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1.SAMENVATTING
Ditrapport bevathetverslagvan eenin1968verricht deelonderzoekvanhetalgemeneonderzoeknaarde
sociologische enorganisatorische aspectenvandelandbouwvoorlichting inSuriname.Deopzetvandit onderzoekwas
eengedetailleerd beeld teverkrijgenvande introductie
entoepassingvanvernieuwingen inderijstbouw.Daartoe
werdenmetvijftiengeselecteerdeboereninNickerie
uitvoerigegesprekkengevoerd,waarbijvooralaandacht
werdgeschonkenaandeomstandighedenwaaronderdeboeren
hunbedrijfuitoefenen endewijzewaaropde contactenmet
devoorlichting plaatsvinden.Aandehandvandeuit deze
gesprekkenverkregengegevenswerdvan iederbedrijfeen
case-study opgesteld.
Samenvattend kanwordengesteld datvooraldegrote
boerengeneigd zijnmoderne cultuurmethodentoetepassen.
Redenenhiervoorzijno.m.hettekort aanlandarbeiders,
demogelijkheid omdenieuwemethoden eerst opeendeel
vanhetareaaltebeproeven,deveranderingen indeopvattingen overdewijzevanwerken indelandbouw,de
contactenmetdevoorlichtingsdienst,dePrinsBernhardpolderendemiddenstandsbedrijvenbijY/ageningen.Tevens
isgeblekendatdevoorlichtingsdienst zichhoofdzakelijk
beperkt tothetdistribuerenvanlandbouwbenodigdheden
enhetgevenvangebruiksaanwijzingen.

2.VOORWOORD
De inhet studieprogrammavande studierichting
Sociologie enSociografievandeNiet-Westerse Gebieden
opgenomenpraktijktijd,bracht ikdoorbijhet Centrum
voorLandbouwkundig Onderzoek inSuriname.Daarverrichtte
ikonderleidingvanDrs.G.Kalshoveneendeelonderzoek,
datpaste inhetkadervanzijnonderzoeknaardesociologische enorganisatorische aspectenvandelandbouwvoorlichting inSuriname (onderzoekno.Soc/67/l).

