschappelijk hebben:
1. Frustrât ie. Het INC heeft niet voldaan aan de verwachting die bij de
kolonisten gewekt was betreffende de mate waarin het INC de zichzelf
toegewezen taken zou uitvoeren. Wanneer wij het aantal geplande INCactiviteiten stellen op lOOX, dan is 56% m e t of onvoldoende uitgevoerd en 26% is wel uitgevoerd, terwijl bij' 18% van de activiteiten
de bereikte resultaten bijna gelijk zijn aan de geplande. Deze situatie
zal ongetwijfeld een negatieve invloed gehad hebben op de kolonist
die moet besluiten al dan niet in de kolonie te blijven.
Daarbij komt, dat de organisatie van coöperaties niet zo succesvol
is geweest. Deels is dit een gevolg van de sociale en regionale heterogeniteit onder de kolonisten, als gevolg van een gebrekkige selectieprocedure. Vaak ook hadden de kolonisten te weinig inspraak
bij de gang van zaken binnen de coöperatie. Het vertrouwen in de
coöperatie werd negatief beïnvloed

door malverserende bestuurders.

2. Paternalisme. De overheid stelt regels op waaraan de kolonist zich
moet houden. De kolonist is bijvoorbeeld beperkt in zijn vrijheid
om buiten het seizoen ergens anders wat bij te verdienen. Aan de
andere kant leidt het verlenen van steun in de vorm van crediet en
voedsel ertoe dat de kolonisten de afhankelijkheidsrelatie met de
projectleiding zo lang mogelijk trachten te prolongeren, o.a. door
het niet aflossen van schulden. Wanneer het hier uiteindelijk op aankomt, zijn er kolonisten die zich terugtrekken.
Wessel (1966) is dezelfde mening toegedaan als hij stelt dat gedirigeerde projecten mislukken, omdat de kolonisten in eerste instantie worden aangetrokken door de voordelen op korte termijn en minder geïnteresseerd zijn in het opbouwen van een nieuwe toekomst in
het kolonisatieproject.
Ook het INC zelf onderkent de vaak paternalistische organisatie van
de overheidsprojecten en heeft in een evaluatierapport (INC,1970-a)
verwoord

dat de kolonist teveel als factor en te weinig als mens

beschouwd is.
3. Landbezitstitel. De afgifte van de titels loopt ver achter bij het
aantal aanvragen. De titel is nodig om de kolonisten rechtszeker110

held te geven. Ook is deze titel nodig om < rediet te ont
vangen van de BAB. De bureaucratische weg om in het bezit van zo'η
titel te komen is enorm en gaat voor de kolonist met kosten gepaard.
Velen proberen dan ook via een kolonistensyndicaat een bezitstitel
te verkrijgen. Ook hierbij verloopt de organisatie echter niet vlek
keloos. Soms claimen twee syndicaten een titel voor hetzelfde stuk
grond en soms loopt er nog een claim van de vorige eigenaar. De re
gering is er niet happig op om met syndicaten te onderhandelen en
ontmoedigt de organisatie ervan.
Merkwaardig is dat de afgifte van bezitstitels lange tijd niet in
handen van het INC is geweest, doch verzorgd werd door het Consejo
Nacional de Reforma Agraria. Communicatiestoornissen en conflicten
tussen de twee organisaties waren hiervan het gevolg en leidden tot
een langdurig oponthoud voordat een kolonist in bezit van zijn ei
gendomspapieren werd gesteld.
4. Discontinuïteit. Na afloop van het INC-IDB program moest de verantwoordelijkheid voor het kolomsatiegebeuren worden overgedragen aan
andere ministeries, zodat bepaalde diensten verleend konden blijven
worden. Deze overdracht verliep echter mor ι ¿a ini

Het Ministerie

van Gezondheidszorg had bijvoorbeeld in 1973 d' peleide kolomos nog
niet onder zijn jurisdictie laten vallen. Vaak moest het krap bij
kas zittende INC daarom met religieuze organisaties (bijvoorbeeld
Methodisten) samenwerken om tenminste de minimale medische diensten
te kunnen verlenen. Hetzelfde geldt voor de Servicio Nacional de
Carreteras, dat in 1973 ook nog niets had gedaan voor het onderhoud
van de 500 km. secundaire wegen.
5. Crediet. Lange tijd heeft de BAB in de kolonies geen kantoor gehad.
Hierdoor en door het ontbreken van landbezitstitels werd het verkrijgen van crediet bemoeilijkt. Bij het aflossen van de credieten
ontstonden problemen, onder andere doordat de kolonisten schulden
van voorgangers moesten overnemen. Ook bleken er ineens schulden
Lt bestaan waarvan de kolonist geen vermoeden had (PMA-voedsel).
Door de geringe geneigdheid bij de kolonisten om af te lossen, is de
BAB langzamerhand overgegaan tot een 'betting on the strong'-politiek. Bij het verlenen van crediet werd prioriteit verleend aan de
meest credietwaardig geachte kolonisten. Hierdoor werden vooral kolo111

nisten in de meer geïsoleerde gebieden getroffen, die voor de BAB
het grootste risico vormden. Vooral in deze gebieden slaan de tueeenhandelaren hun slag. Met een rentepercentage van 8-10% per maand
(BAB: 12%/Jaar) durven zij het risico, dat de BAB m e t wil nemen,
wel aan.
6. Technische assistentie. De omvang van de technische assistentie in
het INC-IDB program was onvoldoende. Daarbij kwam dat de kennis van
de agronomen betreffende tropische landbouw nogal eens overtroffen
werd door die van de kolonist, die door schade en schande wijs geworden was.
7. Afzet van producten. Het op de markt brengen van de producten wordt
bemoeilijkt door de slechte conditie van de secundaire wegen, het
gebrekkig functioneren van de coöperaties en van de Empresa Nacional
de Arroz. De ENA zou beter in behoeften kunnen voorzien door het vergroten van de opslagcapaciteit, het garanderen van vaste prijzen die
hoger zijn dan nu het geval is en door te weigeren van tussenhandelaren rijst af te nemen. Dit laatste zou gepaard moeten gaan met het
van overheidswege verbeteren van de secundaire wegen en het bevorderen van het cooperatiewezen, teneinde de kolonist minder afhankelijk
van de tussenhandel te maken.

De moeilijkheden voor de kolonist die voortvloeien uit genoemde factoren kunnen tot deprivatie leiden. Deze kan zich op versehillende manieren uiten. De kolonist kan de kolonie verlaten en terugkeren naar de
plaats van herkomst, of zich als spontane kolonist ergens anders in de
Oriente proberen te vestigen. Sommige kolonisten bijvoorbeeld, die het
project Yapacani verlieten, probeerden opnieuw hun geluk in de spontane kolonie Chané-Piray.

Er resteren nu nog een drietal meer globale aspecten van de kolonisatiepolitiek in Bolivia, die we in het kort zullen behandelen: de/per geïnvesteerde peso gecreëerde werkgelegenheid, de agrarische productie en de
regionale integratie.
Van 1965-1969 is er in Bolivia een totaal van US $ 73 miljoen geïnvesteerd in industriële projecten. Deze investeringen werden gedaan door
het Instituto Nacional de Inversiones en leverden voor 9830 personen
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werkgelegenheid op. Dit betekent een investering van US $ 7426 per per
soon.
De investeringen binnrn het INC-IDB kolonisat. i eprogram kwamen neer op
Γ

US $ 1()0ι per fami lie. Vergeleken mrL do i nventeringen in de industriële projecten creëert de kolonisatie dus meer werkgelegenheid per geïnvesteerde dollar. Een vraag daarbij is echter, of deze investering minder dan wel meer productief is dan een investering in de industriële
sector. Michael Lipton (1978) is van mening dat in ontwikkelingslanden
globaal gezien de capital-output ratio voor de agrarische sector lager is dan
voor de industriële sector. Wegens het ontbreken van de benodigde data,
met name betreffende capital-output ratios in kolonisatieprojecten, kunnen wij geen uitspraak doen over de situatie in Bolivia. Hoe deze situatie ook is, de grote werkeloosheid in de agrarische sector en het lage
peil van de industrialisatie in Bolivia vragen om een overheidsbeleid
waarin beide sectoren in combinatie bevorderd worden. Een dergelijk beleid zou bijvoorbeeld zijn neerslag kunnen krijgen in het bevorderen
van industrieën die 'forward' of 'backward' 'linkages' met de agrarische kolonisatie sector onderhouden, zoals bijvoorbeeld houtverwerkende industrieën. Dit gebeurt echter nog onvoldoende.

lini, tweede aspect betreft het opvoeren en diversifiëren van de agrarische productie. Hoewel precieze gegevens ontbreken, blijkt het, in
het 10-jarenplan 1962-1971 gespecificeerde aantal van 271.000 ha. waarmee de nationale agrarische sector uitgebreid zou moeten worden, niet
te zijn gerealiseerd. In een publicatie van het KIT wordt geschat dat
de uitbreiding van het landbouwareaal in die periode 82.000 ha. bedraagt
(751.00 ha. in 1961, 833.000 ha. in 1971, Koninklijk Instituut voor de
Tropen, 1973).
Zeballos (1975) meent dat in de afgelopen 20 jaar minstens 200.000 ha.
aan de agrarische sector is toegevoegd, waarvan zich 80% in de Oriente
bevindt.
Het INC (1970-a) zelf schat de uitbreiding van de nationale cultuurgrond via het INC-IDB program op 25.800 ha., hoewel topografische metingen voor bijna 300.000 ha. verricht werden. Een belangrijke reden
waarom men het precieze aantal hectaren niet kan bepalen, vindt zijn
oorzaak in de hak- en brandcultuur, die in de Oriente wordt toegepast.
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Doordat de bedrijfsgrootte steeds wisselt, is het moeilijk om exacte
data in handen te krijgen. Wanneer we er van uitgaan, dat in de periode
1902-1971 ongeveer 20.000 - 25.000 kolonisten zich in de Oriente, geves
tigd hebben en dezen met hun gezin slechts 4 ha. per jaar kunnen be
werken, dan komt men op een areaal van 80.000 - 100.000 ha., waarmee
het agrarische grondgebied zich in die periode heeft uitgebreid.

Door de hak- en brandcultuur wordt overigens wel vaak de kwaliteit van
de bodem aangetast. De bomen worden immers van het perceel verwijderd,
waardoor er een sterkere uitdroging en uitspoeling van de bodem plaats vindt
De bodems in het gebied rond Warnes (ten noorden van Santa Cruz) zijn
al voor een groot deel verarmd. Naar een schatting van de FAO gaat jaar
lijks zelfs 100.000 - 120.000 ha. in Bolivia voor de landbouw verloren
als gevolg van ladangbouw. (9).
Met behulp van de toegenomen productie in de Oriente heeft Bolivia wel
de importsubstitutie van een aantal producten weten te bereiken. Het
land is nu zelfvoorzienend in katoen, rijst, suiker, soya en cacao.
Vooral de дestegen productie van rijst komt voor rekening van kleine
hooriTi, (He zich als kolonist in de Oriente gevestigd hebben: meer dan
H0% van de rijst komt uit kolonisatiegebieden.
Suikerriet, waarvan de behoeften reeds in 1966 door de nationale pro
ductie werden gedekt, wordt evenals katoen voornamelijk op middelgrote
en grote bedrijven verbouwd. Kleine kolonisten verbouwen naast rijst
vooral bananen en citrusvruchten, waarvan de productie eveneens sterk
gestegen is. Export van deze artikelen echter wordt verhinderd door de
hoge prijs (als gevolg van de slechte infrastuctuur, een locatie ver
van de markt en prijsopdrijving door de tussenhandel) en door de pri
mitieve teeltmethoden, waardoor de kwaliteit te wensen overlaat.
De laatste jaren wordt het zelfs steeds problematischer voor de kleine
boer om zijn rijst tegen een redelijke prijs op de nationale markt af
te zetten. Extra moeilijkheden ondervindt hij daarbij, doordat het Mi
nisterie van Industrie op eigen houtje in 1974 besloot om 20.000 ton
rijst te importeren. Deze rijst werd in 1977 met 15% prijskorting op
de nationale markt gedumpt.
Ook van, exportdiversificering in de veeteelt is nog geen sprake, hoewel
voor deze sector de perspectieven wellicht het meest gunstig liggen.
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De vraag hierbij is echter in hoeverre de bevordering van de veeteelt
alleen in de Oriente plaats zou moeten vinden. Deze zou wellicht ook gerealiseerd kunnen worden in de Altiplano, die niet zo onvruchtbaar schijnt
te zijn als men in het algemeen denkt. Robertb (1974) vermeldt dat er aanwijzingen zijn dat ten tijde van de Incas de Altiplano vier maal zoveel
mensen heeft kunnen onderhouden als nu. Recent heeft men gebieden ontdekt
met zeer productief en voedzaam gras. Roberts meent echter, dat ter bereiking van het vroegere potentieel de druk van mens en dier op de grond
m

de Altiplano eerst moet afnemen door middel van kolonisatie in de Ori-

ente. Tevens zouden er op de Altiplano moderne landbouw- en veeteelttechm e k e n moeten worden geïntroduceerd. Ook in de Chaco zijn trouwens mogelijkheden om het productiepotentieel te verhogen. Ray Henkel (1965) is
zelfs van mening, dat het meer de moeite loont om irrigatieprojecten in
de Chaco te starten dan om de kolonisatie van de Oriente te bevorderen.
Het verloop van het binnenkort te initiëren irrigatieproject bij AbapóIzozog zal een aanwijzing moeten opleveren met betrekking tot die ontwikkelingskansen van de Chaco.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over de regionale integratie die met
de kolonisatiepolitiek wordt beoogd. Sinds de onafhankelijkheid in 1Θ25
heeft Bolivia diverse delen van haar territorium aan buurlanden moeten
afstaan. De toegang tot de Stille Oceaan raakte het in 1880 aan Chili
kwijt als gevolg van de Pacifische Oorlog (1879-1880), in 1903 verloor
het in het Amazonebekken een enorm rubbergebied aan Brazilië en in 1935
moest het gebieden afstaan aan Paraguay en Argentinië, als gevolg van
de verloren Chaco-oorlog (1932-1935). Na 1935 was het land nog maar
half zo groot als in 1825. Begrijpelijk is het dan ook dat Bolivia
voortdurend tracht om vooral de grensgebieden in het noorden te bevolken, teneinde hierdoor buitenlandse infiltratie tegen te gaan. Enkele
jaren terug trof men bijvoorbeeld in de buurt van Abuna (gelegen aan
de Beni) een grote kolonie Braziliaanse burgers aan op Boliviaans grondgebied. Verschillende pogingen van de Boliviaanse regering om civiele
kolonies in de grensgebieden met Brazilië te stichten waren evenwel
geen succes. De kinderen gingen op school in Brazilië en de landbouwproducten werden verkocht in Brazilië, omdat de prijzen daar hoger en
de verbindingen beter zijn. Gezien deze ervaringen heeft de overheid
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zich daarna beperkt tot het stichten van enkele militaire nederzettingen, die verder weinig te betekenen hebben in/ agrarisch opzicht, maar
wel de grenzen beter beveiligen.
In 1976 echter werd door het INC aan de kolonisatie van de grensgebieden weer een hogere prioriteit toegekend. Toegezegd werd, dat in hetzelfde jaar nog begonnen zou worden met het uitvoeren van studies betreffende de mogelijkheden voor kolonisatieprojecten in Puerto Heath,
Santa Rosa del Abuna, Puerto Vi H a z o n en La Gaiba.
Wat de regionale integratie in oost-west richting aangaat, daarvan is
de vraag of die inderdaad door de kolonisatieprojecten verhoogd is.
Een van de middelen waarmee men namelijk die integratie tot stand wilde brengen, was de in 1965 geplande aanleg van de Carretera Marginal da
la Selva, waarlangs diverse kolonisatieprojecten uitgevoerd zouden worden. De gedeelten van de Carretera Marginal die op dit ogenblik gereed
zijn gekomen zijn de weg tussen Santa Cruz en YapacanI en het traject
Villa Tunari-Ivivigarzama. Gezien de zeer hoge kosten en het twijfelachtige nut ervan hecht de Boliviaanse overheid thans nauwelijks belang meer aan de verdere aanleg van de Carretera Marginal. De grote
afstanden, die bepaalde stukken zouden hebben tot de afzetmarkten maken het erg onwaarschijnlijk dat potentiële kolonisten zich op korte
termijn langs het gehele traject zouden vestigen. Met name lijkt weinig
aantrekkelijk het gedeelte tussen Villa Tunan en Rurrenabaque. Ook
al zou de weg inmiddels voltooid zijn, dan nog zou van een integrerende werking weinig terecht zijn gekomen, omdat men in de erlangs gelegen kolomsatiegebieden zeer waarschijnlijk ongeveer dezelfde producten zou zijn gaan verbouwen. Gezien de hoge transportkosten zou er dan
weinig reden zijn geweest om tot een uitwisseling van producten te komen. Veel tropische producten zullen bij een langere transportweg bovendien snel aan kwaliteit verliezen. Door deze omstandigheden is met name het kolonisatiegebied Santa Cruz bijna helemaal aangewezen op de
markt van het eigen departement, vooral gevormd door de steden Santa
Cruz en Montero. Zeer weinig producten worden vervoerd naar Cochabamba en La Paz; ook een volledige aanleg van de Carretera Marginal zou
daar weinig aan veranderen.
Het enige traject van de Carretera waarvan het nuttig zou zijn als de
bouw bevorderd zou worden, is dat van Yapacani naar Ivivigarzama, om118

dat dit gedeelte door een gebied zou komen te lopen waar veel kolonis
ten thans totaal verstoken zijn van een goede verbinding naar buiten.
Аапіед en verbetering van penetratie- en secundaire wegen wordt door
de U») ι ν i.i.insc overheid terecht belangrijker geacht dan de bouw van de
goh» I e Carretera Marginal.
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HOOFDSTUK IV

DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK IN PERU.

De geschiedenis van de agrarische kolonisatiepolitiek in Colombia en
Bolivia is in de voorgaande hoofdstukken steeds voor twee onderscheiden periodes behandeld: voor en na het begin van de in de jaren '60
gestarte grote gedirigeerde kolonisatieprojecten. Voor de geschiedenis
van de kolonisatiepolitiek in Perú is het nodig om in de tweede periode cpn differentiëring aan te brengen. De militaire coup d'état van
1Э6

en de sindsdjen veranderde opstelling van de Staat ten opzichte

van de agrarische kolonisatie vormt aanleiding om dat jaartal het be
ginpunt van een derde periode te laten zijn. Als begin ván de tweede
periode wordt 1963 genomen, het tijdstip waarop Belaúnde Terry aan de
marht kwam. Gedurende zijn presidentiële periode heeft Belaúnde zich
ingezet voor het koloniseren van de Oriente, een politiek die met name
zijn neerslag vond in zijn plannen voor de constructie van de Carretera
Marginal de la Selva.

IV.1.

De kolonisatiepolitiek tot 19b3.(l)

Of vrongsLe pogingen om de Selva met df rest van Perú te integreren
dameren uit de Incalí |d

en daarna uit de periode van de Spaanse Con-

quista. In goen van beide tijdperken is dit streven geslaagd. De motifven, van waaruit de Conquistadores de integratie trachtten te realiseren, vertonen veel overeenkomst met een aantal beweegredenen die
bi ] dezelfde pogingen voor latere regimes golden: vrees voor expansie
van de buurlanden en hoop op de vondst van bodemschatten. Meer nog dan
van militaire expedities maakten de Conquistadores gebruik van de diensten van religieuze groeperingen. Vooral de Orde van de Franciscanen
werd ingeschakeld. Zo stichtten bijvoorbeeld in 1538 Spaanse priesters
het stadje Chachapoyas. Tegen het einde van de 16e eeuw kreeg deze orde concurrentie van de uit Quito afkomstige Congregatie der Jezuïeten
Er werd besloten tot een verdeling van het werkterrein: de Jezuïeten
zouden het gebied bestrijken, dat lager lag dan 1000 voet, de Franciscanen het gebied erboven. De uitbreiding van de missie—activiteiten verliep langzaam, vooral na 1767, toen de Jezuïeten m e t meer in de Peruaanse Selva mochten werken. Het enige gebied in de Selva, waar tijdens
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de Spaanse Conquista agrarische activiteiten plaats vonden, was in La
Convención, waar coca werd verbouwd.

In de 19e eeuw kwam de migratie naar de Selva langzaam op gang. In de
beginperiode na de onafhankelijkheid begon de overheid met het wettelijk reguleren van het grondbezit. Ook werden 'Staatsschulden nogal eens
afgelost door Selvagrond in eigendom te geven. Tevens werd bepaald dat
er geen belasting zou worden geheven op in de Selva gegenereerd inkomen. Handelskapitalistische activiteiten betroffen o.a. het zoeken naar
goud, weldra overschaduwd door de k i m n e

'boom' in de jaren rond 1870,

iets later gevolgd door de rubberperiode.
Dit alles ging gepaard met hernieuwde activiteiten van de

missionaris-

sen, die verschillende centra stichtten, welke als aantrekkingspunt gingen fungeren in het ontwikkelingsproces dat de Selva doormaakte.
Deze factoren zouden een verklaring kunnen vormen van het 'pull' element in het proces van spontane kolonisatie dat in de Selva in de 19e
eeuw plaats vond. Uit informatie die C h i n f (1975, p. 278) naar voren
brengt, blijkt echter dat er zeker ook van een 'push'-element sprake
was. Bij een decreet van Bolivar uit 1824 werd bepaald, dat de gronden
in de Sierra eigendom werden van de Comunidades

[

¿le

het land weer on-

der de individuele families moesten verdelen. Dezen konden met de grond
doen en laten wat ze wilden. Volgens C h i n f

ls

het resultaat geweest,

dat het communale bestaan en de daaraan verbonden productiewijze doorbroken werden en het voor grootgrondbezitters gemakkelijker was geworden om tegen lage prijzen grond van individuele boeren op te kopen. Hij
constateert dat als gevolg hiervan het Τ at.i fundi agygtppm zich uitbreid
de, ondanks het feit dat drie jaar later het Decreet weer werd herroe
pen. In de periode daarna werden regelmatig boeren met geweld van hun
land gezet door latifundistas. Deze boeren migreerden ten dele naar de
Selva. Deze migratie kan in dit geval dus beter met push-factoren dan
met pull-factoren verklaard worden.

Uit 1849 dateert de eerste poging om van overheidswege de kolonisatie
van de Selva te bevorderen. In dat jaar vaardigde president Ramón Castilla
namelijk een wet uit waarin aan buitenlandse kolonisten een belastingontheffing gedurende 10 jaar werd toegezegd. Hiermede probeerde Castilla
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de kolonisat ie vooral van de wat hoger gelegen valleien te bevorderen.
Do meeste pogingen zijn evenwel mislukt. Nagenoeg de enige Europese ko
lonisten, die hun eenmaal begonnen avontuur volhielden, waren ongeveer
?00 Oostenrijkse Tirolers die zich in 1857 in Pozuzo (Departement
llu.'muco) vestigden. Dankzij een rigide interne organisatie kon deze ko
lonie zelf ; tot heden blijven bestaan, hoewel de economische ontwikke
ling gering gebleven is en het isolement betrekkelijk groot. In de na
bij gelegen vallei van de Chanchamayo werden kolonisatiepogingen onder
nomen door Italianen en later door Chinezen, die hun kolonies eveneens
in stand hebben weten te houden.
Later in de 19e eeuw probeerde de overheid de kolonisatie van de Selva
te bevorderen via landuitgifte aan grote (buitenlandse) ondernemingen.
Zo kreeg de in 1890, als onderdeel van de Grace Company, opgerichte
Peruvian Corporation 500.000 ha. langs de rivieren Perene en Ene in ex
ploitatie, op voorwaarde dat deze agrarische onderneming haar grondgehι ed zou koloniseren. Slechts een klein gedeelte echter werd aan kolo
nisten verpaeht (mejoreros), die de productie van koffie en thee ter
hand moesten nemen. Zodra de productie op gang kwam, moesten de mejoreros
(letterlijk: verbeteraars) de grond aan de 'Peruvian' weer afstaan. Zo
het tlw> via deze weg tot kolonisatie kwam, gebeurde dit op bescheiden
seha.ul en werden de vruchten voornamelijk door grote landbouwondernerningerì peplukt.
In 1898 werd de Primera Ley Orgánica de Tierras de Montana afgekondigd.
Deze wet hield in dat gronden, waarop zich nog niemand gevestigd had, in
Staatseigendom overgingen. Op verschillende manieren kon deze grond dan
weer worden uitgegeven: voor een koopsom van minimaal 5 soles/ha.,

gra-

tis, in concessie tegen een zekere jaarlijkse betaling (de canon) of
per kolonisatiecontract, waarbij de contractant zich verplichtte om
binnen een bepaalde tijd een nader omschreven deel van het grondgebied
gekoloniseerd te hebben.
Deze wet werd in 1909 aangevuld met de Ley General de Tierras de Montana
no. 1220,

waarin zodanige maxima van grondbezit werden gespecificeerd,

dat deze wet samen met die van 1898 de weg effende voor het ontstaan van
grootgrondbezit in de Selva. De overheid hoopte hiermede de kolonisatie
van het gebied te bevorderen. De investerende élite was toen echter voornamelijk geïnteresseerd in de Selva vanwege de hausse op de rubbermarkt
van rond de eeuwwisseling, de belastingvoordelen van aldaar verkregen
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grondbezit en (op de lange termijn) ook vanwege de mogelijkheid tot
grondspecu1atιe.
De "rubberboom" betekende een korte en hevige opleving van de handelskapitalisti4che activiteiten

m

de Selva. Veel oerwoud-Indianen lieten

hot levpn bij het oprukken van de niets ontziende caucheros.

Na de "rubberboom" raakte het gebied wat in vergetelheid. Vanaf de ja
ren 1920 is er echter weer een opleving in de interesse te constateren.
Er werden plannen bekend gemaakt voor de aanleg van wegen van de Sierra
naar de Selva. Vooral de aangekondigde weg naar Pucallpa zette veel
Limeños ertoe aan om land in de Selva te kopen. In 1925 werd een weg
tussen Tarma en Chanchamayo aangelegd en in 1936 bereikte een weg vanuit Huánuco de plaats Tingo María in de Huallaga-vallei.
In 1938 werd een nieuwe kolonisatiewet uitgevaardigd, waarin de bepaling was opgenomen dat pnvéland, dat m e t in gebruik was, in vijf km.
brede stroken langs de wegen onteigend zou worden. Deze wet sloot aan
bij het wegenbouwprogramma waarmee in de jaren '20 een begin gemaakt
werd.
Kleinere percelen konden aan Indianen ter beschikking worden gesteld,
indien 7i) geholpen hadden bij de aanleg van de weg. Grote stukken land
bliven echter toch in handen van hacendados.
De kolonisatiewet van 1938 ging gepaard met een Decreto Supremo van hetzelfde jaar, waarin uitspraken werden gedaan betreffende gedirigeerde
kolonisatie langs de weg Huánuco-Río Ucayali, de zogeheten Carretera
Central. Het daar in eigendom geven van land aan kolonisten zou gepaard
gaan met het van staatswege verzorgen van de huisvesting, het verstrekken van landbouwwerktuigen, het inzaaien van de akkers en het verlenen
van diverse diensten. In 1950 werd dit decreet gevolgd door een zelfde
soort wet betreffende de weg langs de Río Huallaga, tussen Tingo María
en Yunmaguas. In de praktijk bleek echter dat het gedirigeerde karakter van deze kolonisatieprojecten beperkt bleef tot het door de Staat
ter beschikking stellen van land.

Zoals in paragraaf 1.3. gesteld werd, hebben de jaren '50 een toename
van de sociale spanningen in de agrarische sector van de Sierra te zien
gegeven. Reeds vanaf het begin van die periode kon men constateren, dat
de kolonisatiepolitiek van de overheid duidelijk meer gericht werd op
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het verminderen van de conflicten in de Sierra dan op het actief economisch ontwikkelen van de Selva. Twee, in 1950 en 1960 genomen maatregelon, mogen hierbij als voorbeeld dienen. Via een Resolución Suprema van
1950 werd in het departement Puno opgericht de "Primera Unidad Indígena
de Colonización". Deze kolonisatie-eenheid werd geacht zich te vestigen
in de zone van de rivier de Tambopata. Zij bestond uit enige -Ïomunidades
Indígenas uit onder andere de regio's van Huancané en Azángaro, die in
landconflicten waren gewikkeld met enige grootgrondbezitters, zogenaamd
veroorzaakt, volgens de Resolución Suprema, door de overbevolking in deze gebieden. De kolonisatie-oplossing werd gekozen, ondanks dat de grondwet van 1920 vastlegt, dat Comunidades Indígenas de bezitters zijn van
de grond die ze bewerken (Chinf, 1975, p. 285).
Als tweede voorbeeld kan dienen het besluit in 1960 van de toenmalige
regering onder president Manuel Prado om te komen tot een "massale we2
tenschappelijke kolonisatie" van een gebied van 116.550 km

in de zuid-

centrale Selva: het Plan Perúvia. Het plan was afkomstig uit de kringen
van latifundistas, die hierin een middel zagen om de toenemende bevolkingsdruk op de in hun bezit zijnde grond te verminderen. Het plan stuitte echter op heftige kritiek van de oppositiepartijen. Het enige waartoe
hft groots opgezette plan tot nu toe heeft geleid is een kolonisatieprojert langs de rivier de Apurimac (16.000 ha.), waarover later meer.
Bij het begin van de regeerperiode van Belaúnde (1963) was de stand van
zaken betreffende de occupatie van de Selva in feite als volgt. De kolonisatie van de Selva was voornamelijk het gevolg van privé-initiatieven
tot spontane migratie. De overheid was er niet of nauwelijks in geslaagd
om door middel van het creëren van agrarische ontwikkelingsproj'ecten te
komen tot een actief kolonisatiebeleid. Indirect had de overheid echter
wel bijgedragen tot het bevorderen van spontane migratie naar de Selva.
Doordat de achtereenvolgende regimes de grondbezitsuitbreiding van latifundistas en buitenlandse ondernemingen in de Sierra toelieten, nam de
bevolkingsdruk op het productiemiddel grond toe en zodoende ook de migratie naar Costa en Selva. De tweede manier waarop de diverse regimes
indirect de spontane kolonisatie hadden bevorderd was minder negatief
en betrof de aanleg van wegen vanuit de Sierra naar de Selva. Spontane
migranten konden zich zodoende langs deze verbindingen in de Selva ves-
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tigen. Voorbeelden hiervan zijn de wegen Tarma - Chanchamayo (1925),
Huanaco - Tingo María (1936), Huancayo - Satipo (1940), Tarma - Oxapampa
(194?), Tingo María - Pucallpa (1943) on Cuzco - Quincerail (1943), welke
weg later doorgetrokken zou worden naar Puerto Maldonado aan de Río
Inambari, vlakbij de Río Tambopata. In 1950 werd de Río Mafañon met een
weR bereikbaar gemaakt en in 1961 werd de bestaande spoorlijn Lussen
Cuzco en La Convención doorgetrokken naar Quillabamba. Al deze verbindingen leidden tot het ontstaan van spontane kolonisatiekerncn, zoals
Oxapampa, Tingo María en Pucallpa. Het bestaan ervan was van invloed
op de ruimtelijke gerichtheid van Belaúnde's kolonisatiepolitiek.

IV.2. De kolonisatiepolitiek van 1963-1968.

Meer dan onder vorige regimes het geval was, werd tijdens de presidentsper ι ode van Fernando Belaúnde Terry de aandacht van de overheid op de
Selva gericht. Al in 1959 had Belaúnde in een publicatie over de agrarische problematiek in Perú de rol aangegeven, die de agrarische kolonisatie van de Selva in het oplossen van die problematiek zou kunnen
spel-n. (?).
[n tlie publicatie verwees Belaúnde naar de Noordamerikaanse welvaartsf.tn.il ι π hcL algemeen en meer specifiek naar het onder Roosevelt opge
zette Tennessee Valley Project. Hij benadrukte dat de mens-land verhou
ding de verklaring was voor de Amerikaanse welvaart en ook begrijpelijk
maakte waarom 'het Peruaanse volk ondervoed was' (Belaúnde T., 1959, p.31).
Als oplossing voor de agrarische problematiek in Perú behandelde hij de
volgende alternatieven: irrigatie van nieuw te ontginnen landbouwgebieden in de Costa, bevloeiing van nieuwe landbouwgebieden in de Sierra
met tevens een programma voor productieverhoging op aldaar reeds in gebruik zijnde cultuurgrond en tenslotte agrarische kolonisatie van de
Selva.
Do oplossing van het uitvoeren van irrigatiewerken in de Costa vond
Belaúnde om een aantal redenen het minst voor de hand liggen. Op korte
termijn zag hij wel mogelijkheden om via irrigatieprojecten in de Costa
het gemiddeld grondbezit per capita te verhogen van 0,17 ha. tot 0,25
ha., maar daarmee zou nog niet de natuurlijke bevolkingsgroei in de
Costa opgevangen kunnen worden terwijl de irrigatie toch een investe1^6

ring van niet minder dan 12 miljard soles zou vergen.
Dit zou volgens Belaúnde neerkomen op een investering van 10.000 20.000 soles per ha., een investering die hij vergeleken met ¿1е

voor de twee

andere ontwikkelingsmogelijkheden te hoog vond en op de lange duur toch
niet voldoende. Verder dan de twee meest in aanmerking komende irriga
tieprojecten moest men dan ook niet gaan.

Een betere mogelijkheid achtte Belaúnde het bevorderen van veeteeltprojecten in de Sierra. Dit bracht minder kosten met zich mee en zou het
enorme tekort aan vlees in Perú kunnen verminderen.
De snelste en goedkoopste oplossing voor de agrarische problematiek in
Perú vond Belaúnde echter de kolonisatie van de Oriente: de colonización
vial (kolonisatie langs wegen). Deze zou volgens Belaúnde een veel kleinere investering per hectare vergen (2000 soles) dan voor de irrigatieprojecten in de Costa het geval zou zijn.
Tevens was hij van mening dat de Selva te prefereren was boven de Sierra,
omdat het klimaat voor flora en fauna er gunstiger is. De ruggegraat van
<if agrarische kolonisatie in de Selva zou de Carretera Marginal moeten
wordt и. U<'/< "Carretera Coloni/.ddora" zou volgens Belaúnde niet. alleen
kunnen dienen als rimld<l om de Selva 'open te breken' voor het uitvoeren
van kolomsatjeprojecten, maar tevens om de nationale eenheid te bevorderen, op de manier zoals de Incas dit deden via de aanleg van een weg
tussen Cuzco en Quito.

De ideeën van Belaúnde werden in het begin van zijn regeerperiode ondersteund door de toen reeds tot stand gekomen Alianza para el Progreso.
De overheid voelde zich hierdoor onder andere verplicht om maatregelen
te nemen ter vermindering van de problematiek in de agrarische sector.
Duidelijk was echter, dat in de toenmalige Peruaanse context (een sterke agrarische oligarchie die samenwerkte met buitenlandse agrarische en
mijnbouwondernemingen) een landhervorming niet kon worden doorgevoerd.
Kolonisatie van de Selva werd daarom steeds meer als van overheersend
belang gezien, mede door het geloof in het begin van de jaren zestig in
de leer van de politica desarrollista (een economische politiek die zich
voornamelijk richt op groei van het BNP).
Voor de practische uitvoering van de kolonisatiepolitiek werden de in
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1959 door Belaúnde zelf geformuleerde ideeën als uitgangspunt genomen.
De kolomsatj eprojecten zouden dus gelocaliseerd moeten worden langs
een noord-zuid lopende wegverbinding door de Selva Alta (niet in de
Selva Baja, want daar zou de weg tijdens het regenseizoen m e t bruikbaar zijn). Deze Carretera Marginal de la Selva zou de volgende valleien met elkaar moeten verbinden: Mayo, Huallaga, Pozuzo, Perene, Ene,
Apurímac, Urubamba, Camisea en Alto Madre de Dios. Aan beide kanten van
deze weg zou een strook van 5 km. breedte tegen betaling aan kolonisten
ter beschikking gesteld worden.
Belaúnde zelf (1959, p. 104) schatte, met een nogal ruime marge, het
aantal kolonisten dat zich aldus in de Selva zou kunnen vestigen op
340.000 à 680.000. Elke overbevolkte zone in de Sierra zou een eigen
kolonisatiegebied in de Selva krijgen en wel zoals onderstaande tabel
aangeeft:

TABEL XIX

OVERBEVOLKTE SIERRA-ZONES VAN PERU MET BIJBEHOREND KOLONISATIEGEBIED, ZOALS ONDERSCHEIDEN DOOR BELAÚNDE.

Sierra

Selva

Serranías de Piura

Bagua

Riberas del Lago Titicaca

Tambopata

Serranías de Cajamarca en Libertad

Región del Mayo en Huallaga

Depart. Ancash

Huallaga Central

Huánuco-Pasco

Tingo María-Pozuzo

Depart. Junín (Valle del Mantaro)

Ríos Perene, Ene en Tambo

Ayacucho

Apurímac

Cuzco

Valle de la Urubamba

(Bron: Belaúnde, 1959, p. 102 e.V.)

Opmerkelijk was dat naar Belaúnde's opvatting de integratie m e t beperkt
moest blijven tot Sierra en Selva, maar zich ook moest uitstrekken tot
de Costa. Elke haven aan de kust zou een achterland moeten krijgen, dat
uit drie zones zou bestaan: Costa, Sierra en Selva.
Deze opvatting vertoonde veel overeenkomst met de latere plannen van de
militaire Junta van Generaal Velasco Alvarado (1968-1975) betreffende
12Θ

een nieuwe regionale indeling van Perú in bestuurlijke zin, waarop we
elders nog terugkomen.
De uitgifte van de grond langs de Carretera Marginal gebeurde lineair.
De uit te geven grondoppervlakte, de unidad agrícola familiar, werd binnen de grenzen van een bepaald minimum en maximum afhankelijk gesteld VMl
het arbeidspotentieel van een familie. De oppervlakte voor akkerbouw
bedroeg 10-20 ha. en die voor veeteelt 50-70 ha.
Evenals vóór de landhervorming het geval was, kreeg de ONRA (Oficina
Nacional de la Reforma Agraria) de uitvoering van de kolonisatiepoli·»·
tiek in handen. De ONRA was in 1964 in het leven geroepen en vormde met
de in 1943 opgerichte SIPA (Servicio de Investigación y Promoción Agraria) , de IRPA (Instituto de Reforma y Promoción Agraria).
De selectiecriteria voor potentiële kolonisten, zoals door ONRA bepaald,
waren de volgende: men moest de Peruaanse nationaliteit bezitten, minstens 18 jaar oud zijn, de zorg hebben voor tenminste één familielid en
tenslotte, geen stuk grond elders in Perú bezitten. De prijs van de verstrekte grond was tamelijk laag, maar daar stond tegenover, dat de kolonist pan een bezitstitel werd toegekend indien de totale koopsom afgelor.t was (Jülich, 1975,

p.94).

De ONRA heeft diverse kolonisatieprojecten gepland, waarmee zij het toenmalige areaal cultuurgrond hoopte uit te breiden met 1 miljoen ha. In de
praktijk kwam het evenwel erop neer, dat de aandacht zich voornamelijk
concentreerde op de volgende gebieden: Tingo María - Tocache, de rechteroever van de Apurimac, het gebied langs de Alto Marañen en het gebied tussen Jenaro Herrera - Puerto Angamos. De overheidssteun bij het
koloniseren van deze gebieden beperkte zich veelal tot de aanleg van
enige infrastructuur. Van complementaire maatregelen kwam meestal niet
veel terecht. Ook was de overheid er niet primair op gespitst, dat de
nieuwe kolonisten uitsluitend uit dicht' bevolkte Siërra-gebieden afkomstig zouden zijn. In het geval van Jenaro Herrera bijvoorbeeld kwamen
de kolonisten uitsluitend uit het omliggende gebied.

IV.3.

De kolonisatiepolitiek na 1968.

Voor deze periode kan slechts worden ingegaan op de overheidsactiviteiten gedurende het regime van generaal Velasco Alvarado (1968-1975). Is
het voor deze periode al moeilijk om over een gerichte kolonisatiepoli129

tiek te spreken, nog onduidelijker is de houding van de huidige militaire Junta onder leiding van generaal Morales Bermudez ten aanzien
van agrarische kolonisatie. De politiek, die gevoerd ia in de periode
1975-1977 is voornamelijk bepaald door beslissingen, die nog ten tijde
van het Velasco-regime genomen zijn, zodat het huidige bewind voor wat
betreft zijn houding ten opzichte van kolonisatie slechts op marginale
gronden beoordeeld kan worden.

Na de val van Belaúnde

[Terry in 196Θ kan men nauwelijks nog spreken

van een gerichte kolonisatiepolitiek van overheidswege. Het orgaan, dat
zich op bestuurlijk niveau vanaf 196Θ met de kolonisatie bezighoudt,
is de Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, een afdeling van het Ministerio de Agricultura. De term "colonización" werd
vervangen door "asentamiento rural" (rurale vestiging) een term die echter niet consequent in officiële publicaties wordt aangehouden.
Deze Dirección General ging zich echter veel meer bezig houden met het
proces van landhervorming dan met de agrarische kolonisatie. Hiervoor
zijn een tweetal redenen aan te wijzen. Ten eerste vormden de landhervormingen en een actief industrialisatiebeleid de twee veruit belangrijkste
programmapunten van de regering Velasco. Het reguleren van de agrarische
kolonisatie werd als minder dringend ervaren. Ten tweede was het de regering duidelijk dat de overheidsbemoeienis met de agrarische kolonisatie van de Oriente,via gedirigeerde projecten, in het verleden niet al
te succesvol was geweest. (3).
Het beleid van de Junta was erop gericht, bestaande projecten indien
mogelijk voort te zetten, slechts hier en daar opgeluisterd met een
eigen initiatief. Nooit heeft de Junta van Velasco Alvarado zich duidelijk uitgesproken over een te voeren

kolonisatiepolitiek. Er is ech-

ter wel een semi-overheidsinstituut, dat zich nogal intensief met het
kolomsatiegebeuren heeft beziggehouden en daarover ook duidelijke uitspraken gedaan heeft. Het is niet met zekerheid te zeggen in hoeverre
de meningen binnen dat instituut, nl. het CENCIRA (Centro Nacional de
Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria), representatief
zijn voor de ideeën die toentertijd in regeringskringen heersten.
Desalniettemin is het gewenst om hier kort in te gaan op de activiteiten van het CENCIRA.
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Het CENCIRA houdt zich bezig met het verzorgen van opleidingscursuseen
en het verrichten van onderzoek in de agrarische sector. Het heeft veel
onderzoek verricht in de kolonisatiegebieden, gedeeltelijk op verzoek
van het Ministerio de Agricultura en gedeeltelijk op eigen initiatief.
In de door het instituut verzorgde publicaties wordt de problematiek
in een aantal kolonisatiegebieden geanalyseerd en tevens worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige maatregelen.
In zijn publicaties hanteert het CENCIRA de volgende definitie

van het

begrip kolonisatie. Kolonisatie is een sociaal verschijnsel, dat bestaat
uit de volgende elementen: de migratie van personen naar of binnen de
Selva, het in bezit nemen door deze personen van een stuk grond met het
doel zich er permanent te vestigen, onverschillig de grondbezitsverhoudingen waarmee dit gepaard gaat, en het in agrarische zin productief
maken van die grond, waardoor de betreffende personen deelnemen aan de
uitbreiding van de nationale economische-demografische grenzen. (CENCIRA,
1974-a, p. 18). Men maakt verder verschil tussen spontane, spontane-gedirigeerde en militaire kolonisatie, daarmee verwijzend naar de manier
waarop Ulrich Heye deze begrippen voor Bolivia omschrijft (Heye, 1968).
Belangwekkender dan een definitie is het oordeel van het CENCIRA over
de agrarische kolonisatie in Perú. Het instituut noemt twee aspecten
van de kolonisatie, die in het oog gehouden moeten worden. Aan de ene
kant verhult het bevorderen van agrarische kolonisatie de problematiek
van de Peruaanse boer in de Sierra. Immers, bij de landhervorming is hem
land beloofd, en het ligt niet direct voor de hand hem dan grond in een
volkomen vreemde omgeving als de Selva toe te wijzen. Aan de andere kant
is er, ook bij een volledig uitgevoerde landhervorming, echter niet genoeg grond in de Sierra om ieder boerengezin een bestaan te kunnen verzekeren.
De strategie, die het CENCIRA aanbeveelt om het nationale areaal aan
cultuurgrond uit te breiden, is om primair te trachten tot een uitbreiding van de landbouwgronden in de Costa en de Sierra te komen en pas in
tweede instantie over te gaan tot kolonisatie van de Selva. Tegelijk met
de uitbreiding van agrarische activiteiten in eerstgenoemde gebieden
moet evenwel getracht worden een steeds groter wordend aandeel van de
agrarische beroepsbevolking over te laten gaan op industriële werkzaamheden, daar men ervan uit moet gaan, dat er binnen de agrarische sector
131

geen oplossing is voor de daar bestaande werkloosheid. De redenering
op grond waarvan het CENCIRA het ontwikkelen van de agrarische sector
in de Costa en de Sierra prefereert boven de Selva is de volgende. Volgens verschillende schattingen (onder andere van de CIDA) zijn er in de
Selva 5,5 miljoen ha. geschikt voor intensieve agrarische bewerking. Uit
ecologische overwegingen zou men hiervan 3 miljoen ha. kunnen gebruiken.
Echter, 3 miljoen ha. zijn ook in de Costa en de Sierra beschikbaar voor
intensief agrarisch gebruik. Men kan dus net zo goed een "marcha hacia
el oeste" (trek naar het westen) propageren, in plaats van "al este".
Maar waar het het CENCIRA in deze eigenlijk om te doen is, is niet zozeer
de verhouding mens-land, maar meer de relatie mens-productiemiddelen,
waarvan land er één is. De vraag is dan waar men het land het best voor
productie kan benutten, rekening houdend met de kwaliteit van de productiemiddelen in de agrarische sector en het rendement, dat dit zou
opleveren voor de nationale ontwikkeling. Het CENCIRA kiest voor Costa
en Si orr.i omdat.:
- er reeds lang op grote schaal agrarische activiteiten plaats vinden
en er al een agrarische bevolking aanwezig is, waardoor deze gebieden
sneller en beter geschikt kunnen worden gemaakt voor het

leveren

van voedingsmiddelen dan de Selva.
- de kosten waarmee dit gepaard gaat lager zijn dan die welke voor het
ontwikkelen van de Selva gemaakt moeten worden.
- de commercialisatie van de producten en de ontwikkeling van een agroindustrie gemakkelijker zal zijn dan in de Selva. (CENCIRA, 1974-a,
p. 11-13).
Het verlenen van overheidssteun aan het ontwikkelen van de agrarische
sector in de Selva zou volgens het CENCIRA zich uitsluitend moeten richten op de boeren die zich al in de Selva bevinden. Geconcludeerd kan worden dat de ideeën van het CENCIRA over de agrarische kolonisatie van de
Selva op één lijn staan met hetgeen over kolonisatie gesteld wordt in de
Nationale Ontwikkelingsplannen van 1971-1975 en 1975-1978 (zie verder
hfdst. VII). Het CENCIRA heeft echter de gedachtengang achter de geringe
rol die de kolonisatie van de Selva is toebedeeld veel explicieter naar
voren gebracht dan ooit met bestuurlijke organen het geval is geweest.

Na deze algemene historische schets van de ontwikkelingen in de koloni-
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satiepolitiek van Perú kan worden overgegaan tot de behandeling van enkele specifieke projecten. Daarbij zal de meeste aandacht besteed worden aan de regio Tingo María-Tocache, de locatie van het grootste kolonisatieproject in Perú.

IV.4. Tingo Haría - Tocache.

Het stadje Tingo María is gelegen in het departement Huánuco, aan de
rivier de Huallaga, die stroomt tussen de Cordillera Central en de
Cordillera Oriental. De Carretera Central, die loopt vanaf Lima via
Huánuco naar Pucallpa, gaat ook langs Tingo María. Het begin van de
kolonisatie in dit gebied bestond uit een soort van seizoensmigratie,
waarbij Serranos (boeren uit de Sierra) via allerlei voetpaden naar de
Selva gingen om zich daar tijdelijk bezig te houden met de aanplant van
coca. Meer permanente spontane kolonisatie van het Selva-gebied tussen
Tingo María en Huánuco startte in het begin van de jaren '30 en kreeg
een extra impuls toen in 1936 de Carretera Central Tingo Maria bereikte. De aanleg van deze weg werd voortgezet in de richting van Pucallpa,
waardoor de spontane kolonisatie zich verder naar het oosten kon uitbreiden. In 1943 bereikte de Carretera Central Pucallpa, om daarmee ook
in de omgeving van die stad spontane vestiging te bevorderen. De kolonisatiewet van 1938 reserveerde langs deze weg een strook van 10-20 km.
breedte ten gunste van kolonisten, wat een totaal oppervlakte opleverde van 800.000 ha. In de periode 1939-1945 werd hiervan 65.000 ha. aan
700 kolonisten overgedragen, die van dat totaal 2900 ha. in cultuur
brachten. Als voornaamste producten werden verbouwd bananen, thee en ·.
coca. In 1956 werden de bananencultures getroffen door de sigatokaziekte met als gevolg, dat veel kolonisten zich genoodzaakt zagen uit
dit gebied terug te trekken (Nelson, 1973,

p.102).

De kolonisatiewet van 1938 voorzag niet alleen in de landuitgifte aan
individuele kolonisten, ook agrarische ondernemingen konden voor concessies in aanmerking komen. Zo werd in 1947 aan de SAIPAI (Sociedad
por Acciones ítalo-Peruano Aerícola Industrial), ongeveer 30 km. ten
noorden van Tingo María, een oppervlakte van 15.000 ha. in concessie
gegeven op voorwaarde, dat binnen tien jaar 3000 ha. in cultuur moest
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zijn gebracht. De SAIPAI wierf in Italië (Napels) 34 families aan om
j

tol. kolom :>at ι с ov( r te p.aan. Dit ι;, op een volledige mislukki np, uitgrLuprn. Uc Italiarmn hadden дееп agrarische ervaring, waren in het kolomsaticgcbied volledig verstoken van infrastructuur, hadden geen ver
binding met de Carretera Central en kregen geen crediet. Bovendien was
de bodemkwaliteit slecht. In 1953 waren er nog drie families over, de
overige waren weggetrokken naar Tingo María en Lima om daar hun geluk
te beproeven. De concessie van de SAIPAI werd in toenemende mate bezet
door Peruaanse invasores. (4).
In het midden van de jaren zestig verviel het grootste deel van de concessie weer aan de Staat, omdat een te klein gedeelte in cultuur gebracht was. In 1971 werden de kolonisten op deze ex-SAIPAI concessie
georganiseerd in een Cooperativa Agraria de Producción: Perú Oriental.

Een andere kern waar het in 1966 gestarte overheidsproject in het
Huallagadal bij kon aansluiten, was de kolonie La Morada. Deze is gelegen aan do westelijke oevor van de Huallaga, halverwege Tingo Maria
en Tocat IK' .
In 1958 beslool.

een aantal arbeiders van de Piaggio-fabriek in Lima,

wonende in de barriada Fray Martín de Forres, de mogelijkheden van spontane agrarische kolonisatie te onderzoeken. Nadat een delegatie van de
barriada met enkele overheidsambtenaren verschillende in aanmerking
komende gebieden bezocht had, besloot men zich te vestigen langs de
Huallaga. De overheid schonk 3000 ha. en in 1960 begon een groep van
Θ5 kolonisten met het in cultuur brengen van 18 ha. Men plantte bana
nen, yuca, maïs, groente, rubberbomen en cacao. Het verwachte succes
van deze kolonisatie bleef echter uit. De oorzaken waren van verschillende
aard. Men kampte met plantenziekten, waarmee men door het vrijwel geheel ontbreken van landbouwkundige kennis geen raad wist. Doordat men
te ver van Tingo María zat, traden er bovendien commercialiseringsproblemen op, die ook, zij het in mindere mate, bleven bestaan na de aanleg van de Carretera Marginal, omdat deze op de andere oever lag. Ook
was er geen geconcentreerde bewoning, zodat het vooral in de beginfase
noodzakelijke uitvoeren van gemeenschappelijke werken bemoeilijkt werd.
Na één jaar was nog slechts 38* van het oorspronkelijke aantal kolonisten overgebleven. Toch heeft de kolonie zich in stand weten te houden,
zij is zelfs weer in bevolking toegenomen. In 1965 werd La Morada om134

gevormd tot een Cooperativa Agraria de Servicios^in 1977 bedroeg het
totaal aantal leden 100.

Sinds 1Э5

zijn er studies verricht om de mogelijkheden te onderzoeken

voor een kolonisatieproject in het Huallaga-dal ten noorden van Tingo
María. In 1962 vond het laatste voorbereidende onderzoek plaats, dat
uitmondde in een positieve beoordeling van de kolonisatiemogelijkheden.
De overheid ontwikkelde een kolonisatieprogramma om 5250 families te
vestigen op 85.000 ha. Uit het rapport van 1962 bleek, dat er in het
kolonisatiegebied reeds 4800 kolonistenfamilies woonden, waarvan men
2150 families sedentair achtte, zodat men van elders nog 3100 kolonistenfamilies moest aantrekken. Op basis van het program schatte men de
totale kosten op US $ 37 miljoen, waarvoor de IDB in 1966 een lening
(96/SF-PE) van US $ 15 miljoen verstrekte. Zoals altijd met dit soort
programma's het geval is, ondergingen de cijfers van geplande kolonistenfamilies en van het geplande areaal diverse veranderingen: 4680 families op 130.000 ha. (1972) en 4227 families op 108.000 ha. (1974) (5).
Het projectgebied strekt zich uit langs de Carretera Marginal, waarvan
de bouw in 1964 is begonnen, tussen Tingo María en Tocache. Toen deze
ve-g in 1969 Tocache bijna bereikte, werd de projectoppervlakte uitgebreid tot het noordelijker gelegen Campanilla.
Toen in 1962 het nieuws van het kolonisatieproject zich verbreidde nam
de vestiging van spontane kolonisten in het gebied toe. Tussen 1962-1966
betrof dit zo'n 600 families (Nelson, 1973). Vanaf 1967 heeft de 0NRA
getracht deze spontane vestiging zoveel mogelijk te verhinderen.

De selectiecriteria, die gehanteerd werden voor potentiële kolonisten,
waren de volgende: men moest de Peruaan&e nationaliteit bezitten, een
goede lichamelijke gezondheid genieten, }andbouw-c.q. veeteeltkundige
kennis hebben, niet meer dan twee ha. land elders in Perú bezitten en
tussen de 18-60 jaar oud zijn. De plichten van de kolonist werden als
volgt in een contract (contracto de compra y venta) vastgelegd:
- Hij moest direct een aanvang maken met het bewerken van de grond.
- H i j diende zijn huis daar te bouwen waar het met het oog op de grondbewerking het gunstigst was.
- Voordat de totale koopsom afgelost was, zou hij de grond niet zonder
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toestenuning van de overheid aan derden mogen overdragen.
- Hij zou een bijdrage moeten leveren aan de gemeenschappelijke werkzaamheden.
- Hi.i diende zijn schulden af te lossen.
- Hij moesf zich inschrijven als lid van een coöperatie, indien dit bij
de gronduitgifte gestipuleerd was.
- Hij diende de administratief- technische aanwijzingen van de overheid
(d.i. na 1969 de Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento
Rural) op te volgen (Jülich, 1974, pp. 119-120).
De prijzen waartegen kolonisten land konden kopen, bedroegen 15 centavos
per ha. voor weidegrond, en 15 sol per ha. voor landbouwgrond. De oppervlakte die per familie werd uitgegeven, bedroeg voor landbouw-activiteiten 15 ha. en voor veeteelt 60 ha.

De gronduitgifte gebeurde op verschillende manieren. In de beginfase van
het project werd de grond in

parcelas familiares aan kolonistenfamilies

verkocht. In een iets later stadium echter ging men over tot de adjudicación bilocular, d.w.z. dat aan een groep kolonisten grond werd toegewezen, die deels individueel en deels collectief bewerkt moest worden. Een
derde manier was het toewijzen van parcelas multifamillares aan groepen
kolonisten. Bij de verkoop van land werd verschil gemaakt tussen venta
preferencial, aan in het kolonistengebied reeds aanwezige boeren, en venta
pública, aan toekomstige kolonisten. In 1969 werd met de venta pública
gestopt, omdat de animo van de potentiële kopers zienderogen afnam, vanwege het feit dat men niet zelf kon bepalen waar men een stuk land kon
kopen. (Jülich, 1975, p. 146.).

Onder andere als gevolg van het veranderende systeem van landuitgifte kan
men in het Huallaga-dal thans verschillende kolonisatiesectoren onderscheiden. Ortiz Vergara (1970, p. 112) maakt een onderscheid tussen de Sector
Viejo (oude sector) en de Sector de Reforma Agraria. De eerstgenoemde ligt
rond Tingo María en strekt zich vandaar ongeveer 9 km. langs de Huallaga
uit. Hij bestaat uit individueel bezeten percelen, bewoond door mensen
die gewerkt hebben aan de bouw van de Carretera Central en daarvoor in
ruil land kregen toegewezen. Tevens werden voor hen de huizen gebouwd
door het Estación Experimental Agrícola de Tingo María. De Staat zorgde
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verder nog voor 1 ha. (met voedselproducten, de z.g. pan llevar) in cultuur gebrachte grond, werktuigen en technische hulp. Crediet kregen deze
kolonisten pas in een latere fase, zo rond 1970.
Ten noorden van deze Sector Viejo strekt zich tot Tocache de Sector de
Reforma Agraria uit, met als middelpunt het kolonisatiecentrum in Aucayacu.
In dezp laaatste sector onderscheidt uülich (1975, p. 143-144) nog twee
sub-sccforen, te weten de zone Aucayacu-Nuevo Progreso, met voornamelijk
biloculaire percelering, en de zone tussen Nuevo Progreso-Tocache, met
voornamelijk productiecooperaties

(Cooperativas de Producción = CAP).

Ondanks het feit dat Tingo María aan de zuidrand van het kolonisatiegebied in de Huallaga vallei ligt, vervult het niettemin een centrale functie. Het postkantoor is er gelocaliseerd, evenals de landbouwschool en
het ziekenhuis. Het inwonertal van Tingo María bedroeg in 1973 ongeveer
18.000 personen, een verdrievoudiging ten opzichte van 1961.
Jülich (1975) wijst erop dat zowel Tingo María als Aucayacu (3.500 inwoners in 1972) door de aanleg van de Carretera Marginal een positieve
groei-impuls kregen, niet zozeer door de nieuwe functie als regionaal
verkeerscentrum, maar vooral doordat beide plaatsen centra werden voor
de kolonisatie-autoriteiten. Dit betekende een impuls voor de dienstverlenende sector en de bouwnijverheid (bureaus, garages, woonhuizen voor
ambtenaren, etc.)

De diensten, die door de overheid in het kolonisatiegebied werden vervuld
waren de volgende:
- aanleg van een weg (Carretera Marginal), met zijtakken langs het gehele project.
- de bouw van scholen en medische posten.
- technische assistentie verleend door het Ministerio de Agricultura.
- het verlenen van credieten (uit de IDB-lening) tegen een jaarrente van
1% (eerst 13%).
- het verzorgen van onderwijs en medische hulp, door de diverse daarvoor
in aanmerking komende Ministeries ( Ministerio de Agricultura, 1974-c).
Het oorspronkelijke budget (1966) voor het uitvoeren van de voornaamste
overheidsactiviteiten bedroeg US $ 25 miljoen. In 1969 toen het projectgebied werd uitgebreid tot Campanilla liep het budget op tot US $ 30 miljoen, om, zoals eerder gemeld, in 1972 nog eens verhoogd te worden tot
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US $ 37 miljoen. In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de diverse
uitgaveposten in de loop der tijden verdeeld werden.

TABEL XX

KOSTENBEGROTINGEN t.b.v. HET KOLONISATIEPROJECT TINGO
MARIA - TOCACHE - CAMPANILLA VOOR 1966, 1969 EN 1972.

Categorie

Jaar

Kosten

Overhe:id

Χ

A

10,9

В

26,7

С

31,1

D

31,0

E

0,3
100,0

1966
IDB Tot.
%
%
24,9

-

1969
Overheid1
IDB
%

19,2

20,3

10,7

23,8

55,9

33,1

-

12,4

22,7

2,7

1,8

0,2

100,0 100,0

100,0

72,4

41,5

-

Tot.
%

1972
Overheid1 IDB
%

Tot.
%

59,6

38,1

31,0

23,4

11,8

28,2

16,7

23,5

44,4

32,9

22,0

28,5

-

11,3

15,5

2,8

1,5

55,7

100,0 100,0

100,0

-

9,2

1.6

0,7

100,0 100,0

A = Infrastructuur en diensten (Carretera Marginal , werktuigen, scholen,
etc. )
В = Vestiging van kolonisten en aanleg van secundaire wegen (percelering,
agrarische studies, etc.)
С = Credieten (huizen, productie)
D = Administratie
E = Overige diensten (technische assistentie, inspectie, onvoorzien)
(Bron: Bewerking van data in publicatie 1974-c, van het Ministerio de
Agricultura)

In de achtereenvolgende begrotingen kan men diverse accentverschuivingen
constateren. De meest opvallende veranderingen hebben zich voorgedaan in
Categorie С (de Credieten) en Categarie

A (Infrastructuur en diensten).

In 1966 vormde de credieten nog 55,9% van de totale begroting, in 1969
was dit 44,4% en in 1972 slechts 28,5% Deze daling was vooral het gevolg
van de bepalingen waartoe de IDB overging. Zij vond plaats ten gunste
van Categorie B, maar vooral van Categorie A (Infrastructuur en diensten),
waarvan het aandeel steeg van 24,9% in 1966 tot 59,6% in 1972.
De redenen voor deze veranderde IDB-strategie waren van verschillende
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aard. Veel van de credieten, vooral in de beginperiode van het project,
bleken niet meer afgelost te worden, doordat de betreffende kolonist
zijn perceel weer verlaten had. Deze situatie zal een zodanig gevaar voor
de commerciële zijde van de IDB-lening opgeleverd hebben, dat de bank besloten heeft zich wat meer te concentreren op een minder risicodragende» uitgavepost

als infrastructuur. Tevens zullen hierbij een rol gespeeld hebben

de argumenten, die in paragraaf II.2. naar voren gebracht zijn ter verklaring van de veranderde IDB-politiek in Colombia, een verandering die zich
in dezelfde periode voltrok als in het onderhavige project.

Ook het relatieve aandeel van de categorie infrastructuur en diensten in
de begrotingen van de Peruaanse overheid is door de tijd heen toegenomen,
zij het minder sterk als bij de IDB het geval was. Deze toename is ten
koste gegaan van Categorie D (administratiekosten), en Categorie E (o.a.
technische assistentie), welke laatste zelfs helemaal uit het beeld verdwenen is. Dit duidt op een toenemend personeelsgebrek in de technischadministratieve sfeer, een situatie die niet ten goede komt aan de ontwikkelingskansen van dit kolonisatieproejct.
Tot nu toe is er alleen iets gezegd over de begrotingen, maar nog niets
over de werkelijke uitgaven. Het CENCIRA (1974-c) geeft aan, dat de totale investeringen in het project ruim US $ 41 miljoen bedroegen, meer dus
dan de begroting van 1972 geoogde. Het aantal met deze investering bereikte kolonisten bedraagt, nog steeds volgens het CENCIRA, 3794 van het
geplande totaal van 4227 families. Dit betekent tot nu toe een investering van US $ 10.811 per familie, zonder de kosten van de Carretera Marginal in de Huallaga-vallei mee te tellen, en US $ 12.208 per familie,
inclusief de aanlegkosten voor deze weg. Dit is, in vergelijking met andere kolonisatieprojecten in binnen- en buitenland, een zeer hoog bedrag,
zonder dat het resultaat daaraan evenredig is.
De totale bevolking in dit kolonisatiegebied wordt door de census van
1972 geschat op ongeveer 40.000 personen. Dit houdt in, dat er tussen
1961-1972 een jaarlijkse bevolkingsgroei van 10,35% geweest is. Van dit
percentage moet 7,55% worden toegeschreven aan de migratie, die vooral
na 1966 (het begin van het project) plaats heeft gevonden. Kolonisten
vormen van die 40.000 inwoners een groot deel, nl. 25.000 personen oftewel 5000 families. Van dit aantal hadden in 1972 via het kolonisatieproject 3794 families bezitstitels voor een totaal van 122.684 fta. toege139

wezen gekregen. Uit een steekproef van het CENCIRA (1974-c) bleek dat "¿5%
van de kolonisten zich uitsluitend dan wel voornamelijk met landbouw
bezig hielden, en 25% met veeteelt.
Van de 5000 kolomstenfamilies komt 90% van buiten de zone. 55% is afkomstig uit de Sierra (voornamelijk uit de aangrenzende provincie Huánuco), 30% uit de Selva (voornamelijk uit het departement San Martin)
en 15% uit de Costa (departementen Lima en Arequipa). (6).

De Serranos voegen zich bij voorkeur bij hun paisanos (streekgenoten),
waardoor men bijvoorbeeld in geval van een tekort aan crediet zich van
burenhulp kan verzekeren (het chova-chova systeem). Het voornaamste inkomen van de Serrano-kolomst komt uit het verrichten van arbeid voor
de Costeños en Selváticos in het kolonisatiegebied (eventueel via het
mejorero-systeem). De producten, die de Serranos zelf verbouwen, zijn
in eerste instantie mais en yuca. Mais wordt aangeplant, omdat dit product een investering vergt, die voor ongeveer 85% uit arbeid bestaat,
hetgeen gunstig is voor de kapitaalarme kolonist. In een later stadium
worden gewoonlijk rijst en bananen aangeplant.
De categorie van de Costeños vormt een minderheidsgroepering onder de
kolonisten. De meesten van hen maken deel uit van het project. Men hecht
er geen bijzondere waarde aan om zich bij paisanos te vestigen. Wel hecht
men eraan een stuk grond te bezitten, dat direct aan de Carretera Marginal is gelegen. Velen zijn lid geworden van een Cooperativa Agraria de
Servicios. Hun inkomen wordt voornamelijk verkregen uit de verkoop van
rijst en maïs.
De derde categorie kolonisten wordt gevormd door de Selváticos. Dezen
vestigen zich langs de rivieren (ribereños) en produceren bijna niet
voor de markt. De Selváticos komen voornamelijk uit het departement San
Martín en komen via de Huallaga het kolonisatiegebied binnen. Deze kolonisten en die uit Huánuco ontmoeten elkaar min of meer bij Aucayacu
ten noorden van Tingo María (Ortiz V., 1970, pp.115-117).

Een van de redenen waarom

сч ) knloni-J τι (en ook l-imlarbeiders) int het

departement Hu.inuro komen, i, da' vf-l dorprn \n da' departement een tra
ditionele prip.anrhe-r e 1 a f ι Ρ mei lit

r^lwj lubben. Kopp· Iba/en (de engan

chadores ) gaan dorpen in de Sierra a' mi boen-n te vinden (enganchados)
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die contractarbeid

in de Selva willen verrichten. In het geval dat boe-

ren van te voren een lening hebben gekregen van de enganchador kunnen zij
zelfs tot contractarbeid

verplicht worden. De enganchados (of: voluntarios)

worden met een quechua-woord

aangeduid als wayras (los traídos por el

viento = zij die door de wind gebracht zijn). Niet alleen uit de Sierra
zijn de enganchados afkomstig, soms zijn het ook de ribereños uit de Selva
(bijvoorbeeld uit de omgeving van Pucallpa) die via

contractarbeid wat

willen bijverdienen. De enganchados kunnen als landarbeiders aangesteld
worden, in het geval zij in hun regio van herkomst nog een stuk grond
hebben, waardoor ze niet constant in de Selva kunnen verblijven. In het
geval de enganchados geen grond meer heeft, kan hij als mejorerò (letterlijk: verbeteraar) aangesteld worden. In dat geval moet hij op eigen
houtje een stuk grond voor de opdrachtgever productief maken, waarbij tegelijkertijd een eigen stukje grond bewerkt mag worden. Niet alle landarbeiders in het kolonisatiegebied zijn enganchados, soma zijn het ook
locale kolonisten die hun arbeid aanbieden (CENCIRA, 1974-c).
Het enganche-systeem, dat in Perú eigenlijk verboden is, stelt de enganchados bloot aan uitbuiting. De enganchador wint daarbij op drie manieren: hij verkoopt de enganchado levensmiddelen, hij ontv ngt rente van de
verstrekte lening en hij ontvangt commissie van de opdr.. htgever.
Wellicht dat de enganchados zich zouden kunnen organiseren, maar dit is
een moeilijke zaak gezien de ambivalente positie van deze arbeiders. Aan
de ene kant zijn zij afkomstig uit, en onderhouden zij banden met, een
traditionele agrarische subsistentie-economie, aan de andere kant zijn
ze werkzaam als ruraal Proletarier ten behoeve van een agrarisch kapitalistische werkgever in de Selva. Organisatie wordt er niet gemakkelijker
op door het vaak tijdelijke karakter van werkzaamheden in de Selva.

Zoals vermeld wonen er in de Huallaga-vallei ongeveer 5000 kolonistenfamilies, waarvan er 3794 deel uitmaken van het kolonisatieproject; dit
zijn'dan de kolonisten die door de overheid 'gedirigeerd' genoemd worden.
Een van de meest markante verschillen tussen deze gedirigeerde kolonisten en de spontane kolonisten is het verloop van beide groeperingen. In
een publicatie van het CENCIRA (1974-c) treffen we voor dit verloop de
volgende percentages aan: 86% voor de gedirigeerde kolonisten en slechts
15% voor spontane kolonisten. Overigens, indien een kolonist een perceel
binnen het kolonisatieproject weer verlaat, wil dit nog niet zeggen dat
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hij teruggaat naar zijn regio van herkomst. Velen blijven in de Huallagavallei, maar zoeken een ander perceel buiten de officiële kolonisatiezo?
ne.
De belangrijkste factoren die het grote verloop onder de gedirigeerde kolonisten kunnen verklaren zijn vooral de volgende:
- De planning van overheidswege was deficiënt.
Het registreren van de kolonisten en het opmeten van hun velden ie onvoldoende geschied, met als gevolg conflicten tussen kolonisten onderling. Veel percelen bleken al bezet te zijn toen de kolonist aankwam.
Aangezien door de reeds aanwezige personen niet onmiddellijk het gehele perceel in cultuur kon worden gebracht, kwam vaak pas later aan het
licht dat zich elders op hetzelfde perceel nog een gedirigeerde kolonist gevestigd had.
Ook bleek bilooulaire vestiging van kolonisten moeilijkheden te veroorzaken. De afstand tussen het individuele perceel en het multifamiliaire perceel was voor vele kolonisten te groot. Daarnaast was de
collectieve arbeid op het multifamiliaire perceel niet in trek: men
was dit niet gewend en moest samenwerken met mensen die geen verwanten
of paisanos waren. Dit laatste punt had opgevangen kunnen worden door
een beter vestigingsbeleid (paisanos bij elkaar) en door een scholing
gericht op bevordering van het cooperativisme. Het mislukken van de
CAPs (een belangrijke factor ter verklaring van het verloop) had op
deze manier ook voor een groot deel voorkomen kunnen worden. Zeker
niet in de laatste plaats is van invloed geweest dat productieschema's
niet waren uitgewerkt. Aan het commercialiseren van de aanwezige houtrijkdom op de percelen (al was het alleen maar ter aanwending bij de
woningbouw in het kolonisatiegebied zelf) is nauwelijks aandacht besteed.
- Er was geen coördinatie tussen de diverse Staatsdiensten. De Dirección
General de Asentamiento Rural bemoeide zich onder andere met onderwijs
en medische voorzieningen zonder deze activiteiten te coördineren met
die van de betreffende Ministeries, met als gevolg gebrek aan personeel
en uitrusting. De medische posten bijvoorbeeld vielen niet onder verantwoordelijkheid van de regionale vertegenwoordiging in dit gebied van
het Ministerio de Salud maar onder de Autoridad de Salud van San Martin,
een ander naburig departement waarin slechts een deel van het kolonisa1Л2

tiegebied is gelegen. Dit heeft communicatiemoeilijkheden tot gevolg
gehad. Ook het grote verloop onder het projectpersoneel was niet bevorderlijk voor een goede coördinatie: tussen 1966 en 1972 heeft het
vijf directeuren zien komen en gaan. Het gebrek aan technisch personeel had o.m. tot gevolg, dat de landbouwvoorlichting aan de kolonisten niet optimaal is geweest.
- Er was te weinig communicatie tussen functionarissen van het Ministerio de Agricultura en de kolonisten. Voor een deel werd dit veroorzaakt door personeelsgebrek, voor een ander deel door een paternalistische opstelling van de projectleiding; een voorbeeld hiervan is de
in 1971 door de projectleiding genomen beslissing om de nadruk op de
veeteelt te leggen, dit zonder voorafgaand overleg met de kolonisten.
- Fr waren te weinig voorstudies verricht, zodat nogal wat toegewezen
grond al snel van te geringe kwaliteit bleek

te zijn om voor lange-

re tijd voor landbouw gebruikt te worden. Ook kwam het voor, dat goede gronden reeds het bezit van spontane kolonisten waren. Enkele kolonisten werden ook te dicht bij de rivieren gevestigd zodat hun cultures onder water kwamen te staan tijdens het regenseizoen.
- Bij aankomst in de kolonisatiezone was de infrastructuur onvoldoende.
Het merendeel van de secundaire wegen verkeerde in een slechte staat.
Voor een deel bleken deze wegen ook door gebieden te lopen die een zodanig lage bodemkwaliteit hadden, dat agrarische activiteiten niet
mogelijk waren. De investeringen in dergelijke wegen waren dus een verliespost. Bij de planning van het secundaire wegennet is men uitgegaan
van een nadruk op de akkerbouw. Zoals wij nog zullen zien, werd in 1971
van overheidswege het zwaartepunt in het project echter verlegd naar
de veeteelt. De infrastructurele plannen zijn toen niet op tijd bijgesteld.
- De kolonisten moesten voor allerlei noodzakelijke voedselproducten te
hoge prijzen betalen als gevolg van het optreden van tussenhandelaren,
terwijl de eigen agrarische producten voor lage prijzen verkocht moesten worden.
- De selectie van de kolonisten was niet optimaal. Velen hadden geen ervaring met werkzaamheden in de Selva. Dit gold speciaal voor de Costeños.
Dit gebrek aan kennis kan vaak voor een groot deel gecompenseerd worden
door de pioniersgeest, die vooral homogene groepen kenmerkt. Doordat
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er echter bij het uitgeven van het land aan deze homogeniteit geen
aandacht was geschonken en de kolonisatieleiding bovendien een nogal
paternalistische houding aannam, was deze pioniersgeest bij de gedirigeerde kolonisten onvoldoende aanwezig. De gehanteerde selectie heeft
in een wat later stadium verandering ondergaan in die zin dat men meer
Selváticos tot het project heeft toegelaten. De redenen hiervoor waren
ten eerste dat men vreesde niet aan het geplande aantal kolonisten te
kunnen voldoen en ten tweede dat men met de Selváticos het tot dan toe
geringe succes van de agrarische productie dacht te kunnen verhogen.
Zij kenden immers het werk in de Selva veel beter en waren veel meer
gewend aan het klimaat.
- De overheidssteun, in de vorm van medische hulp, technische assistentie
en credietverlenmg, was kleiner dan oorspronkelijk gepland was.
Eén van voornoemde factoren waar we nog wat meer aandacht aan willen besteden, is het slecht functioneren van de coöperaties. Van overheidswege
werd het lidmaatschap van twee soorten coöperaties sterk bevorderd: de
CAP (Cooperativa Agraria de Producción) en de CAS (Cooperativa Agraria
de Servicios). De САР

werden opgezet op initiatief van het Departemento

de Organizaciones Campesinas de la Oficina Agraria IV. Er bestaan thane
in het hele kolonisatiegebied van de Huallaga-vallei vijf CAPe, waarvan
drie voor gedirigeerde en twee voor spontane kolonisten, en negen CAS.
De CAPs zijn productiecoöperaties waarvan de leden geen eigen perceel
meer hebben, zoals wel het geval is bij de CAS. Veel meer dan de spontane kolonist (die vaak nog elders een stukje grond heeft) is de gedirigeerde kolonist geheel aangewezen op staatscrediet. Aangezien hij hiervoor alleen m

aanmerking komt als hij lid is van een CAP, melden veel

gedirigeerde kolonisten zich uit deze opportunistische reden bij een CAP
aan.
De leiders van een CAP worden door de Staat geselecteerd uit de kolonistenpopulatie, zonder dat deze

daarop invloed kan uitoefenen. Hierdoor

wordt de mate van sociale controle in een coöperatie, die toch al gering
is door de heterogeniteit van de leden, nog verder verminderd. Regelmatig waren er de afgelopen jaren financiële malversaties bij de CAP-leiding te constateren, die bijvoorbeeld toegewezen ©redieten ten eigen bate trachtte te monopoliseren.
Opleidingen in het coöperatiewezen worden nauwelijks gegeven, hoogstens
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alleen ten behoeve van de coöperatiebestuurders.

In 1971 werd van overheidswege besloten dat het zwaartepunt in het project verlegd moest worden van akkerbouw naar veeteelt. De ontwikkeling van
de landbouwsector werd onbevredigend gevonden

en veeteelt werd beschouwd

ah; do basis voor verdere ontwikkeling. Het productieplan werd bijgesteld en aan ι rodieten ten behoeve van veeteelt werd vanaf dat moment
door de overheid prioriteit gegeven.
Het nieuwe productieplan omvatte de volgende categorieën: rijst 8.200
ha., oliepalm 4.000 ha., bananen 3.400 ha., mais/bonen 2.900 ha. en tenelottç a^.Otjqt flu. wbi<J?äi»eaal (flreoe«. üeneral de Reji. Agr. y Aeentj.
Rural, 1972, pp.17).
De gevolgen van deze plotselinge omschakeling waren drievoudig. Ten eerste werd het aandeel van het akkerareaal dat gebruikt werd door het verbouwen van subsistentiegewassen

(pan llevar) drastisch verminderd, waar-

door de kolonisten een groter deel van hun budget voor de aankoop van
voedselgewassen moesten aanwenden. Ten tweede is veeteelt een bezigheid
die niet op korte termijn rendement oplevert, zodat de kolonist nog afhankelijker van staatscrediet werd om in zijn levensonderhoud te kunnen
blijven voorzien. Dit gold te meer daar de kolonist natuurlijk ook allerlei voorzieningen ten behoeve van de veeteelt moest aanbrengen (omheiningen, e t c ) . Ten derde werden de voor de akkerbouw aangeschafte machines nu onderbenut.
De koerswijziging in 1971 is van meer invloed geweest op de CAP, dan op
individuele kolonisten omdat de greep van de overheid op de CAPs (als
voornaamste credietontvangers) veel groter was dan op de individuele kolonisten.
Het CENCIRA (1974-c) vermeldt, dat mede door voornoemde maatregelen de
economische situatie van de CAPs precair is. De CAPs hebben te weinig
leden en te veel schulden.

De Cooperativas Agrarias de Servicios zijn in de kolonisatiezone negen
in getal. De CAS richten zich op het verlenen van diensten ten behoeve
van de leden. Het gaat hier met name om het verstrekken van credieten
en het gemeenschappelijk laten gebruiken van landbouwmachines. Ook deze
coöperatievorm functioneert niet goed. Het verloop van de leden is lager dan binen de CAP (86%), maar bedraagt toch nog altijd 52% (CENCIRA,
1974-c). In het verkrijgen van credieten is men maar ten dele geslaagd.
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Ook in de CAS is er door de leiding financieel gemanipuleerd. Tevens is
de voorgenomen mechanisatie niet succesvol geweest als gevolg van de verspreide vestiging van de leden en de slechte toestand van de wegen in het
coopérât i egeb i ed.
Van de CAPs en CAS tezamen zijn er zeven aangesloten bij de Central de
Cooperativas de Huallaga, gevestigd in Aucayacu. Deze in 1971 met Canadees-Duitse steun gestichte coöperatie richt zich op het bevorderen van
de verkoop van agrarische producten door het verlenen van ondersteunende
diensten. Zij vestigde een rijstpellerij, zorgde voor de aanleg van electrisch licht en voorziet in het onderhoud van de machines.

Een derde, maar wel meest verbreide organisatievorm, is die van de
Comités de Agricultores y Ganaderos. Deze organisaties zijn meestal opgericht als reactie op het mislukken van de Cooperativas. Per Comité
zijn er in de praktijk maximaal 50 leden. De belangrijkste doelstellingen
zijn het verkrijgen van crediet en het uitbreiden van de veestapel. Ook
deze organisaties functioneren niet al te best. De boeren wonen te verspreid en hebben te weinig tijd om regelmatig te vergaderen. Een ander
probleem is no;;, dat deze Comités niet wettelijk erkend zijn en daardoor
vaak in een onp.unstige onderhandelingspositie (bij bijvoorbeeld credietaanvragen) verkeren. Doordat weinig eisen aan de leden worden gesteld,
vormen zij toch de meest voorkomende organisatievorm in het kolonisatiegebied van de Huallaga-vallei.
Geen van de genoemde organisaties heeft direct te maken met het verhandelen van de producten (voornamelijk rijst, koffie, thee, mais, hout en
coca).

Officieel mag sinds 1972 in het Huallaga-dal rijst alleen worden verkocht
aan de EPSA (Empresa Pública de Servicios Agropecuarios) , die in 1969
werd opgericht als afdeling van het Ministerio de Comercio. In werkelijkheid echter heeft de EPSA weinig controle over de hoeveelheid rijst die bij
haar wordt afgeleverd. De redenen voor het feit, dat veel rijst buiten de
EPSA om verhandeld wordt, zijn de structurele bindingen tussen kolonist
en tussenhandelaar en het feit dat de EPSA bij aankoop niet onmiddellijk
uitbetaalt. Dit laatste illustreert het gebrek aan coördinatie waarmee
overheidsorganen in dit kolonisatiegebied opereren. Immers: aan de ene
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kant levert de Banco de Fomento Agropecuario crediet (zij het met mate)
aan sommige kolonisten voor de aanplant van rijst, aan de andere kant
functioneert het staatsorgaan dat de rijstoogst moet opkopen zo inefficiënt dat de kolonist in moeilijkheden komt bij het aflossen van dat
crediet.
De EPSA heeft nog een andere functie. Indien men coca wil verbouwen,
moet men aan deze organisatie daarvoor toestemming verkrijgen. Cocaverbouw vindt vooral plaats rond Uchiza, waar tevens het product op illegale wijze verwerkt wordt tot cocaïnepasta, de pitschikata. (7).
Het verhandelen van de koffie gaat grotendeels buiten de kleine kolonisten om, omdat de koffieverbouw voornamelijk plaats vindt op grotere
bedrijven buiten het projectgebied. Vooral op de hellingen van de Cordillera Divisoria hebben kapitaalkrachtige boeren uit de Costa grotere
bedrijven in bezit (100 ha.) waarop koffie verbouwd wordt. Het product
van deze grote bedrijven is over het algemeen van betere kwaliteit

dan

dat van de kleine kolonisten. De rijkere boeren kunnen namelijk de dure
koffieplantjes van het experimenteerstation in de Huallaga-vallei wel
bekostigen, voor de kleine landbouwers is de prijs echter te hoog (een
plantje kost één sol). De armere kolonisten betrekken daarom hun koffieplantjes van de hacendados ; die zijn wel goedkoper (een plantje kost 10
centavos), maar ook van lagere kwaliteit. De koffie en de overige akkerbouwproducten worden verhandeld via kleine tussenhandelaren (transportistas) , die deze dan weer doorverkopen aan grote handelsfirma's uit
Lima, die in de vallei een branche hebben. Vaak wordt er ook direct aan
de grote tussenhandelaar verkocht. Soms wordt rijst ook via de transportista aan de EPSA aangeboden. In het algemeen kan gesteld worden dat de
bestaande commercialiseringskanalen niet werken in het voordeel van de
kleine kolonist.

De globale indruk die het kolonisatieproject geeft is dat de agrarische
activiteit veelal gekenmerkt wordt

door een subsistentiekarakter.

Dit

gegeven, gecombineerd met het feit dat slechts weinige aanwezige kolonisten de maatregelen van de overheid in het kolonisatiegebied van doorslaggevende betekenis achtten voor hun beslissing betreffende migratie
naar Tingo María-Tocache, leidt tot de vraag of de grote overheidsuitgaven voor dit kolonisatieproject wel gerechtvaardigd zijn. Het CENCIRA
(1974-c) beveelt aan de gedirigeerde kolonisatie in dit gebied stop te
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zetten ("er zijn er nu genoeg"). Wel zou de overheid zich moeten bezighouden, aldus het CENCIRA, met het hergroeperen van reeds gevestigde kolonisten en het reguleren van hun wettelijke positie. Ook zouden groepen
spontane kolonisten, die een zekere homogeniteit en agrarische ervaring
hebben, gesteund moeten worden. Gezien het voorgaande ligt

het niet voor

de hand te veronderstellen dat de door de overheid in 1971 gewenste zwaartepuntverschuiving binnen het project van akkerbouw naar veeteelt, zich
binnen afzienbare termijn laat realiseren.

IV.5. Río Apurímac.

Als onderdeel van het Plan Perúvia begon de overheid in 1960 met het opzetten van studies betreffende de realisenngsmogelijkheden van een kolonisatieprogram aan de rechteroever van de rivier de Apurímac in de provincie Convención, departement Cuzco. Dit project zou zich op 15 km. afstand bevinden van het samenvloeien van de Apurímac met de Mantaro. De
totale oppervlakte van het project werd berekend op 49.856 ha. Na een
voorstudie betreffende een gebied van 18.310 ha. bleek niet meer dan
15.413 ha. geschikt te zijn voor kolonisatie, omdat het relatief vlakke
land beperkt bleef tot een aantal terrassen. De bodem van de Apurimacvallei is zuur maar minder uitgeloogd dan de latosols van de Selva Baja.
De beste grond is m

handen van een tweetal haciendas, genaamd Teresita

en Luisiana. Daarnaast zijn er aanwezig kleine boeren uit de Sierra en
Indiaanse subsistentielandbouwers (de Сатрач). Voor een deel werken de
Campas ook op de haciendas; een ander gedeelte van de stam heeft zich uit het
gebied teruggetrokken. De producten, die in deze vallei verbouwd worden, zijn
suikerriet, cacao, koffie, bananen, barbasce en coca. De verbouw van
suikerriet neemt steeds meer af, daar het voor alcoholbereiding verbouw
de suikerriet in de Costa goedkoper geproduceerd kan worden.

Het kolonisatieproject was vooral bedoeld voor boeren van het aangren
zende departement Ayacucho, waarvan een aantal zich al ten tijde van de
voorstudie in het projectgebied bevond. In de vallei zou 121 km. van de
Carretera Marginal gebouwd worden, tezamen met 83 km. secundaire wegen.
Langs deze wegen zou lineaire uitgifte van grond plaatsvinden: 15 ha.
voor landbouw en 30 ha. voor veeteelt. Het productieprogramma moest zich
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primair gaan richten op de zelfvoorziening. Rijst, yuca, mais en bonen
zouden de hoofdgewassen worden, aangevuld met eventueel voor de markt
te produceren vruchten. Technische assistentie zou verleend worden door
het Ministerio de Agricultura, terwijl de Banco de Fomento Agropecuario
voor het benodigde crediet zou zorgen. Doordat slechts een klein deel
van de Carretera Marginal en slechts enkele van de geplande secundaire
wegen uiteindelijk gereed kwamen, is men niet verder gekomen dan de
uitgifte van de in 19G0 reeds bestudeerde oppervlakte van ruim 15.000
ha. Na I960 zijn blijkbaar geen andere terreinstudies meer verricht.
Stapleton (1969, p. 186) vermeldt, dat deze ruim 15.000 ha. werden uitgereikt aan 388 kolonisten, maar merkt daarbij op dat slechts ongeveer
1370 ha. in productie genomen was. Het Ministerio de Agricultura meldde
in 1972 de aanwezigheid van 458 kolomstenfamilies, waarvan aan 388 het
perceel in eigendom is gegeven.
In totaal is er tot 1973 ongeveer US $ 620.155 aan technische assistentie en credieten door de overheid in het project geïnvesteerd, dit is
US $ 1598 per kolomstenfamilie (berekend over 388 families). Worden de
kosten van de wepenaanleg ook hoofdelijk omgeslagen, dan komt men vanzelfsprekend op een hoger bedrag uit. Wat deze investeringen, die voornamelijk ten tijde van het Belaúnde-regime gedaan werden, nu precies
voor effect op het productieniveau gehad hebben, is m e t duidelijk.
De uitvoering van het project ligt stil sinds 1972 door de, volgens
het Ministerio de Agricultura, optredende financiële problemen. Sindsdien zijn er ook geen gegevens over het project meer voorhanden.
Wellicht dat een aantal kolonisten uit de Sierra afkomstig, erop is vooruitgegaan, maar effecten op nationale schaal zal dit voortijdig afgesloten
project m e t gehad hebben.

IV.6.

Alto Marañon.

De overheidssteun aan de kolonisten in dit gebied is in 1965 begonnen
op basis van een overeenkomst tussen de IRPA (Instituto de Reforma y
Promoción Agraria) en de UMILCO (Unidad Militar de Colonización). Sinds
het Protocol van Rio de Janeiro (van 1942) wordt dit grensgebied door
Ecuador betwist. In 1965 werd besloten om in deze betwiste grenszone uit
geopolitieke overwegingen de kolonisatie te stimuleren. Het onderhavige
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project strekt zich vanaf de zuidelijke oever van de Marañon in noordelijke en noordoostelijke richting uit. Ruim 2 miljoen ha. werd voor dit
project gereserveerd, waarvan ruim 500.000 ha. voor agrarische doeleinden te gebruiken zijn. Tijdens de eerste fase zou 19.000 ha. ontsloten
worden, waarbij men zich zou concentreren op het gebied rond Nueva Nazareth.
In eerste instantie was het de bedoeling het gebied te bevolken met soldaten, die de verbinding tussen Marañon en Nueva Nazareth zouden aanleggen. Toen echter bleek dat het animo daarvoor bijzonder gering was, werd
getracht om boeren uit het Siërra-gebied van Jaén in het aangrenzende
departement Cajamarca, aan te trekken.
Voor de eerste fase werd bepaald dat de landuitgifte lineair zou gebeuren langs de weg die naast de Marañon loopt en langs de rechteroever van
de Río Chinyacu. De

standaardoppervlakte voor een unidad agrícola

familiar (akkerbouwbedrijf) bedroeg 15 ha. en voor een unidad ganadera
(veeteeltbedrijf) 50 ha., maar in de praktijk traden variaties op van
7 tot 13Θ ha.

Zowel in de srctor Naz ireth als in de sector Chinyacu is van het oorspronke
lijke

aantal kolonisten 50% met het verstrekte crediet weer uit het

project vertrokken, omdat al snel bleek dat slechts 30% van de grond ge
schikt was voor agrarische doeleinden. Het geaccidenteerde terrein, in
combinatie met de neerslag zorgt er voor ernstige erosie. Het vlakke
land ligt uitsluitend langs de rivieren, maar loopt regelmatig onder.
De infrastructuur van secundaire wegen is slecht en de penetratieweg
(Carretera Troncal) van Olmos naar de Marañon is in het regenseizoen
slecht begaanbaar. De voornaamste producten van dit kolonisatiegebied
zijn bananen, yuca, mais en rijst. Zo'η 50 à 60% van de bananenoogst
wordt verhandeld. Door commercialisenngsproblemen en landbouwtechmsche
moeilijkheden is de productie van de andere gewassen niet groot en voornamelijk gericht op zelfvoorziening. ( Θ). De toeloop van kolonisten ís
navenant: Stapleton (1969, p. 188) vermeldde voor 1968 dat er 118 kolonistenfami lies zich bij Nazareth gevestigd hadden.
In 1972 waren het volgens het Ministerio de Agricultura (Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, 1972, p. 28) inmiddels 202
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families geworden, met een totaal van 5.485 ha. Volgens de meest recente gegevens echter (CENCIRA, 1974-b) zijn er van de kolonisten die officieel
grond in eigendom hadden nog maar 80 over. Het totaal aantal kolonieten in
dit gebied bedroeg volgens hetzelfde rapport 1800 in getal (waarvan dus
slechts een gering aantal deel uitmaakte van het project), benevens 18.000
Aguarunas

en 5000 Huambizas. Bij de opzet van het kolonisatieprogeeiwas niet

duidelijk hoe de relatie tussen deze indianen en de kolonisten geregeld
zou moeten worden. Conflicten kwamen dan ook regelmatig voor.

Het Ministerio de Salud had in 1972 drie medische posten in dit gebied
gevestigd, die deels door personeel van het Ministerio de Guerra bemand
waren. Het budget is echter te laag om efficiënt te kunnen werken. Ongeveer 70% van de bevolking in het district Cenepa heeft medische hulp nodig, maar slechts 27% wordt bereikt (CENCIRA, 1974-b) De technische assistentie van de overheid wordt beperkt door het lineaire nederzettingspatroon, het gebrek aan vervoer en de te geringe mankracht. Credieten
van het Fondo de Fideicomiso en van de Banco de Fomento Agropecuario laten geen optimistische resultaten zien. Door het verloop onder de kolonisten kon een gedeelte van de leningen bovendien niet worden afgelost.
Een efficiënte commercialisering van de agrarische opbrengst wordt tegengewerkt door het ontbreken van een productieschema en door het tekort aan opslagruimte.

Resumerend, stelt het CENCIRA (1974-b) dat, tevens rekening houdend met
de bodemcapaciteit, het enige verder te ontwikkelen gebied dat van Santa
Maria de Nieva (bij de Río Santiago) zou moeten zijn, maar dan voornamelijk ten behoeve van de veeteelt. Als voorwaarden voor een succesvolle
afloop worden genoemd: het verbeteren van de infrastructuur, het verhogen van de assistentie aan de kolonisten en beperking van de verantwoordelijkheid voor de projectuitvoering tot één overheidsorgaan.

IV.7.

Jenaro Herrera.

Dit kolonisatiegebied is gelegen tussen Jenaro Herrera aan de Rio Ucayali en Puerto Angamos aan de Rio Calvez (op de plaats waar deze rivier
uitmondt in de Rio Yavari), Puerto Angamos is gelegen aan de grens met
Brazilië, een grens die vandaar af naar het noorden gevormd wordt door
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de Rio Yavari. Het geheel ligt in het departement Loreto, provincie Maynas. De afstand tussen Jenaro Herrera en Puerto Angamos bedraagt 95 km.
Jenaro Herrera werd in 1954 gesticht door ribereños afkomstig uit drie
caseríos (dorpen) langs de Ucayali. Deze ribereños hadden gebrek aan
landbouwgrond door regelmatige overstromingen van de Ucayali. Men besloot toen zich bij Jenaro Herrera te vestigen, een vorm van spontane
kolonisatie dus.

In 1964 werd er een overeenkomst gesloten tussen de COTESU (Cooperación
Técnica del Gobierno Suizo) en de SIPA (Servicio de Investigación y Promoción Agraria), ter stimulering van de ontwikkeling in Jenaro Herrera.
COTESU is een Zwitserse ontwikkelingsorganisatie, die direct ressorteert
onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Bern. Zij heeft diverse
ontwikkelingsprojecten in Perú.
Vanaf 1965 tot 1970 was de steun gericht op de ontwikkeling van de veeteelt in Jenaro Herrera en niet zozeer op de vestiging van kolonisten.
In 1970 kwam daarin verandering. Het project was tot dat tijdstip geen
groot succes. Daar kwam bij dat de Peruaanse overheid bezorgd raakte
door de toenemende wegenbouwactiviteiten aan de Braziliaanse k^nt van de
grens bij Puerto Angamos. "it strategisch oogpunt vond de overheid het
toen wenselijk om een wegverbinding aan te leggen tussen de Rio "cayali
en de Rio Yavari en deze regio te bevolken met gedirigeerde kolonisten.
Het contract met de COTESU kreeg daardoor een ander karakter. Er we'-d
besloten tot het uitvoeren van een Plan Piloto de Desarrollo Integral
(experimenteel integraal ontwikkplingsplan), waarin de Staat

een gro-

ter aandeel zou hebban dan voorheen het geval was geweest.
De doeleinden van lv t ρ'an werden als volgt omschreven:
- Het incorporeren van

nieuwe gronden.

- Het rationeel exploiteren van natuurlijke hulpbronnen.
- Het ontwikkelen van een permanent kolonisatiefront.
- Het produceren van vlees- en melkproducten voor de regionale en natio
nale markt (COTESU, 1975).
Daar het project een experimenteel karakter droeg zou het na verloop van
tijd op zijn herhaalbaarheid worden bezien.
Via de aanleg van een weg tussen Jenaro Herrera en Puerto Angamos zou
men in totaal 200.000 ha. bij het project kunnen betrekken, in de eerste
fase zou men zich echter concentreren op 77.000 ha. (bijna geheel voor
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bosbouw en veeteelt). In tien jaar tijd wilde men 284 kolonistenfamilies
langs de weg vestigen. In dezelfde periode dacht men 12.000 ha. weide aangelegd te hebben. Vanaf 1975 zou de productie van vlees en melk echter al
kunnen beginnen. De totale kosten van het project werden geschat op bijna
twee miljard Soles voor een periode van 30 jaar (50 miljoen US $ ) ; de opbrengsten schatte men op 2j£ miljard Soles (62% miljoen US $; Ministerio
de Agricultura 1974-a, p. 204). De praktijk leert echter dat dit soort
exponentiële lange termijnberekeningen uiterst onbetrouwbaar zijn met betrekking tot kosten en baten.

Een belangrijke tegenslag in de uitvoering van dit project was al de vertraging in de aanleg van de verbinding tussen Jenaro Herrera en Puerto
Angamos. Het Ministerio de Transporte, dat zich in 1972 verplichtte om
de weg te bouwen, was in 1975 nog niet verder gekomen dan 3 km. vanaf
Jenaro Herrera. De projectleiding evenwel was voor 1975 uitgegaan van het
bestaan van 25 km. In 1977 bereikte de weg een lengte van θ km. Er waren
echter kolonisten, die met het oog op de voor 1975 geplande lengte van de
weg, al op 13 km. afstand van Jenaro Herrera weiden hadden aangelegd en
daarop reeds vee waren gaan houden. Bij gebrek aan een verbinding zijn
deze kolonisten gestopt met het melken van de koeien. Bij het gedeelte
van de weg dat wel klaar is, ontbreken weer de secundaire toegangswegen
tot de bedrijven. Bij dit alles komt nog dat de weg onverhard is en daar
door in het regenseizoen onbegaanbaar is.
Een ander probleem waarmee dit gedirigeerde project kampt, en dat voor
een deel wellicht samenhangt met het stagneren van de wegenbouw, is het
geringe aanbod van kolonisten. Het programma van het project, operatio
neel geworden

in 1971-'72, voorzag voor 1973-'74 de vestiging van 25

families en daarna jaarlijks van 30 families. Eind 1974 (COTESU, 1975)
waren er in totaal echter slechts 1Θ kolonistenfamilies. De stagnatie zet
te zich voort in 1975. Volgens het CENCIRA (1974-g) hangt het geringe
aanbod van geïnteresseerden samen met de habitus van de potentiële kolonist. Naar de mening van de overheidsautoriteiten moet de kolonist via
het project zich ontwikkelen tot een 'granjero selvático', een soort
farmer die een kapitalistische productiewijze aanhangt. De potentiële
kolonisten evenwel zijn voor het merendeel ribereños, die langs de rivieren in de Selva wonen. Zij voorzien in hun bestaan door het bedrijven van
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landbouw op kleine stukjes grond langs of (bij laag water) in de rivierbedding, aangevuld met jacht- en visserijactiviteiten. Zij zijn weinig
geneigd om naar kolonisatiezones te migreren, omdat hun huidige bestaanswijze veel minder inspanning vergt dan het werken op een kolomstenbed n j f . Het is voor de ribereños onduidelijk wat

de specifieke voorde-

len van zo'n bedrijf zijn, en gezien d< huidigo staat van het kolonisatie
project is dit niet onbegrijpelijk. Daar komt bij dat de ribereños uit
ervaring weten, dat terrenos de altura (wat hoger, niet langs een rivier gelegen gronden),

veel minder vruchtbaar zijn dan de periodiek over-

stroomde gronden waar ze nu op werken. Het CENCIRA schat, dat de terrenos
de altura van het kolonisatieproject zelfs ongeveer 12 maal minder vruchtbaar zijn dan de alluviale gronden langs de rivieren. Mocht het project
toch nog goed van de grond komen, dan zouden de ribereños altijd nog (in
het seizoen van de hoge waterstand) als tijdelijke arbeidskracht in de
kolonisatiezone kunnen gaan werken. De projectleiding heeft zich daarom
genoodzaakt gezien het grootste deel van de huidige kolonisten vanuit
Jenaro Herrera te betrekken.

Elk van de 18 kolonistenfamilies heeft 25 ha. weide en ongeveer 30 koeien.
Lange tijd hebben deze kolonisten op < гесік t mor ten wachten. Pas in 1975
werd dit door de Ваш o de Fomento AgropLt uario vt rschaf t voor veeteeltactiviteiten. De verkoop van rm Ik- en vleesproducten is gering (er wordt
wat afgezet in Iquitos). Het grootste deel is in feite bestemd voor eigen
consumptie. Verhandeling van bosbouwproducten (oorspronkelijk bedoeld als
één van de belangrijkste steunpilaren van het project) vindt niet plaats;
het gekapte hout wordt óf verbrand óf voor locaal gebruik aangewend.
De initiële problemen (o.a. anaplasmose) met het vee, een kruising tussen
Cebú en Brown Swiss, zijn nu grotendeels overwonnen. Daarentegen is er
nog wel gebrek aan voldoende voer voor de koeien, doordat de weides te
weinig worden bijgehouden. De projectleiding heeft geprobeerd het fokken
van cavia's te introduceren, wat echter niet gelukte omdat selváticos
(in tegenstelling tot serranos) caviavlees niet lusten.

Het is duidelijk dat dit project nauwelijks gedirigeerd te noemen is.
De actie van de Peruaanse overheid heeft zich (naast de aanleg van β km.
weg) beperkt tot het opmeten en afperken van de percelen en het toezicht
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houden op het treffen van voorbereidingen voor de productie. Pas enkele
jaren geleden is er in beperkte mate crediet ter beschikking

gesteld.

Er is geen poging gedaan om de groepsgeest onder de kolonisten te bevorderen om zo te komen tot de oprichting van een coöperatie. De kolonieten
wonen in Jenaro Herrera en verblijven slechte een paar dagen per week op
hun bedrijf. Geconstateerd kan worden, dat de kolonisten die tot op ongeveer drie kilometer afstand van Jenaro Неггега/een bedrijf hebben nog in
redelijke omstandigheden verkeren. Op grotere afstand wordt hun positie echter
steeds zorgwekkender, onder andere omdat de bodemkwaliteit daar lager ie·

Recentelijk heeft de leiding in overweging genomen het project in een an
dere richting te sturen en wel door meer de nadruk te leggen op de bos
bouw en op een diversificatie van de veeteelt (uitbreiding met varkens
en kippen). Dit laatste heeft het voordeel dat de kolonist dan meer aan
zijn bedrijf gebonden zal zijn en daardoor wellicht zijn rundvee ook be
ter zal gaan verzorgen. De nadruk op een systematische houtexploitatie
(via plantages) biedt ongetwijfeld perspectieven, doch alleen op (middel)
lange termijn. De know-how is er voor aanwezig. In het bosbouwproject in
Jenaro Herrera heeft men (als enig experimenteerstation in Perú) door de
jaren heen waardevolle informatie verzameld omtrent de groeicondities van
bepaalde boomsoorten. Ook is er een opleidings- en begeleidingscentrum voor
de bosbouw, waarvoor de COTESU de technici en de werktuigen betaalt.