3. INLEIDING
3.1. PROBLEEMSTELLING
Voorhet onderzoeknaardesociologische enorganisatorischeaspectenvandelandbouwvoorlichting .werdin
hetnajaarvan1967inhet districtNickerie eenhonderdtalvraaggesprekkengevoerdmetboerenvanverschillende
etnischeherkomst,wierbedrijven ingroottevariërenvan
1 -20ha (CSLOS, 1967). Omdeuit dezegesprekken
verkregengegevensmeerdiepteteverschaffen,eneengedetailleerd beeldvandetoepassing vanvernieuwingen in
derijstbouwopindividuelebedrijventeverkrijgen,werd
hetwenselijkgeachtvijftiencase-studiesuit tevoeren.
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Daarbijzoudenadrukmoetenwordengelegdop:
1)deomstandighedenwaaronderdelandbouwersleven enwerken;
2)desociaal-economische factoren,diehetalofnietaanvaardenvanvernieuwingen inderijstbouwbeïnvloeden;
3)hetverloopvandecontactenmetdevoorlichting.
3.2.HETDISTRICTNICKERIE
3.2.1.Geografie
Hetdistrict Nickerie ishetmeestwestelijkgelegendistrictvanSuriname.Het strekt zichuitvandeAtlantische
OceaaninhetnoordentotdelandsgrensmetBrazilië inhet
zuiden.Dewestelijkegrens,tevenslandsgrensmetGuyana,
wordtgevormd doordeCorantijn en één vanhaarbronrivieren.
Deoostgrens isdewaterscheiding tussendeNickerie-en
Coppenamerivier,vervolgd doordewaterscheiding tussende
Corantijnrivier endeMarowijne.
Alleendekustvlakte (jongezeeklei)isgedeeltelijkbewoond enincultuurgebracht.Debodemisvruchtbaar,maarze
ismoeilijk tebewerken.Degemiddeldetemperatuur bedraagt
27»3°C,de jaarlijkse endagelijkse schommelingenzijnmaar
zeergering.Deregenvalindekuststrook iscirca2000mm
per jaar.Incidenteleafwijkingenkunnenzeergroot zijn.Het
merendeelvandezeneerslag valt indegroteregentijd (begin
april-halfaugustus)endekleineregentijd (halfdecember
- eind januari).Dedaartussen liggendeperiodeswordenaangeduid alsgrote enkleinedrogetijd.Somstreden eraanzienlijkeverschuivingen indezetijdenop.
Omhet land voorderijstbouwgeschikt temaken ishetnodig
het intepolderen envan eenirrigatiestclseltevoorzien.
Het irrigatiewaterisafkomstig uithetNannibekken,datontstaanisdoorafdammingvandeNannikreek tenzuidenvande
polders.
3.2.2.Bevolking
Debevolking vanhet district Nickerie isgeconcentreerd indehoofdplaatsNieuwNickerie')»endedaaromheen
gelegen bevolkingspolders; eninhet stroomopwaartsaande
NickerieriviergelegenWageningen,waardeStichting Machinale
Landbouwgevestigdis.
Op31maart 1964teldehetdistrict Nickerie 29.623inwoners,dat is9,1$vandeuit 324.211zielen bestaandebevolkingvanSuriname.Op31oktober1950bestond debevolkingvanhet districtnogmaaruit 16.560personen.Degeconstateerde sterkebevolkingstoename vindtvoornamelijk zijn
oorzaak in eengrootgeboorte-overschot.Daarbijheefthet
district slechts eenbetrekkelijkkleinnegatiefmigratiesaldo;demigratie ishoofdzakelijk opParamaribo enomstrekengericht.
»)Doordebewonersvaakal3 "devestiging*1aangeduid.
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De indelingvandedistrictsbevolking naargeslacht
enleeftijdgeeftgrafischuitgezet een bevolkingspiramide
zoalstezienisopblz.9»
Dezepiramidekenmerkt zichdoor eenzeerbredebasis,
welke duidt opeenhooggeboortecijfer.
Deverdeling vandebevolkingnaar etnischeherkomst
wijkt inhetdistrict Nickerie sterkafvanhetalgemene
beeld vandeSurinaamse bevolking indekustvlakte.HetaantalHindostanen inNickerie isnaarverhoudingnl. zeer
groot. Intabel1volgt eenoverzicht vandevoornaamste
bevolkingsgroepen.
Tabel1.Bevolking vanNickerienaar etnische herkomst
op31maart 1964
Creolen
5,900
Hindostanen
17,973
Javanen
4,887
Indianen
185
Chinezen
303
Europeanen
294
Overigen
81
Totaal
29.623
Bron:A.B.S.Suriname inCijfersno.33.
DeCreolenwonenvoornamelijk inNieuwNickerie en
Wageningen.Depolderszijndaarentegenvrijweluitsluitend
met Hindostanen enJavanenbevolkt.
3.2.3.Verbindingen enverkeer
Langetijdheeft Nickerietamelijkgeïsoleerd gelegen
vanhet overig deelvanSuriname.Henrichttezichtoen
vooralopGuyana.Bijdehuidigeverbindingen ishetisolementnognietvolledig doorbroken.DitzalpasdanhetgevalzijnwanneerdeOost-West-verbindingvolledigvoorhet
verkeer isopengesteld.Momenteelmoet eendeelvanhet
trajectnog perbootworden afgelegd.Tweemaaldaagsiser
eenluchtverbindingmet Paramaribo.Goederen enpersonenkunnentweemaalperweek ook overzeevervoerdworden.
Hetverkeersnet indepoldersbestaathoofdzakelijkuit
zandwegen,welkemin ofmeerregelmatig onderhoudenworden.
Vandegeasfalteerde streekontsluitingsweg,diedebacovenpoldersmet NieuwNickerieverbindt,maakt debevolkingbetrekkelijkweiniggebruik, omdathet traject buitendebevolkingspolders omloopt.Develekleine particuliere bussen
rijdenvanNieuwNickerienaariedereuithoekvandepolders
enterug.
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3.2.4.Landbouw
DebevolkingvanNickerieverbouwtbijnauitsluitend
rijst.Volgenseenopgavevanhet
MinisterievanLandbouw,
VeeteeltenVisserijwerdin1966
op8259vandetotale
8618habevolkingslandbouwgronden
rijstverbouwd.Opde
resterende359ha,datisslechts
5fovanhetbebouwdeoppervlak,werdenhoofdzakelijkenige
erfgewassengeteeld.
DeplaatsvandeNickeriaansebevolkingslandbouwin
Surinameblijktuittabel2.
Tabel2.AreaalenproduktievanpadiinSurinameen
Nickeriein1966
totaalbebouw- totaleproductieintonnen
deareaal,
inha
abs.
abs.
*
bevolkingslandbouw
inSurinamem.u.v.
10.562 36,0 30.135 30,7
hetdistrict
Nickerie
bevolkingslandbouw
inhetdistrict
8.259 28,1 32.601 33,2
Nickerie
grootlandbouw10.529 35,9 35.523 36,1
bedrijven
98.259 100
29.350 .00
Suriname,totaal
Bron:Landbouwcijfersjuni1967,no.13.