COTESU heeft tussen 1965-1975 zelfs ongeveer 7 miljoen Zw. francs in het
kolonisatieproject geïnvesteerd en heeft daarmee een grotere bijdrage geleverd
dan de Peruaanse overheid. Dit heeft tot gevolg dat de COTESU (praktisch
maar niet officieel) meer zegginsgkracht binnen het project heeft dan de
Peruaanse counterparts, hetgeen overigens niet betekent dat dit een ongunstige situatie zou zijn. Voor 1980 wil de COTESU het gehele project aan
de Peruanen overgedragen hebben. Dit laatste is in overeenstemining met de
aanbevelingen, die het CENCIRA (1974-g) heeft gedaan; een tweede CENCIRAaanbeveling is geweest het opvoeren van de overheidshulp aan dit project.
De overheidssteun zou dan in eerste instantie moeten resulteren in het
verlengen van het bestaande weggedeelte. Daarnaast zou de overheid een actiever beleid kunnen voeren met betrekking tot de vestiging van kolonisten.
Ten derde zou op korte termijn de bosbouw opgevoerd en de commercialise-
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ring van bosproducten vergemakkelijkt moeten worden. Ten vierde zou een
coöperatie gesticht moeten worden. De stemming onder de kolonisten is
nogal apathisch. Een flinke impuls van overheidszijde is dan ook wellicht
de enige manier om dit project verder van de grond te krijgen.

Het is duidelijk dat er in genen dele voldaan is aan de eerder vermelde
doelstellingen van het project. Vooral het kleine aantal kolonisten valt
in het niet bij de aanvankelijk gestelde streefgetallen. Daarnaast is er
ook een ernstige achterstand in het wegenbouwprogramma.

Een belangrijke reden voor de stagnatie in de bouw van de weg tussen
Jenaro Herrera en Puerto Angamos zal ongetwijfeld van bureaucratische
aard zijn (te weinig coördinatie, gebrek aan fondsen, e t c ) . Toch mogen
we niet over het hoofd zien, dat hier wellicht een factor van geheel andere aard, namelijk een geopolitieke, ook van belang is. Langs de grens
bij Puerto Angamos is men van Braziliaanse zijde bezig met ontsluitingspogingen door aanleg van het westelijke deel van de Perimetral Norte.
Dit gedeelte begint bij de Venezolaanse grens en loopt via Tabatinga,
Caxias en Elvira naar Cruzeiro do Sul; de bouw wordt uitgevoerd door het
leger. Het i ;; mogelijk dat men van Peruaanse zijde in laatste instantie
is teruggeschrokken van de eventuele geopolitieke consequenties van aansluiting op het wegennet in Brazilië.
Hetzelfde kan geconstateerd worden met betrekking tot de verbinding tussen Pucallpa en het Braziliaanse Cruzeiro do Sul. Reeds lang is Brazilië
erop uit via een der Andeslanden een verbinding tot stand te brengen met
de Stille Oceaan. Een mogelijkheid hiertoe bestaat door de Transamazónica
in Brazilië aan te sluiten op de Carretera Central in Perúj de ontbrekende schakel in deze verbinding is het stuk tussen Pucallpa en Cruzeiro do
Sul. Van Peruaanse zijde is men enige jaren terug begonnen met de aanleg
van dit verbindingsstuk, op 80 km. van de grens echter is men met het
werk

gestopt en het is niet zeker of het ontbrekende deel nog gebouwd

wordt.

IV.8.

SAIS Pampa / Pucallpa.

Het gebied bij Pucallpa in de Selva Baja is het voornaamste spontane kolonisatiegebied in Perú. Occupatie vond hier vooral plaats na 1943, toen
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de weg 'Federico Basadre' (de Carretera Central) Pucallpa bereikte. De
ontwikkeling van het gebied is voornamelijk gebaseerd op de houtwinning;
in 1967 bijvoorbeeld leverde Pucallpa 30% van de nationale houtproductie.
De bodem is er betrekkelijk arm en de opbrongst van veel landbouwproducten i ;-. niet hoog genoeg om buiten de regio te worden afgezet. Export in
de richting van de Costa is uiterst moeilijk omdat de Carretera Central
tussen Pucallpa en Tingo María van niet al te beste kwaliteit is. De weg
werd geasfalteerd tussen 1963-1967, maar nu is nog slechts 28% van de oorspronkelijke asfaltering over. Producten als yute en cashew-noten kunnen
de hoge transportkosten nog het beste dragen. Bepaalde

diersoorten wor-

den via Iquitos geëxporteerd, al of niet als smokkelwaar. Pucallpa is het
commerciële centrum van dit kolonisatiegebied. Het heeft een rivierhaven,
zagerijen, rijstpellerijen en een rozebottelfabriek.
De bevolking van deze stad is zeer snel gegroeid van bijna 2400 inwoners
in 1940 tot 50.000 in 1973 (Crist en Nissly, 1973). De stedelijke inkomsten zijn echter ver bij de demografische groei achtergebleven. Daardoor
heeft de stad bijvoorbeeld geen kans gezien de straten te verharden; deze verkeren dan ook in een zeer slechte conditie.

Veruit de meeste agrarische bedrijven (nl. +_ 70%) zijn in deze regio
langs de rivieren gevestigd, maar bezitten geen eigen vaartuig. Dit betekent dat de handel in handen is van de regatones (grote tussenhandelaren). De boeren moeten de noodzakelijke producten van hen kopen tegen
een twee tot drie maal hogere prijs dan zij in Pucallpa moeten betalen.
Van de boeren ziet 63% zich tevens genoodzaakt aan deze comerciantes hun
oogst te verkopen, tegen een te lage prijs. Naast de regatón, die producten koopt en verkoopt en een vaartuig heeft, is er de rematista die
op de rivier (de Ucayali) tussen twee punten op en neer vaart en zowel
een opkoop- als vervoersfunctie heeft. Tenslotte zijn er de matanceros
(of camaleros), die vee opkopen. Allen maken gebruik van een kleinere
tussenhandelaar, de minorista. Zo wordt de boer door de tussenhandel
twee maal uitgebuit: zowel bij het kopen als bij het verkopen van producten.
De uitbreiding van de frontera económica, het kolonisatiefront, in het
gebied van Pucallpa is voor 80% gerealiseerd door de regionale bevolking
zelf, slechts 20% komt op rekening van kolonisten die elders vandaan kwa-
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men. Gedirigeerde en semi-gedirigeerde kolonisatieprojecten betreffen
slechts 2% van de agrarische bevolking. Een belangwekkend kolonisatieproject dat onder andere met overheidssteun wordt uitgevoerd, is dat
van de SAIS Pampa. Dit project vindt plaats op het voormalige bezit van
de Amerikaanse landbouwmachine-onderneming Le Tourneau.

In 1954 kreeg de eigenaar van die onderneming, Robert Le Tourneau, aan
de Río Pachitea ten zuiden van Pucallpa, een concessie van 400.000 ha.
De voorwaarden, aan de concessie verbonden, waren: het aanleggen van een
60 km. lange weg vanaf de Río Pachitea richting Pucallpa ten behoeve van
toekomstige kolonisten, het geschikt maken van grote delen van de grond
voor kolonisatie, het daarna verkopen van die terreinen aan kolonisten,
het verlenen van locale diensten en het opzetten van experimenten in de
landbouwsector. Le Tourneau was echter voornamelijk geïnteresseerd in
het testen van zijn "earthmoving machinery" en het verkopen van het hout
dat als gevolg van de tests ter beschikking kwam. In de periode van 19551967 hoeft Le Tourneau kans gezien om slechts 3000 ha. grond van bos te
ontdoen, terwijl met de machines die ter beschikking stonden in die 12
jaar wel 40.000 ha. gerooid had kunnen worden. Op die 3000 ha. werd door
Le Tourneau veeteelt bedreven met ongeveer 3000 koeien. Van de aanleg van
een weg was nauwelijks sprake. Hoe langer hoe meer spontane kolonisten
vestigden zich op het terrein van Le Tourneau. Weinig verwonderlijk was
het daarom dat de militaire Junta in 1968 de grond van deze Amerikaanse
onderneming onteigende wegens het niet nakomen van de aangegane verplichtingen (Nelson, 1973, pp.129-131; Maass, 1969, pp.111-113).

In de periode na 196Θ werd in het kader van de landbouwhervorming in de
Sierra het grondbezit van de Amerikaanse agrarische en mijnbouwonderneming Cerro de Pasco overgedragen aan de SAIS Tupac Amaru.
Het betrof hier 216.000 ha. in de Sierra Central. In 1973 kocht deze
SAIS via een lening 26.000 ha. aan van het voormalige Le Tourneau grond
gebied. De bedoeling was om daarop verschillende kolonisatiekernen te
stichten, elk van minstens 10.000 ha. en voor 150-250 families, afkomstig
uit de SAIS Tupac Amaru. Daartoe is een dependance van deze SAIS in de
Selva opgericht, de SAIS Pampa.
De reden voor het ontstaan van deze kolonisatieplannen was het gebrek aan
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werkgelegenheid binnen de SAIS Tupac Amaru. Echter het feit doet zich
voor dat vooral leden van de tot die SAIS behorende Comunidades Indígenas
geacht werden zich als kolonist in SAIS Pampa te vestigen.

Huizen, werktuigen, e.d., werden gratis ter beschikking van de kolonisten gesteld. Tevens werd er geïnvesteerd in een houtzagerij. Voor de kolonisten bestond geen selectieprocedure. Er wordt nu wat veeteelt bedreven en rijst verbouwd, maar de houtzagerij vormt de voornaamste bron van
inkomsten. SAIS Pampa bestaat uit drie nogal uiteen liggende nederzettingen, met in totaal ongeveer 40 families en eenzelfde aantal vrijgezellen.
Het geplande aantal kolonisten is dus nog lang niet bereikt. Een belangrijke reden hiervan is, dat de SAIS Pampa economisch niet goed draait,
zodat het animo in de SAIS Tupac Amaru gering is om zich in de Oriente
te vestigen. Het verloop onder de kolonisten in het project is desondanks
gering, omdat de inkomsten kunstmatig worden opgevijzeld tot eenzelfde
peil als de lonen in de SAIS Tupac Amaru.
Ondanks de investeringen van SAIS Tupac Amaru (30 miljoen soles\, van de Peruaanse overheidsinstantie SINAMOS (7 miljoen soles) en van Duitse ontwikkelingsorganisaties (66 miljoen soles) is het project niet goed van de
grond gekomen. Het tot stand komen van een agro-industrieel complex, zoals de uiteindelijke bedoeling van SAIS Pampa is, mag bij de huidige
stand van zaken niet op korte termijn verwacht worden.

Het is begrijpelijk, dat het CENCIRA dit kolonisatiemodel in principe
het meest geschikt acht om overheidssteun te ontvangen. Immers, het gaat
hier om een homogene groep kolonieten, die niet individueel doch gemeenschappelijk werkzaam zijn. Tevens kan de kolonie rekenen op steun uit de
regio van herkomst, waardoor men in eerste instantie ook tot een soort
uitwisseling van producten kan komen. Echter, wil dit kolonisatiemodel
succesvol zijn, dan moet de voorbereidende fase zorgvuldig gepland worden, waarbij onder meer selectie en motivatie van de kolonisten belangrijke aspecten zijn.
Steeds moet daarbij de vraag gesteld worden of deze aanpak om de relatieve overbevolking in de Sierra te verminderen duidelijke voordelen
heeft boven het uitvoeren van agrarische ontwikkelingsprogramma's in
de Sierra zelf.
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IV.9.

Caballococha.

Dit project bevindt zich in het grensgebied met Colombia en Brazilië,
tussen de Río Amazonas en de Río Yavarí. De totale oppervlakte van de
zone is 540.000 ha. Ongeveer Ъ% van dit areaal (27.000 ha.) is voor landbouwdoclrinden ι Ρ gebruiken, Ъ% bestaat uit natuurlijke weiden (langs
de rivierpn), 30% is bos dat eventueel nog te ontginnen is en de reste
rende 60% is niet voor landbouw te gebruiken. Volgens de census van 1972
waren er in dit gebied

069 personen aanwezig. Van dit totaal wonen 1827

personen in Caballococha, de hoofdstad van het district Ramón Castilla.
Zij zijn als urbaan geregistreerd

(CENCIRA, 1974-d,

p.32).

Een ander centrum in deze zone is Cushillococha, dat echter slechts 800
inwoners telt. Dezen behoren tot de stam der Ticunas en zijn door het
Instituto Linguistico de Verano (Summer Institute of Linguistics, ook
wel: The Wycliff Bible Translators), dat in de zone een invloedrijke positie bekleedt, overgehaald om zich geconcentreerd te vestigen aan het
meer van Cushillococha. Het grootste gedeelte van de bewoners in deze
streek bestaat uit ribereños, kleine boeren die langs de rivieren wonen
en zich bezighouden met wat landbouw, veeteelt en visvangst. De veeteelt
wordt bedreven op kleine eilandjes in de rivier, die droog komen te liggen buiten het regenseizoen.

Bij een overstroming in 1970 ging echter 40% van het vee der nbereflos
verloren. Het Ministerio de Agricultura Zona VIII ontwierp daarop een
plan om assistentie aan deze kleine boeren te verlenen. Dit plan werd
voorgelegd aan de Banco de Fomento Agropecuario en door deze goedgekeurd
in 1971. Het betrof hier het vestigen van de ribereños langs de hoger
gelegen weg tussen Palo Seco en Santa Teresa aan de Río Yavarí, overigens
eigenlijk meer een trocha (pad), dat in slechte staat verkeert. Het project zou een oppervlakte bestrijken van 30.000 ha. De eerste fase bestond
uit het zich laten vestigen van 50 families op 1000 ha. De doeleinden van
deze kolonisatie werden als volgt weergegeven:
- De productie van vlees voor de locale en regionale markt, en voor die
in Inquitos.
- Het verhogen van het levenspeil van de boer.
- Het bevolken van een leeg grensgebied, zulks in verband met het feit
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dat Colombia en Brazilië op eigen grondgebied soortgelijke investeringen doen, ter versterking en bevestiging van hun nationale grenzen.
(CENCIRA, 1974-d, pp. 65-66)
Eind 1973 waren er 50 families gevestigd, het voor dat tijdstip opgetreden verloop van 1756 was weer aangevuld.
Hoewel in de rapporten gesproken wordt over families, blijkt uit andere
CENCIRA-publicaties, dat slechts 18% van de kolonisten met hun gezin
naar het project is gekomen ; het grootste gedeelte van de kolonisten liet
de familie achter in het oorspronkelijke woongebied. (9).

Ongeveer 900 ha., van de geplande 1000 ha. zijn als weide in gebruik genomen. Van de voor de eerste fase voorziene 1550 stuks vee zijn slechts
374 aanwezig, ongeveer θ koeien dus per familie. De oorzaak hiervoor ligt
in een vertraging bij de levering (het vee moest in quarantaine blijven
wegens het uitbreken van een ziekte).

Volgens het CENCIRA (1974-d, pp. 68 e.v.) bedraagt de geplande overheids
investering per kolonist S/.435.300 (US $ 9673). Investering is in dit
verband echter een misleidende term, omdat het hier vooral gaat om aredieten, die door de kolonist binnen 15 jaar tijd tegen 7% rente terugbe
taald moeten worden. Eind 1973 was 42% van de geplande credieten uitgege
ven. Dit gegeven, gecombineerd met de wetenschap, dat de technische assis
tentie bij de huizenbouw deficient geweest is, dat het project geen scho
len, sanitaire posten en watertanks kent, en tenslotte dat er ook geen
voorstudies in het betreffende gebied zijn verricht, mag leiden tot de
conclusie dat de Staat zich onvoldoende met het project heeft bemoeid.
Ook uit de nederzettingsvorm (lineair en zonder onderling samenwerkings
verband tussen de kolonisten) blijkt dat we hier nauwelijks mogen spre
ken van een gedirigeerd kolonisatieproject.
Contact met centra buiten het kolonisatiegebied is er niet wegens het ont
breken van wegen. Zo kan geen gebruik gemaakt worden van de zagerijen in
Cushillococha en Petrópolis. De vleesproductie is van niet meer dan locale betekenis. Geconstateerd kan worden, dat in de betreffende regio van
Caballococha het aantal stuks vee niet is toegenomen. Er is alleen een
verplaatsing van vee geweest naar het projectgebied toe. Het CENCIRA con-
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cludeert, dat het levenspeil van de kolonisten niet gestegen is en dat,
wil het project nog enige toekomst hebben, de activiteiten van de overheid vooral op infrastructureel gebied verhoogd moeten worden.

Dit project is een voorbeeld van het ontbreken van een duidelijke visie
van de overheid op de agrarische kolonisatie. Het is na de overstromingen van 1970 in de betreffende regio op overhaaste wijze tot stand gekomen.
De verschillende doelstellingen ervan heeft men niet weten te vertalen
in een goed doordacht programma. Door de nauwelijks aanwezige mogelijkheid om hun producten op een regionale markt te verhandelen, is het geldinkomen van de kolonisten gering, en zullen er grote moeilijkheden ontstaan bij de aflossing van de credieten. Aan de ene kant verstrekte de
overheid voor het project in Caballococha wel crediet, maar aan de andere kant wordt de met dit crediet beoogde vergroting van de agrarische
productie gefrustreerd, doordat de aanleg van een infrastructuur achterwege is gebleven.

IV.10.

Nabeschouwing.

In deze laatste paragraaf zullen wij trachten aan te geven in hoeverre
de agrarische kolonisatie in de Selva heeft bijgedragen tot de uitbreiding van het nationaal areaal aan cultuurgrond en tot de verhoging van
de agrarische productie. Tevens zullen enige cijfers gegeven worden betreffende de omvang van de migratie naar de Selva en het effect hiervan
op het eventueel laten afnemen van het bevolkingsoverschot in de Sierra.
Tenslotte zal de aandacht gevestigd worden op het gebrek aan coördinatie
in de kolonisatiepolitiek.

De toename van de oppervlakte in cultuur gebrachte grond in Perú bedroeg
tussen 1951-1964 717.108 ha. (CENCIRA, 1974-a, p. 3 6 ) . Hiervan nam de
Selva voor haar rekening 277.410 ha., de Costa 290. Э6 en de Sierra
146.862 ha. Dit gebeurde respectievelijk via kolonisatie, irrigatie en
grondverbetering (drainage, irrigatie, e t c ) . Het blijkt dus dat de toe
name in de Costa groter is dan in de Selva.Het CENCIRA verwacht dat dit
verschil voor de jaren 1965-1980 nog omvangrijker zal zijn. De totale
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oppervlakte cultuurgrond in de Selva bedroeg in 1964 ongeveer 356.000 ha.
De toename van de cultuurgrond tussen 1964-1974 via de kolonisatieprojecten heeft ongeveer 100.000 ha. bedragen. Daarmee is lang niet aan de geplande uitbreiding van 200.000 ha., beoogd met de programma's voor Tingo
María-Tocache, Apunmac, Alto Marañon en Jenaro Herrera, voldaan,

Een recent overzicht van het grondgebruik in de Selva ontbreekt, wel zijn
er gegevens voor 1964, die nog dienst kunnen doen, omdat er weinig reden
is om aan te nemen dat het grondgebruik tussen 1964-1975 drastisch veranderd zou zijn. De grootste oppervlakte wordt ingenomen door koffie
(30,456), daarna door weidegronden (13,5*) .bananen (10,8%), yuca (10,2%)
mais (9,2%), rijst (5,5%), coca (4,3%). (CENCIRA, 1974-a,

p.46).

De koffie wordt voornamelijk aangeplant door middelgrote en grote boeren
buiten de gedirigeerde kolonisatieprojecten. De nationale koffieconsumptie stijgt te langzaam om een groot deel van de koffie-oogst op de binnenlandse markt te kunnen verhandelen, zodat het grootste deel van de oogst
wordt geëxporteerd; koffie neemt de derde plaats in bij de agrarische exportgewassen. Daar koffie geen voedingsmiddel is, vormt het op grote schaal
ervan verbouwen geen oplossing voor het nationale tekort aan levensmiddelen

(10).

De πjstproductie in de Selva en de Costa samen dekken wel ongeveer de
nationale behoefte. De Costa fungeert daarbij echter als concurrent voor
de Selva met betrekking tot de afzet. De productiviteit is in de Costa
namelijk hoger en de grote marktcentra zijn veel dichterbij, waardoor de
transportkosten beperkt zijn. De njstverbouw in de Selva gebeurt met
primitieve technieken en vindt plaats op barriales (eilandjes in de ri
vier die droog komen te liggen bij lage waterstand), iets dat de produc
tie onregelmatig maakt. Ook voor de teelt van vruchten is de Costa een
concurrent voor de Selva. Suikerriet wordt op kleine schaal verbouwd,
evenals cacao.
Voor de voortbrenging van yuca in de Oriente zou een goede toekomst be
staan, indien men het meel zou verwerken bij de broodbereiding. Jaarlijks
voert Perú 720.000 ton graan in afkomstig uit de V.S. Een menging van 10%
yuca in het meel geeft nog een goede kwaliteit brood en zou de graanim163

port derhalve kunnen verminderen

(11).

Veeteeltactiviteiten vinden in Perú nog steeds voor 85% in de Sierra
plaats en slechts voor 5% in de Selva, voornamelijk bij Pucallpa. Van
een opvoering van de nationale vleesproductie door kolonisatie is niet
veel terechtgekomen. Toch tekent zich een zekere ontwikkeling af. Ondanks
het teruglopen van de nationale vleesproductie in de jaren zostig steeg
het aantal stuks vee in de Selva zeer 4terk. br zijn daar goede vorderingen gemaakt met het laten acclimatiseren van het veebestand. Het laat
zich aanzien, dat veeteelt op de lange termijn de voornaamste agrarische
activiteit in de Selva zal zijn. Nu nog zijn het echter meestal middelgrote en grote boeren die op commerciële wijze veeteelt bedrijven.
De productie van thee is toegenomen en voorziet nu in de nationale vraag,
doch thee is evenmin als koffie een primair voedingsmiddel. Ook de teelt
van bananen is gestegen, doch zou nog verder opgevoerd kunnen worden,
indien de infrastructuur in de Selva verbeterd werd.
Veruit het belangrijkste product dat de Oriente naar andere regio's in
Perú uitvoert, is hout (in bewerkte of onbewerkte vorm).

De waarde van het regionale exportpakket bedroeg in 1974 1.452 miljard
soles, waarvan 90% voor rekening kwam van hout (-producten); de rest bestond voornamelijk uit plantaardige vezels, vlees en peper. De waarde van
het regionale importpakket bedroeg in datzelfde j'aar 1.5Θ4 miljard soles
en bestond hoofdzakelijk uit textiel, schoeisel, chemische producten,
smeerolie, bier en cement (12).
In 1974 bedroeg de waarde van uit het buitenland in de Oriente geïmporteerde goederen 5.341 miljard soles. Voor de Oriente betekende dit in
1974, dat de waarde van de invoer bijna vijf maal zo hoog was als de
waarde van de export. Deze situatie is het gevolg van de beperkte en eenzijdige ontwikkelde productiestructuur in de Oriente, waardoor de geëxporteerde goederen in vergelijking met de geïmporteerde goederen gekenmerkt worden door een lage ruilvoet en een lage bewerkingsgraad.

Over de migratie naar de Selva kan het volgende opgemerkt worden. Tussen
1940 en 1961 trokken 38.122 migranten naar de Selva, in dezelfde periode
echter verlieten 49.052 mensen het gebied, zodat de Selva over die tijdsperiode een negatief migratiesaldo kende van 10.930 mensen. De immigran164

ten vestigden zich voornamelijk in Amazonas en Madre de Dios, de emigranten kwamen vooral uit San Martín en Loreto. Van de immigranten was 66,5%
afkomstig uit de Sierra.
De census van 1961 gaf aan dat de bevolking in de Selva was toegenomen
van 333.541 personen in 1940 tot 632.186 personen in 1961.
Gegevens met betrekking tot de census van 1972 geven voor de Selva een
bevolkingstotaal weer van 935.711 mensen. Bewerking van het censusmateriaal wat betreft migratiecijfers leverde een beeld op dat relatief gelijk is aan dat voor de periode 1940-1961. Men telde voor de Selva een
totaal aantal immigranten van 90.641 en een totaal aan emigranten van
110.270, waarbij Loreto en San Martín de departementen waren met de negatieve migratie-saldi. Van de immigranten kwam 72% uit de Sierra, van
de emigranten ging 22% (terug) naar de Sierra« Trekt men deze twee migratiestromen van elkaar af dan blijkt de Sierra voor de periode 19611972 een netto migratie richting Selva te hebben van 40.935 personen.
Dit is slechts 3,7% van de natuurlijke bevolkingsgroei in de Sierra voor
dezelfde tijdsperiode. De Selva fungeert dus in genen dele als opvangregio voor elders bestaande bevolkingsoverschotten. De Costa is nog
steeds het belangrijkste migratiedoel van veel Serranos en Selváticos.
Agrarische kolonisatie in de Selva heeft daar niets aan kunnen veranderen.
Wat de levensomstandigheden van de kolonisten in gedirigeerde projecten
betreft, daarvan kan men stellen dat deze weinig verschillen van die der
spontane kolonisten. Voor het project bij Tingo María kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen individuele kolonisten en kolonisten die
lid zijn van een coöperatie. De individuele kolonist streeft in eerste
instantie naar een zelfvoorzienende productie (meestal mais, rijst, yuca
en bananen), terwijl de coöperatie zich veel meer richt op het verhandelen van producten (de laatste jaren vooral vee). De coöperatie krijgt
daarom (onder andere) relatief meer crediet van de overheid

dan de klei-

ne boer, en raakt afhankelijk van dit crediet omdìrfc-^de opbrengsten van
de verhandelde producten gering is in vergelijking met de prijs die betaald moet worden voor de aanschaf van allerlei levensmiddelen. Weinig
blijft er over om te investeren in bijvoorbeeld de verbetering van de
woonomstandigheden. De leden van de CAP Piura woonden in 1977 nog in dezelfde houten barakken als in 1969 toen het project van start ging. Met
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name in deze CAP wordt druk gespeculeerd over de mogelijkheid om te par
ticiperen in het irrigatieproject te Olmos in de Costa. Het gemiddelde
loon per kolonist in de САР Ріига bedroeg in 1977 ongeveer $ US 2 per
dag. De vraag is echter wat het effect zal zijn op de hoogte van het
loon wanneer de coöperatie moet beginnen met de aflossing (te beginnen
in 1978). Een belangrijke inkomensverhogende factor voor de coöperatie
zou de verdere ontwikkeling van de veeteelt kunnen zijn (onder andere
door selectie van grassoorten die resistent zijn tegen onkruid en voedzamer zijn dan de huidige grassoort ). In hoeverre dit met eigen financiële bronnen dan wel via credietverlening kan gebeuren, moet worden
afgewacht.
In het algemeen kan gesteld worden, dat de rol die de overheid na 196Θ
gespeeld heeft in het kolonisatieproces vooral gekenmerkt wordt door een
gebrek aan coördinatie tussen de diverse Ministeries. Het voor de kolonisatie aangewezen orgaan, de Dirección General de Reforma Agraria y
Colonización, heeft geen duidelijke functie vervuld. Men heeft wel getracht om tot enige coördinatie te komen via de oprichting van het
Comité de Desarrollo Regional del Oriente (in Iquitos). Dit Comité bestaat
uit vertegenwoordigers van allerlei nationale, regionale en locale overheden, die ontwikkelingsplannen voor de Oriente moeten "coördineren" en
"sturen". Het probleem is, dat het gebrek aan coördinatie dat op nationaal niveau bestaat, op locaal niveau herhaald wordt, doordat alle miniteries ook op dat niveau weer een vertegenwoordiger hebben.
Diverse projecten hebben de negatieve gevolgen ondervonden van het gebrek aan coördinatie in de kolonisatiepolitiek.

In paragraaf 3 is reeds gememoreerd dat de agrarische kolonisatie van
de Selva in het overheidsbeleid na

196Θ allesbehalve

een centrale

plaats inneemt. De nationale ontwikkelingspolitiek beoogt in toenemende
mate de centrale positie van de Costa te versterken. In hoofdstuk VII
zullen de redenen hiervoor nader worden aangegeven. Niettemin kan men
aan het overheidsbeleid de eis stellen dat reeds lopende kolonisatieprojecten naar behoren worden afgewikkeld. Teneinde hieraan te kunnen
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voldoen is het in ieder geval noodzakelijk slechts één instituut de ver·*
antwoordelijkheid Ie laten dragen voor het uitvoeren en/of begeleiden
van agrarische kolonisatie. De Dirección General de Reforma Agraria y
Colonización lijkt hiervoor het meest aangewezen orgaan. Hierbij ie het
tevens zaak voor de overheid om duidelijker richtlijnen te geven in het
kader van een te voeren kolonisatiepolitiek.
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HOOFDSTUK V

V.l.

DE AGRARISCHE KOLONISATIEPOLITIEK Iti ECUADOR.

De kolonisatiepolitiek vanaf 1964.

De geschiedenis van de kolonisatie en de kolonisatiepolitiek in de Ecuatoriaanse Oriente begint eigenlijk pas in 1964. In dat jaar lanceerde het
regionaal

ontwikkelingsinstituut CREA (Centro de Reconversión Económica

de Azuay. Cañar y Morona Santiago) zijn plannen betreffende het verlenen
van steun aan spontane kolonisten in de vallei van de rivier Ifpano, terwijl het tevens aankondigde een semi-gedirigeerd kolonisatieproject te
zullen entameren ten noorden van die vallei, in het stroomgebied van de
rivieren Upano, Palora en Pastaza.
Een ander gebeuren dat het jaar 1964 markeerde, was de oprichting van het
landhervormings- en kolonisatie-instituut IERAC (Instituto Ecuatoriano
de Reforma Agraria y Colonización). Het duurde echter nog tot 1969 voordat het IERAC zich in de Oriente met agrarische kolonisatie ging bezighouden, en dan nog op kleine schaal.
De reden, dat het tot in de jaren zestig duurde voordat de aandacht van
overheidswege zich op de Oriente richtte, was gelegen in het feit dat het
traditionele kolonisatiegebied in Ecuador eigenlijk meer in het westen
ligt dan in het oosten. Ecuador beschikt evenals Colombia over een gebied
met tropisch regenwoud ten westen van de Andes, doch in Colombia hebben
daar geen kolonisatie-activiteiten plaats gevonden. (1).

De kolonisatie in de Ecuatoriaanse Costa was gekoppeld aan de opkomst in
de vorige eeuw van een op de export gerichte agrarische sector; het locatienadeel van de Oriente was al in die periode duidelijk. Niet alleen ten
opzichte van de Stille Oceaan had de Costa een gunstige ligging vergeleken met de Oriente, doch tevens ten opzichte van de Sierra. Vanuit de
Sierra is de Costa namelijk eenvoudiger te bereiken dan de Oriente, daar
de oostelijke Cordillera breder en hoger is en een hogere neerslag heeft
dan de westelijke bergketens. De kwaliteit van de bodem in de Costa is in
het algemeen beter dan die in de Oriente, hetgeen ook een factor is die
ervoor gezorgd heeft dat de Costa lange tijd verreweg het grootste gedeelte van de kolonisatie in een omgeving van tropisch regenbos voor haar rekening genomen heeft.
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In 1964 ging het lERAC in de Costa van start met een kolonisatieproject
en wel in Santo Domingo de Los Colorados. In zekere mate heeft de uitkomst van dit project invloed uitgeoefend op de latere, in de Oriente
gevoerde kolonisatiepolitiek van het lERAC. Daarom volgt nu in het kort
enige informatie over dit project.
In samenwerking met de IDB werd dit zogeheten 'semi-gedirigeerde' kolonisatieproject uitgevoerd nabij Santo Domingo, een stadje gelegen in
Pichincha, een provincie die tevens voor een deel in de Sierra is gelocaliseerd. (2).
Het gebied van Santo Domingo kende toen reeds tientallen jaren spontane
kolonisatie, waarvoor met name de completering in 1947 van de weg naar
Quito een aanzet is geweest. Naderhand werden wegen aangelegd naar de
havensteden Guayaquil en Esmeraldas. Veel van het land aan weerszijden
van deze wegen geraakte (zoals zo vaak) in handen van personen betrokken
bij landspeculatie. Ongeveer 90% van de kolonisten kwam uit de Sierra,
waarvan sommigen zelfs uit Quito, vanwege zoals Wood (1972) meldt: '...
difficulties of housing and feeding a large family in a city'. Het project werd afgesloten in 1969, met een totaal uitgavenbudget van ruim
US $ 4 miljoen (waarvan 53% gefinancierd werd door de IDB). Het grootste
deel van het budget werd besteed aan credieten voor huizenbouw en agrarische activiteiten, en aan de bouw van toegangswegen. Bij de start van
het project telde het gebied ongeveer 15.000 personen; in 1969 echter
was het aantal meer dan verdubbeld en gestegen tot ruim 36.000 personen.
(3).
In het algemeen wordt het project niet als een groot succes gezien. De
kolonisten waren niet geïnteresseerd in crediet voor huizenbouw. De oprichting van de coöperatie was een moeizaam en kostbaar proces, de sociale en medische hulpverlening liep na enige tijd terug en de aangelegde
toegangswegen werden niet onderhouden. Wood's oordeel over het project
luidt als volgt: "Only two years after its termination, the IDB-IERAC
Project has left in the Santo Domingo area few improvements which, but
for the Project, would not exist today".
Interessant is om te vermelden hoe Wood enerzijds en het lERAC anderzijds
verschillende interpretaties hebben betreffende het mislukken van dit
groots opgezette project. Volgens Wood was de voornaamste tekortkoming
het streven van het IERAC om een stabiel systeem van gezinsbedrijven te
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organiseren, gebaseerd op een oppervlakte van 50 ha. per bedrijf. Wood
vindt deze oppervlakte veel te groot, omdat hierdoor de individuele bedrijven te zeer verspreid werden om te komen tot een zekere mate van centralisering van een aantal belangrijke dienstenfuncties. Tevens constateert Wood, dat naarmate de in gebruik genomen oppervlakte van die 50 ha.
groter werd de productiviteit per ha. lager kwam te liggen en de behoefte
aan een klasse van laagbetaalde landarme of landloze boeren groter werd
(iets dat Wood een ongewenst verschijnsel vindt); één en ander bracht
hem ertoe te pleiten voor een bedrij f soppervlakte van m e t meer dan 10 ha.
Het IERAC daarentegen wijt het falen van het project in Santo Domingo aan
een te paternalistische opstelling van zijn kant, die leidde tot het ontplooien van té weinig initiatieven van de kant van de kolonisten, een situatie die zich vooral deed gevoelen na afloop van de begeleidingsperiode.
Nadien heeft het IERAC zich in zijn kolonisatiepolitiek in de Oriente
niet meer gewaagd aan projecten met een omvang als dat van Santo Domingo.

In de jaren zestig neemt de kolonisatie van het gebied ten westen van de
Andes af door het sterk teruglopen van de bananenexport en de starre
grondbezitsstructuur, waardoor veel kleine kolonisten geen toegang tot
braakliggend terrein konden krijgen.
Vanaf 1967 kan men constateren, dat de kolonisatie-activiteiten zich in
toenemende mate m

de Oriente concentreren, door de verminderde aantrek-

kelijkheid van de Costa als kolonisatiegebied, als ook door de toenemende activiteiten van enkele oliemaatschappijen vooral in het noordoosten
van Ecuador.

Vóór 1967 waren de enige kolomsatiegebieden in de Oriente gelegen tussen
Baeza en El Chaco, tussen Puerto Ñapo en Archidona, wat meer naar het
zuiden in het gebied rond Puyo en in de Upano-vallei, terwijl er tenslotte ook wat her en der verspreide militaire projecten waren langs de grens
met Colombia, zoals Palma Roja. Van een opvallende migratie naar de Orlente was echter nog geen sprake.

De reden dat de toenemende activiteiten van de oliemaatschappijen in de
noordoostelijke Oriente een kolonisatiebeweging op gang brachten, is voornamelijk geweest het aanleggen van enkele wegen door die oliemaatschappijen, waarvan de grootste de combinatie Texaco-Gulf is (andere maatschap173

pijen zijn onder andere OKC, Cayman, Shenandoah en Grace). Een andere
factor in dit kader is geweest het grote verloop onder de olie-arbeidere,
veroorzaakt door kortlopende contracten die de werkgevers in staat stelden te ontkomen aan sociale uitkeringen. Veel arbeiders kregen maar een
contract van drie maanden en werden daarna ontslagen, waarna een aantal
van hen zich in het noordoosten als kolonist vestigde. In het kielzog van
de exploratie-activiteiten trok een kleine dienstverlenende sector mee, waarvan zich ook een aantal mensen later als kolonist in de Oriente vestigde.
(4).
In ruil voor de verkregen concessies moesten de oliemaatschappijen, naast
het afstaan van royalties, nog een tweetal toezeggingen doen, te weten:
25% van hun aandelenpakket uitgeven aan de staatsoliemaatschappij CEPE
(Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana) en zogeheten "obras de compensación" (infrastructurele compensatiewerken) uitvoeren, ter waarde van
US $ 20 miljoen. Deze werken bestonden grotendeels uit aanleg van de volgende
1) Een deel van de Carretera Transoceánica en wel het stuk vanaf Papallacta
via Baeza en Lago Agrio naar Puerto Putumayo.
2) Coca - Lago Agrio - San Pedro de los Cofanes - Santa Bárbara.
3) Een deel van de Carretera Marginal en wel van Hollín naar Contundo Tona - Ñapo en Coca.
4) Tenslotte de weg tussen Lago Agrio en Sta. Rosa de Sucumbíos.
Andere verplichtingen waren de aanleg van twee landingsbanen, in de havenstad Esmeraldas en in Coca, wat infrastructurele werken in de urbane centra Aguarico en Coca en de verbetering van de weg Pifo - Papallacta (5).
Van dit programma werd in 1971 afgerond de aanleg van de weg Papallacta Lago Agrio - Coca, met een lengte van 353 km. Het traject Quito - Papallacta
(77 km.) werd gebouwd door de Staat en het resterende gedeelte van deze weg
kwam voor rekening van Texaco - Gulf. Laatstgenoemde weg heeft verschillende aftakkingen, onder andere naar de olieput bij Shushufindi, waar tevens
een semi-gedirigeerd kolonisatieproject is gelocaliseerd. Tevens werd aan-r
gelegd de landingsbaan bij Coca. Zoals gezegd, heeft deze uitbreiding
van het wegennet in het noordoosten een flinke verhoging\teweeggebracht van
de op dit gebied gerichte kolonisatie.
Voordat wij overgaan tot een behandeling van de lERAC-kolonisatiepolitiek,
als antwoord op de toegenomen migratie naar het noordoosten, is het nuttig
eerst nog aandacht te schenken aan wat algemenere gedachten die het IERAC
zelf over de agrarische kolonisatie heeft geformuleerd.
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Onder kolonisatie verstaat het lERAC het volgende: "kolonisatie ie een
sociaal-economisch proces, waarbij een rationeel gebruik gemaakt wordt
van niet in cultuur gebrachte grond, door middel van menselijke nederzettingen waarbinnen de voornaamste economische activiteit bestaat uit
landbouw en veeteelt, die zo georganiseerd is, dat de kolonisten via een
redelijke efficiëntie een zodanig inkomen kunnen verkrijgen, dat dit hen
in staat stelt het levenspeil te verhogen en het desbetreffende gebied
te incorporeren in de sociaal-economische ontwikkeling van het land als
geheel" (IERAC, 1975-a). Echter, aan een proces van spontane kolonisatie
zijn volgens het IERAC de volgende nadelen verbonden: de overheid kan de
kolonisten niet oriënteren op de meest geschikte gebieden, er is geen controle op het grondgebruik, er is geen technische assistentie bij de productie noch bij de commercialisering, met onder andere als gevolg dat de
productie zich niet noodzakelijkerwijs op de nationale behoeften richt,
een situatie waar het gebrek aan infrastructuur trouwens mede toe bijdraagt. Hiertegenover stelt het IERAC de voordelen van de gedirigeerde kolonisatie, waarbij de Staat veel functies zelf ter hand neemt, zoals de
voorstudie van het terrein, de selectie van de kolonisten, het ontwerpen
van een gedetailleerd meerjarenplan, , het ontwikkelen van de infrastructuur, alsmede de voorziening van de kolonisten van huisvesting, medische
hulp, scholen, voedingsmiddelen voor de beginperiode, etc.
Toch onderkent het IERAC (de ervaringen in Santo Domingo indachtig) ook
nadelen, verbonden aan gedirigeerde kolonisatie: de hoge investeringen,
(vooral de hoge administratieve kosten), het bestaan van rigide beleidslijnen die strijdig kunnen zijn met de individuele vrijheid van de kolonisten en een trage voortgang in de uitvoering van de projecten door bureaucratische problemen, dit laatste veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen en door discontinuïteit in de werkzaamheden van het technisch personeel.

Tussen de uitersten van spontane en gedirigeerde kolonisatie onderscheidt
het IERAC nog een tweetal tussenvormen: de semi-gedirigeerde kolonisatie
en de overheidshulp aan spontane kolonisten. Uit de omschrijving die het
IERAC geeft voor semi-gedirigeerde kolonisatie blijkt nauwelijks een principieel verschil met de gedirigeerde kolonisatie. Het enige onderscheid
is, dat het budget van een semi-gedirigeerd

kolonisatieproject lager is

dan voor een gedirigeerd project, wat er in de praktijk op neer komt dat
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de kolonisten zelf meer voor hun rekening moeten nemen; de functies van
de Staat blijven theoretisch dezelfde.
De overheidshulp aan spontane kolonisten betreft diegenen die zich reeds
zelfstandig gevestigd hebben. Deze tussenvorm wordt in de praktijk door
het IERAC niet gehanteerd. Het heeft voornamelijk gekozen voor de semigedingeerde kolonisatievorm. Gedirigeerde programma's wil men alleen

m

de vorm van kleine 'pilot'-projecten uitvoeren, teneinde daarmee een
demonstratie-effect te bereiken.
Uitgaande van de gehanteerde definitie van kolonisatie wil het IERAC met
het

begeleiden van het kolonisatieproces voornamelijk de twee onderstaan-

de doeleinden bereiken:
1. Een economische en sociale integratie van het land.
Deze wordt bereikt doordat de kolonisten een middenklasse van grondbezitters zullen vormen, waardoor de binnenlandse markt voor met name
industriële producten uitgebreid kan worden. Het handels- en

егкеегв-

net dient de nieuwe consumptiecentra in de Oriente op adequate wijze
te verbinden met de grote omslag- en productiecentra in de rest van
het land.
2. Het doen afnemen van de bevolkingsdruk in de Sierra. Het IERAC consta
teert aan de ene kant het bestaan van overbevolkte gebieden met een
lage bodemkwaliteit in de Sierra en aan de andere kant de aanwezigheid
van dun bevolkte, vruchtbare gebieden in de Oriente. De Staat dient via
kolonisatieprojecten de sociale spanningen in de Sierra te verminderen
en daarmee de agrarische hervorming te complementeren. Dit alles gebeurt
dan om, volgens het Ministerio de Gobierno, "de noodzakelijke rust op
het platteland te waarborgen" (IERAC, 1975-a & b ) .

De kolonisatie-activiteiten idle het IERAC in de Oriente heeft ontplooid,
beperken zich feitelijk tot het noordoosten en wel tot het oliegebied al
daar. Het IERAC heeft in dat gebied twee kleine kolonisatieprojecten
Shushufindi en Payamino. Tevens bestaan er plannen voor het uitvoeren van
een programma even ten zuiden van de Rio Putumayo (bij de grens met Colom
bia) , ten noorden van het reeds gestarte CAME-kolomsatieproject

(daarover

meer in de tweede paragraaf). Verder houdt het IERAC zich in het noordoos
ten voornamelijk bezig met het legaliseren van grondbezit,^een bureaucrati
sche bezigheid die het instituut in andere delen van de Oriente zelfs tot
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zijn voornaamste taak heeft gemaakt. Het regionale kolonisatie-instituut
CREA heeft projecten in de centraal-oostelijke provincie Morona Santiago.
Gezien de geringe omvang van de projecten in Shushufindi, Payamino en van
het CAME-project zullen deze in één paragraaf behandeld worden.

V.2. De activiteiten van het IERAC in de Nororiente.

Enkele belangijke achtergrondgegevens betreffende kolonisatie in de
Nororiente zijn in de vorige paragraaf reeds vermeld bij de bespreking
van de rol van de oliemaatschappijen en de mate waarin deze aanleiding
gaven tot het op gang komen van een spontane kolonisatie. De voordien
druppelsgewijze kolonisatie kreeg vanaf 1967 een eerste impuls door de
hernieuwde olie-exploratie in de provincie Napo. Een tweede, krachtige
impuls werd gevormd door het in 1971 gereedkomen van de verbinding Quito Lago Agrio - Coca, een penetratieweg tussen de Sierra en de Oriente, waarlangs vanaf zo'η 70 km. voor Lago Agrio tot aan Coca een groot deel van
de kolonisten zich gevestigd heeft. Van de plaatsen langs deze weg had
eigenlijk alleen Papallacta voordien een regelmatige verbinding met Quito
(77 km.); het is een gebied met oude haciendas, die vanouds een deel van
hun producten naar Quito transporteren.
Er zijn in de Nororiente een drietal recente kolonisatiezones:
- Langs de penetratieweg Baeza - Lago Agrio - Coca.
- Langs de secundaire wegen naar de olieputten (bijvoorbeeld Shushufindi
en Sacha).
- Op alluviale gronden langs de rivieren Aguarico, Coca en Napo.

De weg vanuit Quito volgt ongeveer achtereenvolgens de loop van de ri
vieren de Papallacta, de Quijos en de Aguarico. Voordat Coca bereikt wordt,
kruist het traject een aantal grote rivieren, namelijk de Quijos, de Aguarico
(bij Lumbaqui en Aguarico) en de Coca (bij Salado en even ten noorden van
Coca). De bruggen over deze rivieren zijn bij een hoge waterstand in 1974
geheel weggeslagen en sindsdien moet het verkeer zich bij de oversteek
behelpen met gabarras. Dit zijn lange, platte, ijzeren schuiten, die met
behulp van een (te) kleine motor tussen de rivieroevers pendelen. De veer
diensten zijn onregelmatig, 's Nachts wordt er niet gevaren, regelmatig
mankeert er iets aan de boten en ook bij te hoge of te lage waterstand
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wordt de pendel stopgezet. Het mag duidelijk 7xjn,

dat deze situatie de

truribportkosten van goederen flink kan laten stijgen. Ook instortingen
en overstromingen van de weg komen regelmatig voor, vooral op het traject
vanaf de eerste oversteek van de Rio Coca. Deze situatie bevordert de communicatie tussen de Sierra en de O n ente natuurlijk al evenmin. Vanaf Quito
bliift het traject voornamelijk door een gebied lopen dat een sterk reliëf
heeft tot ongeveer 70 km. voor Lago Agrio. Dit betekent dat kolonisten zich
alleen daar direct aan de weg kunnen vestigen waar deze door vlak terrein
loopt (bv. een rivierdal). Daar waar dit gebeurt, vormt zich een nederzetting. Er is dus nauwelijks sprake van een lintvormige kolonisatie zoals die
bestaat tussen Lago Agrio en Coca.

Lago A g n o zelf is niet veel meer dan een straat lang en bestaat voornamelijk uit restaurants, hotels en bars. De activiteiten draaien er geheel en
al om het Texaco-kampement dat er gevestigd is (vandaaruit wordt de olie
per pijpleiding naar Esmeraldas gepompt). Texaco beschikt in Lago Agrio
over een vliegveld en regelt zelf wie daarvan gebruik kan maken.
[ERA(-kantoren /iin gevestigd in Baeza en in het vlakbij Lago Agrio geleρ,ρπ Aguanco. In Aguarico plant het ÍERAC de bouw van een ciudad agricola,
een soort regionaal dienstverlenend, agrarische centrum.
Het desbetreffende terrein wordt voor de bouw in orde gebracht.

In 1970 startte het IERAC met een semi-gedingeerd kolonisatieproject in
Shushufindi, een oliewingebied ten zuiden van Lago Agrio. Het programma
wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Secretaría de Integración Fronteriza Colombo - Ecuatoriana, dat zich echter steeds als een passief instituut heeft gedragen. Oorspronkelijk zou het project 80 families moeten huisvesten op 3200 ha., doch van dat plan is weinig terecht gekomen.
De eerste recrutenngscampagne werd uitgevoerd in de provincie Carchi.
Daar werden 77 families geselecteerd, waarvan er in 1973 nog maar twee
in het project aanwezig waren; de overige waren teruggegaan. Er volgde
een tweede campagne in Pichincha, die echter niet het benodigde aantal
kolonisten opleverde. Een derde campagne in de provincie Chimborazo, midden 1973, had tenslotte 40 families als resultaat, die zich wel in Shushufindi wilden vestigen. Dit aantal is opgelopen tot 50 in 1975, doch inmiddels weer tot 21 gedaald.
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'Veel van de uit Chimborazo afkomstige kolonisten hadden voordien hun verblijfplaats in de kustprovincie Guayas, waar zij als jornalero (landarbeider) een mager bestaan hadden.
De criteria, die het IERAC voor de selectie van de kolonisten hanteerde,
waren de volgende: men moest een agrarisch beroep hebben, ouder zijn dan
18 Jaar, geen grond elders bezitten van meer dan 40 ha., beloven in de
coöperatie direct aan de slag te gaan en in Shushufindi te blijven wonen,
en tenslotte economisch geëmancipeerd zijn (hoe het IERAC dit laatste criterium hanteert, is niet bekend

; IERAC, 1975-a, ,p. 1 9 ) .

Het grote verloop in de beginperiode van het project is voor een deel te
wijten aan de rigide organisatie waaraan de kolonisten onderworpen waren.
De leiding was toen in handen van een ex-militair, die bepaalde regels
uit de militaire praktijk in de kolonie trachtte door te voeren. Volgens
een kolonist, die deze periode nog heeft meegemaakt, zijn veel mensen om
voornoemde reden weer vertrokken. Naderhand werd de organisatie minder
rigide.

Een tweede reden voor het hoge verloop is te vinden in de onwennigheid
van vele kolonisten ten opzichte van het coöperatiesysteem. De gedachte
niet zelfstandig over de grond te kunnen beschikken stuitte velen tegen
de borst. Echter, de cooperatiegedachte heeft langzamerhand een zodanig
breed verspreidingsveld gekregen, dat latere kolonisten daar al vertrouwd
mee waren, toen men in de kolonie arriveerde.

De voornaamste economische activiteit in Shushufindi betreft de veeteelt.
Daarnaast worden veel bananen aangeplant en wat yuca en mais. De Banco de
Fomento is enige jaren geleden begonnen met het geven van crediet voor de
veefok, doch verstrekt nu alleen nog leningen voor de engorde, het vetmesten van vee. Dit laatste betekent dat veeverkoop en -aankoop zorgvuldig gepland moet worden. Er wordt wel wat vee verkocht, maar niet veel.
Bananen zijn moeilijk te verkopen, onder andere door de infrastructurele
problemen die reeds geschetst werden. Ook de concurrentie van andere kolonisten die dit product vaak aanplanten, maakt het commercialiseren er
niet gemakkelijker op.
De coöperatie in Shushufindi functioneert op een wat eigenaardige wijze.
Per uitgevoerde taak krijgt de kolonist een aantal punten en aan de hand
daarvan wordt de winst van de coöperatie verdeeld. Dat puntensysteem
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werkt echter in zekere zin cumulatief; kolonisten die langer in de coöperatie meedraaien, blijven op deze manier altijd een hoger inkomen houden
dan de wat later gearriveerden.
Het aantal punten dat verdiend kan worden varieert van taak tot taak. De
vaquero, die voor het vee verantwoordelijk is, verdient het minste, omdat
hij minder werkuren per dag heeft dan iemand die in de landbouw werkzaam
is. Een roulatie van werkzaamheden is niet practisch, omdat de diverse
taken (onder andere het hoeden van vee) toch enige specialisatie vragen.
Er gaan stemmen op onder de kolonisten (met name bij de vaqueros) om dit
systeem te veranderen, doch een concreet plan is nog niet voorhanden.

Het bedrag, dat van overheidswege in Shushufindi geïnvesteerd werd, is
niet precies bekend doch ligt zo rond de US $ 250.000. Dit zou betekenen
dat voor het in 1977 aanwezige aantal van 21 kolonistenfamilies een bijzonder hoge investering is gedaan van US $ 12.000. Het beeld wordt echter
vertekend door het voordien opgetreden grote verloop, zodat practisch
gezien de investering per huidige aanwezige familie lang geen US $ 12.000
is.
Naast de constructie van secundaire wpgen en credietverlening, is een deel
van de investering aangewend voor de aanleg van electrisch lirht en van
een drinkwatersystpem (dat echter nog niet optimaal functioneert). Dit
was mogelijk door de geconcentreerde huisvesting van de kolonisten in
Shushufindi.
In het algemeen zijn de kolonisten in Shushufindi optimistisch over de
mogelijkheden die er voor hen in het project aanwezig zijn. Ook het feit,
dat er zes families op een plaatsingslijst staan, wijst in die richting.
Toch zal het nog lang duren eer dit project de geplande 80 kolonistenfamilies zal herbergen.

In 1975 is het IERAC gestart met een zeer klein project in Payamino, even
ten noorden van Coca. Tweederde van het budget wordt gefinancierd door
een Zwitserse ontwikkelingsorganisatie (Hermanos de los Hombres).Het project omvatte in 1977 tien kolonistenfamilies, die nog steeds in een provisorische behuizing wonen. Voorlopig draait het project op een houtzagerij.
Optimistisch, doch geheel irrealistisch, wordt het uiteindelijke aantal
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families gesteld op

400, op een oppervlakte van 16.000 ha. Een deel

van het projectgebied is wat moerassig, zodat men op de gedachte gekomen is om eventueel waterbuffels aan te schaffen. De ervaringen in Bolivia (El Paraíso) leren, dat zo'n experiment succesvol kan zijn, doch wel
een zorgvuldige begeleiding vereist. De rol van het IERAC in Payamino beperkt zich vooral tot het reguleren van het grondbezit.

Een derde project in het noordoosten, dat hier nog vermeld moet worden,
is het CAME-project ten noorden van Lago Agrio. De CAME (Conscripción
Agraria Militar Ecuatoriana) is een afdeling van het leger, welke zich
met agrarische projecten bezighoudt, voornamelijk in grensgebieden.
Vanuit Lago Agrio is de CAME bezig (via een contract met het Ministerio
de Obras Públicas) met de aanleg van een weg naar de Río San Miguel, de
grensrivier met Colombia, deze weg zal even ten westen van Puerto Colón
eindigen. De bedoeling van dit project is duidelijk. Na kolonisatie van
het gedeelte tussen Lago Agrio en de Río San Miguel hoopt de CAME vervolgens op een verdere uitbreiding van het kolonisatiefront langs de Río
San Miguel. (6).
De weg penetreert vanaf Lago Agrio reeds zes kilometer naar het noorden
en is daarmee voor één-derde deel af, doch er moet nog veel werk verzet
worden eer de agrarische productie een aanvang kan nemen.
Dienstplichtigen werken samen met toekomstige kolonisten om het terrein
in gereedheid te brengen en de kolonisten te voorzien van behuizing.
Mochten de dienstplichtigen zich later als kolonist in het project willen vestigen, dan is die mogelijkheid aanwezig.
Aangezien het de CAME niet in eerste instantie gaat om het overhevelen
van boeren uit dichtbevolkte Altiplano-gebieden naar de Oriente, doch
meer om het vinden van kolonisten die de grootste kans van slagen hebben,
zoekt men potentiële kandidaten alleen onder de tweede generatie in de
Oriente aanwezige Altiplano-kolonisten en onder inheemsen.
De bodem in het projectgebied is zeer arm en eigenlijk alleen geschikt
als weidegrond; hoogstens de palma africana zou er nog tot productie
kunnen komen.
Het project is bedoeld voor 15 families, die ieder 50 ha. grond zullen
krijgen en een lote comunal (communale grond) van 1000 ha. De organisatorische kant is zeer zwak: er is geen investeringsplan en er is geen agra181

nsch-technische assistentie. Het IERAC heeft nauwelijks betrekkingen met
het project, wel bestaan er plannen voor een eigen programma ten noorden
van het CAME-gebied.

Op twee kleine projecten na beperkt zich de bemoeienis van het IERAC met
het kolonisatiegebeuren in de Noronente tot grondbezitslegalisenng.
Desondanks heeft de meerderheid van de kolonisten nog altijd geen bezitstitel(7). De gronduitgifte door het IERAC wordt beperkt tot 30-40 ha. per
familie en vindt alleen plaats indien de kolonisten een coöperatie vormen. Duidelijk is, dat wanneer coöperaties op deze basis geformeerd worden, de werkzaamheid ervan in de praktijk vaak nihil zal zijn. Het IERAC
zou uit deze opgelegde vorming van coöperaties de consequentie moeten
trekken het cooperatieproces voor te bereiden en te begeleiden; dit vindt
echter niet plaats. Des te merkwaardiger is de idee van het IERAC om met
de winst van de ene coöperatie een andere te stichten, een veel te premature gedachte daar vele kolonisten in de Noronente nog nauwelijks boven
het subsistentiemveau uitkomen. Een tweede merkwaardigheid ie, dat het
IERAC grond uitgeeft met de verplichting om binnen vijf jaar het gehele
terrein in cultuur gebracht te hebben, wil men voor een bezitstitel in
aanmerking komen. Zelfs met de arbeidsinzet van de gehele familie is de
kolonist niet in staat om in vijf jaar zijn gehele grondbezit te cultiveren. En zelfs als dit technisch zou lukken, dan is het economisch niet
rendabel, omdat de kolonist zijn producten in onvoldoende mate kan afzetten. De enige gewassen, die de markt kunnen bereiken zijn bananen,
papayas en (in mindere mate) yuca.
Dezelfde transportproblemen, die de afzet bemoeilijken, zorgen er trouwens tevens voor dat artikelen die de Noronente invoert zo'η 40ÎI» duurder zijn dan in de plaats van herkomst.
De voornaamste agrarische activiteit in de Noronente van zowel spontane
als semi-gedirigeerde kolonisten is het houden van vee. Rijstverbouw vindt
al zodanig plaats, dat import van dit product (zowel nationaal als regionaal) niet meer nodig is.
Houtexploitatie geschiedt op grote schaal, maar is in handen van voornanamelijk twee grote firma's: Plywood en Robalino. De kolonieten ontvangen
per boom slechts 50 sucres (minder dan US $ 2 ) . Zij kunnen echter zelf
geen hout verhandelen,omdat zijn niet beschikken over de benodigde voer182

tuigen om de bomen vanaf het terrein naar de weg te slepen en van daaraf
naar de fabriek te transporteren.

V.3. De Centro- en Suroriente.

Kolonisatie in de Centro-oriente vindt plaats in de provincie Morona
Santiago en wel in de volgende zones: in de vallei van de Upano, ten
noorden van deze vallei in het stroomgebied van de Palora en Pastaza, en
tenslotte in het oosten van Morona Santiago bij de grens met Perú. Het
regionaal ontwikkelingsinstituut CREA (Centro de Reconversion Econòmica
de Azuay. Cañar y Morona Santiago) voert een kolonisatiepolitiek ten
aanzien van alle drie de zones vanaf respectievelijk 1964, 1969 en 1975.
Het IERAC heeft in Morona Santiago geen projecten en houdt er zich alleen
bezig met het legaliseren van grondbezit.
Aangezien de kolonisatie van Morona Santiago nauw verbonden is met de
economische problematiek in de aanliggende Sierra provincies Azuay en
Cafiar zal eerst daarover wat informatie gegeven worden.

TABEL XXI. OPPERVLAKTE EN BEVOLKING IN 1972 VAN AZUAY, CAÑAR EN MORONA
SANTIAGO (ECUADOR).
2
Oppervlakte (km )

Bevolking

Bev. dichtheid/km

Azuay

9.323

367.324

39.4

Cafiar

4.514

146.570

32.5

25.430

53.325

2.1

Morona S.

2

(Bron: CREA, 1976-c)

Ongeveer 90* van de bevolking in Azuay en Cariar is gevestigd in de valleien, de valles interandines, die een kleine 1096 beslaan van de totale
oppervlakte van de twee provincies. De drie provincies tesamen omvatten
ruim 13% van de nationale oppervlakte en herbergen bijna 10% van de bevolking. Het ontwikkelingspeil van Azuay en Cafiar is bijzonder laag, er
is een hoge bevolkingsdruk op landbouwgrond, het gemiddeld inkomen ів
laag, er is nauwelijks industrie aanwezig en er is een gebrek aan elemen
taire diensten (CREA, 1976-c, pp.69 e.v.).
Het minifundisme doet zich in deze provincies in nog hogere mate voor dan
1Θ3

in de andere delen van Ecuador. Volgens de agrarische census van 1968
(geciteerd in CREA, 1976-c) waren van de 56.109 agrarische bedrijven in
Azuay er 26.627 kleiner dan 1 ha. en 26.042 tussen 1-5 ha., d.w.ζ. dat
94% van de bedrijven een oppervlakte had die kleiner dan 5 ha. was (en
wel dichter bij de 1 dan bij de 5 ha.). De gemiddelde bedrijfsgrootte
in Azuay was 1.17 ha. Van de 31.891 bedrijven in Cañar was 79% kleiner
dan 5 ha., met een gemiddeld bedrij fsoppervlakte van 1.78 ha.
Naast het probleem van het minifundisme heeft Azuay te maken met een
bodemerosie van grote omvang; in enkele regio's (n.l. Nabón, Sigsig en
Cochapata) kan men daardoor nauwelijks meer landbouw bedrijven. De bodem in Cañar is van betere kwaliteit. De agrarische productie in deze
provincie staat in verhouding met grondoppervlakte en bevolkingsomvang
op een aanzienlijk hoger peil dan in Azuay het geval is. Tussen
en 1970/'7A nam de waarde

1965/'69

van de agrarische productie in Azuay zelfs af

met 12,5% terwijl in Canar een stijging van 11% te constateren was¡ doch
deze productiviteitsstijging kwam niet voor rekening van de minifundla.
Gedurende vele jaren kon de marginale rurale bevolking in deze provincies
zich toch nog een bestaan verschaffen door de productie van strohoeden,
die onder andere naar de V.S. geëxporteerd werden. In de jaren '50 trad er
evenwel in deze export door een toenemende buitenlandse concurrentie een zeer
sterke daling op. In 1946 bedroeg de waarde van de uitvoer van strohoeden
nog US $ 6.117.000, doch in het eerste semester van 1961 was dit teruggelopen tot nog slechts US $ 54.300. Deze vorm van huisindustrie heeft
zich in latere jaren niet weten te herstellen

(CREA, 1976-c).

De precaire economische situatie in Azuay en Cañar heeft in de afgelopen
decennia aanleiding gegeven tot een tamelijk omvangrijke migratie naar
de Costa en wel met name naar Guayaquil, waar de migranten weinig overbleef dan zich te voegen in de rijen van de economisch marginale bevolking.

De taak van het CREA nu bestaat uit het bestuderen, plannen, coördineren
en uitvoeren van ontwikkelingsprogramma's op zowel agrarisch

als indus-

trieel gebied. Ongeveer de helft van het budget bestemd voor ontwikkeling
van de agrarische sector wordt besteed aan kolonisatieprojecten in Morona
Santiago. Immers de mogelijkheden voor het uitvoeren van projecten in Azuay
en Cañar zijn maar beperkt, in Azuay omdat de bodem van slechte kwaliteit
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is en in Cañar omdat het grootgrondbezit er een efficiënt gebruik van de
grond in de weg staat.
De doeleinden die het CREA hoopt te bereiken met het opzetten en steunen
van kolonisatieprojecten in Morona Santiago zijn de volgende: (8)
- Het verminderen van de bevolkingsdruk in Azuay en Cañar.
- Het verminderen van de ruraal-urbane migratie (vooral gericht op
Guayaquil), om zo de negatieve gevolgen voor de urbane regio (sociale
spanningen) te vermijden.
- Het verleggen van de frontera agricola,ter verhoging van de agrarische
productie.
- Het beter veilig stellen van de nationale grenzen. (9).
Zoals eerder vermeld, is het kolonisatieprogramma van het CREA in te delen in de volgende etappes:
1. Hulp aan de spontane kolonisten in de vallei van de Upano.
2. Een semi-gedirigeerd kolonisatieproject ten noorden van de vallei
van de Upano, en wel in het gebied tussen de rivieren Upano, Palora
en Pastaza.
3. Kolonisatie rond de plaats San José de Morona in het grensgebied met
Perú, tussen de rivieren Mangosiza, Cangaime en Morona.

1. De vallei van de Upano is gelegen ongeveer 200 km. ten oosten van Cuenca,
de hoofdstad van de provincie Azuay, en ligt ingeklemd tussen de Cordillera de Cutucú in het oosten en de Cordillera Oriental in het westen.
Het gebied is ongeveer 270.000 ha. groot, waarvan 170.000 ha. geschikt
zijn voor landbouw. In 1964, toen het CREA zijn eerste plannen met betrekking tot deze vallei bekend maakte, waren er volgens Nelson (1973)
ruim 1400 kolonisten en 400 Shuar-indianen (Jíbaros) aanwezig. De vallei
heeft een hoogte, die fluctueert tussen de 500 en 1200 meter, de vegetatie varieert van subtropisch tot tropisch regenwoud. Van oudsher zijn
in dit gebied Salesiaanse missies werkzaam, die zich in toenemende mate
vooral met de Shuar hebben beziggehouden. De eerste nederzettingen dateren uit de 16e eeuw (Logroño, 1557 en Macas, 1575).
Het programma van het CREA in deze vallei bestond uit hulp aan de in
1964 aanwezige 1400 kolonisten en aan 1150 nog te vestigen gezinnen uit
Azuay en Cañar. De bedrij fsoppervlakte van de kolonisten varieerde tussen de 30 en 50 ha. Uitgangspunt van het CREA was het bevorderen van de
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veeteelt en van de veeverkoop, die tot dan toe voornamelijk geschiedde via het afvoeren van vlees per vliegtuig, door het gebrek aan wegen. Met het oog hierop werd in het Upano-project ontwikkeling van de
infrastructuur benadrukt en wel vooral via aanleg van een weg door de
vallei van General Proaño in het noorden, via Macas en Sucua naar
Limón in het zuiden (de Troncal del Upano), voorts door aanleg van
een penetratieweg van Cuenca naar Limón en tenslotte door het verbeteren en uitbreiden van de drie bestaande landingsbanen in de vallei.
(10).
Andere activiteiten betroffen: de bouw van scholen, het oprichten van
medische centra, het verlenen van technische assistentie, het kwalitatief verbeteren van de veestapel, het verlenen van agrarisch crediet
en (in samenwerking met het IERAC) het legaliseren van het grondbezit.
Het CREA ontving voor dit project een lening van de IDB van US $ 3
miljoen, waarmee het totale budget gebracht werd op US $ 5.66 miljoen.
Daarvan werd US $ 3.92 miljoen gebruikt voor de aanleg van wegen (109
km. penetratieweg en 1Θ6 km. secundaire wegen) en de verbetering van
de landingsbanen (Macas, Sucua en Méndez). Ruim US $ 1 miljoen werd
aangewend voor het verlenen van crediet aan 2200 kolonisten; het res-»
terende gedeelte van het budget werd besteed aan het verbeteren van de
sociale infrastructuur (scholen, sanitaire posten, etc.)

De eigenlijke projectinvesteringen begonnen door gebrek aan financiën
pas in 1967, hoewel de plannen al in 1964 ontwikkeld waren. Het publiceren vein het kolonisatieprogram van het CREA in 1964 had een snelle
toename van de spontane kolonisatie tot gevolg. Tussen 1964 en 1968
vestigden zich 900 gezinnen in het gebied, zodat al ruim 78% van de
geplande vestiging van 1150 gezinnen bereikt was zonder dat er ook
maar iets geïnvesteerd was. Deze onverwachte toename schijnt het program echter niet in onoverkomelijke moeilijkheden gebracht te hebben.
Nelson (1973) citeert een rapport van de Universiteit van Cuenca
waarin voor 1968 al een flinke stijging in het gemiddeld gezinsinkomen te constateren viel. Daar de voornaamste wegen pas rond 1970 in
gebruik werden genomen, denkt hij de toename in het gezinsinkomen tuesen 1964-1968 vooral te kunnen verklaren uit de volgende factoren:
het toenemend gebruik van vliegdiensten, de aanleg van de toegangswe186

gen naar de vlieghavens, de verhoging van de uitgaven in dit gebied als
gevolg van de CREA-activiteiten en tenslotte een bij de kolonisten bestaand gevoel van vertrouwen voor de toekomst, gevoed door legalisering
van grondbezit, wegenaanleg, rrediet etc. (blijkbaar ziet Nelson dit
vertrouwen zich uiten in een grotere financiële investering door het
gezin). Hoewel de hoeveelheden neerslag in Morona Santiago de bouw en
het onderhoud van de wegen bemoeilijkte, heeft men het geplande wegenprogram toch rond 1970 kunnen afsluiten. Vooral het aanleggen van deze
wegen heeft veel kolonisten aangetrokken. De meeste kolonisten hebben
zich gevestigd aan de rechteroever van de Upano langs de Troncal tussen
Macas en Méndez.
Het CREA (1976-c) schat het aantal door het project begunstigde families op
4700, waarbij de begunstiging dan voornamelijk bestaat uit het ontvangen van crediet en het gebruik maken van het aangelegde wegennet.

De veeteelt in het gebied is toegenomen. De zones van Gualaquiza (gelegen ten zuiden van de Upano-vallei) en van Limón-Indanza produceren onder andere voor de markt in Cuenca. Problemen bij de afzet ontstaan vooral door de slechte wegen. De penetratieweg tussen Cuenca en Limón verkeert
namelijk nog in slechte staat en tussen Cuenca en Gualaquiza is geen directe verbinding. De huidige route gaat via Loja, wat een enorme omweg
betekent. Ten noorden van Limón vindt ook veeteelt voor de markt plaats
en wel voor Ambato, Quito en Guayaquil. Gezien de afstand naar de diverse
markten en gezien de slechte kwaliteit van de Troncal, wordt veel vee nog
steeds per vliegtuig afgevoerd. Andere producten die door de kolonisten
in Morona Santiago verbouwd worden, zijn koffie, cacao, mals, naranjilla
en suikerriet. Vooral de oogsten van naranjilla (een sinaasappelsoort)
zijn sterk gestegen (CREA, 1976-a, p . 9 ) .
Zoals gezegd, is een belangrijk probleem in de Upano-vallei het gebrek
aan goede wegen. De Troncal is regelmatig geblokkeerd door instortingen.
Vooral het traject tussen Gualaceo - Limón is moeilijk begaanbaar.
De aanleg van de verbinding vanuit Sigsig naar Gualaquiza is halverwege stopgezet, zodat men vanuit Gualaquiza een grote omweg moet maken om
producten in Azuay af te zetten. Ook de bouw van de wegen Paute - Amaluza
en Guachapala - Rivera is gestaakt. Aangezien het budget van het CREA
niet toereikend is, zou het een taak van de overheid kunnen zijn om het
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CREA bij het verbeteren van de infrastructuur te assisteren, bijvoorbeeld door een gedeelte van niet gebruikte lERAC-fondsen hiervoor
aan te wenden.

2. Hpt tweede gedeelte van het kolomeatieprogram van het CREA werd ook
in 1964 gepubliceerd: uitvoering van een semi-gedingeerd kolonisatieproject

ten noorden van de vallei van de Upano. Het uiteindelijk doel

van dit project is om in dit gebied 3400 gezinnen te vestigen, waarvan
3000 gezinnen zich met agrarische activiteiten zouden bezighouden en
400 gezinnen in de dienstensector geconcentreerd zouden zijn in vier
zogenaamde groeipolen. De 3000 agrarische gezinnen worden georganiseerd in 50 coöperaties met elk 2000 ha. Het totale projectgebied
heeft een oppervlakte van 121.210 ha. De coöperaties zullen gelocaliseerd worden naar gelang de ligging en invloedssfeer van de groeipolen.
Het CREA hanteert in dit verband een wat merkwaardige omschrijving van
het begrip groeipool. Het essentiële verschil tussen een groeipool en
een agrarische coöperatie in dit gebied wordt geacht te zijn de hogere
mate waarin diensten in de groeipool aanwezig zijn, t.w. een vliegpiste
geschikt voor een DC-3, een bestuursgebouw, een ziekenpost met een capacifeit vari ?0 bedden, een school, een gebouw voor het functioneren
van fen staf die zich bezighoudt met cursussen in de agrarische sector,
oen landbouwproefterrein, een terrein voor het fokken van vee en tenslotte een houtzagerij voor de fabricage van seriewoningen. Deze kenmerken van de CREA-groeipool hebben echter geen overeenkomsten met de
term groeipool zoals deze in het algemeen in planningsliteratuur wordt
aangeduid, namelijk als de geografische locatie van bepaalde 'industries motrices'. De CREA-groeipool is meer een dienstencentrum. Als
ontwikkelingsas die zowel de groeipolen als de agrarische coöperaties
moet laten functioneren, ziet het CREA het toekomstige traject van de
Carretera Marginal van Macas naar Puyo, een plaats gelegen ten noorden
van het projectgebied. Uit publicaties van het CREA is echter duidelijk
geworden, dat men de aanleg van deze weg, die dwars door het projectgebied zou lopen, meer ziet als een plan voor de lange termijn. Het gebied is tot nu toe verstoken van enige infrastructuur van belang (behalve van een vliegveldje bij Pablo VI), en ook een redelijke wegverbinding naar 'buiten' is niet aanwezig
1ΘΘ

(CREA, 1972-a Ь b ) .

Het was daarom een hachelijke onderneminc! toen het CREA in 196Θ, voor
afgaand aan voornoemd programma, een pilot-project in dit gebied lanceer
de. De activiteiten welke men in het kader van dit pilot-project wilde
realiseren waren de volgende:
- Het stichten van

vier coöperaties met elk 60 gezinnen.

- Het bouwen van een school in elke coöperatie.
- Het bouwen van in totaal 240 woningen.
- Het afbakenen van het gebied van de coöperaties.
- De aanleg van een infrastructuur in het gebied van de coöperaties (wegen, bruggen en vliegvelden).
- De kolonisten voorzien van voedsel totdat deze het niveau van zelfvoorziening bereikt hebben.
- Het geven van cursussen met betrekking tot het leven en werken in coöperatief verband.
- De aanleg van één ha. grasland per gezin en 100 ha. collectief grasland
per coöperatie. Voorts de ontbossing van een ha. per gezin voor huis en
erf.
- Het opzetten van een landbouwkundig proefstation.
- De coöperatiebeweging
ratiebewpging

m

in dit gebied koppelen aan een nationale coöpe-

de agrarische sector.

- Het vestigen van enkele coöperatieve levensmiddelenwinkeltjes.
- Credietverlemng (Bron: CREA, 1972-a * b ) .
De redenen, dat men überhaupt het gebied ten noorden van Macas als locatie voor een semi-gedingeerd project heeft gekozen, zijn de volgende:
het grenst aan de reeds ontsloten kolonisatiezone van de Upano-vallei,
men achtte bodem en klimaat gunstig voor landbouw en veeteelt, het terrein is eigendom van de Staat en in de nabije toekomst zal

dit gebied

definitief ontsloten worden door de weg Macas-Puyo. Ter financiering van
het pilot-project verkreeg men de steun van US-AID (US $ 30.000) en
CARITAS (voedselhulp), terwijl het CREA zelf US $ 22.300 bijdroeg.

De vier coöperaties, die men in het kader van het pilot-project (19681971) stichtte, waren: Pablo VI, 24 de Mayo, Sinai en San Carlos. Door
het ontbreken van een wegennet in dit gebied, lagen de coöperaties tamelijk geïsoleerd, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van het
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omringende gebied. In de beginperiode van de ι coöperaties,

waren er slechte

twee mogelijkheden om deze te bereiken. De eerste manier was van Cuenca via
Baños naar Shell-Mera, van daaruit per vliegtuig naar Chiguaza aan de oostkant van het kolonisatiegebied en dan verder lopend over slechte voetpaden.
Een tweede manier was om vanuit Macas een lastig voetpad te nemen. Beide
manieren waren moeizaam, ook al omdat de weg van Cuenca naar Shell-Mera
m e t best is. Met de latere aanleg van een kleine landingsbaan bij Pablo
VI kan men echter rechtstreeks naar Pablo VI, terwijl men van daar uit per
voet 24 de Mayo kan bereiken. De kolonisten hebben zelf een ezelpad aangelegd vanaf de noordelijke bocht van de Upano naar Sinai en Chiguaza en vandaar af naar Pablo VI (CREA, 1972-a Ь b ) .

Het CREA heeft expliciet gesteld, dat de aanleg van landingsbanen voorrang
heeft boven die van wegen, omdat men dan eerder kolonisten kan vestigen.
Het ontbreken van een wegennet geeft echter grote problemen, met name voor
wat betreft de commercialisering van producten. Een onuitgesproken voordeel
voor het CREA is echter dat men op deze wijze een snelle spontane kolonisa
tie van dit gebied kan afremmen. Immers op de vliegveldjes kan men er toe
zicht op houden wie het gebied binnengaan.

Om de financiering van het pilot-project rond te krijgen, zette het CREA
de kolonisten actief m

bij het aanleggen van wegen tussen de verschillen

de coöperaties. Het CREA heeft een schema van activiteiten opgesteld, dat
de kolonisten m

het eerste jaar van hun verblijf geacht worden af te wer-

ken. Dit schema geldt niet alleen voor dit pilot-project maar ook voor het
uiteindelijke programma met de 3000 kolonisten. Het omvat de volgende onderdelen:
- Afbakening van de coöperatie zelf (de Aldea Agrícola).
- Afbakening van het eigen erf en de bouw van het eigen huis.
- Afbakening en indeling van het gemeenschappelijk grondbezit, (de Lote
Colectivo).
- Afbakening van de individuele stukjes terrein binnen de Lote\Colectivo.
- De aanplant per coöperatie

van 15 ha. subsistentiegewassen.

- De aanleg per coöperatie van 60 ha. gemeenschappelijk grasland.
- De aanleg van één ha. grasland per kolonist.
- Het beginnen met de aanleg van de weg naar de toekomstige groeipool.
- De aanleg van een perceel voor agrarische experimenten (CREA, 1972-a).
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Men kan zich bij deze opsomming afvragen wat er voor het CREA nog voor
activiteiten overblijven, behalve het verlenen van crediet en het financieel belonen van de kolonisten voor de diverse gemeenschappelijke werkzaamheden. Eén van de activiteiten die het CRKA wél op zich neemt

ia de

«electie van dr. koloniF.tcri in hun regio van hi:rkomet. Die gebieden In Azuay
en Cuñar welke in economisch opzicht hel armsL waren, werden als selectieregio's beschouwd. In Azuay waren dat Cochapata, Nabón, San Fernando, La
Asunción, Talanguera, Barabón, Cevadas en Sigsig. In Cañar ging het om San
Marcos, Guapán, Bayas en Tambo-Viejo.
Van de door het CREA gehanteerde selectiecriteria is weinig bekend. Meestal
blijkt het bij dit soort werfcampagnes moeilijk om geïnteresseerde kandidaten te vinden, zodat eventuele selectiecriteria al gauw vergeten worden.
Uit publicaties van 1964 bleek het CREA vooral geïnteresseerd te zijn in
de selectie van boeren, die het meest "capabel" zouden zijn en de meeste
migratie-ervaring hadden. Tevens filosofeerde het CREA, dat ongeveer de
helft van de potentiële kolonisten hun grond in de Sierra zou verkopen
om op deze manier een klein beginkapitaaltje te kunnen scheppen voor hun
avontuur in de Oriente. Dit wees erop, dat het CREA zijn selectie zou richten op die potentiële kolonisten die op zijn minst een stukje grond bezaten en dat konden verkopen om met dit kapitaaltje de financiële last van
het CREA wat te verlichten. Ook een in 1964 opgesteld < redietechema gaf
aanwijzingen over hoe men kolonisten dacht te selecteren: 50% van de kolonisten kreeg volledig crediet, 35% van de kolonisten 50% crediet, 10% van
hen slechts 20% crediet en 5% niet meer dan 10% crediet. In de gedachtengang van het CREA stond juist het verkopen van het stukje grond centraal,
omdat hierdoor niet alleen een beginkapitaaltje voor de kolonist zelf,
maar ook meer grond voor de achterblijvende bevolkingsgroep ter beschikking
zou komen. Dit laatste zou weer de bevolkingsdruk op de grond doen verminderen, het doel waarnaar het CREA immers streeft. Uit latere CREA-bronnen
kan worden opgemaakt dat men tijdens de selectie voorrang gaf aan potentiële kolonisten die een vermogen hadden van minder dan 1000 sucres. In
hoeverre dit gegeven inderdaad consequent gehanteerd werd door het CREA
of dat het de uitkomst was van een natuurlijk selectieproces, is niet vast
te stellen. Een onderzoek van de Universiteit van Cuenca in een aantal coöperaties in het kolonisatiegebied levert het volgende beeld op: slechts
5% van de gezindhoofden had in de Sierra voor het vertrek een stukje grond
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van meer dan 5 ha., 45% had tussen de 0.3 - 0.5 ha. en 50% had helemaal
geen grond. Tevens bleek dat bijna de helft van de kolonisten die grond
hadden in Azuay, hun stukje land niet verkochten (Deleg, 1975).

De strategie die gevolgd werd om de bevolking te motiveren zich als kolonist aan te meiden, was de volgende. Een equipe, bestaande uit personeel
van het CHEA en het Amerikaanse Peace Corpa, nam eeret contact op met de
civiple en religieuze autoriteiten van een bepaald dorp en legden het programma uit. Daarna belegde men vergaderingen voor de boeren uit de streek,
waarbij films werden vertoond over kolonisatie-activiteiten in de Upanovallei. Tijdens deze vergaderingen trachtte men boerenleiders ervoor te
interesseren om een kolonie te formeren. Het probleem met dit soort methoden ter bevordering van de motivatie is bijna altijd, dat de zaken te mooi
voorgesteld worden, zo aanleiding gevend tot een snel optredende frustratie als de werkelijkheid minder positief blijkt. Dat dit het geval geweest
is, blijkt uit het feit dat in het kolonistenbestand van dit project aanvankelijk een jaarlijks verloop is geweest van tussen de 54 en 87.5%.
Volgens het CREA (1977) verblijven er in dit semi-gedirigeerde kolonisatieproject (dat onderhand de pilot-fase achter zich heeft) thans ongeveer 450
families op een totaal van 24.000 ha., verdeeld over drie coöperaties en
vier prócoöperatier, (coöperaties in oprichting). Verder in het noorden,
richting I^iyo, bevinden zich nog twee buitenlandse plantages, die thee verbouwen van een goede kwaliteit en met goede marktkansen. Het CREA hoopt dat
de verbouw van dit product ook bij de coöperaties zal aanslaan, doch uit
een intern rapport dat de beginperiode van de kolonisatie evalueert, blijkt
dat de kolonisten al genoeg moeilijkheden hadden met de andere cultures, één
van de redenen voor de omvangrijke retourmigratie. Dit rapport, dat de stand
van zaken in de coöperaties Pablo VI en 24 de Mayo evalueert, geeft aan dat
enkele cultures behoorlijk door plantenziekten waren aangetast. Zo leed 90%
van de bananenbomen aan sigatoka. Alleen de maïs en de yuca deden het redelijk. Veel stukjes grond dreigden door onkruid overwoekerd te worden. Ratten
vernielden 20% van de totale oogst. Tevens blijkt uit dit rapport, dat het
terrein van Pablo VI en 24 de Mayo vrij kwetsbare bodems heeft, zodat men
de cultures voorzichtig moet verbouwen wil men een grote erosie vermijden.
De economische situatie in Pablo VI werd door het CREA omschreven als slecht.
Déleg (1975) bericht, dat de coöperatieve levensmiddelenwinkeltjes niet func192

tioneerden, maar dat er in de coöperaties wel een apotheekje was, echter
met te weinig medicamenten en personeel. Typerond is dat de waarde van
aanwezige medicamenten voor de veestapel drie maal zo hoog was als die
voor de kolonieten zelf. Scholen bleken nauwelijks te functioneren en waren vaak niet meer dan gebrekkige bouwsels. Het binnen elke coöperatie
aanwezige gemeenschappelijke stuk grond van 200 ha. werd niet bebouwd.
Het weidegebied was niet omheind, omdat de kolonisten het hiervoor benodigde prikkeldraad niet konden bekostigen. De koeien werden op het weiland aan bomen vastgebonden en vervolgens systematisch verplaatst. Het
hout, dat gekapt werd bij het aanleggen van het weideland, werd m e t verhandeld, omdat het niet vervoerd kon worden. Zo gaat een belangrijke bron
van inkomsten voor de kolonisten verloren. Wel wordt een deel van de houthoeveelheid aangewend om de voetpaden mee te verstevigen. Doordat de kolonisten gedwongen zijn de grond extensief te gebruiken (door de lage vruchtbaarheid en gebrek aan kapitaal) wordt er nu al geen rekening meer gehouden met de geplande bosreserves. Door deze bebouwingswijze zit de coöperatie Sinai reeds ingeklemd tussen twee andere rooperaties (La Quinta en La
Sexta), en kan zij daardoor niet meer verder contigu uitbreiden.
De toegez( gde voedselhulp van CARITAS bleek alleen dt eerste 7 P S maanden
van het project te functioneren. Zo werd in 1972 gesignaleerd, dat er te
weinig levensmiddelen in Pablo VI en 24 de Mayo aanwezig waren. Technische
experts bleken slechts twee tot drie keer per jaar een bezoek aan de coöperatie te brengen; op het gebied van gezondheidszorg

gebeurt er in feite

niets.

Het credietsysteem (via het CREA van de Banco Nacional de Fomento) functioneerde lang niet altijd even vlot, omdat de Banco eiste dat de coöperaties
voor het ontvangen van crediet rechtspersoonlijkheid moesten hebben, welke
met name de précodperaties misten. Pas later werd een certificado de posesión
als voldoende gekenmerkt. Een manier voor kolonisten om geldgebrek te compenseren, is te trachten werk te vinden op een paar aanwezige grote haciendas of in al wat oudere coöperaties. Zo gaan kolonisten uit La Quinta vaak
werken in Sinai. Een andere bron van inkomsten is het geld dat het CREA
aan de kolomsten betaalt voor de wegenaanleg in hun gebied.
De voornaamste agrarische activiteit van de kolonisten, de veeteelt, verschaft te weinig inkomen. In de regio zelf is geen markt, hetgeen betekent
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(I.il hot v«e 8 - IR dagen over slechte wogen moet lopen om de Troncal te
bereiken om van daaruit verder getransporteerd te worden. Het ziet er
naar uit, dat de uiteindelijke vestiging van 3000 kolonisten nog lange
tijd op zich zal laten wachten, tenzij de Troncal wordt doorgetrokken
naar Puyo.

Een probleem op zich vormen de indianen (Shuar) in het kolonisatiegebied
van de Palora, met name omdat de weg naar Puyo door hun gebied zal komen
te lopen. Er zijn in totaal in de Oriente 20.000 Shuar geconcentreerd in
108 centra. Het CREA schat het aantal Shuar in het kolonisatiegebied op
ongeveer 174 families in 12 Shuar-centra. Bij de binnenkomst van de kolonisten trokken de Shuar zich terug ten oosten van Chiguaza, waar zij zich
nu bezighouden met de verbouw van yuca, bananen en maïs, en daarbij ook
nog wat vee hebben, dat zij voor een deel aan de kolonisten verkopen. Met
behulp van de Salesiaanse Missie hebben alle Shuar zich georganiseerd tot
een ( onfederatie met oen kantoor in Sucua. De Confederación Shuar heeft
een jaarlijkt; budget dat groter is dan dat van de stad Macas. De Federatie
organiseerde de Shuar in centra (van + 15 families) en vroeg voor deze centra credieten aan bij de Banco Nacional de Fomento. Hoewel de Shuar georganiseerd zijn in centra,vindt de productie nog altijd individueel plaats
en heeft men moeite met de coöperatiegedachte.
Het uiteindelijke kolonisatieprogramma zal het gebied van de Shuar incorporeren. Daarbij verwacht het CREA dat de Shuar ondanks hun eigen organisatie een coöperatief verband aangaan, iets dat wellicht nog moeilijkheden
gaat opleveren.

З.Ре derde fase van het kolonisatieprogram van het CREA bestaat uit het in
1975 gestarte project bij San José de Morona. Het uiteindelijk project
zal volgens de plannen 300.000 ha. omvatten en 4260 kolonistenfamilies
begunstigen, waaronder 150 Shuar-families. Het project ie in het oosten
van Morona Santiago gelocaliseerd bij de Peruaanse grens en kan alleen
per vliegtuig bereikt worden, met dien verstande dat de landingsbaan zich
op geruime loopafstand van San José bevindt (Alaluf a.d.).
In 1977 telde de kolonie 250 inwoners, allen Serranos die zich voornamelijk bezighouden met veeteelt en het verbouwen van cultivos de subglstencia.
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Instellingen, die naast het CREA met dit project te maken hebben, zijn
het Programa Mundial de Alimentos, het Ministerio de Agricultura (technisch personeel) en de Banco de Fomento (crediet).
Komt de veeteelt goed op gang dan wil men het vlees per vliegtuig afvoeren, doch het is duidelijk dat de economische levensvatbaarheid van dit
project afhangt van de nog aan te leggen weg tussen Morona en Méndez
(+ 150 km.)· Langs deze weg plant het CREA een uitbreiding van het kolonisatieproject vanuit Morona. Het ziet er evenwel niet naar uit dat binnen afzienbare termijn met de bouw van deze weg begonnen zal worden.
Het geldinkomen, dat de kolonisten nu hebben, is afkomstig van het CREA,
die de kolonisten betaalt voor het verrichten van gemeenschappelijke werkzaamheden. Het behoeft geen betoog dat dit project vooraleerst van geopolitieke betekenis wordt geacht.

Tenslotte nog een enkel woord over kolonisatie in de Suroriente, in de
provincie Zamora - Chinchipe. Deze Selva-regio bevindt zich ten oosten
van het Sierragebled Loja. De provincie Loja, die regelmatig door droogte wordt getroffen, vertoont een totale stagnatie in de economische groei.
Zoals eerder vermeld, was deze slechte situatie voor veel mensen aanleiding om zich in het begin van de jaren zeventig als kolonist in de noordoostelijke provincie Napo te vestigen. In 1965 ontwierp het lERAC een plan
voor een kolonisatieproject in de aangrenzende Selvaprovincie Zamora Chinchipe, en wel in de vallei van de Nangaritza, tussen de Cordillera
del Condor en de Cordillera Oriental. Een van de voornaamste redenen voor
het IERAC om dit kolonisatieplan uit te werken zal ongetwijfeld dezelfde
geweest zijn als welke geldt voor het CREA-project in Morona, namelijk de
geopolitieke betekenis ervan.
Het project zou een looptijd hebben van 30 maanden, in welke periode 1500
families op 100.000 ha. gevestigd zouden kunnen worden.
Een niet gering aantal Lojenos, in de overtuiging dat het project uitgevoerd zou worden, heeft zich na het bekend worden van de kolonisatieplannen gevestigd als kolonist in de vallei van de Nangaritza.
Hoewel de IDB reeds een lening voor het project verstrekt had, is de van
Ecuatoriaanse zijde vereiste financiële inbreng nooit gerealiseerd. Desondanks betaalde Ecuador voor enige tijd wel de rente op de IDB-lening.
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Men kan slechts gissen naar de uiteindelijke reden van de Ecuatoriaanse
regering om dit project op te schorten. Ver bezijden de waarheid zal het
niet zijn indien hier gesteld wordt, dat deze reden ook wel op het geopolitifko vlak zal liggen. Вз.) het vastleggen van de grens met Perú via
het Prolorol van Rio de Janeiro in 1942, werd geen overeenstemming bereikt
over het verloop van de grent; in het zuidoosten van Ecuador, met als gevolg
dat de grenslijn ontbreekt ten oosten van de Cordillera del Condor. Het
grondgebied tussen de Rio Cenepa en de Cordillera wordt dan ook nog steeds
betwist door de beide landen. Het bevorderen van kolonisatie in de vallei
van de Nangantza zou ten voordele van Ecuador zijn tijdens eventuele onderhandelingen over dit grensgebied. Aan de andere kant zouden eventuele
overheidsinvesteringen in dit kolonisatiegebied verloren gaan ingeval van
annexatie door Perú. In deze ambivalente situatie is de Ecuatoriaanse
overheid, c.q. het IERAC, lange tijd niet tot handelen kunnen komen.

Sinds 1975 staat het kolonisatieproject als studie-onderwerp op het program van het PREDESUR (Programa Regional de Desarrollo del Sur del Ecuador),
een regionaal instituut ter ontwikkeling van de zuidelijke provincies El
uro, Loja en Zamora Chinchipe. Definitieve vormen heeft het oorspronkelijke
lERAC-kolonisatieproject echter nog steeds niet aangenomen.

V.4. Nabeschouwing.

Zoals in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk vermeld is, wilde het
IERAC met het initiëren c.q. begeleiden van het kolonisatieproces twee
doeleinden bereiken: economische en sociale integratie van Ecuador, en
het doen afnemen van de bevolkingsdruk in de Sierra. Het IERAC is er met
zijn kolonisatiepolitiek evenwel niet in geslaagd deze doeleinden te bereiken of zelfs maar enigszins te benaderen. In de periode na de oprichting van het IERAC in 1964 is de migratie naar de Oriente sterk toegenomen, doch dit was primair een gevolg van het uitvoeren van de obras de
compensación door de oliemaatschappijen in de provincie Napo. In de jaren 1950-1967 was de bevolkingstoename in deze noordoostelijke provincie
7.606 personen, terwijl voor de veel kortere periode 1967-1974 de groei
22.111 personen bedroeg. Alleen al in 1973-1974 was een groei te constateren van 12.757 personen. In 1974 bedroeg de totale bevolking van Napo
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55.142 mensen. Wanneer wij voor de periode 1967-1974 het natuurlijke bevolkingsaccrèe voor de Oriente stellen op 3.7% per jaar (geboortecijfer
5,48* en sterftecijfer 1,8%, naar Navas, 1972), dan komt men tot de conclusie dat van de bevolkingstoename, welke in die periode in Napo heeft
plaatsgevonden het grootste deel voor rekening komt van migranten (13.556
van de 22.111 personen).

De kolonisten, die zich in deze provincie vestigden, kwamen niet alleen
uit Siërra-provincies als Pichincha en Loja, maar ook uit economisch stagnerende kuststreken als Esmeraldas en Manabl.
Navas (1972-a) voerde in 1970 een steekproef uit, teneinde de regionale herkomst van Sierra-Oriente migranten vast te stellen. Hij kwam tot het volgende beeld:
Azuay

30%

Loja

25%

Tungurahua

15%

Pichincha

12%

Chimborazo

5%

Carchi

5%

Cotopaxi

2%

Bolivar

2%

Cañar

2%

Imbabura

2%

Opvallend is hoeveel migranten afkomstig zijn uit Azuay en Loja , een gegeven dat niet verklaard kan worden door de geografische positie ten opzichte van de Oriente (alle genoemde provincies, behalve Cotopaxi, grenzen direct aan de Oriente) noch uit de bevolkingsomvang van deze twee provincies.
Gezien de in de voorgaande paragrafen gegeven informatie over de economische omstandigheden in Azuay en Loja is het echter niet verwonderlijk
dat veel kolonisten uit deze provincies afkomstig zijn (11).

Verreweg het grootste gedeelte van de in cultuur gebrachte grond in de
Oriente is grasland (380.000 ha.), dan volgen de gewassen yuca (11.000 ha.)
en maïs (7.300 ha.). Slechts weinig kolonisten bezitten meer dan 11 stuks
vee. De commercialisering van vlees gebeurt dientengevolge op beperkte
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schaal en wel voornamelijk vanuit Morona Santiago. Yuca en maïs zijn voornamelijk cultivos de subsistencia.
Naast vlees is de naranjilla het voornaamste product dat de kolonisten buiten hun regio op de markt brengen. De bijdrage van deze twee producten aan
de nationale agrarische markt is gering. Nog afgezien van de moeilijke productie-omstandigheden waarin de kolonisten verkeren, beperkt ook de slechte
infrastructuur de mogelijkheid om eventuele surplussen zo goedkoop en efficiënt mogelijk op de markt te brengen.

Ondanks de toegenomen migratie naar de Oriente is de bevolkingsdruk in de
Sierra niet afgenomen, integendeel in sommige provincies is het minifundisme toegenomen. De activiteiten van het IERAC om in het kader van de
agrarische hervorming de structuur van het grootgrondbezit te doorbreken
waren niet effectief en konden dit ook niet zijn, gezien de politieke
machtsverhoudingen in Ecuador. Politieke oppositie vanuit landbezittende
kringen heeft er zelfs toe geleid dat de bevoegdheden van het IERAC hoe
langer hoe meer werden afgebouwd

(12Ì.

In maart 1978 is de toen fungerende IERAC directeur dan ook afgetreden.
Hij was van mening dat een landhervorming in de huidige politieke omstandigheden niet kon worden uitgevoerd.
Een zware slag kreeg het IERAC te verduren toen begin 1978 een nieuw instituut werd opgericht ter bevordering van de kolonisatie in de Oriente,
het INCRAE (Instituto Nacional de Colonización de la Región Amazónica
Ecuatoriano).Het is nog onduidelijk wat de bevoegdheden van het INCRAE
precies zullen inhouden, duidelijk is wel dat het IERAC nu practisch geheel uitgeschakeld is.

Het ziet er naar uit dat het CREA voorlopig een van de weinige overheidsinstellingen is, die zich daadwerkelijk bezig tracht te houden met het begeleiden van het kolonisatieproces in de Oriente. Ook zijn succes in het
streven naar een verlaging van de bevolkingsdruk in de Sierra is evenwel
gering. Met name de grootgrondbezittersstructuur in Cañar beperkt de mogelijkheid om de bodem aldaar sociaal rechtvaardig te verdelen en effectiever te benutten.
Zoals ook in Colombia is het bevorderen van de agrarische kolonisatie van
de Oriente van Ecuador een manier om de traditionele grootgrondbezitsstructuur te stabiliseren. Zolang echter het politieke klimaat in Ecuador een
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agrarische hervorming onmogelijk maakt en vele kleine boeren dwingt om in
de stad of in het oerwoud een nieuw bestaan op te bouwen, zolang zal aan
dacht besteed moeten worden aan een soort van begeleiding van het koloni
satieproces.
Dat het CREA wat dit betreft in het algemeen effectiever heeft kunnen werken
dan het ІЕПАС zou pleiten voor de door het CREA gevolgde kolonisatiepolitiek.
Echter de positieve aspecten van de CREA-politiek beperken zich tot de val
lei van de Upano. De manier waarop het CREA zijn twee overige kolonisatie
projecten ten uitvoer heeft gebracht, is aan discussie onderhevig. De pro
jecten in het Palora-Pastaza gebied en bij San José de Morona zijn in een
niemandsland van start gegaan, zonder interne infrastructuur en zonder wegverbinding naar buiten. Voor San José de Morona is het duidelijk waarom dit
zo gebeurd is, immers dit project heeft primair een geopolitiek karakter.
Doch dit laatste kan van het Palora-Pastaza project niet gezegd worden. Elders hebben wij reeds naar voren gebracht, dat de afwezigheid van een directe toegang tot dit kolonisatiegebied het CREA de gelegenheid bood om te voorkomen dat m e t geselecteerde kolonisten zich in het projectgebied zouden vestigen, immers het CREA hield toezicht op de vliegverbinding met Pablo VI.
Een andere reden werd ons echter onthuld door een CREA-functionans in
Cuenca. De praktijk in Morona Santiago (en elders in Ecuador) leert dat zodra in de Oriente een weg aangelegd wordt de beste stukken grond erlangs
worden opgekocht door grondspeculanten

(stedelijke bourgeoisie, militai-

ren en grootgrondbezitters). In zo'n geval wordt het moeilijk een kolonisatieproject uit te voeren. Immers als het de Staat ontbreekt aan de financien, de politieke wil en de politieke macht om de grondspeculanten uit te
kopen of te onteigenen, dan kan het voorgenomen kolonisatieproject alleen
nog maar plaats vinden op marginale gronden langs de weg of op enige afstand
ervan, tussen niet in cultuur gebrachte claims. Dit zou betekenen dat van een
consistente planning van kolonisatieprojecten geen sprake kan zijn en dat
deze situatie het succes van een van start gegaan project verhindert.
Daarom heeft men bij het CREA een omgekeerde strategie willen volgen.
Indien men eerst kolonisten zich laat vestigen en pas naderhand begint met
het aanleggen van een weg, blijft men de grondopkopers wellicht een stap voor.
De oplossing is origineel in zijn eenvoud, doch brengt grote moeilijkheden
met zich mee voor de betreffende kolonisten, die het lange tijd zonder enige
infrastructuur moeten zien te redden. Indien daarbij in aanmerking wordt
genomen, dat er nog geen aanstalten gemaakt wordt om de weg Macas-Puyo
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aan te leggen, maar speculanten er toch in geslaagd zijn om enkele stukken land langj het toekomstige traject op te kopen, valt het nut van deze
CREA-filosofie nog meer te betwijfelen.

Gegeven de politieke omstandigheden in Ecuador, waarbinnen een agrarische
hervorming voorlopig nog niet in zicht ie, zijn regionale ontwikkelingeinstituten zoals het CREA, met al zijn tekortkomingen,nog het beat in
staat een kolonisatieproject te begeleiden. Belangrijke redenen hierbij
zijn de, in vergelijking met nationale instituten, relatief grote autonomie en de daarmee gepaard gaande vereenvoudiging in de\bureaucratische
procedures. Het is denkbaar dan PREDESUR deze rol voor de Suroriente kan
vervullen. Het is voor de overheid de moeite waard te overwegen een orgaan
zoals het CREA ook voor de Nororiente en de contigue Sierraprovincies
in te stellen.

Laten wij tot slot van dit hoofdstuk nog expliciet het volgende naar voren brengen. Ten eerste: een basisvoorwaarde om te kunnen komen tot een
oplossing van de problemen in de agrarische sector in Ecuador is het uitvoeren van een sociaal rechtvaardige agrarische hervorming. Alleen dan
kan een effectieve kolonisatiepolitiek worden gerealiseerd.
Ten tweede, indien een dergelijke agrarische hervorming tot stand komt
en het noodzakelijk blijkt hieraan een agrarische kolonisatiepolitiek
te koppelen, dan komt daarvoor toch in eerste instantie de Costa in aanmerking en pas in tweede instantie de Oriente.
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HOOFDSTUK VI. DE ROL VAN DE OVERHEID IN HET PROCES VAN AGRARISCHE KOLO
NISATIE; KENMERKEN,PROBLEMEN EN BELEIDSSUGGESTIES.

In dit hoofdstuk zijn een viertal onderdelen te onderscheiden. De eerste
paragraaf bevat een korte samenvatting van de ontwikkelingen in de Oriente
1

met betrekking tot het verschuiven van de 'frontier . In samenhang hiermee
zal de zogeheten Turnei-these bekeken worden op zijn waarde om deze ont
wikkelingen in breder verband te plaatsen. Getracht wordt een verband te
leggen tussen de aard van het 'frontier'-concept en het opportunisme in
de kolonisatie retoriek van politieke leiders.
Het tweede onderdeel behandelt de aspecten die дп het algemeen kenmerkend
zijn voor de rol van de overheid in het proces van agrarische kolonisatie.
Het derde onderdeel bestaat uit twee paragrafen. Daarbij zullen in de eer
ste plaats enige aspecten van de zogeheten boereneconomie aan de orde komen.
Vervolgens zal getracht worden enige van deze aspecten in relatie te bren
gen met de opgetreden moeilijkheden in de gedirigeerde kolonisatieprojecten.
Gezien de aard van de problematiek zullen deze paragrafen vaak een theoretischabstract en hypothesestellend karakter hebben. In het laatste onderdeel tenslotte
zullen enkele beleidssuggesties geopperd worden met betrekking tot een drietal
onderling verwante thema's: de rol van de overheid in de agrarische kolonisatie,
de consequentie van een opschuivend kolonisatiefront voor de indigene bevol
kingsgroepen in het Amazonegebied en de ecologische problemen in de geko
loniseerde gebieden.