gemiddeldeproduktievanhet
hoofdgewasin
ton/ha
2,85

3,96
3,43
3,36

Daardewaterverstrekkingvooreentweederijstgewas
steedswordtuitgebreid,zalhetbevolkingsaandeelinde
rijstproduktieindenabijetoekomstnogstijgen.
IndebevolkingspoldersinNickeriekanmenonderscheid
makentusseneentraditioneleeneenmodernewijzevanrijstverbouw,metdaartussenallerleiovergangsvormen(UBELS,1961).
Detraditionelemethodekenmerktzichdoor:
a.VerbouwvandebevolkingsrassenSkk (Skrivimankoti)en
D110.
b.Hetoverplantenvandepadivanhetbibitveldnaarde
sawah.
c.Geenofweiniggebruikvankunstmest enchemische
bestrijdingsmiddelen (meestalals"medicijnen"aangeduid).
d.Hetoogstenvandepadimeteensikkel.
Demodernewijzevanrijstverbouwkanalsvolgtworden
gekenschetst:
a.Verbouwvanlegervaste,doordeStichtingMachinale
Landbouwontwikkelderijstvariëteiten("edelrassen").
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b.Directe inzaaivandepadiophetperceel.
c.Chemischebestrijding vanonkruiden,insectenen
slakken.
d.Hettoedienenvankunstmest ophetrijstperceel.
e.Hetmachinaal oogstenvandepadi.
f.Eventueeldrogenvandegeoogstepadi.
Exacte cijfersomtrentdewijzenvanpadiverbouw in
debevolkingspolderszijnhelaasnietbekend.Velisuit
het eersteonderzoekgeblekendatvooraldeboerenmet
bedrijvenvan8haengroteropdemodernemethodenzijn
overgegaan.
3.2.5.De voorlichtingsdienst
Deafdeling Landbouwvoorlichting vanhet Ministerie
van Landbouw,Veeteelt enVisserij (L.V.V.), isbelast
methetgevenvanvoorlichting aandeboeren.Hetland
ishiertoeverdeeld inressorten,waarvanhetdistrict
Nickerie eréénis.Hetressort Nickeriebestaatuittwee
subressorten,die iederweeruittweerayonsbestaan.Met
dealgemene leidingvanhetressort iseenressortleider
belast,welkewordtbijgestaandoortweesubressortleiders,
eneenstafvandeskundigen.Aanhethoofdvan iederrayon
staat eenassistent,diedebeschikkingheeft overeen
voorman enenigearbeiders.Detaakvandeassistenten
bestaat o.m.uithet onderhoudenvanhetdagelijks contact
met delandbouwers.Devoorlieden enarbeidersverrichten
voornamelijk routinewerkzaamheden.
Hetressortkantoor,waarinookhetkantoorvande
subressortleidervandewestelijkepolders isondergebracht,
staat inNieuwNickerie.Het subressortkantoorvoorde
oostelijke polders isindeGrootHenarpoldergevestigd.
Iniederrayonbevindt zicheenpadischuur.Deschuren
staan indeCorantijnpolder,opWaldeck,inParadise en
indeHamptoncourtpolder.Inhetbeginvanhet padiseizoen
wordt erzaaipadiverkocht.Indedrielaatstgenoemde
schurenzijntevensBelangengroepengevestigd.Dit zijn
pre-coöperaties,gesticht opinitiatiefvanL.V.V.,waarvan
deledenkunstmest enbestrijdingsmiddelenkunnen betrekken
tegenprijzendielagerliggendanindewinkel.Bijde
verstrekking vandebestrijdingsmiddelenkantevensvoorlichtingwordengegeven.
Naasthunvoorlichtingswerkvoeren deressortleider
enzijnstafhet beheerover enigepolders.Ookv/orden
onderhunleidinggegevensvoor landbouwstatistiekenverzameld (STICHTINGFLANBUREAUSURINAME, 1967).
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Luchtfotovon eendeelvanJe Corantljni'olrlpr