VI.1. De Amazone-frontier en de Turner-these.
Een constante factor in de geschiedenis van de openlegging van de Oriente
wordt gevormd door de rol van de missie. Al vanaf het begin van de Spaanse
overheersing hebben missionarissen met wisselend succes pogingen onderno
men om voorposten te grondvesten in het gebied ten oosten van de Andes.
Vooral de Jezuïeten waren (tot 1767) actief, mede omdat zij bij gebrek
aan steun van de autoriteiten, in staat waren hun activiteiten zelf te
financieren.
"In Ecuador, income from Jesuit's extensive haciendas herding sheep
for the obrajes (sweatshops) in the Sierra was used to finance their
Amazonian missions; these recieved no support from the Crown in spite
of their strategic value in pushing Spanish claims in unclaimed
jungle territory" (Hennessy, 1978, p. 57).
203

Het relatieve succes van de Jezuïeten in het Amazonegebied wat betreft het
organiseren van indigene bevolkingsgroepen werd langzamerhand een doorn
in heL oog van andere congregaties, de wereldlijke autoriteiten en de
grootgrondbe/itters, welke laatsten zich daardoor in hun willekeurig gedrag ten opzichte van de indianen beperkt zagen. In 1767 moesten de Jezuïeten daarom op last van de Spaanse kroon het Amazonegebied verlaten. Andere
ordes konden toen hun activiteiten in het Amazonegebied uitbreiden, zoals
de Franciscanen, de Dominicanen en de Capucijners.

Afgezien van enkele militaire expedities kan men stellen dat de koloniale
overheid, vanaf het begin van de Spaanse overheersing tot aan de periode
van de onafhankelijkheidsstrijd in Latijns Amerika, geen rol van betekenis
gespeeld heeft in het openleggen van het Amazonegebied.
Nadat de Andeslanden in de jaren 1820-1825 politieke onafhankelijkheid
hadden verworven, werd de status van de Oriente in eerste instantie in
wettelijke zin geregeld, maar veel meer gebeurde er aanvankelijk niet.
Eerst vanaf het midden van de vorige eeuw zijn de diverse regeringen een
wat actievere houding gaan aannemen ten opzichte van de Oriente. Met name
in Colombia en Perú vonden toen verschillende door de overheid opgezette
en deels gesteunde kolonisatiepogingen plaats, voornamelijk met Europese
immigranten.
Deze activiteiten gingen samen met het begin van de kinine- en later de
rubber-"boom".

Het zich daardoor snel uitbreidende exploitatiefront in het Amazonegebied
trok zich vaak weinig aan van bestaande landsgrenzen. Teneinde het gevaar
van gebiedsverlies enigszins te beperken werden door de verschillende regeringen in die dagen dan ook de eerste pogingen ondernomen om het kolonisatieproces in bepaalde bedreigde gebieden te stimuleren. Het was de periode
waarin in Argentinië de uitdrukking ontstond "gobernar es poblar".

Het feit dat deze kolonisatiepogingen werden ondernomen met Europese immigranten moet worden toegeschreven aan toentertijd heersende ideeën. De
raciale superioriteit van de Europeanen en hun hogere opleidingsniveau
7ouden garant staan voor het welslagen van de kolonisatie. Een triest feit
is echter dat vrijwel alle projecten met Europeanen een volledige mislukking werden.
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De geschiedenis van de tweede helft van de 19e eeuw werd gekenmerkt door
een golf van exploitatieve activiteiten op kinine- en rubbergebied, die
van west naar oost de Oriente overspoelde. Deze door roofbouw gekenmerkte
periode heeft nauwelijks tot permanente urbane vestigingen geleid. Wel
werden daarentegen duidelijke sporen achtergelaten onder de bosindlanen.
Zij werden vooral door de nietsontziende rubberverzamelaars, de caucheros,
op schandalige wijze geëxploiteerd. Daar kwam bij dat de indianen niet
resistent waren tegen de diverse ziekten, die door de caucheros

werden

overgebracht. Verscheidene indianenstammen hebben vergeefs getracht hun
territorium tegen deze invasie te verdedigen. Aan het einde van de k i m n e en rubberperiode hadden duizenden indianen het leven gelaten als gevolg
van genoemde gebeurtenissen.

Daarna is de belangstelling voor de Oriente een tijdlang erg beperkt geweest. Er werden wel verschillende wetten afgekondigd voor dit gebied
(vooral in Colombia, zie hoofdstuk II, pargf. 1.), maar deze hadden geen
effectieve waarde.
Tussen 192Θ en 1935 vonden er in de diverse landen (behalve Ecuador)
kleine door de Staat gesteunde kolonisatieprojecten plaats, die in eerste
instantie vaak van militaire aard waren. Zoals we in de vorige hoofdstuk
ken hebben gezien zijn de grote projecten pas gerealiseerd vanaf het be
gin van de jaren zestig.

Terugkijkend op de hier in het kort behandelde perioden is het duidelijk
dat de ontwikkelingen in de Oriente niet de basis konden vormen van een
zogenaamde 'frontier myth', zoals die bestond m

de Verenigde Staten, al

thans volgens de analyse van Frederick Jackson Turner. De 'frontier myth'
in de theorie van Turner komt hierop neer, dat het in de 19e eeuw naar
het westen opschuivende kolonisatiefront in de Verenigde Staten van
essentiële invloed is geweest op de karaktervorming van de Noordamerikaan
als ook op de maatschappelijke organisatie van de Verenigde Staten.
Door Turner markant geachte karaktertrekken van de Noordamerikaan zouden
afkomstig zijn van de bevolkingsgroepen die langs de 'frontier' leefden:
individualiteit, democratisch gevoel, optimisme, geneigdheid tot hard
werken, wantrouwen ten opzichte van overheidsingrijpen, etc.(Hennesey, 1978, pp.7).
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Ook het voor Turner essentiële kenmerk van de maatschappelijke organisatie
van de Verenigde Staten, namelijk de democratie, was volgens hem direct te
danken aan de langs de 'frontier' bestaande 'Western democracy'.

Hoewel Turner's concept van de 'frontier myth' herhaaldelijk aan kritiek
is komen bloot te staan, is het nuttig om na te gaan in hoeverre dit concept aspecten heeft die een nieuw licht kunnen werpen op de ontwikkeling
die de Latijnsamerikaanse 'frontier' kenmerkt.

Over dit onderwerp is een uitgebreide analyse verricht door Alistair
Hennessy (197Θ). Zijn conclusie is, dat de diverse Latijnsamerikaanse
landen 'frontier'landen zijn zonder een 'frontier myth'. Bij de verlegging
van de 'frontier' werden de bestaande cultuurtrekken gecontinueerd, maar
was geen sprake van een nieuwe mentaliteit. Zelfs al zou er een democra
tische 'frontier'-mentaliteit bestaan hebben in Latijns-Amerika dan nog
zou dit, volgens Hennessy, geen effect gehad kunnen hebben op de totale
maatschappelijke organisatie, onder andere vanwege het gebrek aan commu
nicatie en de lage graad van alfabetisme. Hennessy voert verder nog tal
van andere verschillen aan tussen de Amerikaanse en de Latijnsamerikaanse
'frontier'. Een belangrijk onderscheid acht hij het feit, dat Latijns
Amerika eigenlijk geen echte 'frontier' heeft gehad, omdat aan de andere
zijde van de Andes-'frontier' het opschuivende Braziliaanse kolonisatiefront aanwezig was. Ook werd de ontwikkeling van de Latijnsamerikaanse
'frontier' niet gekenmerkt door het opvullen van de ruimte tot aan reeds
vooruitgeschoven posten.
Verder is de emigratie naar de V.S., die een belangrijke factor vormde
in het ontwikkelen van de 'frontier myth', veel groter geweest dan de op
Latijns Amerika gerichte trek. Hennessy noemt hier aantallen van respec
tievelijk 33 miljoen en 7 miljoen emigranten tussen 1Θ20 en 1920.

Een ander voor de hand liggend verschil is, dat het landschap in de V.S.
zich veel beter leende voor het ontstaan van een breed penetratiefront
dan de Latijnsamerikaanse jungle. Voorts werd door het heersende landbezitssysteem in Latijns Amerika het ontstaan van een omvangrijke zelfstandige
boerenstand verhinderd, zelfs in 'frontier'-gebieden.
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Een belangrijke reden, zo niet de belangrijk te, voor het afwezig zijn van
een 'frontier myth' in Latijns Amerika is, dat de 'frontier' expandeerde
of inkromp afhankelijk van de buitenlandse vraag naar bepaalde producten.
Hiervan is vooral sprake geweest in de periode 1820-1920, waarin de basis
gelegd werd voor de politieke organisatie van de Latijnsamenkaanse samenlevingen. De ontwikkeling van de onderscheiden nationale maatschappijen
gebeurde toen onafhankelijk van de economische activiteiten aan de 'frontier'. Ook Hennessy wijst op deze factor en brengt tevens naar voren dat
in de periode 1890-1920 de verjongende rol, zoals hij het uitdrukt, in
Latijns Amerika gespeeld werd door de intellectuele en geestelijke elite
en niet door 'frontier'-groeperingen, zoals in de V.S.
In de jaren na 1920 zette deze tendens zich voort. Ook tijdens het uitvoeren van de kolonisatieprojecten in de jaren zestig kan niet gezegd worden
dat ontwikkelingen aan de 'frontier' belangrijke invloed gehad hebben op
de structurering van het nationaal bewustzijn.
Veel van de in het Amazonebekken gewonnen natuurlijke hulpbronnen zijn
ook de afgelopen jaren rechtstreeks naar het buitenland afgevoerd en de
agrarische productie voor de nationale markt bleef, zoals we gezien hebben, betrekkelijk gering. Wel kunnen we constateren, dat de Oriente in de
retoriek van de nationale leiders langzamerhand een belangrijker plaats
is gaan innemen.

De achtergronden daarvan zullen in dit hoofdstuk nader aangeduid worden,
doch wij zouden er hier vast één willen aanstippen, zij het op een wat
tentatieve wijze. Ofschoon de praktijk in Latijns Amerika het tegendeel
inhoudt, gaat het begrip 'frontier' voor velen ongetwijfeld nog gepaard
met voorstellingen betreffende dynamische ontwikkelingsmogelijkheden. Het
is daarom m e t ondenkbaar dat partijpolitieke leiders en representanten
uit regeringskringen het begrip 'frontier' hanteren met de bedoeling het
politieke image van henzelf of hun partij een wat dynamischer karakter te
geven. Gezien de politieke omstandigheden in de jaren '60 en het begin van
de periode '70 werden 'dynamische' ideeën ter verandering van bestaande
politieke en economische misstanden niet gelanceerd.Oppositieleiders
konden dat nauwelijks en regeringsleiders wilden dat niet. Het incorporeren van de 'frontier' in het programma van een

politieke partij res-

teerde daarom als een politiek onschuldig gegeven, waaruit echter toch
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een op de toekomst gerichte, dynamische visie geabstraheerd kon worden,
althans zo werd het gepresenteerd. Belangrijk hierbij was het 'groene heiaspect' van het Amazonebekken zoveel mogelijk op de achtergrond te houden
en slechts te wijzen op de positieve kanten van bepaalde ontwikkelingsprojecten, die gezien het agrarische potentieel van de Oriente ('kijk maar
naar de rijke flora') ongetwijfeld succes zouden hebben.

Na deze korte verhandeling over de Turner-these met betrekking tot de
'frontier'-geschiedenis in Latijns Amerika zullen we in de volgende paragraaf enige algemene kenmerken behandelen van de agrarische kolonisatiepolitiek in de Andeslanden, zoals deze gevoerd is in de jaren '60 en in
de eerste helft van de jaren '70.

VI.2. Algemene kanmerken van de kolonisatiepolitiek. ( 1 ) .
Agrarische kolonisatie kan men in twee basiscategorieën indelen: de spontane kolonisatie en de gedirigeerde (ook wel genoemd georiënteerde of geleide kolonisatie). De meeste kolonisatie m

de Oriente is spontaan van ka-

rakter. Het handelt hierbij om personen, die op eigen initiatief migreren
en in eerste instantie met eigen middelen in hun levensonderhoud moeten
voorzien. Zij vestigen zich bij voorkeur langs een weg

en ontginnen een

zelf uitgekozen stukje grond. De bomen worden na een bepaalde droogpenode
verbrand, waarna tussen de overgebleven resten rijst en maïs worden aangeplant. Meestal gaat het hier om een stukje grond van 2 - 3

ha. Het over-

grote deel van deze spontane kolonisten bestaat uit kleine boeren, die het
op hun mimfundia in de Andeshoogvlakte niet meer konden bolwerken. Meestal
houdt men het grondbezit in de hoogvlakte aan, door het toe te vertrouwen
aan een familielid. Dit wordt gezien als een soort van verzekering tegen
het mislukken van het kolonisatie-avontuur. Veel spontane kolonisten vestigen zich dan ook m e t direct, maar pendelen eerst enige tijd tussen Oriente
en hoogvlakte heen en weer, net zolang tot er een reële mogelijkheid is om
zich definitief in eerstgenoemde gebied te vestigen. Maar ook in dat geval
verkopen de meesten hun stukje grond in het dorp van herkomst niet. Een deel
van de spontane kolonisten bezit geen grond in de hoogvlakte, maar was daar
werkzaam als landarbeider. Deze categorie heeft de neiging om sneller tot
definitieve vestiging in de Oriente over te gaan, dan die met grond in de
hoogvlakte.
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In enkele gevallen wordt tot kolonisatie overgegaan door een groep families uit een urbane krottenwijk, die gezamenlijk de mogelijkheden van kolonisatie willen onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is de kolonie La Morada
in het kolonisatiegebied van Tingo María in Perú.
Een apart soort van spontane kolonisatie wordt gerealiseerd door grote bedrijven. De eigenaar van zo'n agrarisch bedrijf woont meestal in de stad
en laat het werk over aan de mayordomo. Meer dan eens is het bedrijf om
andere redenen dan economische rentabiliteit gesticht (landspeculatie,
status, gunstige afschrijvingen voor de belastingen in verband met winsten
gemaakt in een urbane onderneming, e t c ) . Indien deze agrarische activiteiten niet gepaard gaan met het op redelijke schaal aantrekken van landarbeiders, kan men hier nauwelijks van kolonisatie spreken. Er is dan
immers nauwelijks sprake van een permanente bevolking in zo'n gebied.

Gedirigeerde kolonisten zijn diegenen, die deel uitmaken van een overheidsproject. Theoretisch vervult de overheid hierbij de volgende functies
het aanwerven en selecteren van de kolonisten, het vervoeren van deze kolonisten naar het projectgebied, het van te voren zorgen voor huisvesting,
het vóór komst van de kolonist 'schoonmaken' van een deel van het voor
landbouw en veeteelt bestemde gebied (waarbij tevens een gedeelte van het
terrein reeds wordt ingezaaid met subsistentie-gewassen), het verzorgen
van de fysieke en sociale infrastructuur, het verlenen van technische
assistentie en crediet, en het voor een bepaalde periode voorzien in het
levensonderhoud van de migranten. In de praktijk laat de overheid het
echter in veel gevallen op meerdere onderdelen afweten.

Spontane en gedirigeerde kolonisatie kunnen gezien worden als de twee
extreme polen op een continuüm van toenemende overheidsbemoeienis met
het kolonisatieproces. Als tuesencategorieën kunnen nog opgevoerd worden
respectievelijk de overheidssteun aan spontane kolonisten en de semi-gedirigeerde kolonisatie. Deze laatste kolonisatievorm kont neer op projecten,
waarin de rol van de Staat niet zo overheersend is als in de gedirigeerde
projecten. In werkelijkheid zijn vele door de Staat aangekondigde en aangevangen gedirigeerde projecten, vanwege het van overheidswege niet voldoen aan een aantal kenmerken van gedirigeerde kolonisatie, niets anders
dan semi-gedirigeerde projecten.
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De grootste overeenkomsten binnen de Andeslanden in de rol van de Staat
in kolonisatieprojecten betreft zeiken die de overheid nagelaten heeft.
Eén van de meest

voorkomende tekortkomingen is tot nu toe geweest, dat

er te weinig voorstudies werden verricht in een toekomstig kolonisatiegebied. Er zijn voorbeelden

^ 3 ^ kolonisten op absoluut onvruchtbare

grond of in overstromingsgebieden van rivieren werden gevestigd. Van de
voorgenomen selectiecriteria komt vaak weinig terecht, mede doordat vele
potentiële kolonisten het liever in eerste instantie op eigen houtje proberen. Om dan toch aan het geplande aantal kolonisten te komen, worden de
selectiecriteria minder rigide

gehanteerd. Het gevolg hiervan is dat vele

kolonies gekenmerkt worden door een sociale en regionale heterogeniteit
die hun succesvol functioneren niet bevorderd heeft. Ook van het te voren
schoonmaken en inzaaien van een deel van de akkers komt weinig terecht.
In de schaarse

gevallen waarin dit toch gebeurde, werden de werkzaamheden

vaak verricht door het leger, dat daardoor het recht (verwierf soldaten die
in het project gewerkt hadden, als kolonisten te plaatsen.

Een ander veel voorkomend kenmerk van overheidsprojekten is het (in vergelijking met het beloofde of geplande) onvoldoende verschaffen van technische assistentie, crediet, gezondheidszorg, fysieke infrastructuur en
rechtszekerheid (door het verlenen van een grondbezitstitel). Kortom alle
functies die de Staat op zich zou moeten nemen, worden niet of slechts
voor een deel gerealiseerd.

Een apart te signaleren probleem hierbij is dat van het commercialiseren
van de agrarische producten. De overheid zou hiervoor productie- en marktcooperaties onder de kolonisten moeten oprichten en het grootste deel van
de producten moeten opkopen zolang de marktcoöperaties nog niet goed functioneren. Noch van het een noch van het ander komt veel terecht. Het door
de overheid in het leven roepen van goed functionerende coöperaties in
gedirigeerde projecten blijkt op grote moeilijkheden te stuiten. Er zijn
hiervoor meerdere redenen aan te wijzen:
- De gevolgde selectieprocedures leiden tot een heterogeniteit in met name
de regionale herkomst van de kolonisten. In een continent waar régionalisme sterk speelt is dit een gegeven dat vaak een absoluut obstakel vormt
voor het goed functioneren van een coöperatie. Daarbij moet immers zeker
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in het begin een flinke dosis wederzijds vertrouwen aanwezig zijn.
- De leiding van de coöperatie wordt meestal door de overheid aangewezen
uit de groep kolonisten of extern gerecruteerd.
- In beide gevallen leidt dit vaak tot financiële malversaties door de
bestuurders van de coöperatie, met name omdat de sociale controle binnen de coöperatie door het eerst genoemde punt niet erg groot is. Het
verschijnsel van fraude doet het vertrouwen van de kolonist in het coöperatiewezen sterk dalen.
- Door gebrek aan planning van overheidswege vindt de kolonisatie vaak
niet in geconcentreerde vorm plaats, maar uitgestrekt langs een weg.
Daardoor komt het voor dat kolonisten die tot eenzelfde coöperatie behoren 60 km. uit elkaar wonen. Het is duidelijk, dat zo van dienstverlening door de coöperatie en van onderling overleg tussen de kolonisten
weinig terecht kan komen.
Het resultaat is, dat het voor de kolonist vaak onduidelijk is welke specifieke voordelen het lidmaatschap van een coöperatie voor hem heeft, gelet op de contributie die hij moet betalen. Toch zijn er regelmatig coöperaties in oprichting. De reden hiervoor is dat men in een gedirigeerd
kolonisatieproject vaak alleen aan meer land kan komen indien men lid van
een coöperatie is. De opgerichte samenwerkingsverbanden functioneren in
zo'n geval alleen als bemiddelingsinstituten ter verkrijging van meer terrein voor de leden. Specifieke coöperatieve functies worden niet verricht.

Het niet functioneren van de coöperaties, het gebrek aan crediet en de
vaak slechte toestand van de wegen in een kolonisatiegebied bevorderen
de ontwikkeling van de tussenhandel. Door het gebrek aan zowel productieals handelscoöperaties betreedt de kolonist als individu de markt. Bij het
verhandelen van zijn oogst is hij daardoor veel kwetsbaarder dan wanneer
hij in een groter verband zijn producten zou aanbieden. Meestal bestaat er
wel een overheidsinstituut dat tot functie heeft bepaalde gewassen op te
kopen, maar voor de kolonist hebben deze organen betrekkelijk weinig waarde. Ten eerste is het aantal producten dat opgekocht kan worden gering,
als gevolg van de geringe opslagruimte waarover deze instituten beschikken en ten tweede is de financiële relatie tussen kolonist en tussenhandelaar vaak zo nauw, dat de eerste gedwongen is zijn oogst aan de laatste
te verkopen. Op de derde plaats is van invloed dat de transportondernemin211

gen een bonus van de tussenhandelaar krijgen wanneer zij producten niet
naar het officiële opkoopbureau vervoeren, maar naar de opslagplaats van
de handelaar. Ten vierde komt het voor dat de tussenhandelaar vaak de enige
is die beschikt over een vervoermiddel om de oogst naar de markt te brengen. De wegen zijn vaak zo slecht dat, vooral in regentijd, alleen bepaalde vrachtwagens de akkers kunnen bereiken. Als deze het bezit zijn van de
tussenhandelaar, dan heeft de boer geen andere keus dan om zijn oogst (voor
de helft van de officiële prijs of minder) aan de tussenhandelaar te verkopen. Opslag van producten is niet mogelijk bij gebrek aan voorzieningen en
tevens omdat de kolonist zeker na de oogst dringend contant geld nodig
heeft (aflossing van crediet, betaling van eventuele arbeidskrachten, e t c ) .

Ons inziens kan in het algemeen gesteld worden, dat de gedirigeerde kolonist een grotere behoefte aan crediet heeft dan zijn spontane collega. Er
zijn hiervoor meerdere redenen aan te voeren. Ten eerste is de overgang
naar de Oriente voor een gedirigeerde kolonist vaak veel abrupter dan voor
een spontane. Zoals gezegd pendelt de laatste meestal een tijd tussen de
oude en de nieuwe woonplaats heen en weer, totdat hij voldoende garanties
heeft gecreëerd om zich blijvend te vestigen. Vooral in het begin van zijn
pendelperiode kan de spontane kolonist vaak nog leven van hetgeen zijn
stukje grond in de oude woonplaats opbrengt. Tevens kan hij trachten bij
reeds gevestigde boeren tijdelijk werk te vinden, teneinde zo een klein
beginkapitaaltje te vergaren.

Voor zijn gedirigeerde collega zijn deze mogelijkheden niet aanwezig. Deze
wordt geacht zijn grondje (indien hij dat heeft) in zijn oude woonplaats op
te geven en zich vanaf het begin te wijden aan werkzaamheden binnen het
kolonisatieproject. Bijverdienen op nabij gelegen haciendas is dan ook nauwelijks mogelijk. Zijn behoefte aan crediet zal daarom hoger zijn dan die
van de spontane kolonist.
Bovendien speelt de vaak slechte infrastructuur in de gedirigeerde projecten hierbij een rol, waarbij we vooral denken aan de slechte secundaire wegen. De commercialisering van de oogst of het vee is daardoor vaak problematisch, de behoefte aan (overbruggings)crediet stijgt, de tussenhandelaar
biedt zich aan om crediet te leveren, door de te betalen woekerrente heeft
de kolonist na verloop van tijd meer crediet nodig, etc.
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Het probleem van een slechte infrastructuur speelt daarentegen minder een
rol in de spontane kolonisatiegebieden omdat deze bijna uitsluitend ontstaan nabij bestaande penetratiewegen.
Een derde reden voor de verhoogde behoefte aan crediet hangt samen met de
in sommige kolonisatieprojecten doorgevoerde wisseling in productieschema's.
Dit heeft een deel van de kolonisten in moeilijkheden gebracht; Tingo María
levert hier een voorbeeld van (zie paragraaf IV.4.). Een ander probleem
waarmee de van bovenaf opgelegde productieschema's behept zijn, is dat
zij gebaseerd zijn op economische rentabiliteit. De economisch meest aantrekkelijke gewassen brengen evenwel ook een hoog financieel risico met
zich mee, terwijl de vereiste inputs meestal ook duurder zijn dan die voor
minder rendabele gewassen. Bij mislukking van de oogst draagt de kolonist
hiervan de financiële lasten en dit verhoogt natuurlijk eveneens zijn credietbehoefte. In de volgende paragraaf zullen nog enige andere factoren
naar voren gebracht worden om aan te geven, dat het niet voor de hand ligt
te veronderstellen, dat de meest lucratieve cultures ook die gewassen zijn
die het meest passen bij de manier waarop de kolonist zijn productie organiseert.
Een vierde reden tenslotte kan gevonden worden in de verhoogde subjectieve
behoefte aan crediet van de kolonist in een gedirigeerd project. Er is hem
crediet beloofd, 'dus moet het er ook komen'.
In veel officiële projecten is er een gebrek aan mogelijkheden om de kolonist te voorzien van crediet. De redenen hiervoor variëren van een tekort
aan financiële bronnen tot bureaucratische obstakels op verschillende niveau 's. Andermaal moet de kolonist zich dan tot de tussenhandelaar wenden,
die gaarne bereid is tot het geven van crediet, doch op twee voorwaarden.
De eerste is dat de kolonist een zeer hoge rente betaalt en de tweede is
dat de kolonist zijn oogst voor een bepaalde prijs aan de tussenhandelaar
verkoopt. Vaak levert deze ook allerlei voedingsmiddelen en andere artikelen
voor een veel hogere prijs dan men zou betalen indien men zelf naar een nabijgelegen marktcentrum kon gaan om het benodigde zelf te kopen. Dit kan
men echter alleen in coöperatief verband doen, gezien de transportkosten.
De tussenhandelaar verdient dus op twee manieren aan de kolonist: bij het
kopen en bij het verkopen van producten. (2).
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Uitgaande van het gegeven, dat gedirigeerde kolonisatieprojecten over het
algemeen geen succes zijn in termen van de gestelde doeleinden (aantallen
kolonisten, etc.) kunnen nu een aantal gemeenschappelijke aspecten van de
overheidsrol in deze worden samengevat:
- De overheid belooft teveel en doet te weinig om het beloofde waar te maken.
- Er is teveel paternalisme van de zijde van de overheid. De kolonist wordt
in een afhankelijke positie gemanoeuvreerd en verlangt dat de overheid
hem in alles zal steunen. Het persoonlijk initiatief in gedirigeerde
projecten is dientengevolge lager dan in spontane kolonisatiegebieden.
- De autonomie van de plaatselijke afdelingen van de nationale kolonisatie-instituten is te gering. Dit betekent een lange bureaucratische weg
om betrekkelijk eenvoudige dingen te regelen.
- De meeste gedirigeerde projecten worden gekenmerkt door een gebrek aan
voorstudie en planning, iets waarvan de kolonist meestal het slachtoffer
is.
- De penetratieweg naar de gedirigeerde projecten verkeert over het algemeen in slechte conditie. De kwaliteit van de secundaire wegen binnen de
projecten is meestal nog minder. Veel kolonisten worden gevestigd op plaatsen waar de verbinding met de centrale weg vaak bijzonder slecht is, hetgeen talloze problemen met zich mee brengt, onder andere bij het verhandelen van de producten. De spontane kolonisten daarentegen vestigen zich
in het algemeen alleen daar waar zij een redelijke verbinding met een
hoofdweg hebben.
- De bureaucratische weg voor de kolonist om in het bezit van een eigendomspapier voor zijn grond te komen is enorm. Dit beperkt de rechtszekerheid
van vele kolonisten. Bovendien wordt hierdoor het verkrijgen van crediet
van Staatsbanken bemoeilijkt.
- De kolonisatie-instituten hebben de neiging om frequent van personeel te
wisselen. Dit vermindert de continuïteit in de kolonisatieprogramma's.
- Het door de Staat zelf bevorderde coöperatiewezen wordt door haar verkeerd
c.q. te weinig begeleid.
- De Staatsopkooporganisaties functioneren slecht.
- Op de productie gerichte maatregelen (credietverlening, productieschema's,
etc.) zijn niet afgestemd op de behoeften van de kolonist.
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Elk project heeft zo zijn eigen moeilijkheden, voornoemde aspecten lijken
ons echter karakteristiek voor alle projecten. Elk van deze kenmerken heeft
hier minder, daar meer bijgedragen tot het deficiënt functioneren van vrijwel alle gedirigeerde kolonisatieprojecten. Zoals we gezien hebben in de
voorgaande hoofdstukken leidde dit in de meeste projecten tot een situatie
waarin de levensomstandigheden van de betrokken kolonisten veel te wensen
overlaten. Met betrekking tot de gewekte verwachtingen kan de situatie van
de gedirigeerde kolonisten als (relatief) slechter gekenschetst worden dan
die waarin de spontane kolonist verkeert. Het hoge verloop in gedirigeerde
projecten is hiervoor een aanwijzing.

In de genoemde gemeenschappelijke kenmerken van kolonistieprojecten kan een
tweedeling worden aangebracht. Enerzijds zijn er factoren te onderscheiden
die te herleiden zijn tot de wijze waarop het bureaucratisch apparaat in
zijn algemeenheid in Latijns Amerika functioneert. Er is een hoge mate van
centraliteit en inefficiëntie die het effectief implementeren van het overheidsbeleid in zijn algemeenheid, in de weg staan. Door de perifere locatie
van kolonisatiegebieden worden deze factoren nog eens versterkt (regeling
van grondbezitstitel, frequente wisseling in het personeelsbestand, etc.)
Anderzijds zijn er kenmerken te onderscheiden, die als gemeenschappelijke
achtergrond hebben de onbekendheid van de met kolonisatie belaste instituten

met de wijze waarop kolonisten als kleine boeren hun productie plegen

te organiseren. In overheidskringen is de mening wijd verbreid, dat de kleine
boer een 'economie man' is, die streeft naar een maximalisering van zijn
winst, zoals alle andere producenten die een kapitalistische productiewijze
hebben. De boer wordt gezien als een kleine kapitalist, een kleine grondbezitter die zijn productie organiseert analoog aan de wijze waarop grote
kapitalistische bedrijven dat doen; het enige verschil dat er zou zijn, is
dat bij de kleine boer het geheel zich op een veel bescheidener schaal afspeelt. Deze opvatting vormt het uitgangspunt voor de doelstelling en aard
van tal van maatregelen in kolonisatieprojecten, variërend van productieschema's tot credietverlening, van het opzetten van coöperaties tot het
functioneren van Staatsopkooporganisaties.
Ons inziens is de hier gesignaleerde opvatting echter niet juist. De kolonist is geen kleine kapitalist en zijn bedrijf kenmerkt zich ook niet door
een kapitalistische productiewijze. De kolonist organiseert zijn productie
215

volgens de principes van wat wel een boereneconomie ('peasant economy')
genoemd wordt. Dit punt is in de (internationale) literatuur ten aanzien
van agrarische kolonisatie volledig verwaarloosd, reden waarom in de volgende paragraaf getracht wordt enige relevante aspecten van de boereneconomie naar voren te brengen.

VÏ.3. Enige aspecten van het begrip boereneconomie.

Teneinde het verband tussen het begrip boereneconomie en de agrarische
kolonisatiepolitiek, binnen de ons ten dienste staande analysemogelijkheden, zo duidelijk mogelijk weer te geven, zal in deze paragraaf de boereneconomie op een tweetal niveauE

behandeld worden.

Ten eerste zullen aspecten naar voren worden gebracht die te maken hebben
met het intern functioneren van de boereneconomie

Daarna zal in het kort

worden ingegaan op de functie van een boereneconomie in het totale maatschappelijke bestel. De beperking 'binnen de ons ten dienste staande analysemogelijkheden' is om een tweetal redenen gemaakt. In de eerste plaats
is het begrip boereneconomie onvoldoende uitgekristalliseerd om van een
eenduidige interpretatie en toepassing te kunnen spreken. In de vaktijdschriften (vooral het Journal of Peasant Studies) wordt de laatste jaren
in verhevigde vorm slag geleverd teneinde te komen tot een nadere afbakening van het begrip. Tot empirische toetsing van de aard van de boereneconomie is men nog m e t gekomen. Dit leidt ons tot de tweede reden van
onze beperking. Gezien de oorspronkelijke opzet van dit onderzoek en het
tijdsbestek waarin de uitvoering plaats vond, was het niet mogelijk om datamateriaal te verzamelen teneinde het functioneren van de boereneconomie in het
Amazonegebied uitgebreid te kunnen illustreren. Wij hopen echter toch duidelijk
te kunnen maken dat de productie-organisatie van de kolonisten beantwoordt
aan de belangrijke kenmerken van een boereneconomie.

De gevoerde discussies omtrent het begrip boereneconomie concentreren zich
rond datgene wat de grondlegger van de theorie van de boereneconomie,
Alexander Chayanov, daarover geschreven heeft. (3).
Chayanov's publicaties moeten gezien worden in het licht van de discussie
die in Rusland vanaf het begin van deze eeuw gevoerd werd omtrent de richting waarin de agrarische sector zich zou (moeten) ontwikkelen. Het stand?16

punt dat Chayanov in deze innam was, dat de productie-organisatie binnen
de boereneconomie zodanig verschilde van die binnen kapitalistische boeren
bedrijven, dat van een economisch systeem sui generis gesproken kon worden.
Het voornaambte kenmerk van agrarische bedrijven die tot een boereneconomie
behoren, is dan volgens Chayanov het feit dat de eigenaar van de productie
middelen, de directe producent en de entrepreneur vertegenwoordigd zijn in
dezelfde persoon (en zijn gezin). Met andere woorden loonarbeid wordt in
het algemeen in het productieproces niet aangewend. Zo het in bepaalde
seizoenen (bijv. bij de oogst) nodig mocht zijn om tijdelijk loonarbeiders
aan te trekken, dan is het aandeel van deze arbeiders in de totale produc
tie toch veel kleiner dan dat van de boer en zijn gezinsleden.
Het winstbegrip, dat in een kapitalistische productiewijze een centrale rol
speelt, is in een boereneconomie afwezig. De reden hiervoor is, dat het voor
een familiebedrijf moeilijk, zo niet onmogelijk, is om de productiekosten te
berekenen, omdat er geen loonkosten zijn. (4). Men spreekt in zo'n geval
dan over netto product in plaats van over winst.

Op basis van dit gegeven trachtte Chayanov een nadere karakterisering te ge
ven van de boereneconomie en meer specifiek van het functioneren van het
Галпіlebodrijf als productie- en consumptie-eenheid, waarbij hij vooral
reforeordt' aan de verschillen met kapitalistische agrarische bedrijven. Hij
wees er op, dat de winst die een kapitalist maakt in een bepaalde productie
sector minstens gelijk moet zijn aan de gemiddelde winst die in een maat
schappij gerealiseerd wordt (de maatschappelijke winstvoet). Is dat niet het
geval, dan transfereert de geldbezitter zijn kapitaal naar een andere pro
ductiesector. Voor een met-kapitalistische boer is het daarentegen niet
relevant om met dit soort 'opportunity costs of capital' rekening te houden,
omdat voor hem een deel van het vlottend kapitaal (namelijk de loonkosten)
niet in geldeenheden is uit te drukken. Chayanov stelde, dat in een kapi
talistisch systeem prijs, kapitaal, loon, interest en rente elkaar sterk
beïnvloeden.

Haalt men nu één van deze elementen (loon) weg dan 'valt

het hele gebouw ineen', met andere woorden dan zijn de productierelaties
niet meer als kapitalistisch te kenmerken.
Het voorgaande betekent, dat de organisatie van de productie op een familiebedrijf en op een kapitalistisch agrarisch bedrijf niet analoog verloopt. (5).
Voor een kapitalistisch bedrijf wordt deze organisatie in sterke mate
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bepaald door de verhouding tussen marginale kosten en marginale opbrengst..
Volgens Chayanov wordt de productie-organisatie op een familiebedrijf ech
ter gereguleerd door het evenwicht tussen de bevrediging van de gezinsbe
1

hoeften en de zwaarte van het werk ('drudgery of labour ). Hij combineert
deze factoren in een centraal analyse-concept: de ,'labour-consumer balance',
welke in de volgende grafiek weergegeven is.

GRAFIEK I:

DE "LABOUR-CONSUMER BALANCE" VAN CHAYANOV.

(Bron: Chayanov 1925/1966, Fig. 2-3, pp. 82)
Op de abscis is afgezet het jaarlijks inkomen (in bovenstaande figuur weer
gegeven in roebels) dat een boer verkrijgt via zijn activiteiten op het be
drijf. De curve AB geeft aan de mate van labour drudgery verbonden aan de
uitbreiding vein het inkomen met 1 geldeenheid. De curve CD geeft aan het
nut voor de 'farm family' van de uitbreiding van het inkomen met 1 geldeenhied. Punt χ geeft de uit de twee curves resulterende 'labour-consumer belance' aan.

Zou de boer een inspanning leveren boven het evenwichtspunt x, dan zou die
inspanning groter zijn dan het marginale nut ervan. Met andere woorden de
marginale zwaarte van de arbeid zou uitstijgen boven het nut dat het extra
inkomen heeft voor de bevrediging van de gezinsbehoeften.
Uit de grafiek valt ook af te lezen dat de arbeidsinzet net zo lang ver21Θ

hoogd zal worden, tot het punt κ bereikt is. In vele gevallen gaat dit ge
paard met afnemende meeropbrengsten van de geleverde arbeid. Dit deert, eco
nomisch gezien, het familiebedrijf echter niet, zolang de bevrediging van
de gezinsbehoeften nog niet bereikt is. Hieruit blijkt dui.delijk dat het
functioneren van een familiebedrijf verschilt van een kapitalistisch be
drijf. Immers zolang in laatstgenoemde type afnemende meeropbrengsten worden
gesignaleerd (waarbij de marginale kosten uitstijgen boven de marginale
opbrengst), zal de productie worden teruggedraaid, bijvoorbeeld door loon
arbeiders te ontslaan. Deze wetnatigheid geldt niet voor een familiebedrijf,
omdat men er niet met gegevens als marginale kosten en marginale opbrengsten
werkt.

Verschillen tussen een kapitalistisch bedrijf en een familiebedrijf vallen voorts
te constateren voorzover het reacties betreft op verlagingen c.q. verhogin
gen in de prijzen van agrarische producten.
Een kapitalistische boer wordt gedwongen bij prijsverlagingen zijn produc
tie te verminderen. De niet-kapitalistische boer daarentegen zal eerder
streven naar een uitbreiding van zijn productie (via een verhoogde arbeidsdan wel kapitaalsinzet), teneinde weer op het evenwichtspunt χ te komen.
Door de prijsverlaging werd het voor hem immers moeilijker om, gegeven de
bestaande arbeids- en kapitaalsinzet, de gezinsbehoeften te bevredigen.
Bij prijsverhogingen is het omgekeerde het geval.
Zet een prijsverlaging zich door dan wordt de kapitalistische boer gedwon
gen om de productie stop te zetten en zijn kapitaal elders te investeren.
Voor een niet-kapitalistische producent duurt het veel langer eer dit breek
punt bereikt wordt. Deze kan immers de exploitatie van zijn arbeidskracht
en die van zijn gezin verhogen. Chayanov noemde dit het opvoeren van de
'self-exploitation'. (б). Bij prijsverhoging kan de boer de zelfexploitatie
daarentegen verminderen terwijl het bedrijfsinkomen gelijk blijft of zelfs
kan toenemen (afhankelijk van de uiteindelijke prijs).

Weer een ander verschil tussen een familiebedrijf en een kapitalistisch
agrarisch bedrijf betreft de keuze van de gewassen. Chayanov was van mening
dat op een familiebedrijf bij de keuze de volgende overwegingen een rol spe
len:
- De verbouwde gewassen en de daarbij toegepaste methoden moeten een zo hoog
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mogelijke en zo constant mogelijke opbrengst per arbeidskracht opleveren.
Daarom worden er bijvoorbeeld niet alleen 'cash crops' verbouwd, doch ook
'subsistence crops' en wel indien het goedkoper blijkt te zijn om deze pro
ducten zelf voort te brengen dan om ze via een uitbreiding van het 'cash
trop' areaal (ddt leidt tot een verhoging van het inkomen) van alders te
In I rckkrn.
- Ut hoofdgt-wd'sen moeton in het kader van een vruchtwisseling gecombineerd
kunnen worden met het verbouwen van secundaire gewassen, zodat uitputting
van de bodem wordt voorkomen. Hierbij staat de rentabiliteit niet voorop.
- De gewassen moeten in een zodanige combinatie en hoeveelheid verbouwd kunnen
worden, dat de hoeveelheid aanwezige arbeidskracht van het gezin optimaal
benut wordt en het gebruik van loonarbeiders zoveel mogelijk wordt verme
den. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden, dat er ook producten verbouwd
worden waarvan de opbrengst lager is dan die van bepaalde andere gewassen,
met een ongunstiger arbeidsbehoefte.

Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat naar Chayanov's mening de pro
ductie-organisatie op een met-kapitalistische boerenbedrijf voor een zeer
belangrijk deel bepaald wordt door de grootte en de interne afhankelijkheidsratio van het gezin. Deze factor is van bepalende invloed op de 'labourconbumcr balance' en аіь zodanig zag Chayanov de dynamiek binnen deze familie
bedrijven dan ook ontstaan door de 'demografische differentiatie' (7).

Behalve aan de invloed van de gezinscyclus besteedde Chayanov ook aandacht
aan factoren als prijzen en marktrelaties, zodat hijzelf van mening was dat
men zijn theorie niet terug kon brengen tot louter demografisch rekenwerk.
Niettemin kan gesteld worden dat in Chayanov's theorie deze factoren van se
cundair belang geacht werden. Juist op dit punt spitst de, vooral recente,
kritiek zich toe (Zie Ennew, et. al., 1977; Harrison, 1977; en Littlejohn, 1977).

In het algemeen is de waarde van Chayanov's theorie vooral hierin gelegen,
dat zij de verschillen tussen een agrarisch familiebedrijf en een kapitalis
tisch bedrijf duidelijk heeft doen uitkomen. De 'labour-consumer balance'
is hierbij een nuttig analyseconcept en wij zullen daar in de volgende para
graaf dan ook op terug komen. Problematisch echter wordt Chayanov's benade
ring van de relatie tussen de boereneconomie en het nationale economisch
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systeem. Terwijl Chayanov de boereneconomie ziet als een systeem dat door
een intrinsiek mechanisme de eigen ontwikkeling regelt, zien vele van zijn
critici die ontwikkeling (of stagnatie) juist geregeld door de dominante
economische sectoren in het nationale systeem. Gewezen wordt daarbij op de
functie die een boereneconomie vervult ten behoeve van het accumulatieproces in de dominante (kapitalistische) productiewijze. Indien namelijk de
boereneconomie een marktrelatie aangaat met de nlet-agrarische kapitalistische sector dan is er sprake van een ongelijke ruilsituatie ten gunste
van de kapitalistische sector. De prijzen immers van de agrarische producten bevatten geen kapitalistisch winstbestanddeel noch een (absoluut)
grondrente bestanddeel, terwijl de prijzen van door de kapitalistische sector geproduceerde goederen wel een winstbestanddeel bevatten. De reproductiekosten van de arbeid in de industrieel-kapitalistische sector kunnen
laag worden gehouden doordat de voedselprijzen geen kapitalistisch winstbestanddeel bevatten. Deze situatie bevordert de kapitaalsaccumulatie in
de kapitalistische sector ten koste van de zelfexploitatie die bestaat
binnen een marktgerichte boereneconomie. Op basis van deze ongelijke ruilverhouding kan Chayanov's bewering omtrent het bestaan van een intrinsiek
mechanisme dat de ontwikkelingen binnen de boereneconomie reguleert, worden
tegengesproken.

Naar onze mening komt het karakter van boerenbedrijven in kolonisatieprojecten overeen met dat van de met-kapitalistische boereneconomie waarvan in
deze paragraaf de belangrijkste aspecten zijn weergegeven. De overheidsinstanties hebben er in de wijze waarop zij zich bezighouden met de agrarische kolonisatie daarentegen blijk van gegeven onvoldoende of helemaal
niet op de hoogte te zijn van het specifieke karakter van de boereneconomie.
Hierin ligt een belangrijke reden waarom het succes van veel kolonisatieprojecten beperkt is gebleven. In de volgende paragraaf zal hierop nader
worden ingegaan.

VI.4. De Staat en de boereneconomie in het Amazonebekken.

Een belangrijk doel waarnaar de overheid streeft via het opzetten van kolonisatieprojecten, nl. het verhogen van de nationale voedselproductie, zou
niet bereikt worden indien de kolonisten zouden overgaan tot het bedrijven
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van een subsiotentie-economie, een 'natural economy' in termen van Chayanov.
De Staat tracht daarom via een aantal maatregelen de boeren er zoveel mogelijk toe aan t

zetten om voor de markt te produceren. Zoals reeds in para-

graaf VI.2. vermeld werd, manoeuvreren deze maatregelen de kolonist in een
positie waarin hij practisch gedwongen is om crediet op te nemen. Zoals
we zullen zien plaatst hem dit voor nieuwe problemen. Als voorbeelden van
deze overheidspolitiek kunnen de volgende maatregelen dienen:
Het wordt de kolonist vaak verboden een extra inkomen buiten het projectgebied te verdienen en tevens wordt van hem geeist (eventueel) landbezit
elders op te geven bij vestiging in het project. Deze regels vormen een
belangrijk verschil met het proces van spontane kolonisatie. De spontane
kolonist migreert tussen zijn landbezit in de Sierra en zijn stukje grond
in de Oriente totdat hij voldoende aanleiding ziet om zichzelf met zijn
gezin definitief in de Oriente te vestigen. Gedurende de eerste nogal onzekere fase van de kolonisatie-activiteiten kan de spontane kolonist gebruik maken van hetgeen zijn grondje in de Sierra hem biedt. De kolonist
in een gedirigeerd project echter is in de beginperiode afhankelijk van
ondersteuning vanuit het project, b.v. in de vorm van aanvullende voedselprogramma's. Aangezien, zoals in \oorgaande paragrafen werd aangegeven,
deze ondersteuning vaak in onvoldoende vorm plaats vindt, is de kleine
boer veelal gedwongen om crediet op te nemen.

Een indicatie voor de situatie waarin de gedirigeerde kolonist dan komt
te verkeren, is dat regelmatig waargenomen kan worden dat een deel van het
door de overheid verleende productiecrediet door de kolonist wordt aangewend voor het levensonderhoud van zijn familie. Op deze wijze wordt het
moeilijker voor de kolonist om zijn lening af te betalen, waardoor de neiging bestaat weer nieuw crediet op te nemen, etc.

In de ontworpen productieschema's wordt de verbouw van marktgewassen benadrukt. Technische bijstand en credietverlening zijn dan ook vooral op
die gewassen gericht. Daarbij ontstaat de tendens om een gevarieerde aanplant van gewassen voor de eigen consumptie te verwaarlozen.
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Het aspect van de gewassenkeuze is al eerder, bij de analyse van Chayanov'e
denkbeelden ter sprake gekomen. Ook al gaan we ervan uit dat de opbrengsten
in het Amazonebekken beperkt worden door de armoede van de tropische bosbodems, dan nog blijft het onjuist om te veronderstellen dat gewassen die
op de markt het meest opbrengen en volgens kapitalistische maatstaven het
meest rendabel zijn, ook het beste passen bij de vereisten van een boereneconomie. Op een familiebedrijf gaat het er immers om tot een zodanige ge
wassenkeuze te komen, dat de aanwezige arbeid zo optimaal mogelijk wordt in
gezet. Het is in zo'η geval niet functioneel om een gewas te kiezen dat wel
een hoge rentabiliteit per hectare heeft maar waarvoor in het oogstseizoen
arbeiders moeten worden ingehuurd. Gezien de lage solvabiliteit van de ko
lonist kan dan veel beter een gewas gekozen worden dat de aanwezige gezins
arbeidskracht optimaal gebruikt, zodat het niet nodig is om (veel) loonar
beiders in te huren. In combinatie met het feit dat marktgewassen vaak
hogere technische eisen aan de productiemiddelen stellen, leidt dit tot
een situatie waarin de boer crediet zal moeten opnemen.

C. Regelmatig kan men in projecten waarnemen dat grondbezitstitels alleen wor
den uitgereikt indien een bepaald gedeelte van het bedrijf in productie is
genomen. Zo moet de kolonist in Caqueta minimaal 16-17 ha. van zijn in to
taal ?5 ha. bebouwd hebben, voor hij in aanmerking kan komen voor de (op
zichzelf reeds langdurige) procedure ter verkrijging van eigendomspapieren
voor zijn grondbezit. Veelal tracht de kolonist dit te bereiken door het
aanleggen van grasland. Daarbij stuit hij echter op het probleem dat er
crediet opgenomen moet worden om vee aan te schaffen.

Uit het voorgaande kan de volgende conclusie worden getrokken. Aan de ene
kant creëert de Staat door deze maatregelen een situatie waarin de kolonist
er nauwelijks omheen kan om crediet op te nemen, terwijl aan de andere kant
het crediet systeem van de Staat niet goed functioneert. In vele gevallen
wendt de kolonist zich dan ook tot woekeraars of tussenhandelaren in zijn
poging om crediet te verkrijgen, waarbij de laatsten als tegenprestatie
(naast de rente) verlangen de oogst voor een lage prijs te kunnen afnemen.
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Chayanov heeft, in zijn publicaties uitgebreid aandacht geschonken aan het.
functioneren van kapitaal binnen de structuur van de boereneconomie. Het
lijkt, ons daarom nuttig enkele aspecten van de zienswijze van Chayanov,
die van belang zijn voor de situatie waarin vele gedirigeerde kolonisten
zich bevinden, kort weer te geven. Chayanov stelde dat, indien de boer
geheel vrij zou zijn om zijn productie te organiseren, de hoeveelheid te
gebruiken kapitaal afhankelijk zou zijn van het 'on-farm equilibrium': de
'labor-consumer balance'. Dit evenwicht, dat de hoeveelheid en aantal van
de economische activiteiten bepaalt die op het bedrijf plaats vinden,
hangt (behalve van de gezinscyclus) voor een deel af van de kapitaalsin
tensiteit. Is bijvoorbeeld het bedrij fsinkomen laag, dan blijft er weinig
over voor kapitaalsinvesteringen. Kapitaal en 'labor-consumer balance'
zijn volgens Chayanov onderling samenhangende eenheden die in een delicaat
evenwicht verkeren. Verhoging van de kapitaalsintensiteit - te bereiken
bijvoorbeeld door het opnemen van crediet - zal volgens Chayanov evenwel
alleen door de boeren worden nagestreefd indien de nieuwe hieruit resul
terende 'labor-consumer balance' leidt tot een lagere 'labor drudgery' en
een hogere 'demand satisfaction', (θ).
Kr iü een lagere 'labor drudgery' volgens Chayanov doordat bij een verhoging van de kapitaalsintensiteit de intensiteit van de arbeid kan afnemen,
om toch tenminste hetzelfde bruto bedrij fsinkomen te realiseren. Is de
stijging in het bruto bedrijfsinkomen groter dan de jaarlijkse extra uitgaven aan 'capital renewal' (door de hogere kapitaalsintensiteit) en aflossing van het crediet (inclusief rente), dan zal het netto bedrijfsinkomen stijgen en daarmee de 'demand satisfaction'.

Het is volgens Chayanov echter ook mogelijk dat een verhoging in de kapitaalsintensiteit kan leiden tot zowel een hogere 'labor drudgery' als een
lagere 'demand satisfaction'. De economische realisering van de verhoogde
kapitaalsinzet stelt dan zodanige eisen aan de arbeidsprestatie dat het
boven het oorspronkelijke 'on-farm equilibrium' komt te liggen, m.a.w. de
zelfexploitatie van de boer neemt toe. De lagere 'demand satisfaction' ontstaat doordat de toename in het bruto bedrijfsinkomen lager is dan de uitgaven aan aflossing en dergelijke. In zo'n situatie zal de boer niet over-
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gaan tot een verhoging van de kapitaalsintensiteit. Voor de kolonist in
het Amazonebekken bestaat in deze echter nauwelijks keuzemogelijkheid.
Men kan derhalve stellen dat terwijl aan de ene kant de zelfexploitatie
van de kolonist toeneemt (met name door de vrijwel gedwongen credietopname), aan de andere kant de stijging in de 'demand^, satisfaction' niet
evenredig is of zelfs helemaal afwezig kan zijn door de wijze waarop de
kolonist in het credietsysteem terecht komt (woekeraars, tussenhandelaren) en in het algemeen door de moeilijkheden waardoor kolonisatieprojecten gekenmerkt worden (zoals weergegeven in paragraaf VI.2.). Deze situatie wordt versterkt door de ongunstige ruilvoet die bestaat tussen agrarische producten en industriële producten (kleding, schoeisel, e t c ) .
Deze omstandigheid wordt nog een versterkt doordat de hoge inflatie in
de Andeslanden vooral prijsverhogend werkt in de industriële sector, terwijl de prijsverhogingen van de door de kolonisten voortgebrachte traditionele voedselgewassen vaak niet evenredig zijn. De tendens tot een
voortdurende verhoging van de kosten van levensonderhoud zet de kolonist
aan Lot een verhoging van de zelfexploitatie, waarbij de mate waarin arhmdr.mfprwaarde van de agrarische naar de industriële sector wordt overlichi'Vf·] d , si ¡ jgl .

Naast de reeds eerder vermelde factor van het niet-gerealiseerde verwachtingspatroon van de gedirigeerde kolonist ten aanzien van een aantal door
de overheid te verrichten taken, kan in voorgaande een verklaring gevonden
worden voor het hoge verloop in kolonisatieprojecten, in tegenstelling
tot het vrij lage verloop in spontane kolonisatie gebieden.

Het uitgangspunt van de overheid bij het opzetten van kolonisatieprojecten
(het produceren van voedselgewassen voor de nationale markt, waarbij de
kolonist verondersteld werd zelf ook het meest gebaat te zijn) en de wijze
waarop dit in concrete maatregelen vertaald werd, hoeft dus niet persé te
stroken met de behoeften van de kolonist.
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VI.5. Enige beleidssuggesties.

In de vorige paragraaf is getracht om, deels gebaseerd op door Chayanov
ontwikkelde begrippen, het effect van een aantal overheidsmaatregelen te
be/icn in relatie tot hot functioneren van de boereneconomie in kolonisatι<pro )PCIon.

Hiervan uitgaande willen wij tot slot van dit hoofdstuk

traf ht en te komen tot het formuleren van enige beleidsrelevante sugges
ties ten aanzien van een te voeren kolonisatiepolitiek in de Andeslanden.
Hierbij willen wij een drietal thema's onderscheiden: A. de agrarische
kolonisatie en daarmee samenhangend B. de positie van de indigene bevol
kingsgroepen, en C. de ecologische problemen in het Amazonegebied.

A. De eerste suggestie die zich opdringt, na het lezen van voorgaande para
grafen is dat de overheid zich niet meer in gedirigeerde vorm met het
kolonisatieproces zou moeten bemoeien, gezien de hoge (sociale) kosten
die hiermee, o.a. als gevolg van de inefficiëntie van het Staatsapparaat,
gepaard gaan. Deze inefficiëntie vloeit niet alleen voort uit een te grote centralisatie in de organisatie van betrokken instellingen, uit een
ingebouwd vertragingsmechanisme dat elk overheidsinstituut lijkt te hebben
en m l

oen gebrek aan polii icke wil of macht om bepaalde beslissingen te

kunnen nemen, maar is zeker ook een gevolg van misverstanden over de hele
linie die bestaan ten aanzien van het functioneren van een boereneconomie.
De overheid kan er echter niet omheen om zich met het kolonisatieproces
te blijven bemoeien, ten eerste omdat andere wegen om de agrarische problematiek op te lossen geblokkeerd zijn en ten tweede omdat het proces
van spontane kolonisatie gewoon doorgaat. De hierbij betrokken kolonisten hebben recht op een bepaalde mate van steun, terwijl tevens voorkomen moet worden dat de occupatie totaal ongeorganiseerd verloopt.

Er is veel voor te zeggen, dat de overheid m e t meer in directe zin de
agi irische kolonisatie bevordert en tracht te steunen, maar op meer indirecti wij/e. Zoals bekend bevordert de aanleg van wegen naar het Amazonebekken de agrarische kolonisatie in dat gebied. De overheid nu zou de aanleg van die penetratiewegen kunnen bevorderen welke leiden naar gebieden
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in het Amazonebekken die het meest voor kolonisatie in aanmerking komen.
Tevens zou bevorderd kunnen worden dat de kolonisten zich in geconcentreerde vorm vestigen. Daarbij zou de selectie van de kolonisatiegebieden
in elk geval gebaseerd moeten zijn op voordien verrichte bodemstudies,
teneinde de kolonisten geen onaangename verrassingen te bezorgen.
Ook via het oprichten van medische posten en scholen kan de overheid bevorderen dat in bepaalde gebieden de kolonisatie wordt bevorderd.

Een andere belangrijk sturingsmechanisme in deze is de mate waarin kolonisten technische assistentie van overheidswege kunnen ontvangen. In de
bestaande kolonisatieprojecten is deze thans in het algemeen inadequaat.
De frequentie waarmee de deskundigen de kolonisten bezoeken is meestal
erg laag en hun kennis van zaken gewoonlijk gering. Dit laatste is een
rechtstreeks gevolg van de onvoldoende mate waarin tropische landbouwwetenschappen aan de universiteiten in de Andeslanden worden gedoceerd. Er
zou aan deze universiteiten en hogescholen afdelingen moeten bestaan, die
zich speciaal bezighouden met de tropische landbouw in het eigen Amazonebekken. In zo'n situatie kan men ook verwachten, dat de motivatie van de
studenten om in de Oriente te gaan werken, zal toenemen. Zeer belangrijk
is ook het opzetten van experimentele boerderijen in het Amazonegebied
zelf, waar onderzoek verricht kan worden naar diverse aspecten van de
tropische landbouw en veeteelt, zoals de mogelijkheid tot commerciële
houtaanplant. Een andere functie van zo'n onderzoekstation zou moeten
zijn het distribueren van betere kwaliteit zaadgoed. Zo'n experimentele
boerderij zou nog weer een bredere functie kunnen verkrijgen indien het
technici in zich zou verzamelen, die ingezet worden in een gericht oriënteringsprogramma.

Doordat de bodem in de Oriente over het algemeen een middelmatige tot
geringe vruchtbaarheid heeft, gaan vele kolonisten over tot een hak- en
brandcultuur. Elk jaar of elke twee jaar wordt zo'n 2-3 ha. in productie
genomen, waarbij het stukje grond waarop de vorige jaren gewerkt werd
door onkruid overwoekerd wordt. Er vindt op deze wijze geen uitbreiding
van de cultuurgrond plaats, tenzij de kolonist de achtergelaten grond
in grasland omzet.
Wil deze weide echter ook niet door secundaire begroeiing worden overwoekerd dan zal de kolonist er vee op moeten laten grazen en de weide

227

:;tef.'ds vrijwaren van onkruid. Dit is door de geringe kapitaalaccumulatie
hij con hak- en brandcultuur geen eenvoudige opgave. Een ander gevolg van
di; hak- en brandelli Luur i к dat het gevaar voor bodemerosie en -uitputting
v<'rhcM)ft<l wordl..
In e n ori ¡'nl.rr ¡ rij',:>prop,ram /,ou daarom vooral aandacht besteed moeten worden aan de mogelijkheid om permanente vormen van bodemgebruik te introduceren, zoals koffie, cacao en weidegrassen, zodat voorgaande problematiek zich althans niet in die ernstige vorm zullen voordoen. Veel van de
vooral wat armere grond is nog het meest geschikt voor veeteelt. Als aanvulling op het oriënteringsprogram zou de overheid daarom het kopen van
vee kunnen vergemakkelijken en wel door veefokbedrijven op te richten,
waar de kolonist tegen kostprijs vee zou kunnen betrekken.

Zeer belangrijk is echter dat tijdens de opleiding van de agronomen voldoende aandacht besteed wordt aan de eigen aspecten van de boereneconomie.
Zoals gezegd loont het niet om alleen onderzoek te verrichten naar de
in kapitalistische zin meest rendabele gewassen, indien de verbouw ervan binnen de boereneconomie op problemen stuit. (9). Het wordt hoog
tijd dat de agrarische economen en sociologen in de Andeslanden een
ntart maken met het bestuderen vjn de boereneconomie zoals deze bestaat
in het Amazonebekken. Eigenlijk zou dit aan alle voorgaande maatregelen
vooraf moeten gaan, omdat elke overheidsmaatregel op het gebied van agrarische kolonisatie, mede gebaseerd dient te zijn op de uitkomsten van
zo'η soort onderzoek. Genoemd in deze kan worden de credietverlening.
Belangrijk is te weten, wanneer en welk soort crediet aan de spontane
kolonisten verleend kan worden. Onze veronderstelling hierbij is dat
pas bij gebleken stabiliteit de kolonist crediet verleend zou moeten
worden. Deze credietverlening zou dan op eenvoudige wijze moeten geschie
den, waarbij een efficiënte organisatie met betrekking tot het verlenen
van grondbezitstitels een voorwaarde is.

De maatregelen in het kader van de credietverlening kunnen niet los gezien worden van de rol die de tussenhandelaren spelen in de kolonisatiegebieden. De overheidsmaatregelen zouden erop aan moeten sturen hun activiteiten zoveel mogelijk

terug te dringen, vooral die welke aanleiding

geven tot de meest grove vormen van uitbuiting. Bezien zou moeten worden
welke gevolgen het terugdringen van de tussenhandel heeft voor de crediet228

verlening en voor het verhandelen van de agrarische producten. In het ver
lengde hi ervan /ou de overheid verder kunnen overwegen minimumprijzen
to girandpren voor bepaalde (door de kolonisten

geproduceerde) agrarische

μι wis ,οη tpnoindo dp verslechtering van de ruilvoet met industriële proriurtcn trgrri LP gaan. Dit laatste is echter niet eenvoudig te realiseren,
omddl· hior de bflangen van de andere economische sectoren in het gedrang
komen. Immers verhoging van de prijzen voor uit de Oriente afkomstige
landbouwproducten zou inhouden, dat er minder meerwaarde overgeheveld kan
worden vanuit de boereneconomie in de kolomsatiegebieden naar de dominante sectoren. In zo'η geval zouden industriële ondernemers zich gedwongen
zien om de lonen van hun arbeiders op te trekken. Tevens is de vraag in
hoeverre de urbane informele sector de dupe zou worden van agrarische
prijsverhogingen. De mogelijkheden in deze hangen dus erg af van de
politiek-economische situatie en van de soort gewassen waarvoor men een
minimumprijs gerandeert. Voor koffie en cacao zullen de effecten in elk
geval anders zi in dan voor vlees en rijst. Studie naar de waarschijnlijke
i'pvolpfn vin prijsmaatregelen voor de diverse inkomensgroepen is noodzakclijk. UiLerjard moeten de/e maatregelen ingebed zijn in een bredere
onlwikki 1 ιпд jpol11 к k.

H. Hen poed overzirht van de bestaande Indianenproblematiek in het Amazone
gebied kan gevonden worden in de IWGIA-Documenten, met name die van Varese
(1972), Chase Smith (1974) en van Riester (1975). Een beschrijving van de
situatie waarin deze Indianen zich bevinden kan wellicht het beste door
henzelf worden gegeven. Onderstaande citaten vormen een deel van de
"Declaration of Barbados II" van 28 juli 1977:
"In America, as Indians, we are subjected to a two-faced domi
nation: physical domination and cultural domination.
Physical domination reveals itself primarily in the rape of the
land. This rape started with the outset of the European invasion
and continues today. Along with the land, our natural resources
have been destroyed: the forests, the waters, the minerals, the
oil. The land that is left to us has been divided through inter
nal and international borders. Our people have been isolated and
divided, and there have been attempts to create confrontations
among our peoples.
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Ihe phybiral domjnation іь also an economic domination. We are
i>|)l(iilf(l wh< ii wf work lor I he non-Indians who pay us less than
WIMI our work produced. W< arc also exploited in trade, because
wr ar< paid poorly for what we produce (the harvests, the arts
and crafts etc.) and what is sold to us is very expensive. This
domination is not only local or national, but international. The
huge transnational corporations are seeking the land, the resour
ces, the labor force, as well as our produce, and they rely on
the powerful and privileged of the non-Indian society to carry
this out. The physical domination relies on force and violence
that are used against our peoples.
Cultural domination can be considered complete when Western cul
ture, or the culture of the oppressor, has been instilled into
the mind of the Indian, as the only One; and promoted as the
highest level of development. Whereas our very own culture is
(onsidprr'd not really a culture, but only a stage — a low stage
of h irkw.-irdnoss which must be "overcome". The result of this is
Ih« divi ion of th< individuals that make up our people, prima
rily through the systems of education. Cultural domination does
not allow the expression of our culture, or disinterprets it,
and degenerates its expressions".

" As a result of this overall state of domination our people
are divided because we live under three different conditions.
1) The groups that have remained relatively isolated and have
preserved their own cultural modes. 2"! Groups that preserve a
great part of their own culture, but are directly oppressed by
the Capitalist system of economic dependency. 3) That sector
of the population that has been de-Indiamzed through the for
ces of integration and have lost their cultural modes in ex
change for limited economic advantages.
For the first ones the immediate problem is to survive as a
group. For this, it is necessary that their land areas be gua
ranteed. The second group is physically and economically op
pressed, and before anything else they need to regain control
of their resources. The last group has as an immediate task,
the liberation of itself from cultural domination to which it
is subject, and to rescue its very being, its own culture".
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De productiewijze die de Indianengemeenschappen kenmerkt, vereist een
voldoende areaal aan tropisch regenbos om goed te kunnen functioneren.
Het zwervend bestaan van veel Indianengroepen leidt ertoe dat het grootste gedeelte van dit areaal niet zichtbaar geoccupeerd is, doch wel is
opgenomen in de productiecyclus. Dientengevolge komt het regelmatig voor
dat kolonisten zich vestigen of gevestigd worden binnen Indiaans territorium. De conflicten die hieruit voortvloeien worden bijna altijd beslecht
in het voordeel van de kolonist. De Indiaan trekt zich steeds verder terug
in het oerwoud of moet zich onderwerpen aan arbeidsrelaties met (grote)
kolonisten in een gebied dat eens het zijne was.
Een ander directe bedreiging voor het bestaan van de Indianen vormen de
transnationale ondernemingen die, dikwijls geruggesteund door de Staat,
zonder meer in Indiaans territorium penetreren, zichtbaar geoccupeerd
of niet. Ook de Staat zelf is direct verantwoordelijk voor diverse schendingen van Indiaans territorium, met name door diverse wegenbouwprogramma's.
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de aanleg van wegen in het noordoosten van Ecuador (op grondgebied van de Aucas) en in het centraaloostelijk gebied van Perú, als onderdeel van de Carretera Marginal (op
grondgebied van de Amuesha).
De in sommige landen bestaande legalisering ter bescherming van Indiaanse
gemeenschappen is de facto van weinig waarde. Een uitbouw van deze legalisering - zoals in de zin van de 'Declaration of Principles for the
Defense of Indigenous Nations and Peoples of the Western Hemisphere' uit
1977, en in aprii 1978 nog gesteund door een groep vooraanstaande antropologen bijeen op een Amazone-congres in Madison - getuigt dan ook wel
van goede bedoelingen, maar helaas niet van veel realiteitszin. (10).

Eén aspect dat daarbij bteeds weer naar voren komt, is namelijk het creëren van indianenreservaten. Welnu, afgaande op de ervaringen met indianenreservaten in de V.S., waarin de bevolking een volkomen verweesd bestaan
leidt, kan gesteld worden dat dit voor de Latijnsamenkaanse bosindianen
niet de oplossing is.

"The reservation cannot be the answer.
United States experiences with Indian reservations show that
they are not a viable alternative. Indians are not zoological
rarities to be stared at. The argument that Indians survive on
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their reservationb, at least physically is invalid since pre
cisely the contrary is the case. The death rate is higher and
the birth rate lower for reservation Indians than for those not
on reservations (Riester 1975: Chiquitano). These artificial
Indian centres, founded by the dominant society, ruin the Indians
either slowly through the introduction of the by-products of
civilization or more quickly by means of diseases and firearms.
Reservations serve to disguise the fact that the Indians are
robbed of their land, jammed into small and unfavorable areas,
enslaved, exploited and completely manipulated. They are show
windows to ease the bad consciences of the civilized world.
Essentially they are no better than concentration camps".
(Riester, 1975).

Vele antropologen maken ons inziens een vergissing door de redding van
de indianen te zien in hun isolatie. Riester duidt in bovenstaand citaat
treffend aan waar dit toe leidt.
De leefwijze van de indianen maakt het de representanten der dominante
economische sectoren niet moeilijk om zich land toe te eigenen dat aan
indiaanse stammen toebehoort. Een van de weinige kansen voor de india
nen om als groep te overleven is waarschi]nlιjk dan ook gelegen in een
verandering van hun leefwijze, zodanig dat deze leidt tot een meer zicht
bare en intensievere benutting van het territorium voor landbouw en/of
veeteelt. Ongetwijfeld betekent dit een ingrijpende wijziging van de leefen denkwereld van de bosindianen, een verandering die niet van vandaag op
morgen gerealiseerd kan worden. De functie van de antropoloog in deze kan
heel belangrijk zijn. Hij kan zijn kennis van de indiaanse cultuur aan
wenden om het veranderingsproces te begeleiden en om vervreemdingseffec
ten te voorkomen. Immers, het moet vermeden worden de indiaan te vervreem
den van zijn cultuur, teneinde hem daarmee een gemakkelijker prooi te ma
ken voor de dominante cultuur. Daarom moet het veranderingsproces zo voor
zichtig en evenwichtig mogelijk verlopen.

Terugkerend naar het thema van de door de overheid te voeren kolonisatie
politiek, ligt de conclusie voor de hand dat de overheid moeite dient te
doen om de spontane kolonisten zoveel mogelijk in die gebieden te laten
vestigen waar de minste kans bestaat dat de indianenstammen in voornoemd
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veranderingsproces worden gestoord. Of dit in de praktijk tot de mogelijk
heden behoort, zal moeten worden afgewacht. Onvoorwaardelijk optimisme is
hier niet op zijn plaats.

C. Het derde thema dat in deze paragraaf nog aangestipt dient te worden is
dal van de ecologische gevolgen van een voortgaand kolonisatieproces.
[Jr n j k r flora van het tropisch regenwoud doet vermoeden dat men in het
Лта/onegcbird te maken hoeft met e( η /oer

vruchtbare bodem. Het tegen-

rlorl ts echter het geval. De bodems van een tropisch regenwoud zijn
over het algemeen van een lage vruchtbaarheid (alluviale en vulcamsche
bodems daargelaten). De weelderige plantengroei is slechts mogelijk
dankzij het specifieke functioneren van het ecosysteem van een tropisch
bos.

Door de hak- en brandcultuur, die vele kolonisten erop na houden, wordt
dit systeem echter verstoord. Het micro-klimaat wordt gewijzigd en de bo
dem staat rechtstreeks bloot aan zonlicht en neerslag, waardoor de ero
sie en uitspoeling toenemen. Bovendien komt er dan veel minder afgestor
ven plantenmatenaal ter beschikking, zodat de aangeplante gewassen het
moeten doen met het weinige dat de bodem aan voedingsstoffen biedt. Het
verbranden van de bomen leidt bovendien tot het vernietigen van allerlei
micro-organismen die nodig waren om voedingsstoffen uit het afgestorven
plantenmatenaal vrij te maken. Het gehalte aan organisch materiaal in
de bodem daalt dientengevolge snel bij verwijdering van de oorspronkelijke
vegetatie. Daarmee dalen ook de oogstopbrengsten, zodat de kolonist na
een of twee jaar gedwongen is om een nieuw stuk tropisch regenwoud te
ontginnen, temeer daar onkruid steeds krachtiger de gewassen dreigt te
overwoekeren. Het oorspronkelijke perceel heeft minstens zo'n 12-20 jaar
nodig teneinde voldoende geregenereerd te zijn om weer voor een of twee
jaar als landbouwgrond dienst te kunnen doen. Indien de kolonist in het
bezit zou zijn van een grote hoeveelheid land en per jaar één ha. tegelijk
zou bebouwen, dat zou het systeem van shifting-cultivation zonder problemen kunnen functioneren. Het is echter duidelijk dat voor de kolonist
de zaak geheel anders ligt. Hoewel hij vaak over een beperkte oppervlakte
land beschikt, is hij om in zijn levensonderhoud te voorzien, gedwongen
om meerdere hectaren per jaar te bebouwen. Het gevolg is dat de rustperiode in veel gevallen te kort is.
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Een ander aspect van de shifting cultivation is, dat dit systeem een
zodanige inzet van arbeidskrachten vereist dat er een limiet gesteld
wordt aan het aantal hectaren dat per productiecyclus door de kolonist
bebouwd kan worden (meestal 2 - 4

ha.). Daardoor dreigt de kolonist

op hetzelfde economische niveau te blijven.

Het is dus zaak om te zoeken naar de mogelijkheden van permanente cultures, die kunnen gedijen op de arme tropische bosbodems, waarbij de nadelen die kleven aan een monocultuur echter niet uit het oog verloren mogen
worden. Ook kan men trachten door een goede vruchtwisseling de verslechtering in de bodemkwaliteit tegen te gaan, daar het gebruik van kunstmest
voor de kolonist economisch niet haalbaar is. Op de noodzaak om in deze
onderzoek te verrichten is reeds eerder gewezen.

Steeds meer kan men in de instituten die zich met kolonisatie bezighouden de mening beluisteren dat de beste oplossing voor voornoemde problemen ligt in het creëren van grasland daar dit minder eisen aan de bodemkwaliteit stelt dan andere permanente cultures en de bodemverarming afrrmt. Dn mogelijkheden in deze moeten echter niet overschat worden.
Het probleem van het onkruid dat vanuit het omringende bos de weide overwoekert, blijft bestaan, zeker indien men geen koeien heeft om de weide
af te grazen. Een ander probleem is dat de weiden in de vochtige tropen
door de geringe bodemkwaliteit een betrekkelijke lage voedingswaarde hebben. Deze voedingswaarde zou verhoogd kunnen worden via bemesting, doch
dit is vanzelfsprekend kapitaalsintensief. Eenzelfde bezwaar kleeft aan
het bijvoederen van runderen.

Indien de overheid zou overgaan tot het bevorderen van grootschalige kapitalistische veeteeltbedrijven

dan is het vrijwel zeker dat deze zich

voornamelijk op de export zullen richten (onder andere vanwege de beperkte binnenlandse koopkrachtige vraag), zodat de nationale voedselvoorziening daarmee niet gediend is. Daar komt bij dat de aard van deze
bedrijven slechts een geringe ontwikkeling van de werkgelegenheid in het
Amazonegebied toelaat, (il). De mogelijkheden van runderteelt op grote
schaal, en van alternatieven zoals het buffelproject in Bolivia, dienen
daarom nauwkeurig bekeken te worden, indien de kolonisatiepolitiek zich
in deze richting 7,ou .¿aan ontwikkelen.
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Induri dt (Іі егье Ama/ori« landen ¿ouden besluiten tot het op grote schaal
bevorderen van veeteelt in het Amazonegebied, dan zijn er tal van ecologen, waaronder Sioli en Irwin, die de toekomst van het Amazonegebied somber inzien. Wat ontbossingen op grote schaal voor de bosindianen zullen
betekenen daarover hoeft niet uitgeweid te worden. De kansen van de indianen om als groep voort te bestaan worden hiermee gereduceerd tot nul.
Voor de planten- en dierenwereld betekent de grootschalige ontbossing dat
tal van soorten zullen uitsterven, zonder dat men überhaupt van hun bestaan heeft afgeweten. Ook zullen de ontbossingen leiden tot overstromingen, terwijl als gevolg van de sterke bodemverhitting woestijnvorming kan
gaan optreden, zoals nu reeds in Perú en Bolivia op kleine schaal het geval is. De zware machines die bij het rooiwerk ingezet zullen worden, vernietigen de structuur van de bovenste bodemlaag, waardoor de kans op bodemerosie wordt vergroot. De effecten van een ontbossing op grote schaal
op het zuurstof- en koolzuurgehalte van de atmosfeer zijn Moeilijk in te
schatten qui intensiteit, dorh zijn in ieder geval negatief.

D P conflusip kan zijn dat het niet verstandig lijkt om van overheidswege
te besluiten om in de Oriente op grote schaal het opzetten van veeteeltbedrijven to bevorderen. Dit zou verstrekkende negatieve ecologische gevolgen kunnen hebben, temeer daar tot nu toe nog veel te weinig bekend is van
de bodemgesteldheid. (12). Op korte termijn lijkt alleen kleinschalige
veeteelt, waarbij voldoende bosreserves in stand worden gehouden, tot
de verantwoorde mogelijkheden te behoren, waarbij van te voren goede bodemstudies verricht zullen moeten worden. Ook op andere terreinen is
agrarisch onderzoek onontbeerlijk. Er zijn nog tal van probleemvelden
waarover weinig informatie bestaat, met name over de mogelijkheden van
vruchtwisseling en over de gevaren van monocultuur, vooral die van boomcultures. Goede kennis van de mogelijkheden en beperkingen die het milieu biedt, zou er in belangrijke mate toe kunnen bijdragen dat de negatieve effecten van agrarische kolonisatie op grotere schaal zoveel mogelijk beperkt zullen blijven en dat de kolonisten in de Oriente een kans
krijgen een redelijk bestaan op te bouwen. Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor de overheid, die zich naar onze opvatting vooral indirect met het kolonisatieproces zou moeten bezighouden.
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HOOFDSTUK VII.

DE POSITIE VAN HET AMAZONEGEBIED IN HET REGIONALE
OVERHEIDSBELEID.

In het voorgaande hoofdstuk zijn de kenmerken en de achtergronden behand< ld van de kolonisatiepolitiek die in het Amazonegebied wordt uitgevoerd.
Ken aantal ruimtp]i|ke aspecten van deze politiek kwam

daarin reeds aan

do onjf, /oals de opzet om via kolonisatieprogramma's de migratie vanuit
hrl platteland naar de grote centra te verminderen, en de meerwaarde—over
heveling naar het centrum via de handel tussen het Amazonegebied en de stedelijk-industnele gebieden. In dit laatste hoofdstuk zal getracht wor
den de ruimtelijke focus ten aanzien van het Amazonegebied te verbreden
door een analyse van de positie die dit gebied inneemt in de regionale
ontwikkelingsstrategie van de diverse Andeslanden in de jaren zeventig.
Hierbij zullen in de eerste plaats de specifiek ruimtelijke dimensies
in het overheidsbeleid belicht worden door middel van een analyse van de
betreffende gedeelten van de nationale ontwikkelingsplannen. Tevens wordt
aandacht besteed aan het ruimtelijk investeringsbeleid van de overheid.
De aard van het datamateriaal

doet echter een aantal problemen rijzen.

Ten eorste zijn gegevens betreffende regionale overheidsinvesteringen
nul

in .il le Ande,landen voorhanden. In Colombia bijvoorbeeld hebben de

ι nl fii(l< nr ia • on с orni ьаг ia·, van do Oriente geen officiële status in de
nationale statistieken. Zij zijn in sommige publicaties hoogstens terug
te vinden onder de categorie 'resto del pais'. In Ecuador waren ten tijde
van ons verblijf geen regionale investenngscijfers bekend; in dit geval
is getracht om vervangende variabelen te vinden.

Een tweede probleem dat zich voordoet, is dat de gegevens die er zijn
bijna uitsluitend de voorgenomen overheidsinvesteringen betreffen doch
nauwelijks de werkelijke gedane. Diverse projecten kunnen tijdens de
uitvoering van het ontwikkelingsplan weer van de lijst worden afgevoerd,
zodat het beeld van de overheidsinvesteringen er in de praktijk anders
kan uitzien dan oorspronkelijk was gepland.

Een derde probleem is dat die paragrafen in de nationale plannen welke
de ruimtelijke dimensies in het beleid belichten, vaak bijzonder summier
/ijn. Alleen Perú vormt hierop een gunstige uitzondering. Waar dit probloem zich voordoet, hebben W Ï J getracht op een meer indirecte wijze de
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positie van de Oriente in de overheidsplanning te omschrijven, namelijk
door zo goed mogelijk in te schatten welke effecten bepaalde centrale
kenmerken van de nationale sectorale planning voor de Oriente zouden
kunnen inhouden.

Λ in d< \\ ind van de firpresenteerdc informatie zullen conclusies worden
getrokken I en aanzien van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van
hot Amazonegebied. Tevens zal verband worden gelegd met diverse regio
nale ontwikkelingstheorieën. Tenslotte zal nog aandacht besteed worden
aan het onlangs tot stand gekomen 'Amazonepact'.

VII.l. Colombia.

Het nationale ontwikkelingsplan voor het begin van de jaren zeventig
(1969-1972) werd door het Departamento Nacional de Planeación (DNP) nog
ontworpen vóór de verkiezingen van 1970.
Deze brachten een krappe overwinning voor de Conservatieve partijleider
Misael Pastrana op de partij van Rojas P i m l l a , de Alianza Nacional
Popular. Verkiezingsanalyses wezen uit, dat 60-65% van de lagere econorm sehe klasse op de ANAPO gestemd had, dit is maar liefst tweederde
van de urbane bevolking. Onder andere om deze ANAPO-stemmers voor de regeringspartij te winnen, werd een nieuwe richting aan het nationale ontwikkelingsbeleid gegeven, die zou moeten leiden tot een hogere welvaart
voor de laagste urbane klasse

(Sloan, 1973,

p.51).

Het ontwikkelingsplan 1969-1972 van Pastrana's voorganger kwam m e t ter
discussie in het Congres en werd vervangen door een nieuw plan, dat in
1971 gepubliceerd werd door het DNP. De filosofie daarachter

was af-

komstig van de voornaamste adviseur van het DNP, de Canadees Lauchlin
C u m e.
Zijn filosofie ten aanzien van het probleem van onderontwikkeling, niet
alleen in Colombia maar in het algemeen in de Derde Wereld, hield in,
dat dit veroorzaakt wordt door een onvoldoende vraag. Deze 'lagging
demand' hangt vervolgens weer samen met open en verborgen werkloosheid
en met een ongelijke verdeling van het nationale inkomen. De vraag dient
daarom gestimuleerd te worden, echter zonder de inflatie te verhogen en
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zonder de betalingsbalans in problemen te brengen. Om dit te bereiken
heeft Currie maatregelen voorgesteld op een viertal gebieden. Ten eerste
zou er geïnvesteerd moeten worden ten behoeve van de urbane ontwikkeling,
vooral in de woningbouwsector. Ten tweede zou er gestreefd moeten worden
naar een verhoging van de export. Ten derde zou men de agrarische productiviteit moeten verhogen en zou een snellere procedure voor landverdelinp, tot stand moeten komen. Daardoor zou er een verhoging van het
inkomen in de agrarische sector plaats vinden en zou de concurrentiepositie van de agrarische exportproducenten verbeteren; dit alles heeft
dan weer een toename van de vraag tot gevolg. Tenslotte zou een progressief belastingstelsel ingevoerd moeten worden, dat tesamen met een uitbreiding van de sociale dienstverlening diende te leiden tot een meer
gelijke inkomensverdeling'Catanese, 1973; Sloan, 1973).

Centraal in het ontwikkelingsplan van 1971 stond de urbane woningbouw.
Dit betekende een directe koerswijziging in vergelijking met voorgaande
nationale plannen. (1).
Werd woningbouw in voorgaande plannen nog beschouwd als een vorm van
sociale consumptie, door Currie wordt deze investeringssector

gezien

als de motor van ontwikkeling. De redenering hierbij is als volgt: grotere investeringen in de woningbouw verhogen de werkgelegenheid; dit
betekent een verhoging van het inkomen voor de lagere sociaal-economische
klasse, hetgeen leidt tot een grotere koopkrachtige vraag en een hogere
marginale spaarquote.

Essentieel hierbij is natuurlijk de vraag waar de initiële besparingen
vandaan komen om de investeringen in de woningbouw te financieren. In
1970 immers bedroegen de privébesparingen

slechts 1-2% van het Bruto

Nationaal Product. De reden hiervan ligt voor de hand, gezien de bankrente van Λ% en een inflatie van lb%.

Teneinde de besparingen op 8-10%

van het BNP te kunnen brengen, introduceerde de Pastrana-regering in
1972 daarom een nieuw type bankrekening die de belegging voor een groot
deel tegen inflatie zou beschermen. Als gevolg hiervan stegen de privébesparingen in 1972 met 38% (Sloan, 1973,

p.62).

Concreet zou de overheidsbemoeienis met de bouwnijverheid bestaan uit
technische en financiële assistentie aan vooral de armere urbane bevol239

kingsgroepen die hun huisvestingsituatie wilden verbeteren (met andere
woorden: het bevorderen van doe-het-zelf programma's). In een artikel
\¡it

1973 karakt-eriCH rrt SLoan dp rssentie van dit ontwikkelingsplan als

(»η "hum in ι I K ГО.К t ι on lo ECLA '^ statistical growth models of the
<

I

early 1 )60 <-". Tegelijkertijd constateert Sloan echter terecht dat deze
benadering de macht van de élite in Colombia m e t aantast.

Op basis van voorgaande beschouwing over enige inhoudelijke aspecten van
het nationale plan van 1971-1974 ligt de conclusie voor de hand dat de
Oriente nauwelijks mee heeft kunnen profiteren van een beleid, dat zich
primair richtte op een verhoging van de urbane investeringen en de ontwikkeling van de agrarische exportsector. Om te verduidelijken in hoeverre dit beleid gevolgen heeft gehad voor de positie van de Oriente is
in de volgende tabel onder andere een overzicht gegeven van de regionale
concentratie van overheidsinvesteringen, in verhouding met de regionale
bevolkingsconcentratie; dit is gedaan met behulp van een eenvoudige
maat, de proportionaliteitsratio P.

(2).

De jaren waarvoor de ratio berekend werd, 1970 en 1974, zijn achtereenvol p.ons het eerste en het laatste jaar van de regeringsperiode van Pastrana. Naast de P-ratio zijn per legio nog weergegeven de bijdrage per
capita aan de nationale schatkist

en de absolute overheidsinvestering

per capita. De indeling in regio's is analoog aan die welke in hoofdstuk
I voor Colombia werd gegeven.

TABEL XXII. HET REGIONALE INVESTERINGSPATROON IN COLOMBIA; ENIGE
INDICATOREN (1970, 1974).
Jverheidsinvestennïen/cap.
1970(gepland) 1974(gerealiseerd)yoor 1974
in pesos
Pere. P-ratio Pere. P-ratio
Overheidsinvesteringen

REGIO

Carab. kustgebied 19.6
Pacif. kustgebied
Andesgebied
Oriente

1.08

18.θ

1.0

585

2.3

1371

261

557

1258

1111

776

2.1

1.75

2.2

68.9

0.88

72.6

0.94

9.4

3.0

6.4

1.9
>
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Bijdrage/
cap. aan de
nationale
schatkist voor
1974 in pesos
749

COLOMBIA
CAflAjB KUSTGEB
La Guajira
Magdalena
Atlántico
Cenar
Bolivar

PACIF

KUSTbEB

ANDESGEB
Antloqula
N de Santander
Santander
Boyacá
Cundínamarca
Caldas
Risaralda
Qu indi o
Tolloa
V del Cauca
Cauca
Hulla
Narlno

ю

29

12
2Θ

27

25

OPIEWTE
Putunayo
Amazonas
Caquttá
Vaupéa
Veta
Guainla
Vichada
Arauca
Níet opgenonen
Bopotá D E
S
en Providencia

Andrés

(Bronnen: Voorgaande tabel bevat bewerkte gegevens uit de volgende
publicaties: Departamento Nacional de Ріапеасібп, 1977-b, en Mertins,1977.
Verder werd materiaal bewerkt afkomstig uit de Ley de Presupuesto 1970,
ons ter beschikking gesteld door het DNP. De Oriente omvat in deze tabel
allo intendencias en comisarias, alsmede het Departement Meta. )

In deze tabel valt met betrekking tot de Oriente een aantal zaken op.
Te constateren valt dat de in 1974 gerealiseerde P-ratio veel lager was
dan de voor de periode 1970-1974 geplande P-ratio. Niettemin blijft deze
ratio, in vergelijking met de ratio voor het Caraïbisch kustgebied en die
voor het Andesgebied, hoog. Dit komt ook tot uitdrukking in de hoogte van
de overheidsinvesteringen per capita. In vergelijking met de andere regio's
zijn deze investeringen voor perifere gebieden als de Oriente en het Pacifisch kustgebied het hoogst. Bovendien is het bedrag dat aan overheidsinvesteringen deze regio's binnenkomt hoger dan het bedrag dat weer terugvloeit in de Staatskas via belastingen; het omgekeerde is het geval voor
het Andesgebied en de Caraïbische kustvlakte. Op dit feit wordt in de
DNP-publicaties met trots gewezen. Echter met uitzondering van Meta behoorde het inkomen per capita in de Oriente in 1974 tot de laagste in
Colombia. Het investeringsbeleid tussen 1970 en 1974 heeft de positie
van de Oriente relatief doen achteruitgaan.

De vertegenwoordigers van de Liberale Partij Lleras Restrepo en Lopez
Michelsen waren gekant tegen de planningsfilosofie van de Pastrana-regering, een houding waaraan een stuk opportunisme wel niet vreemd zal zijn
geweest. Te verwachten viel dan ook, dat toen de verkiezingen in 1974
in het voordeel van Lopez Michelsen waren uitgevallen, een verandering
in het planningsbeleid zou optreden. Waaruit deze concreet bestond, kan
worden verduidelijkt aan de hand van het ontwikkelingsplan voor 1975-1978,
getiteld "Para Cerrar la Brecha" (lett. "Voor het Overbruggen van de Kloof").
We beperken ons hierbij in eerste instantie tot de voorgestelde agrarische
politiek.

In dit laatste nationale plan wordt geconstateerd, dat de agrarische
sector

minder stimulans gekregen heeft dan de andere economische secto-

ren, terwijl gesteld wordt dat investeringen in de agrarische sector 80%
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meer werkgelegenheid genereren dan investeringen in de industriële sector
en 40% meer dan investeringen in de urbane bouwnijverheid. Dit laatste is
een opvallende constatering in vergelijking met de ideeën van het vorige
regimi .

Ili ι onl wikkt J ι ngsplan vtrdeell· de agrarische sector in twee subsectoren,
nl. de traditionele sector en de moderne sector. De voorgestane politiek
ter ontwikkeling van de traditionele sector valt uiteen in twee delen: de
landhervorming en het program voor integrale rurale ontwikkeling (het
Programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI). Over de landhervorming is
men in het plan snel uitgesproken, vanwege de 'daaraan verbonden pragma
tische bezwaren' (onder andere wordt gesteld, dat de landverdeling en
integratie van minifundia te duur is). Het plan voor de DRI valt binnen
het kader van het Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, waarin als
uitgangssituatie gesteld wordt dat 60% van de kinderen onder de vijf
jaar lijdt aan ondervoeding. Als belangrijke redenen voor deze situatie
worden genoemd: het gebrek aan inkomen (de vraagzijde) en de lage opbrengst
op marginale landbouwgronden (de aanbodzijde). Dit laatste nu zou voor een
d^el /ι¡n

op te lossen via de DRI. Het plan zou zich daarbij vooral moc-

1rn richUn op gebieden met een hoog ontwikkt'lingspotentieel, dat nog
rnrt oerdnr is aangeboord doordat overheidsinvesteringen te weinig in
die richting gestimuleerd werden. Dit is volgens het plan met name het
geval in bepaalde districten in Córdoba, Sucre, Boyacá en Santander. De
gebieden met tropisch regenwoud in de Oriente blijven hierbij geheel
buiten beschouwing, want het gaat vooral om zones met een hoge bevolkingsdichtheid.
Centrale aspecten van de DRI zijn: onderzoek en diffusie van agrarischtechnische kennis, credietverlemng, afzetbevordering van agrarische producten en de ontwikkeling van de fysieke en sociale infrastructuur. Van
de overheidsuitgaven in het kader van de DRI wordt voor de eerste drie
aspecten 60% en voor de laatste 40% gereserveerd. De taken voor de verschillende erbij betrokken organen worden opnieuw omschreven, zoals in
het geval van het INCORA reeds in hoofdstuk II werd aangeduid.

De moderne tak van de agrarische sector moest volgens genoemd plan ook
worden bevorderd, doch niet via zo'η vastomlijnd plan als voor de tra
ditionele sector.
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Men zou verwachten, dat deze sectorale politiek zou doorklinken in dat
onderdeel van het nationale plan, dat specifiek handelt over de regio
nale ontwikkeling. Wanneer men echter dat gedeelte analyseert, blijkt
er inmiddels een verschuiving van de focus te zijn opgetreden. Als voor
naamste probleem van de regionale politiek wordt daar opgevoerd de urba
nisatie. Daarbij gaat het er om een zodanige mate van verstedelijking te
verkrijgen, dat deze bijdraagt tot een snelle economische groei, zonder
dat zij leidt tot hoge sociale kosten (in de stad). Verondersteld wordt,
dat steden diffusiecentra zijn van modernisatie en via hun markt- en
dienstverlenende functie een verzorgende taak vervullen ten opzichte van
het achterland. Men ziet hierbij echter als probleem, dat door een toe
nemende urbane concentratie de kleinere centra van voornoemde taken ont
heven worden, zodat bepaalde delen van het platteland slechter verzorgd
raken. Gevolg is dan dat er weer een verhoogde migratie naar de grote
stad ontstaat. De regionaal-urbane politiek moet zich volgens het plan
1975-'7Θ dan ook richten op het in goede banen leiden van de interne ont
wikkeling van de grote steden (vermindering van congestieproblemen, mar
ginaliteit, etc.) en voorts pogen de migratie vanuit het platteland meer
te richten op de middelgrote centra.
Ook uit andere publicaties van liet planmngsinstituut blijkt duidelijk,
dat het groeipoolconcept van Perroux aan voorgaande ideeën ten grondslag
heeft gelegen, een concept echter dat m

de vakliteratuur inmiddels uit-

gebreide kritiek heeft geoogst. (3). In de regionale ontwikkelingspolitiek zoals deze in het plan '75-'78 gestalte heeft gekregen, is er voor
perifere gebieden nauwelijks enige actieve aandacht. De nieuwe regionalisenngsvoorstellen zoals die in 1977 in een DNP-publicatie naar voren
zijn gekomen, duiden op een verdere uitbouw van de groeipoolgedachte.
Daarbij valt op dat géén van de groeipolen zich bevindt in het tropisch
regenwoudgebied van de Oriente.

Ter evaluatie van deze planningspolitiek zijn er nog geen data ter beschikking, doch zowel uit de opzet van de DRI als uit de locatie van de
groeipolen mag worden geconcludeerd, dat de ontwikkelingskansen van de
Oriente niet optimistisch ingeschat moeten worden.
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VII.2. Bolivia.

In Bolivia zag het eerste nationale ontwikkelingsplan pas in 1962 het
licht (Plan Nacional de Desarrollo Económica y Social 1962-1971). De uitоеппд ervan werd echter diverse malen verstoord door regeringswisselin
gen. Via een staatsgreep in 1964 werd Paz Ebtensorro afgezet en opgevolgd
door René Barnentos. Deze laatste kwam in 1969 om het leven bij een helikopterongeluk, waarvan de juiste toedracht nooit precies bekend is geworden. Barnentos werd opgevolgd door generaal Ovando, die aarzelend een
wat minder rechtse koers aanhield. Linkse groeperingen namen eind 1970
de macht over en schoven generaal Torres als president naar voren. Lang
heeft Torres m e t kunnen regeren. In 1971 namelijk voerden rechtse elementen in de strijdkrachten een putsch uit en werd generaal Banzer president
van de republiek. Men kan zich voorstellen dat van het consistent volgen
van het nationale plan 1962-1971 weinig terecht kon komen.

Tussen 1963 en 1970 zijn er nog wel een paar tweejaren

plannen geformu-

leerd en twee zogenaamde operativos. Vermeldenswaard voor deze periode
is nog, dat in 1970 een nieuw nationaal ontwikkelingsplan werd gepubliceerd, getiteld "Estrategia Socio-hronómu a

del Desarrollo Nacional

1971-]991". Deel 1 van dit plan bevat een uitstekende beschrijving van de
sociaal-economische situatie in Bolivia, waarin onder andere nadruk wordt
gelegd op de externe afhankelijkheid van dit land. Dit nationale plan werd
echter in 1971 onder Banzer weer afgevoerd, waarbij het betreffende deel 1
zelfs geheel uit de roulatie werd genomen. Het Banzer-regime gaf reeds

m

1971 een soort van nationaal 'nood'-plan uit, het 'Programa Nacional de
Emergencia de República'. Dit bestond voornamelijk uit een serie projecten, geformuleerd aan de hand van korte termijn doeleinden, zoals vermindering van de werkloosheid en reactivering van de economie. Tot het opstellen van een coherent meerjarenplan kwam het bewind pas in 1976 in de
vorm van het Plan Nacional 1976-1980.

Alvorens in te gaan op de positie van de Oriente in dit ontwikkelingsplan, dienen eerst nog enige algemene opmerkingen te worden gemaakt ten
aanzien van de plaats die de Oriente inneemt in de sociaal-economische
structuur in Bolivia. (4).
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Van de Orientale departementen Santa Cruz, Beni en Pando nemen de laatste
twee eenzelfde perifere positie binnen Bolivia in als de Oriente in Colombia. Santa Cruz echter heeft een afwijkende plaats. Dit gebied vormt binnen het Boliviaanse economische bestel zowat de enige dynamische regio.
De economische ontwikkeling van Santa Cruz is eigenlijk begonnen na het
tot stand komen van de wegverbinding met Cochabamba in 1955. De stad
Santa Cruz groeide toen van een inwoner aantal van 41.500 in 1951 naar
250.000 in 1975 (Beetstra, 1977). De urbane regio Santa Cruz heeft veel
industriële vestigingen, zoals suikerraffinaderijen, olieraffinaderijen,
voedselindustrieën en houtbewerkingsbedrijven. In vergelijking met de
andere departementen in Bolivia heeft Santa Cruz het hoogste Bruto Regionaal Produkt per arbeidskracht, de hoogste kapitaalsintensiteit en
het hoogste inkomen per arbeider. De geringe groei die nog te constateren is in de nationale agrarische sector wordt in feite bijna geheel teweeg gebracht door de commerciële bedrijven in Santa Cruz, die met moderne technieken (welke tevens het ecologisch evenwicht verstoren!) de
bodem bewerken.
De economische positie van Santa Cruz wijkt dus sterk af van de andere
Orientale departementen in Bolivia, die overeenkomen met het beeld van
de perifere positie van de Colombiaanse Oriente, dat we eerder geschetst
hebben. Het hoeft weinig betoog dat de royalties van de olie- en gasexploitatie in Santa Cruz natuurlijk van groot belang zijn ter verklaring
van de economisch overheersende positie van deze regio.

In het Resumen del Plan Nacional 1976-1980 staat vermeld aan welke drie
vereisten de ruimtelijke structuur in Bolivia zou moeten voldoen. Ten
eerste moet de ruimtelijke structuur een zodanige agglomeratiegraad bezitten dat de economie (met name de dienstverlening) efficiënt kan functioneren. Ten tweede moet er een efficiënte occupatie van het nationale
territorium zijn door middel van een integraal gebruik van natuurlijke,
sociale en economische hulpbronnen

en ten derde moet de ruimtelijke or-

ganisatie de economische integratie van het land vergemakkelijken. Geconstateerd wordt vervolgens, dat het voldoen aan de eerstgenoemde functie
bemoeilijkt wordt door de mate van bevolkingsspreiding en door de geringe
koopkracht. Tevens wordt opgemerkt, dat de grote centra niet organisch
geïntegreerd zijn met hun achterland, zodat diffusie van innovatie vanuit
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het centrum bemoeilijkt wordt. Ook tussen de centra onderling (La Paz,
Cochabamba en Santa Cruz) vindt weinig uitwisseling plaats van producten
en productiefactoren.

Volgens h M

Plan vertoont met uitzondering van La Paz (door de morfolo-

gische situering) geen van de grote steden echter een pathologische groei.
De ruraal-urbane migratie kan dus bevorderd worden, zodat een functioneel
en hiërarchisch urbaan systeem zal ontstaan. Met behulp van diffusie vanuit dit urbane systeem kunnen de 'sociaal-economische grenzen' naar perifere zones uitgebreid worden. De prioriteiten, die op korte en middellange
termijn gesteld worden, zijn daarom: het consolideren van de centrale ontwikkelingsas La Paz-Cochabamba-'-Santa Cruz (inclusief de aftakkingen naar
Oruro-Potosi-Chuquisaca-Tarija) en het vestigen van groeipolen in de strategische gebieden. Op lange termijn wordt gestreefd naar een systematische
occupatie van het gehele land, vooral van de grensgebieden. De groeipolen,
die ontwikkeld zullen worden, zijn Villamontes in het zuiden (alwaar een
agro-industrieel complex de motor van ontwikkeling zal moeten worden),
Abapó-Izozog ten zuiden van Santa Cruz

(waar een groot irrigatieproject

in uitvoering is), een centrum in het noordwesten ter stimulering van de
agrarische sector (onder ander via het opzetten van houtverwerkende bedrijven) , een kern in het zuidwesten (op basis van ontginning van de
salares, de droogvallende zoutmeren) un tenslotte Mutún bij de Braziliaanse grens (op basis van een ijzer- en mangaanindustrie).

Zoals gewoonlijk in de discussie over groeipolen de vraag is, gaat het
erom of en in hoeverre zij de economische ontwikkeling van het achterland
daadwerkelijk kunnen versnellen. In het geval van de belangrijkste groeipool Mutún wijst Beetstra (1977) er terecht op, dat de afzet van het gewonnen ijzererts en mangaan voornamelijk richting Brazilië en Argentinië
zal geschieden, omdat de markt van Bolivia te klein is voor een voldoende
afname en bovendien de verbindingen tussen Mutún en de belangrijkste centra in Bolivia bijzonder gebrekkig zijn. De levendige interesse van Brazilië in deze groeipool blijkt uit het feit, dat de financiering voor een
groot deel met Braziliaanse leningen tot stand komt.

Het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van de agrarische sector wordt in het
Plan Nacional 1976-1980 slechts summier behandeld. Geconstateerd wordt,
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dat deze sector gekenmerkt wordt door een dualisme tussen enerzijds de
commerciële agrarische bedrijven (in de regio van Santa Cruz) en anderzijds de minifundia gekarakteriseerd, c.q. in hun ontwikkeling geremd
door een lage productiviteit, veel verborgen werkloosheid, weinig irrigatie, slechte secundaire wegen, weinig dienstverlening en een monopoliepositie van de tussenhandelaren. De maatregelen ter ontwikkeling van
de agrarische sector betreffen derhalve: het opzetten van projecten in
de gebieden met een comparatief voordeel dankzij aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen (dit zou het geval zijn in bepaalde gebieden van
de Altiplano en de Valles) , het bevorderen van de traditionele communautaire organisaties, het concentreren

van de bevolking in kleine dienst-

verlenende centra en tenslotte het bevorderen van de afzetkanalen tussen
deze centra en de hogere 'polen'. Ook hierbij speelt de verwachting, dat
via een hiërarchisch urbaan systeem een diffusie van technische innovaties
zal plaatsvinden, een belangrijke rol.
In hoeverre heeft het hier besproken regionale ontwikkelingsbeleid nu
doorgewerkt in de regionale spreiding van de overheidsinvesteringen? In
de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de P-ratio's van diverse soorten overheidsinvesteringen, vergeleken met de P-ratio's voor de
privé-investeringen over de periode 1972-1976. Helaas was het niet mogelijk om cijfers te geven van de regionale spreiding van de overheidsinvesteringen voor de periode 1972-1976, daar voor de jaren voorafgaand
aan 1976 geen departementaal geaggregeerde investeringsdata bestaan. Wel
bestaat dit materiaal voor de privé-investeringen.
TABEL XXIII. HET REGIONALE INVESTERINGSPATROON IN BOLIVIA; ENIGE
INDICATOREN (1972-1976; 1976-1980).
Geplande over- Investeringen INI-investerin •
heidsinveste- van de Cor
gen 1972-1976
poraciones de
ringen 1976Desarrollo
1980
Pere. P-ratiо Pere. P-ratio Pere. P-ratio

DEPARTEMENT
Altiplano Valles
Oriente
-
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La Paz
Potosí
Oruro
Cochabamba
Chuquisaca
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando

21.6
9.0
10.8
16.4
6.7
7.6
22.3
3.2
2.4

0.68
0.64
1.64
0.99
0.88
1.9
1.47
0.91
3.43

7.4
5.4
4.6
4.6
8.6
8.8
54.6
3.2
2.6

0.23
0.39
0.70
0.28
1.13
2.2
3.59
0.91
3.71

39.2
5.8
2.1
23.9
0.4
2.4
22.9
3.3

1.23
0.4
0.32
1.44
0.05
0.6
1.50
0.9

BOLIVIA

(De P-ratio's zijn berekend aan de hand van cijfermateriaal afkomstig
uit de volgende publicaties. Instituto Nacional de Inversiones (INI),
1977; Ministerio de Planeamiento, 1976 en Beetstra, 1977. Ter verduidelijking: de Corporaciones de Desarrollo zijn de regionale ottwikkelingsinstituten, zoals het Comité de Obras Públicas in Santa Cruz.
Het INI is een instituut waar alle privé-investeringen moeten worden
aangemeld. De relatief hoge P-ratio's voor het departement Pando houden verband met het feit dat de bevolking er zeer gering is. De P-ratio
valt dan al snel hoog uit

en kan daarom nauwelijks gehanteerd worden.

Gezien de bijzondere positie van Santa Cruz is in deze tabel gekozen
voor een uitsplitsing per departement i.p.v. in grote regionale eenheden) .

Uit het cijfermateriaal blijkt,dat de zg. 'centrale as' departementen
La Paz, Cochabamba en Santa Cruz absoluut gezien wel een groot deel van
de gedane investeringen hebben ontvangen, maar dat relatief gezien alleen
Santa Cruz een P-ratio heeft hoger dan 1. Ook uit de P-ratio's van de tweede kolom blijkt duideliik df vooraanstaande positie van Santa Cruz binnen
Bolivia, \ooral
Obras

>η gevolg van de olie- en gasroyalties. Het Comité de

v,

úlljcab in Santa Cruz heeft dientengevolge een budget dat groter

is dan dat van het Ministerio de Planeamiento (Schoop, 1978). De Corporaciones de Desarrollo van La Paz en Cochabamba scoren in de tweede kolom wel bijzonder laag, waardoor de feitelijke situatie sterk afwijkt
van de in het plan 1976-1980 voorgenomen investeringen in deze departementen. De spreiding van de privé-investenngen in de derde kolom geven
echter een ander beeld te zien: de centrale-as departementen komen daar
duidelijk als hoogste uit de bus. (5).
De economisch overheersende positie van Santa Cruz, niet alleen binnen
de Oriente doch ook op nationaal niveau, wordt door de cijfers in voorgaande tabel nog eens onderstreept.

Interessant in dit kader is wellicht om ook nog aandacht te besteden aan
de sectorale investeringen. Het in 1976 door de overheid te besteden budget bedroeg + 10.5 miljard pesos, waarvan niet minder dan 60% gefinancierd zou worden via externe fondsen (Ministerio de Finanzas: Presupuesto
del Sector Público 1976, Tomo I ) .
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De in het plan 1976-1980 aangegeven beleidslijnen deden al vermoeden,
dat de investeringen in de agrarische sector vrij laag zouden zijn. In
het investeringsbudget voor 1976 stond voor de agrarische sector inderdaad slechts 4% gereserveerd. Het zal duidelijk zijn dat dit een zeer
onbevredigende situatie is in een land waarin meer dan 60% van de beroepsbevolking een bestaan in de agrarische sector tracht op te bouwen.
Er is in 1976 in feite evenveel uitgegeven aan de agrarische sector als
aan de handhaving van het bureaucratisch staatsapparaat. Van deze investeringen in de agrarische sector zou niet minder dan 44% naar de Oriente
4%).

gaan, waarvan 40% alleen al naar Santa Cruz (Pando en Beni dus samen

Het Instituto Nacional de Colonización beschikte in 1976 over 24.5%

van

het budget voor de agrarische sector, waarvan 17% bestemd was voor het
kolonisatieproject in San Julián en de resterende 7.5% verdeeld was over
andere kolonisatieprojecten. Van alle projecten uit te voeren in de agrarische sector is het kolonisatieproject in San Julián (in Santa Cruz)
het project met het grootste budget. Kenmerkend is, dat dit project in
1976 voor niet minder dan 80% gefinancierd zou worden uit externe fondsen, in dit geval vanuit de US-AID.

Concluderend kan gesteld worden, dat de centrale beleidslijnen uit het
plan 1976-1980 (het consolideren van een 'nucleo regional central' en
het ontwikkelen van groeipolen) practisch zullen leiden tot een nog grotere dominantie van het departement Santa Cruz en met name van zijn hoofdstad. Er zijn weinig aanwijzingen, dat de andere Orientale departementen
Beni en Pando effectief gelieerd zullen raken (zoals het plan 1976-1980
suggereert) aan de centrale as La Paz-Cochabamba-Santa Cruz. Vooral het
bijzonder lage percentage van de overheidsinvesteringen in de agrarische
sector (en dan nog voornamelijk gericht op de 'moderne' bedrijven) en in
het algemeen de grote externe afhankelijkeheid in de financiering van de
projecten maakt het toekomstbeeld van de kleine boer in vooral de Oriente
er niet beter op.
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VII.3. Perú.

In het eerste 5-jarenplan (1971-1975) van de militaire Junta van generaal Velasco Alvarado werd in het kader van de regionale ontwikkelingspolitiek aandacht besteed aan vijf zogenaamde Zonas de Ассібп Concentrada.
Deze omvatten 80% van de Peruaanse bevolking en 45% van het grondgebied.
Binnen deze Zonas legde men de nadruk op het bevorderen van de industriële
ontwikkeling van de steden in de Costa, met uitzondering van Lima-Callao.
Door deze politiek zou een tegenwicht gevormd moeten worden voor de primate positie die Lima binnen Perú inneemt. Tevens wilde men de communicatie bevorderen tussen gebieden met een complementaire productie. De
volgende Zonas werden onderscheiden:
1. Zonas de Ventajas Comparativas (zones met comparatieve voordelen).
Deze kenmerkten zich door een grote concentratie van natuurlijke hulpbronnen en door goede mogelijkheden om de agrarische sector te intensiveren. De bestaande infrastructuur zou het mogelijk maken om de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren en in samenhang daarmee basisindustrieën te installeren. Het ging hier om de kustgebieden van het departement Ica en de kustgebieden Tumbes, Piura en Mataram-Ilo-Ite.
De investeringen zouden overwegend moeten plaatsvinden in de mijnbouw- en industriesector.
?. Zonas de Alto Desarrollo Relativo (zones met hoge relatieve ontwikkeling). D^t waren gebieden gekenmerkt door een snelle urbanisatie, een
goed ontwikkelde agrarische sector en een uitgebouwd transportsysteem.
Deze gebieden zag men als groeipolen, als tegenhangers

van Lima. Het

betrof het kustgebied van het departement Lima (met uitzondering van
de metropool zelf), de as Chiclayo-Trujillo-Chimbote, de as ArequipaTacna en de vallei van de Mantaro. Al deze gebieden liggen in de Costa
behalve de laatste, waarin echter een project wordt gerealiseerd dat
geheel ten dienste van de Costa staat. In deze zones zou niet alleen
de industriële ontwikkeling bevorderd moeten worden, maar ook de irrigatielandbouw.
3. Zonas de Saturación Poblacional (zones met een bevolkingsoverschot).
Dit waren gebieden in de Sierra die wel geschikt zijn voor agrarisch
gebruik, maar over beperkte hulpbronnen beschikken en voorts gekenmerkt worden door een relatief hoge bevolkingsdichtheid. Het ontwik-

252

kelingsplan identificeerde de volgende gebieden: de departementen
Cuzco, Puno, Лулс iirho

en Apurímac , de S i егга-рго і ne íes van het de-

parLement, Ancash en de |)rovincie in het zuiden van het departement
Cajamarca. De maatregelen die men ter ontwikkeling van deze zones wilde nemen, bleven beperkt. De voornaamste maatregel betrof het verder
uitvoeren van de landhervorming. Ook werd gedacht aan verbetering van
de huidige agrarische productietechnieken en het uitbouwen van de infrastructuur ten behoeve van het toerisme. Beide maatregelen zouden
het best via 'programas de autoayuda' (zelfhulp programma's) uitgevoerd
kunnen worden.
4. Zonas de Frontera Económica (grensgebieden in economische zin). Deze
categorie omvatte gebieden in de Oriente, voorzien van rijke natuurlijke hulpbronnen. Bedoeld werden het gebied tussen de rivieren Palcazu,
Pachitea, Alto Ucayali en Aguaytia, de provincies La Convención en
Manu, alsmede het oliegebied van de Rios Tigre en Pastaza. Het Ontwikkelingsplan wilde de nog onbebouwde gronden in deze zones tot agrarische productie brengen via het steunen van de bestaande agrarische
kolonisatie, in plaats van het door de Staat zelf op touw zetten van
.illirici projecten. Het falen van enkele kolonisatieprojecten in heL
viTlcdcn werd (оедекг hrovrn aan het. ontbreken van voldoende steun. Deze
leun /.ou derhalve moeten worden opgevoerd. Do oli e-explorat.i e ¡n deze
j'.etjicden moer.l wordt voortgezet..
5. /ona MetropolLtana. Hieronder werden verstaan de provincies Lima en
Callao. Gezien de dominante functie van deze metropool moesten de overheidsinvesteringen in deze regio worden afgebouwd. Om de huisvestingskosten van de urbane bevolking te verminderen, zou de sub-urbanisatie
bevorderd moeten worden. Daartoe moest de infrastructuur rond Lima verbeterd worden, iets dat vooral door de locale overheid gefinancierd zou
moeten worden.

De relaties tussen de diverse Zonas werd als volgt gezien.
De Zonas de Ventajas Comparativas zouden de Zonas de Alto Desarrollo
Relativo moeten voorzien van financiën en halffabrikaten ten behoeve
van de ontwikkeling van de basisindustrie. Laatstgenoemde zones zouden
op hun beurt de eerste weer voorzien van gekwalificeerd personeel voor
de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. De Zonas de Saturación
Poblacional zouden de Zonas de Alto Desarrollo Relativo voedingsmidde-
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Icn en arbeidskrachten leveren, terwijl de laatste diensten zouden verlenen, ook aan de Zonas de Frontera Económica. De relaties tussen de
Zonab de Frontera Есопбтка en de Zonas de Saturación Poblacional zouden vooral neerkomen op de uitwisseling van voedingsmiddelen en arbeidskrachten.

Het is duidelijk waar volgens dit plan het zwaartepunt van de ontwikkelingsplanning zou komen te liggen, namelijk bij de industriële sector
in de Costa en eventueel bij het opzetten van irrigatieprojecten aldaar.
Opvallend is dat geen verband gelegd wordt tussen de bevolkingsdruk in
de Sierra en de kolonisatie van de Oriente. Deze werden afzonderlijk besproken en voor beide werd, binnen de mogelijkheden van de betreffende
regio's, een apart advies gegeven. Praktisch gezien komt deze benadering van het Ontwikkelingsplan overeen met de in hoofdstuk IV vermelde
ideeën van hot CENCIRA.

Ook het Plan Nacional de Desarrollo 1975-1978 onderbcheidt vijf Zonas de
Acción Concentrada, doch deze zijn gedeeltelijk anders omschreven dan
in het voorafgaande ontwikkelingsplan. De omschrijving van de Zonas de
Ventajas Comparativas is dezelfde gebleven en dit geldt ook ten aanzien
van de Zonas de Alto Desarrollo Relativo, alleen ondergingen deze gebieden wel een naamsverandering. Ze heten voortaan Zonas Urbanas Prioritarias. De Sierra-zones heten in het nieuwe ontwikkelingsplan Zonas
Andinas Deprimidas. De Zonas de Frontera Económica blijven dezelfde
naam houden, maar hebben wel een extra rol toebedeeld gekregen, nl. het
aantrekken van migranten uit de Sierra. Lima-Callao vormt geen onderdeel
meer van de concentratiezones. In plaats hiervan zijn andere regio's
opgevoerd: de Zonas de Frontera Política. Dit zijn grensgebieden waar
aan de andere kant van de grens door buurlanden sociale, economische en
culturele projecten worden uitgevoerd. De ontwikkeling van deze Zonas
moet de nationale grenzen beschermen en zo bijdragen tot de nationale
veiligheid. Als zodanig worden omschreven het gebied rond Tumbes, Jaén
en Pantoja (langs de grens met Ecuador), het gebied bij Gueppi, Estrecho
en Caballococha (langs de grens met Colombia), het gebied bij Puerto
Angamos, Puerto Breu, Esperanza en Iñapan (langs de grens met Brazilië),
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het gebied hij Desaguadero (bij Bolivia) en tenslotte het gebied ten
zuidrn van Tacna (bij de Chileense grens). In sommige van deze gebieden
wordt de industriële ontwikkeling bevorderd (Tacna), in andere wordt de
nadruk gelegd op de agrarische sector (onder andere kolonisatie).

De kolonisatie in de Zonas de Frontera Económica van de Oriente zou vooral moeten plaats vinden tussen Iquitos en Pucallpa, een as die men, overigens ook uit geopolitiek oogpunt, verder wil ontwikkelen. Om de nadelen
van spontane kolonisatie te vermijden, zouden hier integrale ontwikkelingsprogramma's van overheidszijde moeten worden uitgevoerd, waarbij
tevens de positie van de bosindianen verbeterd moet worden. De algemene
doelstelling is, dat de voedselproductie in de Oriente bevorderd en gediversifieerd wordt. Welke specifieke maatregelen er getroffen zullen worden om migranten uit de Sierra aan te trekken, staat niet vermeld.

Zowel uit het eerste als uit het tweede ontwikkelingsplan komt naar voren, dat de Staat streeft naar een transversale integratie tussen de regio's (Costa-Sierra-Selva). In kort bestek zullen wij nu trachten aan te
geven in hoeverre dit beleid weerspiegeld wordt in de regionale spreiding
en de aard van de overheidsinvesteringen.

Vooraf kan vastgesteld worden, dat de Costa in vergelijking met Sierra
en Oriente naar verhouding altijd een groter gedeelte van de overheidsinvesteringen en credieten heeft ontvangen. Ook bijna alle investeringen
van de handelsbanken in de jaren '50 bijvoorbeeld kwamen terecht in de
Costa. Voor de jaren '60 is het beeld al niet veel anders. Het credietbudget van de Banco de Fomento Agropecuario voor 1962 bedroeg ruim 39
miljoen US $ en werd als volgt verdeeld: Costa 88%, Sierra 8% en Oriente
A%. Het aantal leningen waarin de credieten werden ondergebracht, bedroeg
30.200 en was als volgt verdeeld: Costa 31%, Sierra 61X en Oriente β%.
Ook in de agrarische sector was er dus weer sprake van een overheersende
positie van de Costa. Opvallend is, dat het aantal leningen in het laat
ste voorbeeld voor de Sierra 61% bedroeg, terwijl maar 8% van het totale
credietenbudget naar deze regio ging. Het beeld voor de Costa was hier
aan tegengesteld. De reden hiervoor was, dat de leningen in de Costa be-
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stemd waren voor grote suiker- en katoenplantages, die hun irrigatiesysteem wilden uitbreiden of verbeteren. In de Sierra echter ging het om
een groot aantal kleine leningen aan kleine boeren, een politiek waaraan
de gedachten van de in 1961 afgekondigde 'Alliance for Progress' wel niet
vreemd zal zijn.

Een blik op de overheidsinvesteringen voor het midden van de jaren '60
leert, dat de investeringen in de Costa toen voor het grootste gedeelte
terecht kwamen in de agrarische sector (vooral in de irrigatieprojecten
in het noorden), terwijl de investeringen in de Sierra zich vooral richtten op energie-projecten (vooral in de vallei van de Mantaro). De investeringen in de Oriente tenslotte kwamen overwegend in de transportsector
terecht (de Carretera Marginal). Deze situatie zette zich voort in de
jaren '70.

Uit investeringsdata, die Patricia Wilson (1974) presenteert, kunnen we
de plaats die de diverse regio's in het overheidsbeleid over de periode
1971-197/] innemen, duidelijk herkennen. Wilson combineert cijfers betreffende gorealiseerdr overheidsinvesteringen voor 1971-1972 met die van de
goedgekeurde investeringen voor 1973-1974. Groepeert men haar gegevens
allereerst naar

zonas de acción concentrada

dan ontstaat het volgende

beeld:

TABEL XXIV.DE OVERHEIDSINVESTERINGEN IN PERU PER "ZONA DE ACCIÓN CONCENTRADA" (1971-1974).
Regio

Percentage

P-ratio

Zonas de Ventajas Comparativas

19.5

2.75

Zonas de Alto Desarrollo Relativo

34.8

1.78

Zonas de Saturación Poblacional

13.7

0.6

Zonas de Frontera Económica
Lima Metropolitana
Rest

7.8

1.08

20.6

0.84

3.6

0.18

(Bronnen: Bewerkte gegevens uit: Wilson, 1974 en de Censo Nacional de
Población van 1972).
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Duidelijk komt daarbij naar voren, dat de overheidsinvesteringen zich
vooral richtten op de regio's met een potentieel aan ontwikkeling van
industrie en irrigatielandbouw; deze regio's liggen voornamelijk in de
Costa.
Bezien we de investeringen voor Costa, Sierra en Oriente, dan ontstaat het
volgende patroon.

TABEL XXV.

DE PERUAANSE OVERHEIDSINVESTERINGEN IN DE COSTA. DE SIERRA
EN DE ORIENTE VOOR DE JAREN 1971-1974.

Regio

Percentage

P-ratio

Costa

61.7

1.36

Sierra

28.4

0.64

Oriente

9.9

0.97

(Bron: Bewerkte gegevens uit Wilson, 1974. Absoluut bedroegen de overheidsinvesteringen in de betreffende periode 60.445 miljoen S/.)

Uit de twee laatste tabellen blijkt de bevoorrechte positie van de Costa.
Het beeld wordt evenwel nog gunstiger voor de Costa (en ongunstiger voor
de Sierra) indien de investeringen in het hydro-electrische project in
de Valle de Mantaro bij de investeringen in de Costa worden opgeteld.
Immers, dit project komt voor het grootste gedeelte ten goede aan de
Costa (Lima en omgeving). De Costa ontving in de betreffende periode
niet alleen absoluut en relatief meer investeringen dan de Sierra en de
Oriente te semen, maar de investeringen waren bovendien meer gelocaliseerd in de productieve sectoren van de economie.
De overheidsinvesteringen in de Oriente vonden weliswaar voor het
grootste gedeelte plaats in de oliesector (exploratie en exploitatie),
maar deze sector heeft echter geen 'forward and backward linkages' in
de Oriente, en überhaupt komen de olierevenuën niet aan deze regio ten
goede . Slechts 15% van de totale investeringen in de Oriente had betrekking op de agrarische sector.

Het beeld, dat,uit deze cijfers naar voren komt, is in overeenstemming
met de analyse die David Slater (1975) maakte van de regionale ongelijk-
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К
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held in Perú met betrekking tot de periode 1945-1966. De conclusie van
Slater is, dat de regionale ontwikkeling in Perú werd gekenmerkt door
enerzijds een continue dominantie van de Costa (met daarbinnen een lichte verschuiving van Lima naar de noordelijke urbane regio's) en anderzijds het steeds ongunstiger worden van de positie van een aantal reeds
achtergebleven gebieden. Deze achtergebleven gebieden omvatten volgens
Slater met name de departementen Apurimac, Ayacucho, Cuzco, Huancavelica,
Puno (tesamen de zogenaamde Mancha India, zie Cotler, 1968) en tenslotte
San Martín.
Terwijl de Costa industrialiseert, blijft de rest van het land achter.
Van een transversale economische integratie tussen Costa, Sierra en
Oriente is geen sprake, hoogstens in negatieve zin (investeringen in
Mantaro ten behoeve van de Costa, olie-investeringen in de Oriente met
verwerkingsindustrie in de Costa).

De voor 1975 en 1976 begrote investeringen laten dezelfde tendens zien.
Van de totale investeringen in die tweejarige periode was 71.5% in de
Costa gepland, 14.5% in de Sierra en 14% m

de Oriente (waarvan + 90%

in de oliesector; INP, 1976-a). Als verdere indicatie voor de toenemend
overheersende positie van de Costa kan gelden, dat in 1976 deze regio 73%
van alle geproduceerde energie consumeerde en dat het Instituto Nacional
de Planificación (INP) berekend heeft, dat dit in 1990 waarschijnlijk
zelfs ongeveer 95% zal zijn. Niet minder dan 65% van de investengen in
1975-1976 zou plaats vinden in de exportsector, gelocaliseerd in de Costa.
Met het huidige tekort aan deviezen, waarvoor de Peruaanse regering wanhopig een oplossing zoekt, zal de exportsector ongetwijfeld nog versterkt
worden, ten koste van meer op de binnenlandse markt gerichte takken van
de economie. Opmerkelijk is, dat het INP zelf concludeert, dat in dit
geval

de regionale verschillen in Perú alleen nog maar verder zullen

toenemen (INP, 1976-b). Een oplossing voor de algehele economische malaise in Perú, waarbij tevens aandacht geschonken wordt aan een meer
evenwichtige ruimtelijke opbouw van het land, ligt echter m e t eenvoudig
voor de hand. Gegeven deze situatie is het ten aanzien van de Oriente
zeker, dat de investeringen in de oliesector een alleeoverheeraende rol
zullen blijven spelen. Dit is temeer zo, daar de met een Japanse lening
geconstrueerde oliepijpleiding in het noorden afbetaald moet worden met
olie.
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VII.4. Ecuador.

Gegevens ten aanzien van het regionale beleid in Ecuador zijn bijzonder
schaars, vooral die betreffende regionale investenngscijfers. Verwonderlijk is dit m e t , aangezien de regionale planning in Ecuador eigenlijk
nooit op een centraal gevoerd beleid berust heeft. De term regionale planning, zoals men die in Ecuador tot voor kort hanteerde, doelde op activiteiten van regionaal-locale planningsinstanties als het Centro de Rehabilitación de Manabi, het in een eerder hoofdstuk reeds behandelde Centro de
Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA)

en de

Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas. Het budget van deze ontwikkelingsinstanties is afkomstig uit de nationale schatkist en wordt verder gevormd door buitenlandse leningen. Toch hebben deze
instanties een grote mate van autonomie.

Een ander obstakel voor het verzamelen van consistent datamateriaal wordt
gevormd door het feit dat elk ministerie er een eigen regionalisering van
het land op na houdt, waarbij bijvoorbeeld die van het Ministerio de Agricultura y Ganadería zelfs niet overeenkomt met het schema van het onder
zijn verantwoordelijkheid vallende IERAC. Pas in 1976 is de Junta Nacional de Planificación (JUNAPLA) begonnen expliciet aandacht te besteden
aan het ontwikkelen van een nationaal-regionale planning. Een eerste stap
daartoe bestond uit het ontwikkelen van een regionalisermgsvoorstel voor
Ecuador (JUNAPLA , 1976-a). In hoeverre dit voorstel overgenomen zal worden door de andere overheidsinstanties is nog onduidelijk. Een indicatie
voor het nog steeds bestaande gebrek aan communicatie tussen de diverse
organisaties

1S

> dat in datzelfde jaar het IERAC met een eigen afwijkend

voorstel is gekomen. Daar komt bij, dat sinds de regeringswisseling in
1976 het tot dan gevoerde planningsbeleid in een vacuüm terecht gekomen
is. Pas recentelijk gaat de

JUNAPLA

weer beleidsformulerend te werk.

(Latin American Economie Report, 1978-no. 4 7 ) . Uitgaande van de veronderstelling, dat de JUNAPLA

de in 1976 geopperde ideeën weer opneemt,

zullen deze hier in het kort worden weer gegeven. In het vervolg van deze
paragraaf wordt voorts aandacht besteed aan het Nationale Ontwikkelingsplan 1973-1977

en dan met name aan de positie dj.e de Oriente inneemt

binnen dat ontwikkelingsplan.
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De visie van de JUNAPLA

ten aanzien van regionale planning blijkt te

leiden tot een verdere versterking van de bestaande regionale planmngsinstanties, maar dan wel in een nauwer samenwerkingsverband met het cen
trale niveau. Men streeft naar een 'gedecentraliseerd planningssysteem
met een gecentraliseerde beslissingsmacht'. Uit de voorstellen van de
JUNAPLA

is niet af te leiden in hoeverre de bestaande vrij grote auto

nomie van de regionale ontwikkelingsinstanties daarbij zal moeten ver
minderen.
Regionale planning dient volgens de JUNAPLA

gericht te zijn op het ver

mijden van niet gewenste bijverschijnselen van nationale ontwikkeling,
op een betere benutting van de ruimte en de hulpbronnen, op een betere
afstemming van de activiteiten op locaal en nationaal niveau en tenslot
te op een betere ruimtelijke spreiding van het nationaal inkomen.

Met name іь de JUNAPLA

bezorgd over de mate van ruimtelijke concentra

tie van industrie, handels- en bankwezen, aangezien dit leidt tot een
overheveling van economisch surplus van de periferie naar het centrum en
tol rol Ui of grote investeringen in die concentratiepunten. Dit alles
heelt

volgens de JUNAPLA geleid tot

een zodanig toegenomen ruraal-

urbane migratie dat dit in de urbane context ongewenste verschijnselen
tot gevolg heeft, zoals promiscuïteit en sloppenwijken.

Uitgaande van een aantal economische centra en hun achterland heeft de
JUNAPLA een regionalisering van Ecuador ontworpen met acht zones ('zonas
polarizadas'). De Oriente is in dit voorstel niet een op zichzelf staande
regio, doch is in onderdelen gekoppeld aan de aangrenzende Sierra- provincies.

In de proloog van het Nationale Ontwikkelingsplan 1973-1977 wordt op
verrassende wijze verwezen naar een aantal factoren, die te maken hebben
met het proces van onderontwikkeling in Ecuador en waarbij met name de
bestaande armoede in bepaalde bevolkingsgroepen als probleem naar voren
wordt gebracht. Zo wordt bij'voorbeeld vastgesteld, dat het onbevredigend
functioneren van de nationale economie samenhangt met de afhankelijke
positie van Ecuador ten opzichte van het buitenland, een afhankelijkheid
die tot stand komt via de exportsector.
Tevens wordt er op gewezen, dat de Staat altijd de belangen van de dominante sociale groeperingen vertegenwoordigd heeft. Het plan wil fundamen-
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tele wijzigingen in de structuur van de samenleving doorvoeren, teneinde
het levenspeil van alle Ecuatorianen te verhogen. Opgemerkt wordt ook dat
de inkomsten verkregen uit de oliesector het gevaar in zich dragen de
bestaande tegenstellingen alleen nog maar te versterken« Dit betekent
dat de aanwending van de olierevenuen volgens het plan gepaard moet gaan
met fundamentele hervormingen. Kortom er moet

worden gestreefd naar een

economise he strut tuur die 'grote hoeveelheden arbeiders kan absorberen,
die goederen produceren voor een dynamische markt'.

Belangrijk in deze is, dat gesteld wordt dat de agrarische sector, in
het geval landhervorming reeds zou hebben plaatsgehad, de motor van de
economische ontwikkeling zou zijn geweest. De daarbij gevolgde redenering
is dat een landhervorming leidt tot een verhoging van de koopkracht op
het platteland, waardoor de industrie haar afzet kan uitbreiden ¡dit
leidt dan weer tot een grotere afname van agrarische producten, etc.
Essentieel in dit geheel is de landhervorming en op de noodzaak van een
snelle uitvoering ervan wordt in het ontwikkelingsplan dan ook herhaalde
malen gewezen. Daarbij ontbreekt het in de betreffende passages niet aan
realiteitszin, omdat er wordt opgemerkt, dat het niet eenvoudig is om de
noodzaak van een landhervorming duidelijk te maken aan de bevoorrechte
groeperingen in de samenleving. In laatste instantie blijken in het plan
fundamentele hervormingen dan ook teruggebracht te zijn tot een hervorming van het bureaucratisch apparaat en een hervorming van het belastingwezen.

In de paragraaf over de regionale aspecten van het ontwikkelingsplan wordt
weinig vermeld. De nadruk wordt gelegd op het laten dalen van de bevolkingsdruk in bepaalde gebieden en op het wijzigen van het investeringspatroon
ten gunste van de achtergebleven gebieden. De daarmee gepaard gaande strategie blijft onduidelijk en bestaat voornamelijk uit het opbouwen van een
zodanige urbane hiërarchie dat niet alle migranten meer naar de twee grootste steden trekken. Verder moet volgens het plan getracht worden het rurale levenspeil op te vijzelen en moet de industrie gedecentraliseerd worden door middel van een grotere participatie van staatswege.
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De voor de Oriente meest belangrijke paragraaf is die waarin de іп евteringeri in de agrarische sector aan de orde

komen. Ook daarin verbindt

mon nog steeds de landhervorming expliciet met het agrarisch kolonisatie
proces in Costa en Oriente. Zo wordt de Cuenca del Guayas in de Costa ge
koppeld aan de Siërra-provincies Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi en Pichincha.
Zamora-Chinchipe in de Oriente wordt gekoppeld aan Imbabura, Carchi en
Loja, terwijl Morona-Santiago wordt gekoppeld aan Azuay en Canar.
Prioriteit zowel voor wat betreft het uitvoeren van een landhervorming
als voor het opzetten van agrarische projecten wordt gelegd in gebieden
van de Costa en wel voornamelijk in de Cuenca del Guayas. De overheidsinvesteringen in het kader van de landhervorming zijn voor de periode
1973-1977 dan ook voor 75% gepland in de Costa en slechts voor 25% in de
Sierra. De regionale spreiding van de voor die periode geplande totale
investeringen in de agrarische sector (4142 miljoen Sucres) is in onderstaande tabel weergegeven:

TABEL XXVI. HET REGIONALE PATROON VAN OVERHEIDSINVESTERINGEN EN CREDIET=
VERLENING T.B.V. DE AGRARISCHE SECTOR IN ECUADOR; ENIGE
INDICATOREN (1073-1976; 1974).

REGIO

Geplande investeringen
in de agrarische sector
1973-1976
P-ratio
Pere.

Verleend crediet
t.b.v. de agrarische sector, 1974
Pere.
P-ratio

Verleend crediet
t.b.v. alle econo
mische sectoren, 197^
P-ratio
Pero.

Costa

62

1.3

67.3

1.4

59.7

1.25

Sierra

27

0.55

30.θ

0.6

39.7

0.Θ

Oriente

11

4.2

1.9

0.7

0.6

0.2

(Bron: Bewerkte gegevens uit JUNAPLA 1976-b. De Galápagos-eilanden zijn
m e t in de tabel opgenomen).

De Oriente neemt in de eerste kolom van deze tabel een zeer gunstige positie in, terwijl ook de Costa een P-ratio heeft groter dan 1.

Het ib echter nauwelijks na te gaan of de geplande investeringen in de
agrarische sector in de praktijk ook werkelijk dit patroon hebben gevolgd.
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COSTA
Esmeralda
Manabí
Los Ríos
Guayas
El Ого
SIERRA
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Chimborazo
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Azuay
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ORIENTE
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M SantiaRO

In 1977 was de JUNAPLA nog bezig om de betreffende gegevens over de pe
riode 1473-1976 uit te werken. Als wij er echter van uitgaan dat de hoe
veelheid verleend rrediet ten behoeve van de agrarische sector een indi
catie is voor de hoogte van de overheidsinvesteringen in die sector, dan
volgt uit de tweede kolom van tabel XXIV, dat het budget voor de Oriente
behoorlijk besnoeid is. Gegevens over de regionale spreiding van andere
geplande overheidsinvesteringen in de periode 1973-1977 waren uit het
Nationale Plan m e t te abstraheren. Indien echter de totale hoeveelheid
crediet dat ten gunste van de Oriente werd verleend als indicatie mag
gelden voor de mate waarin overheidsinvesteringen in die regio werden
gedaan, dan geeft een P-ratio van 0.2 (kolom 3 van tabel XXIV) een wel
zeer bedroevend beeld. Definitieve conclusies kunnen echter nog niet ge
trokken worden. Wel kan in het algemeen het volgende nog naar voren ge
bracht worden.

HfL Nationale Ontwikkelingsplan 1973-1977 werd opgesteld in een periode
wn ir ι η vtrwífht werd, dal de oliebector er voor zou zorgen dat de Staat
ovi г ι ι π vet 1 ruimer budft I zou kunnen beschikken dan tot dan toe het
;>< ν i I )'< vu ( L wa-j. Oridink«. een hoopgevende start in 1972, werd in 1976
rrhttr /irhtbjar, dat dt olie-export minder snel steeg dan men verwacht
h к]. In de eerste acht maanden van 1978 werd zelfs een absolute daling
in de olie-export van 17% geconstateerd. Er zijn hiervoor twee redenen
aan te wijzen. Ten eerste is de interne vraag naar olie zeer snel geste
gen, een tendens die er toe zal leiden dat Ecuador in het begin van de
jaren

30 olie moet gaan importeren, indien de nationale productie niet

wordt opgevoerd. Ten tweede is er een stagnatie opgetreden in de inves
teringen van de buitenlandse oliemaatschappijen, sinds in 1976 onder pre
sident Velasco Ibarra de investeringsvoorwaarden voor de oliemaatschap
pijen minder gunstig werden. Een conflict met Gulf Oil liep uit op een
dreiging met nationalisatie ten gunste van de Staatsoliemaatschappij
ΓΕΡΕ. Onderhandelingen met Gulf over de compensatieregeling zijn sinds
dien gaande. De andere oliemaatschappijen wachten af wat de houding van
de huidige regering zal zijn ten aanzien van onder andere de 'productionsharing contracts'. Voor zover het zich laat aanzien doen de regering en
vooral de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen alle mogelijke moeite om
zo gunstig mogelijke voorwaarden te creëren voor de oliemaatschappijen.
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Verwacht mag daarom worden dat de olie-exploratie en -exploitatie de ko
mende periode zal toenemen. Niettemin is het zo, dat de

olie-opbrengsten

voor de periode 1973-1977 veel minder waren dan waarop de Staat gerekend
had, zodat het waarschijnlijk is dat de oorspronkelijke kwantitatieve
data in het Ontwikkelingsplan ingrijpend gecorrigeerd zullen zijn. Welke
gevolgen dit gehad heeft voor het ruimtelijk beleid is vooralsnog niet te
voorzien.

VII.5. De status van de Oriente als 'гевоигсе frontier'.

Uit de voorgaande paragrafen mag blijken, dat de ontwikkelingspolitieke
maatregelen van overheidswege voornamelijk gericht zijn geweest op de
stedelijke regio's, waarbij veelal gerefereerd wordt aan de groeipoolgedachte. De mede hierdoor in stand gehouden sociaal-economische ruim
telijke ongelijkheid vertoont twee aspecten: ten eerste de ongelijkheid
btad - platteland en ten tweede de hiermee samenhangende ongelijkheid tusson de diverse regio's, waarbij het ons

dan met name gaat om de positie

van do Oriente.

De ontwikkelingspolitiek van de Andeslanden vertoont in veel opzichten de
'urban bias', die volgens Michael Lipton (1978) een kenmerk is van de
ontwikkelingspolitiek van landen in de Derde Wereld. Het ruimtelijk pa
troon van de overheidsinvesteringen, de groeipoolretoriek

, de zeer ge

ringe investeringen in de agrarische sector, het benadrukken van de in
dustrie als centrale motor voor de nationale ontwikkelingen zijn voor wat
de Andeslanden betreft hiervan een sprekend voorbeeld. Lipton wijst er
terecht op, dat deze 'urban bias' in de ontwikkelingspolitiek ten koste
gaat van een optimale 'efficiency' en 'equity'.
Er zijn echter bepaalde ruimtelijke ontwikkelingstheorieën, die erop
wijzen, dat voornoemde situatie m e t persé negatief voor de achtergebleven regio's (de periferie) hoeft te blijven.

Het gaat in dit geval om de zogeheten modernisatietheonelin, die in
twee categorieën kunnen worden onderverdeeld: enerzijds de dualisme-
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theorieën en anderzijds de theorieën die wij elders omschreven hebben
als die behorende tot de school van het pseudo intern kolonialisme
(Schuurman, :978).
Wij /.lillen trachten om in het kort de essentie van deze theorieën weer
11- Roveri Lorie i ride Le kunnen nagaan of één van deze theorieën wellicht
een k.nler verüih.ji'L voor de ontwikkelingen in het Amazonegebied.

De essonLie van de modernisatietheorieën is, dat bij een voortgaande
integratie tussen een periferie en een meer ontwikkelde regio (het centrum) de economische groei van deze twee regio's uiteindelijk zal convergeren. De dualismetheorie legt daarbij de nadruk op de veronderstelling dat de ontwikkeling in de periferie bevorderd kan worden door de
diffusie vanuit het centrum van technologie en van een ontwikkelingsgerichte mentaliteit. De mogelijk negatieve invloed van het centrum op
de periferie staat in de dualismetheorie niet ter discussie. De school
van het pseudo intern kolonisalisme besteedt aan dit laatste aspect echter wel aandacht. Gesteld wordt, dat in een uniform ruimtelijk systeem
bepaalde urbane kernen sneller zullen gaan groeien, bijvoorbeeld door
een industrialisatieproces. Dit leidt tot het ontstaan van een periferie
mei een stagnerende of zeer geringe economische groei, doordat allerlei
hulpbronnen worden aangewend ten behoeve van het centrum (kapitaal, arbeid, grondstoffen, ondernemerschap). Het onevenwichtige karakter van
deze regionale groei vermindert echter, indien de economische groei in
het centrum voortduurt. Op een gegeven ogenblik zal de periferie namelijk gaan participeren in het ontwikkelingsproces van het centrum dankzij groeiende positieve impulsen vanuit dat centrum. In termen van
Hirschman (1958) betekent dit, dat de 'trickling down' effecten op den
duur de 'polarization' effecten zullen gaan overheersen. Bekende proponenten van deze theorie zijn naast Hirschman ook Berry, Friedmann en
Stöhr. (6).
De fase waarin de periferie geëxploiteerd wordt door het centrum schijnt
volgens deze theorie dus een noodzakelijk overgangsstadium te zijn in
de ontwikkeling naar een meer evenwichtig ruimtelijk systeem.
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Tegenover deze twee hier grofweg weergegeven visies staat de theorie
die een volstrekl andere conclusie presenteert: die van het intern
kolonialisme. De aanhangers hiervan nemen, evenals hun eerder genoemde
pseudo-collega'ь, een centrum - periferie exploitatiemodel als uitgangs
punt. Dit model echter is gebaseerd op een historisch-structurele ana
lyse van het regionale en nationale ruimtelijke systeem, een analyse die
veelal ontbreekt bij de twee voorgaande theorieën. De conclusie, die
daaruit naar voren komt is kortweg, dat de continue economische groei
van het centrum op geen enkele wijze de garantie biedt dat de periferie
uiteindelijk op gelijke voet aan het ontwikkelingsproces zal gaan deelnemen. Integendeel, de ruimtelijke concentratie van de economische groei
zal steeds verder toenemen. De betere integratie tussen het centrum en
de periferie leidt alleen maar tot een relatief grotere bevoordeling van
het centrum. Voor wat betreft Latijns Amerika zijn schrijvers als GonzalezCasanova (1968), Cotler (1968), Frank (1969) en Stavenhagen(1968) vertegenwoordigers van dit standpunt. De mogelijkheid en bereidheid van de
Staat om voornoemd proces te verhinderen, c.q. om te buigen ten voordele
van de periferie, wordt als zeer gelimiteerd beschouwd, gegeven de politieke machtsverhoudingen in Latijns Amerika.

De laatste theorie lijkt ons het meest geschikt om de positie die de
Oriente op dit moment inneemt in het regionale ontwikkelingsproces te
karakteriseren.

De Oriente in de Andeslanden, met uitzondering van de

a-typische urbane regio van Santa Cruz, vertoont nog steeds geen dynamisch ontwikkelingsproces als gevolg van de toegenomen contacten met het
centrum. De voornaamste redenen van de Staat om de Oriente als 'resource
frontier' open te leggen, zijn tot nu toe meer gerelateerd aan de interesses van het centrum dan aan die van de periferie.
Deze centrum-gerichte interesses passeerden al de revue in hoofdstuk Г.
Laten we er hier een aantal expliciet nog eens noemen: de afname van de
bevolkingsdruk op de Altiplano teneinde de ruraal-urbane migratie te ver
minderen, de verhoging van de commerciële agrarische productie teneinde
meer deviezen te verkrijgen voor de import van industriegerichte kapitaalgoederen en tenslotte de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen
ter financiering van voornamelijk de industrialisatie.
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Aan de hand van de informatie uit de vorige paragrafen kunnen we
roncluderen, dat ondanks de 'Amazoneretonek' de investeringen van de
Sta it hetzplfdo ruimt Ρ] ι jkf patroon blevon volgen. Zij bleven du" gei OIK pntrf ord of) dr t radi I lonel f» ( ontra buiten de Oriento. De investeringon, die wrl m

de Oriente plaats vond«η, hrLroffen voor het over

grote gedeelte hetzij de exploratie en exploitatie van natuurlijke hulp
bronnen, hetzij kolonisatieprojecten. Olie en gas worden vanuit de Oriente
via het centrum geëxporteerd, waarbij de voordelen niet of nauwelijks
ten goede komen aan de Oriente. Santa Cruz in Bolivia vormt hierbij een
uitzondering; niettemin is de positie van de kleine boer in die regio
nauwelijks anders dan in de Oriente van de andere Andeslanden.
Naast olie en gas wordt ook hout door grote maatschappijen geëxploiteerd,
zonder dat er sprake is van enige heraanplant. Op deze wijze raakt de
regio zonder compensatie een groot deel van haar voorraad aan natuurlijke
hulpbronnen kwijt, die juist bij zouden kunnen dragen aan de ontwikkeling
van de Oriente tot een dynamische 'resource frontier'.

Ook (1< ijirimche kolonisatieprojecten hebben de economische ontwikkeI ι rij' van il' O n ( η te rntl kunnen versnellen. Niettemin zal het kolomsalioprocf

/ich ongetwijfeld voortzetten. Gegeven dat de Staat het pro

ces adequaat begeleidt, zal op een bepaald moment het aanbod van
agrarische producten op de nationale markt merkbaar verhoogd kunnen wor
den. Dit zou dan een basis kunnen vormen voor een verdere ontwikkeling
van de Oriente. Een probleem daarbij echter vormt de ongunstige ruilvoet
voor de agrarische producten. Vooralsnog speelt dit probleem alleen op
nationaal niveau. De urbane bourgeoisie zal zich verzetten tegen een
prijsverhoging voor met name voedselproducten, zodat het niet aanneme
lijk is dat de Staat het prijsmechanisme in die richting zal beïnvloeden. Het animo van kleine boeren om meer voor de markt te produceren
wordt daardoor zeker niet bevorderd, temeer niet gezien de rol van de
tussenhandelaren.

Indien de tendens zich voorzet dat binnen het kolonisatieproces de nadruk hoe langer hoe meer zal komen te liggen op de ontwikkeling van de
veeteelt, dan is het niet onwaarschijnlijk dat het ruilvoetprobleem
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zich ook op internationaal niveau zal voordoen. Immers, als het urbane
(proto)proletaniaat in de huidige marginale positie blijft verkeren een kenmerk van onderontwikkeld kapitalisme - dan zal de urbane markt
op den duur te klein zijn om de veeteeltproducten af te nemen. Dit betekent, dal: er fieöxporteord moet worden. Roux (1975) heeft er voor een
aanf.nl ccnhraal-Amori каапяс landen op gewezen welke ongunstige afhank<i] ijksrelat-ies in zo'n situatie kunnen ontstaan. De Oriente wordt in
dit opzichl dan niet alleen een periferie van het nationale, maar ook
van het internationale kapitalistische systeem.
Het ziet er niet naar uit dat bij de huidige politiek-economische machts
verhoudingen een toenemende integratie tussen de centrumregio's (op na
tionaal en internationaal niveau) en de Oriente zal leiden tot de moge
lijkheid voor de laatste regio om haar potentieel als 'resource frontier'
ten eigen bate te realiseren. Eerder zal er een verdere bevestiging op
treden van haar perifere status.

VII.6. Het Amazonepact.

Sinds enige tijd bestaat er een internationaal samenwerkingsverband ten
aanzien van hel. Anazonebekken. Op initiatief van Brazilië tekenden op
3 juli l')78 acht. landen het Tratado de Cooperación Amazónica, te weten
Brazil ¡ι!, Ilolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Suriname en Guyana.
Hel. verdrag is niet zo veelomvattend als Brazilië het in eerste instantie had voorgesteld. Feitelijk komt het hoofdzakelijk neer op samenwerking bij het uitvoeren van onderzoek in het Amazonebekken en het verzamelen van data ten behoeve van regionale ontwikkelingsprogramma's.
Het oorspronkelijke Braziliaanse voorstel hield vooral in het tot stand
brengen van een economische integratie tussen de aangesloten landen en
het creëren van een vrijhandelszone in het Amazonebekken. Vanwege het
economisch overwicht van Brazilië waren de andere landen hiervoor evenwel niet geporteerd, met name omdat zij vreesden , dat Brazilië zich op
deze wijze toegang tot de Andesmarkt wilde verschaffen.

Van verschillende zijden is benadrukt, dat dit verdrag één van de fasen
zou zijn in de uitvoering van de Braziliaanse geopolitieke strategie.
Gewezen wordt daarbij met name op de ideeën van Generaal ;Golbery do
Couto e Silva. Deze werd na de staatsgreep van 1964 hoofd van de Braziliaanse inlichtingendienst en heeft in die positie grote politieke in270

vloed weten te verkrijgen. Hij beschouwt zich als een volgeling van de
Amerikaanse geopoliticus Nicolas John Spykman. Voor Golbery is de Braziliaanse militaire suprematie in Latijns Amerika een gegeven, een suprematie die vooral de zeestnjdkrachten betreft. Hij heeft een geopolitieke indeling voor Latijns Amerika ontworpen, met als centrum het
zogeheten area continental de soldadura: Bolivia, Paraguay en het grootste deel van de Mato

Grosso en Rondoma. Als één van de stappen om de

Braziliaanse suprematie te realiseren, zag Golbery het bevolken van
het Amazonegebied. Gezien de grote invloed van Golbery in het Braziliaanse politieke bestel is het niet onlogisch om de motieven ter uitvoering van een kolonisatieprogram in het Amazonegebied, althans voor een
deel, te beschouwen tegen deze geopolitieke achtergrond. In 1966 publiceerde de Braziliaanse regering een manifest, waarin gesteld werd dat
landsgrenzen meer een uitdrukking zijn van een sociaal-economisch proces, dan van een politieke integriteit. Deze opstelling ten aanzien van
de 'levende grenzen' is sindsdien nooit officieel herroepen en reacties
van Braziliaanse regeringszijde op bijvoorbeeld de penetratie van Brazilianen op Boliviaans grondgebied (bij Abuna in 1972) wijzen erop dat de
regering nog steeds achter het in 1966 verkondigde standpunt staat. (7).

11(1 io dus m e f verwonderlijk, dat de regeringen van vooral de wat kleinoro stalen in eerste instantie wat terughoudend gereageerd hebben op de
voorstellen van Braziliaanse zijde om zich aan te sluiten bij het Amazonepact. Dat men uiteindelijk toch tot participatie is overgegaan kan wellicht worden toegeschreven aan de wijziging van de oorspronkelijke inhoud
van het verdrag en aan het feit dat men hoopte op Braziliaanse steun bij
de financiering van ontwikkelingsprojecten in grensgebieden.
Practisch gezien, lijkt het ons echter toe dat het sluiten van dit verdrag op korte termijn weinig consequenties in zich draagt voor de ontwikkelingskansen van het Amazonegebied.
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NOTEN
HOOFDSTUK I.
(1)

Zie o.a.: KIT, 1971 eu Mertins, 1977.

(,>)

Zie o.a.: Beetstra, 197/; KIT, 1973; Schoop, 1970
on Zeballos, 1475.

(3)

Zie o.a.: KIT, 1969; Maass, 1969 en Stapleton, 1969.

(4)

Zie o.a.: KIT, 1974, Sampedro, 1975.

(5)

De gegevens dienaangaande zijn ontleend aan het
DANE-rapport van 1974.

(6)

Bij tabel VI dient opgemerkt te worden dat de bedrijven
met een oppervlakte van meer dan 100 ha vrijwel uitsluitend
in de Oriente voorkomen.

(7)

Multi-family farms zijn bedrijven waarop voor meerdere gezinnen werkgelegenheid is. De minimum grootte van deze bedrijven is 10 ha. (in de geïrrigeerde kustvlakte). Zie verdor Stapleton, 1964, pp. 18 e.v.

(Θ)

Een hudsipunguero is een boer op een hacienda die als tegen
prestatie voor het mogen bewerken van een stukje grond, gra
tis 4 of 5 dagen per week voor de landeigenaar moet werken.

(9)

Gegevens dienaangaande uit de agrarische census van 1974/'75
waren tijdens de onderzoeksperiode nog niet bekend.

(10)

Een gevolg van het afkondigen van de landhervormingswetten in
Colombia, Ecuador en Perú is wél geweest dat eigenaren van
latifundia (vooral van die bedrijven die slechts gedeeltelijk
ontgonnen waren) begonnen met het verwijderen van traditionele
deelpachters en semi-feodale landarbeiders van hun land, en
dezen te vervangen door loonarbeiders. Dit gebeurde om te voorkomen dat deze boeren eventueel een claim op de door hen bewerkte grond zouden kunnen indienen (Zie Feder, 1971).
Dit verschijnsel heeft geleid tot een toename van de ruraal-
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urbane migratie, zoals b.v. voor Ecuador nader is uitgewerkt
in een publicatie van Peter Peek: Urban poverty, migration and
land reform in Ecuador (Genève, ILO-paper 1979).
(11)

Een landhervorming, door Lenin terecht gezien als een wezenlijk kenmerk van elke burgerlijke revolutie kon in Latijns
Amerika door de afhankelijke bourgeoisie m e t worden doorgevoerd. De landhervormingen in Bolivia en Mexico waren het gevolg van boerenrevoluties en de landhervorming in Perú van
1968 neemt een uitzonderingspositie m

vanwege het militair-

technocratische kader waarin deze uitgevoerd werd.
(12)

Vooral in Colombia kan men constateren, dat de overheid het
toekennen van grondbezitstitels aan kolonisten in de Oriente
opvoert als in het kader van de landhervorming bereikte resultaten op het gebied van een meer gelijke verdeling van het
grondbezit, terwijl het grootgrondbezit in reeds gecultiveerde
regio's zo goed als onaangetast bleef.
In Bolivia waren enige door de Staat geleide projecten op
kleine schaal al vanaf het midden van de jaren '50 in gang
gezet, doch grote kolonisatieprojecten werden evenals in de
andere landen pas in de jaren '60 gestart.

HOOFDSTUK II.

(1)

Colombia is ingedeeld in 22 departementen, 3 intendencias
en 5 comisarias. In het gebied ten oosten van de Andes zijn
slechts twee regio's, die de status van departement hebben:
Boyacá, en Meta (sinds 1960). Kolomsatiegebieden als Caqueta
en Putumayo zijn respectievelijk intendencia en comisaría.
De bestuurlijke autonomie (en de daaraan vastgekoppelde budgettaire autonomie) is voor intendencias en comisarias gering: zij vallen rechtstreeks onder gezag van nationale organen. Deze situatie is niet bevorderlijk voor de efficiëntie
van het beleid in deze regio's. Dit is des te meer het geval
daar intendencias en comisarias in de meest voorhanden zijnde
(agrarische) statistieken consequent worden weggelaten, dan
wel in een restcategorie worden samengevat.

274

Hieruit blijkt een zekere ambivalentie in de opstelling van
het INCORA tegenover spontane kolonisatie. Іішпегв zonder deze
spontane vestiging zou de georiënteerde kolonisatie nauwelijks bestaan en het INCORA koos juist voor dit type.
Door autoriteiten wordt men er met gepaste trots op gewezen,
dat een deel van dit traject, n.l. tussen Montañita en El
Doncello, zelfs geasfalteerd is. Echter dit is het slechtste
traject van de Carretera in Caqueta, oradat men nagelaten
heeft onder het asfalt een adequate onderlaag aan te brengen,
zodat er allerlei verzakkingen zijn ontstaan, die het autorijden zeer onaangenaam maken.
Er zijn in dit gebied te weinig stenen voorhanden om het
wegdek mee te verstevigen, een probleem dat zich overigens
in vele delen van het Amazonegebied in Latijns Amerika voordoet.
Zie: INCORA, 1974-a, pp. 91 e.v.

III.
Boze geruchten willen dat de FAO-technici , die voor de keuze
van het gebied verantwoordelijk waren, wilden bewijzen dat
kolonisatie ook op minder goede (zand)grond kon plaats
vinden.
Reye, 1968, p. 57 wijt het hoge verloop onder andere aan het
feit dat veel uit de zuidelijke Altiplano afkomstige kolonisten vaak als bracero (suikerriet-arbeider) in noord-Argentinië
gewerkt hadden. Deze braceros zouden gekenmerkt worden door
een zekere rusteloosheid, die het hun onmogelijk maakt om
zich langere tijd in één plaats op te houden. Echter, dit argument van de 'culture of moving' lijkt ons even weinig steekhoudend als bijvoorbeeld Lewis' begrip 'culture of poverty*.
Beide concepten ontkennen dat bij het veranderen van de sociaaleconomische context de (ten onrechte) geTnternaliseerd geachte
'culture' zich kan wijzigen. Gezegd moet worden dat dit argument niet van Staatswege gehanteerd wordt.
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De gehanteerde selectiecriteria waren de volgende:
a. Men moest een agrarisch beroep hebben, tussen de 20 en 45
jaar oud zijn en bij voorkeur getrouwd.
b. Men moest bij voorkeur uit een dichtbevolkt gebied komen,
с

een goede gezondheid genieten en

d. zich onderwerpen aan de terugbetalingsverplichtingen.
De IDB heeft zich van haar kant hier lange tijd tegen ver
zet en wilde liever koffie in deze streek verbouwd zien.
Het schijnt dat de IDB dit standpunt heeft ingenomen naar
aanleiding van een politiek om de verbouw van een aantal
agrarische producten in bepaalde delen van Latijns Amerika
te concentreren. Hoe men vanuit dit standpunt de aanplant
van koffie in Alto Beni dacht te verdedigen, is nooit dui
delijk geworden. In ieder geval hield Bolivia voet bij stuk,
wat op zich voor het INC een probleem opleverde in die zin,
dat men niet op eenvoudige wijze aan cacaozaden kon komen.
In Bolivia zelf waren er niet genoeg voorhanden of van niet
voldoende kwaliteit. Ecuador, van waaruit men de zaden wilde
importeren, kende wat dit betreft een uitvoerverbod. Men
heeft toen toch cacaozaden over de Ecuatonaanse grens ge
smokkeld, doordat enkele Boliviaanse ambtenaren de broek
zakken ermee hadden volgestopt.
Behalve cacao-afzet in Bolivia zelf, vindt er tevens illegale
uitvoer (cacao in geconcentreerde vorm) naar Brazilië plaats,
een smokkel die geschat wordt op 2000 ton per jaar.
Volgens een OAS-evaluatierapport uit 1975 bedraagt het
aantal gedirigeerde kolonistenfamilies zelfs 1910.
Het laatste percentage bedraagt 50* indien de gedirigeerde
kolonies van voor 1965 meegerekend worden.
Reye (196Θ) merkt op dat het inkomen van kolonisten meer af
hangt van de marktkansen van de producten en van de verkeersligging van de kolonie (kortom: van de afzetmogelijkheden)
dan van het kolonisatiesysteem spontaan vs. geleid.

(9)

Het voortdurend opschuiven van de hak- en brandcultuur met
achterlating van niet meer in gebruik zijnde gronden leidt
tot een situatie, die men in Latijns Amerika wel eens aan
duidt als de 'frontera hueca'ι de lege grens.

HOOFDSTUK IV.
(1)

Paragraaf IV.1 is gebaseerd op een combinatie van informatie •<
uit de volgende bronnen: Dirección General de Reforma Agraria
y Asentamiento Rural, 1972;

Martinez, 1976; Chirif, 1975 en

Crist e.a., 1973.
(2)

Deze problematiek school volgens Belaúnde vooral in de
'abastecimiento decreciente', de afnemende zelfvoorziening
in Perú.

(3)

Een nogal eens te beluisteren, meer emotionele variant van
deze tweede reden is, dat de Selva door de Junta van Velasco
als 'Belaúnde's regio' werd gezien en zij daarom minder aandacht aan dit gebied zou schenken. Dit argument lijkt ons
echter weinig hout te snijden.

(4)

In 1960 brak er een conflict uit tussen de invasores (squatters)
en de SAIPAI. De regering Prado kwam tussenbeide ten gunste
van de SAIPAI, met als resultaat vier doden aan de kant van
de invasores.

(5)
(6)

Martinez, 1976, p. 94.
Voor 1962, toen de plannen van het kolonisatieproject nog
niet bekend waren, bedroegen deze percentages respectievelijk
35«, 40* en 25%.

(7)

Volgens geruchten vindt dit plaats op grondgebieden, die
zwaar bewaakt worden door privé-legertjes, vaak onder stilzwijgende goedkeuring van de plaatselijke politie.

(8)

Het betreffende gebied is nogal geaccidenteerd, waardoor in
combinatie met de regenval erosie optreedt. Het gebied langs
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de rivieren is wel vlak, maar wordt daarentegen weer regelmatig overstroomd.
(9)

De oorzaken hiervoor zijn dezelfde als gesignaleerd werden
in de paragraaf betreffende het project bij Jenaro Herrera.

(10)

Tenzij men redeneert zoals Maass (1969): "als Perú koffie
uitvoert en tarwe invoert, is dit gunstig, omdat koffie een
hoger rendement per ha. heeft dan tarwe". Op zich is dit argument juist, de vraag is alleen voor wie deze regeling
gunstig is. Dat rendementsverschil komt voornamelijk ten
goede aan de exportélite. De armere bevolkingslagen kunnen
niet méér tarwe kopen dan voorheen. Bovendien vergroot men
op deze wijze de kwetsbaarheid van het land omdat externe
afhankelijkheid voor dit essentiële voedselproduct wordt verhoogd. Een ander argument, dat tegen de stelling van Maass
pleit, is dat koffie m e t een product is, dat de werkgelegenheid in de agrarische sector sterk verhoogt.

(11)

In Brazilië bakt men brood met toevoeging van 20% yucameel,
in Paraguay met een toevoeging van S% en in Colombia met
2A% ( plus 6% sojameel).

(12)

Opmerkelijk is dat een olieproducerende regio als de Oriente
een product als smeerolie moet invoeren, een gegeven dat
typerend is voor de ruimtelijk-economische organisatie in
Perú (Zie: Comité de Desarrollo Regional del Oriente, 1975).

HOOFDSTUK V.
(1)

Het (sub)tropisch regenwoud ten westen van de Ecuatonaanse
Andes strekt zich alleen in het noordelijk deel van de Costa
uit tot aan de Stille Oceaan, d.i. ten noorden van de evenaar.
Ten zuiden van de evenaar verkrijgt het klimaat in het kustgebied hoe langer hoe meer een (semi)aride karakter.
Het (sub)tropisch regenwoud is dan gereduceerd tot een smalle
strook ten westen van de Andes.
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Dit project werd voorafgegaan door een in 195Θ begonnen g e d i 
rigeerd
dit

'pilot-project', dat ten doel had 314 families in

gebied te vestigon. Uiteindelijk bleven 50 families p e r 

mani nt

ι η il'

joi π 'im π

>tr<'(k wonen, terwijl er een totaal van 40 m i l -

j>< ì rivost certi it . Het wordt algemeen аіь een mi'>—

I іікк ι rif pi ki ninork t.

Typerend voor hel project w a s , dat een belangrijke

ontwikke-

lingsfactor als de bouw van bcholen een veel kleiner deel van
het budget was toebedacht dan een administratieve

uitgaven

post als landopmeting; de post scholen bedroeg US $ 31.370,
de post landopmeting US $ 775.000.

De rol van deze oliemaatschappijen
waardig, omdat, zoals Galarza
exploratie-activiteiten

is eigenlijk heel m e r k 

(1974) duidelijk maakt, de

in deze periode een farce waren om

de concessie te kunnen behouden. Immers men wist allang waar
men de olie kon vinden. Veel olieputten waren al geboord,
тч ir wei r aifidikt. 0111 -ι xplor il к
ν πι 11 1 *)/' t V I I itti ι о т ι
(.ilir/i looril

11

vindt

in binador

il plaats

ι in ili Ι ι un ini I χρ Ι or il ι ori Су . .

ini, ilil di Ц Г К І І

о I ю т а . И ι ( happi |t'ri ei ht er

hi· lul en hadden om de immense olievoorraad

in de

Ecuatoriaanse

Orienle als reserve te beschouwen, teneinde de olieprijs op
een bepaald peil te houden. Het is daarom jarenlang een c o n 
sequente politiek van de oliemaatschappijen geweest om de
publieke opinie af te wenden van de Oriente, om zoveel m o g e 
lijk te voorkomen, dat er kolonisatie-activiteiten

zouden

plaats vinden in de olieconcessiegebieden. Aan deze
hebben de achtereenvolgende

Ecuatonaanse

politiek

regeringen m e d e 

werking verleend. Galarza vermeldt, dat de hieruit voort
vloeiende propaganda erop gericht was de publieke opinie e r 
van te overtuigen dat het ontwikkelingspotentieel

van de

Oriente, zowel wat betreft de agrarische aspecten als de a a n 
wezig geachte oliereserves, een mythe w a s . Hieruit i s , mede
te verklaren waarop spontane en van overheidswege

gedingeer-
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de kolonisatie-activiteiten tot voor kort voornamelijk in
andere gebieden dan de Oriente plaatsvonden. Door de ontwikkelingen in de Arabische olielanden, met name de oprichting van de OPEC, zagen de oliemaatschappijen zich evenwel
genoodzaakt om de reserves in Ecuador, die overigens van een
uitstekende kwaliteit zijn, aan te spreken.
(5)

Zie: Bromley, 1972, p. 285.

(6)

Deze filosofie wordt in Ecuador verwoord

als 'sembrar las

fronteras', lett. het inzaaien van de grenzen.
(7)

Zie: Gonzales e.a., 1976, pp. 21 e.v.

(8)

Bron: CHEA, 1976-a, pp. 27-28.

(9)

Hoewel het overgrote deel van de kolonisatie-activiteiten
van het CREA zich m e t direct m

een grensgebied afspeelt, is

het niet onlogisch dat men er naar streeft de nationale
soevereiniteit in het nauwelijks bevolkte grensgebied met
Perú via kolonisatie meer te benadrukken. Sinds 1830 toen
Ecuador zich afscheidde van Gran-Colombia heeft de Oriente
ongeveer 73% van haar oorspronkelijke territorium verloren
aan Colombia en Perú. Bij het Convenio Limítrofe Provisional
van 1832 met Colombia, werd Ecuador onder andere in de noordelijke Oriente teruggedrongen tot de Río Caqueta. In 1916
verloor het via het Tratado Muñoz Vernaza aan Colombia het
gebied tussen de Rio Caqueta en de Río Putumayo en meer naar
het zuidoosten het gebied tussen Río Putumayo en Río Ambiyacu,
waarmee de Amazonerivier voor Colombia bereikbaar was. In
1922 werd via het Tratado Salomón-Lozano dit gebied door
Colombia overgedaan aan Perú in ruil voor een trapeziumvormig grondgebied rond Leticia (aan de Amazone). Verreweg het
grootste deel van de Ecuatoriaanse Oriente werd opgeslokt
door Perú. In 1829 tekenden Ecuador en Perú (onder militaire
dreiging van de laatste) het Tratado de Guayaquil, waarbij
Ecuador het grondgebied ten zuiden van de Río Marañen moest
opgeven. Een volgende annexatie kwam in 1941 toen Perú met
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·

10.000 man een groot deel van de Oriente bezette, een situatie die in 1942 leidde tot de totstandkoming van het Protocolo
de Río de Janeiro, dat nog steeds door Ecuador wordt aangevochten. Behalve dat Ecuador hierdoor een groot gedeelte van
het nationaal territorium verloor ( met de bijbehorende oliereserve) is een ander nadeel dat de nieuwe grens zodanig
over een aantal belangrijke rivieren loopt ( Río Curaray,
Río Tigre, Río Corrientes, Río Morona) dat het Peruaanse gedeelte van de rivieren wél en het Ecuatoriaanse gedeelte niet
bevaarbaar is (voor bijzonderheden over deze oorlog tussen
Ecuador en Perú raadplege men Galarza, 1974, die naar voren
brengt dat de aanzet tot deze oorlog geweest is de tegenstrijdige belangen van Shell in Ecuador en de Standard Oil
of New Yersey in Perú). Het is dus niet verwonderlijk dat
Ecuador bezorgd is over de soevereiniteit van haar grenzen
en de aantasting hiervan probeert te voorkomen door kolonisatie.
Activiteiten in grensgebieden van naburige landen worden door
de Ecuatorianen met wantrouwen gevolgd. Zo heeft het bij de
Ecuatoriaanse overheid verontrusting gewekt, dat Perú is begonnen met de bouw van olieboortorens op 12 km. van de grens
met Ecuador.
(10)

De Troncal tussen General Proafìo en Limón vormt onderdeel van
het Ecuatoriaanse gedeelte van de Carretera Marginal de la
Selva.

(11)

Navas geeft nog ale informatie dat de gemiddelde leeftijd
van de hoofden van migrantenhuishoudens 30 jaar was en dat
zij in 50% van de gevallen met hun gezin

kwamen of het bin-

nen een paar maanden lieten overkomen. Van de personen boven
de zeven jaar kon 905É lezen en schrijven. Dit opvallend hoge
percentage zal samenhangen met een zekere mate van selectiviteit in de migratie. Een niet onbelangrijke factor in dit
verband zal zijn dat de migranten mede tot hun migratiebeslissing gekomen zullen zijn, doordat ze bepaalde informatie
over kolonisatiegebieden konden lezen. Uit de steekproef van
Navas bleek dat 65% van de kolonisten voor hun komst naar de
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Oriente al in de agrarische sector werkzaam was (70% op een
al of niet gepacht stukje grond en 15% als dagloner), 5%
was handwerker (artesano) en de rest had gemengde beroepen
(zoals chauffeur, e t c ) .
U?)

Indicatief voor deze situatie zijn de onduidelijkheden rond
het lERAC-budget. In de aflevering van 28 april 1978 van het
Latin American Economie Report wordt erop gewezen dat een belangrijke reden voor de geringe activiteit van het IERAC
voortkomt uit de besnoeiingen op het budget. Volgens LAER
ontving het IERAC slechts 20% van zijn budget dat in het ontwikkelingsplan 1973-1977 vastgesteld was. Uit andere bronnen
(onder andere uit rapporten van FAO-expert Alaluf) blijkt
echter dat voor de periode 1974-1975 het IERAC slechts 25%
van het toegewezen budget heeft aangewend; een gegeven dat
ons onofficieel werd bevestigd door nauw bij het IERAC betrokken functionarissen. Veelal wordt het IERAC een gebrek
aan planning vorweten en de voordurende personeelswisselingen
vooral aan de top zullen hier wel niet vreemd aan zijn. Echl.er, het feit dat delen van hel. budget aan het IERAC op onregclmaligc tijden ter beschikking gesteld worden, helpt
uiti-raard niet mee aan een consistente planning.

HOOFDSTUK VI.
(1)

De inhoud van deze paragraaf en van de volgende paragrafen in
dit hoofdstuk slaat met name op gedirigeerde kolonisatieprojecten. Zoals uit hoofdstuk II is gebleken kent Colombia na 1961
deze vorm van kolonisatie niet meer. De kolonisatiepolitiek
aldaar bestaat uit hulpprogramma's t.b.v. reeds gevestigde
kolonisten. De taken die de Staat (d.i. het INCORA) daarbij
op zich neemt, zijn: het verlenen van technische assistentie,
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crediet en grondbezitstitels, en het uitvoeren van infrastructurele werken (vnl. wegen en scholen).
De opmerkingen in het verdere gedeelte van dit hoofdstuk zijn
dus 'alleen van toepassing op Colombia indien het voornoemde
activiteiten van overheidsinstanties betreft.

Pierre de Zutter en Roger Rumrill (1977) maakten een interessante inventarisatie van de monopoliepositie die grote
handelaren innemen in de regio's Pucallpa en Iquitos in Perú.

Alexander Vasil'evich Chayanov was na de Russische oktoberrevolutie van 1917 een tijdlang directeur van het Instituut
voor Agrarische Economie. Als zodanig werd hij één van de
belangrijkste exponenten van de zogenaamde Organisatie- en
Productieschool, een theoretische stroming onder agrarisch
economen die ontstond in het begin van deze eeuw. De Organisatie- en Productieschool bracht publicaties uit betreffende de contrasten tussen de boereneconomie en de kapitalistische economie. Gegevens waarop deze publicaties zich baseerden waren afkomstig uit agrarisch steekproef materiaal
verzameld sinds de jaren '70 van de vorige eeuw, in opdracht
van de zemstva (de Russische Provinciale Besturen). Op basis
van haar interpretatie van het functioneren van een boereneconomie opponeerde de Organisatie- en Productieschool (ook
wel de Neo-Narodniks genoemd) tegen de agrarische politiek
van de Bolsjewieken, met name tegen de grootschalige collectivisatie. In 1930 werd Chayanov gearresteerd en hij overleed
in 1939.

Chayanov maakt binnen de 'family economy' een onderscheid
tussen de zelfvoorzienende 'natural economy' en de marktgeoriënteerde 'commodity economy'. In de verdere tekst hanteren wij het begrip familiebedrijf ('family farm') als zijnde
marktgedn ënteerd.

2Θ3

(5)

Met organisatie van productie wordt bedoeld de manier waarop
de productiefactoren gecombineerd w o r d e n , iets dat kan
tol

leiden

vorsrh111 on in arbeids- < .q. kapitaalsinten^iteil van do

prodiK l n methoden, het

in meerdere of mindere mate verbouwen

vin verschillende producton, etc.

((,)

Hrt bestaan van /elfexploitatie op het familiebedrijf vormt
één van de bronnen waaruit meerwaarde van de boereneconomie
wordt overgeheveld naar andere sectoren van de economie.

(7)

Hiermee stelde Chayanov zich destijds op tegenover Kautsky
en Lenin die immers in het voetspoor van Mprx de dynamiek in
de agrarische sector veroorzaakt zagen door een toenemende
klassedifferentiatie binnen die sector.

(8)

Dit

lijkt ons te absoluut gesteld. Ook bij een gelijkblij-

vende 'labor drudgery' zou het in dit verband logisch zijn
indien dt. boer overging tot een hogere kapitaalsintensiteit.

('))

Boltvinik (1975) geeft hier enige voorbeelden van.

(10)

Zie voor de Declaration of Principles de aflevering van
november 1977 van de American Indian Journal.

(il)

In Midden-Amenka is dit proces reeds gaande. Zie Roux, 1975.

(l2)

Hoewel het in het voorgaande niet geëxpliciteerd werd, is
het zo dat het tropisch regenwoud een variëteit aan bodemsoorten kent. De in deze paragraaf beschreven problemen
hangen vooral samen met eigenschappen van de zogenaamde
oxisols, die meer dan 70% van het Amazonebekken beslaan.
De resterende oppervlakte wordt voornamelijk ingenomen door
ultisols, inceptisols en entisols, bodems die wat gunstiger
eigenschappen hebben dan de oxisols. Vulcamsche bodems en een deel van de alluviale bodems behoren tot de
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inceptisols. Het resterende gedeelte van de alluviale bodems
behoort tot de entlsols. Deze classificatie ie afkomstig
van de American Soil Survey staff classification 7th Approxlnation. Zie hiervoor en voor een korte beschrijving van
de diverse bodems, Bridges 1970.

HOOFDSTUK VII.
(1)

Sloan, 1973 geeft weer dat in 1951 het woningtekort in
Colombia werd geschat op 111.845 en in 1970 op 539.944 eenheden; 48% van de totale bevolking woonde in onvoldoende
behuizing.

(2)

Deze ratio werd per regio berekend door het percentuele
aandeel van die regio in de overheidsinvesteringen te delen
door het percentuele aandeel in de nationale bevolking. In
dit geval geeft het cijfer 1 dus aan, dat de ontvangen
overheidsinvesteringen evenredig zijn aan de bevolkingsomvang van de betreffende regio. Een cijfer minder respectievelijk meer dan 1 geeft aan, dat de regio een kleiner of
groter deel van de overheidsinvesteringen heeft ontvangen,
dan op basis van de bevolkingsomvang verwacht mocht worden.

(3)

Zie bijvoorbeeld Coraggio, 1973.

(4)

De geografische afbakening van de Oriente in Bolivia is wat
problematisch omdat het departement La Paz voor een deel behoort tot de Oriente en voor een deel tot de Altipiano. In
het algemeen echter wordt dit departement gerekend tot de
Altiplano, tasamen met de departementen Oruro en Potosí.
Een analoog probleem doet zich voor ten aanzien van het de·
partement Cochabamba, dat in het algemeen tot de regio van
de Valles wordt gerekend, teeamen met Chuquisaca en Tarija.
De departementen Pando, Santa Cruz en Beni vormen tenslotte
de Oriente.
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(5)

Naar onze schatting hebben de bij het INI aangegeven investeringen ongeveer een gelijke omvang als de overheidsinvesteringen.

(6)

Zie voor een kritische beschouwing: Slater, 1973.

(7)

Voor verdere informatie over de Braziliaanse geopolitiek, zie
«achicote, 1973.
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FROM ANDES TO PRIEMTE - AGRICULTURAL COLONIZATION IN AMAZONIA AND THE
ROLE OF THE STATE. SUMMARY.
This study attempts to explain the general lack of success of Statesponsored colonization projects in the (sub)tropical rain forest east of
the Andes ( which were launched during the mid-1960s ). In addition to
this an analysis is made of the status of the Oriente in national and
regional planning. The countries involved are Colombia, Bolivia, Peru
and Ecuador.

Chapter I provides a general outline of the spatial and agrarian structure of the Andean countries, focussing especially on the 1960s. This
period was characterized by frustrated attempts to solve the problems
in the agrarian sector through land reform. Those problems were briefly
the following:
- a stagnating food supply

which threatened the accumulation rate of

national industrial capital by putting increasing pressure on wages and
using up foreign currency on food imports.
- the limited buying power in the agrarian sector which also put a brake
on the accumulation process.
- a continuing high rate of rura -urban migration which became increasingly ( contrary to earlier periods ) dysfunctional for the urban
industrial bourgeoisie in the sense that the growing number of marginalized migrants threatened the political stability of the urban system.
- a relatively strong population pressure in the traditional agricultural areas, in spite of high migration rates, leading to peasant unrest.

A possible way of limiting these problems posed by the agrarian sector
was to alter the agrarian structure itself by carrying out a land reform.
However, the proposed land reform laws in Colombia, Ecuador and Peru (
before 1969 ) were not successful. Although Bolivia knew a land reform
in 1953, the above mentioned problems continued to exist also in that
country. At the beginning of the 1960s, within government circles, the
agrarian colonization of the Amazon basin was increasingly urged as
a plausible alternative solution to the problems of the agrarian sector.
It was not so politically dangerous as land reform, while theoretically
the advantages were the same : lessening of population preeeure in the
traditional agrarian territories, slowing down of rural-urban migration
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by allowing greater access to land and increasing agrarian production
with positivo effects for the accumulation process in the industrial
soctor. This view was sponsored by international financial organizations
such as the International Bank for Reconstruction and Development ( IBRD )
and the Inter-American Development Bank ( IDB ) .

The following four chapters contain an analysis of the major colonization
projects in the Andean countries.
In Chapter II it is outlined that Colombia is the only country which
from 1961 onwards did not engage in planned colonization projects. Experience with planned colonization projects in Colombia between 1959 and
1961 was so negative that since then the State limited colonization
activities to areas of spontaneous settlement. These activities involved

technical and financial assistance, the granting of ownership

titles and the development of the road network. Colonization in the
tropical rain forest of eastern Colombia has taken place in the southern
parts of the Department of Meta and further to the south in Caqueta
and Putumayo. The main projects to have received State support are in
the river Caqueta region, near the eastern flanks of the Andes. Since
1964 the USAID has also been sponsoring a colonization project there.
In 1971 the IBRD, too, began to support this project. The primary economic activity in the area is cattle raising; about 10% of the cattle are
sold annually to other regions, some as far as Cali. Beef exports could
be greatly enhanced by the construction of a refrigeration plant in
Florencia. The prospect of cattle raising could make agrarian colonization in Caqueta a possibility for many minifundistas. Annual population growth is 7.6% of which 4.6% is due to immigration. Colonization
in the more isolated region of Putumayo is much less attractive to
peasants from the interior. It is an oil producing area, but there has
been no development of an infrastructure equivalent to that in the
north-east of Ecuador.

The most important cash crop in the tropical rain forest is rice. The
production per hectare is very low compared to the national average for
the rice sector ( about one third ) . Although many peasants in colonization projects have turned to cattle raising, the area which they
occupy only accounts for about 3.4% of the national total devoted to
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cattle raising. The relative surplus population in the interior has diminished hardly at all as a consequence of colonization and in national
terms food production has relatively little significance.

In Chapter III the IDB-sponsored colonization projects in Bolivia are
reviewed: the Alto Beni project north of La Paz, the Chimere project
north of Cochabamba and the Yapacani project northwest of Santa Cruz.
The major goal of colonization policy in Bolivia was to transfer peasants
from the densely populated areas in the altiplano and valleys of the
eastern parts of the Andes to the lowland areas of the Oriente. The 19621971 development plan specified that 100.000 families ( 450.000 persons )
should migrate to the Oriente during that period, both as a result of
spontaneous and of planned colonization. This outmigration was expected
to counterbalance the natural population growth in the altiplano and
eastern valleys. The planned colonization programs were aimed primarily
at furthering the process of spontaneous colonization. However, we
estimate that in 1971 only 20-25% of the population growth in the altiplano and its adjacent valleys had been transferred to the Oriente.

Although the demographic part of the colonization program was not an
overwhelming success it is true that the Oriente region, by providing
a number of agrarian products, i.e. cotton, rice and sugar helped to
reduce the national dependence on imports. Cotton is mainly grown on
large plantations by big entrepreneurs who make use of an infrastructure
meant for the smalle colonist. Colonization areas account for about
83% of the national production of rice. This product is grown primarily
by small colonists, as are bananas and citrus fruits, the production
of which has also risen sharply. Exports of these food products is however not yet possible both because of their high price ( bad road
connections and distance from markets,lead to high transportation costs
and price manipulation by middlemen ) and the often primitive production methods which lower the quality of the product ( as does poor
transportation ). Cattle are raised in the Alto Beni area, but as with
cotton in Santa Cruz, commercial production is mainly carried on by
medium-sized to large farmers, the only ones capable of surviving economically the difficulties of transportation to markets in the altiplano.
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In Chapter IV colonization policy in Peru is analyzed. Colonization
policy in the period of Belaúnde Terry, from 1963 until the military
coup d'état of 1968, was closely linked with the construction of the
Carretera Marginal de la Selva. This road, on the eastern flanks of
the Andes, was planned to go from the Venezuelan-Colombian border, via
Ecuador and Peru, to southeast Bolivia where it would connect with the
Argentinian or Paraguayan road networks and thence the Atlantic Ocean.
However, enthusiasm declined rapidly in the various countries, and only
small sections have so far been constructed. At present, there is a
general feeling that it is more important to construct good penetration
roads between the altiplano and the Oriente.
In 1966, a planned colonization project was started beside the Carretera
Marginal between Tingo María and Tocache, meant for 5,250 families.
There are other colonization projects elsewhere in Peru (Jenaro Herrera
and Caballococha), but these are much smaller and more isolated. As in
Bolivia, most colonization in Peru is of a spontaneous nature. Calculations on the migration flow between Sierra and Oriente show that only
3.7% of the natural population growth in the Sierra was transferred to
the Oriente during the period 1961-1972. However, in general the Oriente
experienced a net migration loss J u n n g that same period. This indicates
a migration flow of Selváticos to the coastal areas. So the massive mi+
gration to the cities on the coast continues.

Most of the cultivated area in the Oriente is dedicated to doffee production. This product, however, is mainly grown on medium-sized to large
farms outside the planned colonization projects. Much coffee is exported.
Rice production

in the Oriente and coastal areas together approximately

satisfies national demand. However, productivity on the coast is much
higher than in the Oriente and transportation costs lower as the major
markets are located on the coast. This means heavy competition for the
colonists in the Oriente. Fruit, sugarcane and cacao are grown on a
small scale. Wood is the major product exported to the other regions
of Peru; however, reforestation is little practised. The production of
tea in the Oriente satisfies national demand but like coffee it is not
a major food product; thus the shortage of important food products in
Peru has not been solved with these products. Follgwing the military
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take-over m

1968 the significance given to colonization by the State

was reduced. Only a few, rather isolated projects in frontier areas have
been initiated since then.

Chapter V shifts the focus to Ecuador where colonization projects were
carried out in the tropical rain forest to the east as well as to the
west of the Andes. In 1964, the Instituto Ecuatoranio de Reforma Agraria
y Colonización (lERAC), with IDB assistance, initaited a project in Santo
Domingo de los Colorados in the province of Pichincha, to the west of
the Andes. According to Wood (1972) this project has been an almost complete failure. In the same year the Centro de Reconversión Económica de
Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA), a regional development organization, started a colonization program in the Upano valley in the eastern
province of Morona Santiago. The program, supported by the IDB, consisted of assistance to already settled colonists and in addition aimed at
transferring 1150 peasant families from the Sierra provinces of Azuay
and Canar to the Upano valley.

The only section of the Carretera Marginal to be built in Ecuador was
built in this valley. Cattle are raised there, but export to the altiplano is very much hindered by the bad condition of the penetration
road from Cuenca to Limón. CREA also sponsors two other, smaller projects,
one to the north of the Upano valley, in the Palora-Pastaza region, the
other, the Morona Project, to the east, near the Peruvian border. These
projects are characterized by a very deficient infrastructure and have
no road connections to the outside world.

Agricultural colonization in the northeastern parts of Ecuador is tied
to the oil exploitation activities there. By the late 1960s the oil multinationals (of which Texaco-Gulf has the most extensive concession)
had decided to put their claims into operation. The Ecuadorian government obliged them to invest US$ 20 million in infrastructural improvements in the northeast. One of the roads in the Oriente which was constructed in this way connects Coca and Lago A g n o with Quito; this road
was completed in 1971. The area alongside the road was rapidly settled
by spontaneous colonists. The IERAC is only involved in two very small
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colonization projects in Shushufindi (South of Lago Agrio) and in
Payamino (north of Coca).

Chapter VI lists general characteristics of colonization policy in the
Andean countries. The following features were found to be common to the
lack of success of planned colonization projects:
1. There is a high rate of turnover of colonists, especially in the
first few years. For example in the Tingo Mariá-Tocache project 86%
of the migrants left in the first year.
2. The marketable surplus of agricultural products in relation to State
investments is not as high as was expected by the colonization authorities .
3. The planned projects did not greatly further spontaneous colonization,

The most common factor within the various Andean countries with regard
to the role of the State in this respect is the fact that matters which
fall within the competence of State organizations have been neglected
rather than properly looked after. Let us mention a few: the inadequacy
of feasibility studies, production schemes, technical assistance and
credit; the deficient manner in wnich plans concerning development of
the physical and social infrastructure were carried out; the enormous
red tape concerning the legalization of ownership titles; the frequent
changes in the project staff.
These general problems can be divided into two basic categories. On the
one hand there are problems which result from the way in which the
bureaucratic apparatus in general functions in Latin America. There
is a high degree of centralization and inefficiency built into the system and this impedes effective implementation of government policy
in general. Because of the peripheral

location of the colonization

areas these factors are intensified (e.g. the procedure involved in
iyMliiif. legal title to tho land and the frequency of changes in
pro icct personnel).
On the other hand there are aspects of colonization policy which have
as a common background the nearly total lack of knowledge within the
colonization institutes of the way in which colonists as small
peasants organize their production.
In accordance with the State's objective of extracting the highest poesi-
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ble marketable surplus from colonization projects, measures are taken
to induce peasants to grow cash crops where possible. Proposed production
schemes, technical advice and credit systems are geared to this purpose.
There is a belief that this is also beneficial to the colonist because
it will lead to profit maximization.

Contrary to this we adhere to the notion that the colonist being a small
peasant does not strive to maximize profit in the capitalist sense of
the word. He organizes his production not according to capitalist logic
but according to the principles of the so-called peasant economy.

In Chapter VI Chayanov's theory of the peasant economy was discussed to
some length, and the central concept of the labour-consumer balance was
found to be useful in the attempt to explain the lack of success in
State-directed colonization projects. State measures like not allowing
the colonist to earn an extra income outside the project, like overemphasizing the growing of cash crops, practically force the colonist
to take up credit, which means turning to usurers or merchants. The
colonist is manoeuvred in a kind of vicious circle from which he breaks
away by leaving the project. Chayanov's concepts were useful in explaining
this process . In general we concluded that the State (represented in
the colonization institutes )and the Amazonian colonists in the planned
projects have different ideas about how to organize the production process, a situation which explains to a large extent the lack of success
of those projects.
Some policy suggestions were presented of which the most important was
that the State should no longer be directly engaged in colonization projects. Indications were given for a more indirect State involvement in
colonization (e.g. to encourage concentrated settlement, to construct
and maintain penetration roads, etc.).

In the last Chapter the focus is being widened to an examination of the
status of the Oriente in national and regional planning, against the
background of regional development theories. The central issue is whether
the Oriente is realizing its potential as a resource frontier or whether
it is gradually being turned into a periphery. The analysis of the sta-
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tus of Oriente in the philosophy of national development programmes,
as well as an analysis of the regional pattern of State investments
show that the Oriente is not developing as a resource frontier (except
the a-typical urban region of Santa Cruz in Bolivia). In fact, the
way in which this region is losing its natural resources to the center
is one of the indications pointing to the increasing peripheral status
of the Amazon region.
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DE LOS ANDES AL ORIENTE - COLONIZACIÓN AGRICOLA EH AMAZONIA Y EL ROL
DEL ESTADO. RESUMEN.
Este estudio pretende explicar el fracaso de los proyectos de colonización patrocinados por el Estado en la selva (sub)tropical al este de los
Andes desde la mitad de la década de los sesenta. También se hace un análisis del status que el Oriente tiene en la planificación nacional y
regional. Los países afectados son Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.

En el Capitulo I se esboza la estructura espacial y agraria de los países
andinos centrándose en el período de los sesenta. Este período se caracteriza por los intentos frustrados de resolver el problema agrario por
medio de una reforma de la tierra. En breve estos problemas eran los
siguientes:
- una oferta de productos alimenticios estancada que ponía en peligro
la taza de crecimiento del producto bruto industrial en la medida que
presiona sobre los sueldos y/o reduce el volumen de moneda extrangera
dada la creciente importación de alimentos.
- la limitada capacidad adquisitiva del sector agrario que también contribuye a frenar el proceso de acumulación.
- una creciente taza de migración rural-urbana que, contrario a períodos
anteriores, se hace disfuncional en la medida que la marginalidad
urbana amenaza la estabilidad política del sistema.
- presiones de población relativamente fuertes en el sector agrícola
tradicional, a pesar de las altas tazas de migración. Estas llevan a
movilizaciones populares en el agro.

Una de las vías posibles para solucionar estos problemas es alterar la
estructura agraria que los origina por medio de una reforma agraria.
Tanto en Colombia como Ecuador y Perú (pre 1969) no tuvieron mayor
éxito. A pesar de que Bolivia había legislado sobre una reforma agraria
en 1953 los problemas antes mencionados subsistieron. Al inicio de los
sesenta ya se discutía en círculos de gobierno la posibilidad de la
colonización de la cuenca Amazónica como alternativa a la reforma agraria.
No tenía los mismos riesgos políticos y en teoría el menos, solucionaba
los problemas del sector agrario. Supuestamente reduciría la presión
poblacional sobre los territorios tradicionales agrícolas, la migración
rural-urbana p^ra permitir un mayor acceso a la tierra, e incrementaría
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la producción agraria con efectos positivos para la acumulación para el
sector industrial. Este punto de vista fue promovido activamente por las
organizaciones financieras internacionales tales como el Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento ( BIRF ) y el Banco Interamericano
de Desarrollo ( BID ) .

Los cuatro capítulos siguientes analizan los mayores proyectos de colonización de los países andinos.
En el Capítulo II se describe el proceso de colonización en Colombia,
que es el único país que a partir de 1961 no se compromete en proyectos
de colonización planificada. La experiencia negativa de estos proyectos
en Colombia entre los anos 1959 y 1961 hace que el Estado se limite a
desarrollar actividades en áreas de colonización espontánea, centrándose
en asistencia técnica y financiera, en el desarrollo de infraestructura
y en la entrega de títulos de propiedad. La colonización de la selva
tropical en el Este de Colombia se ha desarrollado principalmente en la
parte Sur del Departamento de Meta y más al Sur en Caqueta y Putumayo.
Los proyectos con mayor aporte estatal se localizan en la región del
río Caquetá, en el flanco I le de los Andes. A partir de 1964 la USAID
también apoya proyectos de colonización en esta zona. Igualmente en
1971 el BIRF destina fmandamiento a colonización en Caquetá. La actividad económica primaria en esta área es la ganadería; cerca del 10%
del ganado se vende en otras regiones, algunas tan lejanas como Cali.
La exportación de coirne podría ser incrementada en forma sustancial si
se construye la planta de refrigeración en Florencia. Las perspectivas
ganaderas pueden hacer la colonización en Caquetá una posibilidad para
muchos minifundistas. El crecimiento de población anual en Caquetá es
de 7.6% de lo cual 4.6% es inmigración. La colonización de zonas más
aisladas tales como la región de Putumayo es bastante menos atractiva
para los campesinos del interior; es un área eminentemente petrolífera
pero no ha habido el desarrollo de infraestructura equivalente al del
noreste del Ecuador.

El cultivo comercial más importante en la selva tropical

colombiana

es el arroz. La producción por hectárea es baja comparada con el promedio nacional ( un tercio ) . A pesar de que muchos campesinos en proyectos de colonización se han dedicado a la ganadería, el área que estos
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ocupan solo corresponde al 3.4% del total nacional dedicado a este rubro.
El superávit relativo de población en el interior escasamente ha disminuido como consecuencia de la colonización, y en términos nacionales
la producción de alimentos es de escasa importancia.

En el Capítulo III se analiza los proyectos de colonización que el
Banco Interamericano de Desarrollo fomenta en Bolivia: el proyecto de
Alto Beni al Norte de La Paz, el proyecto de Chimoré al Norte de Cochabamba y el proyecto de Yapacaní al Noroeste de Santa Cruz. El objetivo
principal de la política de colonización boliviana era el de transferir campesinos de las zonas densamente pobladas del altiplano y los
valles adyacentes hacia las áreas bajas del Oriente. El plan de desarrollo
1962-1971 plantea una migración hacia el Oriente de 100.000 familias
( 450.000 personas ) en este período. Ello como consequencia tanto de
la colonización espontánea como de la colonización planificada. Esta
emigración, se suponía, iba a ser el contrapeso al crecimiento natural
de la población en el altiplano y en los valles del Este. Los programas
de colonización planificada estaban diseñados sobre todo para promover
el proceso de colonización espontánea. Sin embargo se estima que en
1971 solo el 20-25% de crecimiento de población en el altiplano y sus
valles adyacentes ha sido transferido al Oriente.

A pesar de que la parte demográfica del programa de colonización no ha
sido un éxito rotundo, también es necesario señalar que la región del
Oriente ha reducido la dependencia nacional de productos agrarios dado
su aporte en algodón, arroz y azúcar. El algodón se cultiva en grandes
plantaciones, cuyos dueños hacen uso de una infraestructura que inicialmente estaba destinada al colonizador pequeño. Las áreas de colonización producen el 83% de la producción nacional de arroz. En conjunto
con las bananas y los citrus, son todos productos que han incrementado
su producción sustancialmente, y son la base de la producción del
pequeño colonizador. Sin embargo la exportación de estos productos es
limitada dado el alto costo en que incurren como consequencia de las
distancias hacia los mercados, la mala infraestructura y la manipulación de precios por los intermediarios. También se debe considerar
la mala calidad de los productos, resultante de los métodos de producción primitiva y,del transporte deficiente.
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La ganadería se concentra en el área de Alto Beni pero, al igual que
la producción de algodón en Santa Cruz, está en manos de campesinos medianos y grandes. Estos son los únicos capaces de sobrevivir económicamente las dificultades que ofrecen el transporte hacia los mercados en
el altiplano.

En el Capítulo IV se analiza

la política de colonización en el Perú.

La política de colonización peruana en el período de Belaúnde Terry,
es decir entre 1963 y 1968 ( golpe militar ) , está íntimamente ligada
con la contrucción de la Carretera Marginal de la Selva. Este proyecto,
situado en los flancos orientales de los Andes, corre desde el límite
de Venezuela con Colombia, cruzando Ecuador y Perú, hacia el sureste de
Bolivia donde debería conectar con Argentina o Paraguay hacia el Océano
Atlántico. El entusiasmo con que se inició ha decrecido sin embargo,
solamente se han construido pequeñas secciones de ella. También ha
cambiado la estrategia; se considera más importante construir buenas
carreteras de penetración desde el Altiplano hacia el Oriente.

En 1966 se inició un proyecto de colonización planificada para 5.250
familias. Este se encuentra paralelo a la carretera marginal entre
Tingo María y Tocache. Los proyectos de colonización en otras áreas
del Perú ( Jenaro Herrera y Caballococha ) , son más aislados y de menor
embergadura. Al igual que en Bolivia la mayor parte de la colonización
en Perú es del tipo espontáneo. Cálculos de los flujos de migración
entre la Sierra y el Oriente indican que solo el 3.7% de crecimiento
de población natural en la Sierra fue transferido hacia el Oriente
durante el período 1961 a 1972. Sin embargo, hay que agregar que el
Oriente en general tuvo un flujo de emigración durante el mismo período.
Ello indica que la migración masiva hacia las ciudades costeras continúa.

La mayor parte de las áreas cultivadas en el Oriente está dedicada a
la producción de^ café. Sin embargo este producto se cultiva en su mayor
parte en plantaciones medianas y grandes que se encuentran fuera de los
proyectos de colonización planificada. La mayor parte del café se exporta. Las explotaciones arroceras en el Oriente y en el área costera
en su conjunto satisfacen la demanda nacional. Sin embargo la productividad en la costa es mucho más alta que en el Oriente y los costos
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de transporte más bajos, por cuanto los mayores mercados se concentran
en la costa. Esto significa condiciones de explotación difíciles para
los colonizadores en el Oriente. Fruta, azúcar de cana y cacao se produce en escala menor. Madera es el producto de mayor exportación hacia
otras regiones del Perú, pero la reforestación no se practica con mucha
frecuencia. La producción de té en el Oriente satisface la demanda nacional, pero tal como el café no es un rubro alimenticio de consumo
mayor. En resumen la colonización del Oriente no soluciona los problemas de importación de productos alimenticios. A partir del pronunciamiento militar de 196Θ, la colonización como política estatal se reduce.
A partir de esa fecha se hem iniciado solo proyectos aislados en zonas
fronterizas.

El Capítulo V concentra la atención sobre los proyectos de colonización
de la selva tropical tanto al este como al oeste de los Andes Ecuatorianos. En 1964 el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización ( IERAC ) , inicia con ayuda del BID un proyecto en Santo Domingo
de los Colorados en la provincia de Pichincha al oeste de los Andes.
De acuerdo a Wood (1972), este proyecto ha sido un completo fracaso.
El mismo ano el Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y
Morona Santiago ( CREA ) , una organización de desarrollo regional, inició un programa de colonización en el valle de Upano en la provincia
oriental de Morona Santiago. Este programa, que cuenta con ayuda del
BID, consiste en la asistencia de colonizadores ya establecidos.
Pretende transferir 1.150 familias campesinas desde las provincias
serranas de Azuay y Cañar al valle de Upano.

La única sección de la carretera marginal que se construyó en Ecuador,
esta localizada en este valle. La ganadería es la producción principal
pero su exportación al altiplano es muy difícil dada la mala condición
de la vía de penetración desde Cuenca hacia Limón. El CREA tembién
patrocina dos proyectos menores, uno al Norte del valle de Upano en
la región de Palora-Pastaza, y el otro, el proyecto Morona al Este
cerca del límite con Perú. Ambos proyectos tienen una infraestructura
sumamente deficiente y no tienen conección alguna con el mundo exterior.

La colonización agrícola en la parte Noreste del Ecuador está íntlma-
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mente ligada a las actividades de explotación petrolífera que allí se
encuentran. A fines de la década del sesenta las multinacionales del
petróleo ( de la cual la Texaco Gulf tiene las concesiones más grandes )
deciden iniciar sus operaciones. El gobierno ecuatoriano las obligó a
invertir (JS$ 20 milliones en obras de infraestructura en el Noreste.
Una de las vías construidas en esta forma conecta Coca y Lago Agrio con
Quito. Esta carretera se completó en 1971. El área a lo largo de esta
vía fue rápidamente colonizada. El IERAC solo tiene dos proyectos menores, uno en Shushufindi ( al Sur de Lago Agrio ) y otro en Payamino ( al
Norte de Coca ) .

En el Capítulo VI se hace un análisis general de las características de
las políticas de colonización en los países andinos. Los rasgos comunes
que identifican los fracasos de los proyectos de colonización planificada se resumen como siguen:
1. Hay una alta taza de deserción por parte de los colonizadores, particularmente en el primer ano. Por ejemplo un 86% de los migrantes dejó
el proyecto de Tingo María-Tocache en el primer ano.
2. La relación saldo de producción para el mercado

e inversión estatal

es bastante más baja que la que las autoridades de colonización esperaban.
3. Los proyectos planificados no producieron mayor colonización espontánea.

La característica común a todos los proyectos de colonización en el
área de los países andinos es que varias tareas que el Estado tiene
como su función, no han sido cumplidas. Veamos cuales son: lo inadecuado
de los estudios de factibilidad, de los esquemas de producción, de la
asistencia técnica y del crédito; la manera deficiente en la cual los
planes que dicen relación con el desarrollo físico y social de la infraestructura se pusieron en marcha; la burocracia generada en torno a la
legalización de los títulos de propiedad; el cambio frecuente del
personal del proyecto. Estos problemas generales se pueden dividir en
dos categorías básicas: en una parte están los problemas que resultan
de la forma burocrática en que el aparato del Estado funciona en su
conjunto en Latinoamerica. Hay un alto grado de centralización e
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ineficiencia en el sistema estatal y este impide en general la implementación efectiva de la política de gobierno. Dada la condición periférica
de las áreas de colonización estos factores se intensifican ( por ejemplo
el procedimiento de legalización de títulos y la frecuencia de cambios
en el personal del proyecto ) . Por otro lado hay aspectos de la política
de colonización que tienen como denominador común el desconocimiento casi
absoluto de la organización de producción de los pequeños colonizadores
por parte de los institutos de colonización.

El Estado, en su afán de extraer el mayor volumen posible de productos
para el mercado, fomenta el cultivo de productos comerciales. Todos los
esquemas de producción, la asistencia técnica y el sistema crediticio
están diseñados para este propósito. Se cree que esto también es beneficioso para el colonizador mismo porque lleva a la maximización de la
ganancia.

Contrario a lo que se supone, nosotros pensamos que dado que el colonizador es un pequeño campesino, no tiende a maximizar la ganancia en el
sentido capitalista. El no organiza la producción de acuerdo a la lógica
de producción capitalista. Usa fOí mas de producción de la llamada economía campesina.

En el Capítulo VI se discute la teoría de Chayanov acerca de la economía
campesina. Se considera útil su concepto de equilibrio entre consumo y
trabajo, para explicar la falta de éxito de los proyectos de colonización dirigidos por el Estado. Medidas tales como: no aceptar que el
colonizador tenga ingresos fuera del proyecto y la sobre-enfatización
de la producción de cultivos comerciales, práctimamente empujan al colonizador a las manos de usureros en su búsqueda de créditos. El colonizador se ve envuelto en una especie de círculo vicioso del cual solo
puede salir al dejar el proyecto. Los conceptos de Chayanov fueron
útiles para explicar este proceso. En general podemos concluir que el
Estado ( representado por los institutos de colonización ) y los colonizadores en Amazonia que se incorporan a los proyectos planificados,
tienen ideas bastante diferentes en cuanto a la forma de organizar el
proceso de producción. Esta situación explica en gran medida el fracaso
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de estos proyectos. Se hicen algunas sugerencias de políticas entre las
cuales se destaca que el Estado no debiera intervenir directamente en el
proceso de colonización; el Estado puede participar indirectamente en
construir y mantener por ejemplo las carreteras o al desarrollar el asentamiento en forma concentrada.

En el último Capítulo se amplía el campo de análisis al examinar el
status que tiene el Oriente en la planificación nacional y regional.
El punto central que se discute es que si el Oriente está desarrollando
su potencial come frontera de recurso o si por lo contrario se está transformando gradualmente en una periferia. El status del Oriente en la filosofía de los programas de desarrollo nacional como en el análisis de
estructuras de inversiones por regiones, no se plantea como una frontera
de recursos ( excepto en la a-típica región urbana de Santa Cruz en
Bolivia ). La forma en que la región Amazónica está perdiendo sus recursos naturales hacia el centro, es una de las indicaciones del status
de periferia que está adquiriendo.
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STELLINGEN
1. In daartoe geëigende delen van het Amazonegebied zou het houden van de
Podocnemis Expansa ( Arrau-schildpad ) een welkome uitbreiding van de
voedselvoorziening kunnen zijn van meer dan alleen locale betekenis.
2. Gezien de sociaal-economische omstandigheden in de regio van herkomst,
is het adjectief in het algemeen gehanteerde begrip 'spontane kolonisatie'
voor Latijns Amerika bepaald ongelukkig gekozen.
3. De frekwente personeelswisseling in nationale en regionale planmngsinstanties in Latijns Amerika draagt ertoe bij dat deze instellingen
ten aanzien van de verwerking van binnenkomende informatie veelal het
karakter dragen van een 'absorbing barrier'.
( Voor de term 'absorbing barrier' zie P.Haggett:
Geography, a modern synthesis. Londen, 1979 )
4. Teneinde de duidelijkheid in de discussie omtrent het gebruik van het
concept prekapitalistische productiewijze te vergroten, is het aan te
bevelen dit concept uitsluitend te reserveren voor een productiewijze
in een prekapitalistisch verleden. In overige gevallen waarin het concept prekapitalistische productiewijze gebruikt wordt, is het beter dit
te vervangen door 'met-kapitalistische productiewijze'.
5. Bij het voorbereiden van tellingen in ontwikkelingslanden zou veel meer
aandacht moeten worden besteed aan het verzamelen van gegevens betreffende met-kapitalistische productievormen.
( Vgl. В. Hindess: Over het gebruik van officiële
statistieken in de sociologie. Meppel, 1975 )
6. Bij de analyse van urbane met-kapitalistische productievormen zou de
toepassing van centrale concepten uit Chayanov's theorie van de 'labourconsumer balance' vruchtbare resultaten gunnen opleveren. Een limiet
aan de toepasbaarheid wordt echter ge^t^ld door het feit dat in de
urbane sector de productie-organisatie niet primair gebaseerd is op
de factor grond als productiemiddel.
( A.V. Chayanov: The theory of peasant economy.
,

Homewood, 1966. Heruitgegeven door D. Thorner, e.a. )

7. Gegeven de door de RAWOO opgestelde prioriteit van te onderzoeken
probleemvelden in ontwikkelingslanden, is het niet goed in te zien
waarom deze Raad Latijns Amerika uitsluit bij het vaststellen van de
prioriteit van onderzoekslocaties.
( Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek
in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking: Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingsproblematiek,
interim-advies. Den Haag, 1978 )

8. Gezien het diachronische element in Galtung's definitie van een imperia
listische relatie tussen landen, is de synchronische wijze waarop Galtung
deze relatie tracht te toetsen niet correct.
( J. Galtung: A structural theory of imperialism. In:
Journal of Peace Research, vol. Θ, no. 2, pp. 81-118 )
9. Gezien de verscheidenheid van kennistheoretische stromingen binnen de
sociale wetenschappen, is het aan te bevelen iedere sociale wetenschapper
zich uit te laten rusten met een systeemkaart waarop de belangrijkste
kenmerken van de favoriete kennistheorie vermeld staan. De kaart moet,
analoog aan het gebruik in de bridgesport, aan de tegenpartij getoond
kunnen worden.

Stellingen behorend bij het proefschrift van
F. Schuurman: Van Andes naar Oriente.
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