Verkoopvanbestrijdingsmiddelen ineenpadischuur
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4.UITVOERING-VANHETONDERZOEK
4.1.ORIËNTERENDEFASE
De eerstedriewekenvandebeschikbare periode
werdengebruikt omdetijdensdesurveygebruiktevragen-'
lijst endedaaropverkregenantwoorden tebestuderen.
Tevenswerd literatuuroverdebevolkingslandbouw in
Surinamedoorgenomen.1) Aandehandvandevragenlijst
endedaaropgegevenantwoordenwerdennieuwevragen
geformuleerd.Tijdensdrieproefinterviewsinhet
Leidingengebied nabijParamaribowerdendenieuwevragen
getest en,indiennodig,gewijzigd ofaangevuld.
4.2.SELECTIEVANDEBOEREN
Hetaantalteverrichten case-studieswasopvijftien
gesteld. Ineersteinstantiewerd beslotentienboerenuitvoerig teinterviewen,vanwietijdensde surveyvanhet
najaar1967wasgebleken datzijopmodernewijzedelandbouwbeoefenden,eneengeregeld contactmetL.V.V.
onderhielden. Intweede instantiewerdennogvijfboeren
opwillekeurigewijzegekozendiedelandbouwop
traditionelewijze beoefenden.Zietabel3.
Voordeselectievande eerstetienboerenwerdende
volgende criteria opgesteld:
1.Delandbouwermoest in1966tenminste éénbezoek
aanhet L.V.V.kantoor ofdepadischuurgebracht
hebben.
2.Hijmoest in1966tenminstetweebezoekenontvangenhebbenvan eenvoorlichter.
3.Opzijnbedrijfmoesten reeds enigenieuwelandbouwmethoden zijntoegepast.
4.Deboermoestbelangstellinghebbengetoond voor
voorlichting overdemodernerijstcultuur.
Dooreenpunten
v/aarderingopelkvandegenoemde criteria
toetepassen,werd aandehandvandeaanwezigevragenlijsten eenpositieve selectievandemeestprogressieveboerenverkregen.Vervolgenswerd eropgelet,dat
debevolkingsgroepen,bedrijfsgrootteklassen enlandbouwgebieden ineenjuisteverhoudingvertegenwoordigdv/aren.
Doordegevolgdewerkwijze isnatuurlijk geenrepresentatieve steekproefuit deboerenstand vanNickerie
verkregen.

)Zieliteratuurlijst.
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Tabel 3.GeïnterviewdP.landbouwersnaarbedrijfsgrootte,
etnischeherkomst enbevolkingspoldcr
(H=Hindostaan;J=Javaan)
Bedrijfsgroottcklasse
Etnischeherkomst
Bevolkingspoldcr:
Corantijnpolder
VanDrimmelenpolder
Clarapolder
Paradise
Sawmillkreekpolder
Hamptoneourtpolder
Totaal

H

J

4-6»ha
H
J

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1
1

-

1
1
1
1

1

-

-

-

-

-

1

2

3

4

1-2ha

8-20 ha :totaal
H
J |H+J
-

4

-

2
2

-

4

-

-

-

1

-

1

5

-

1
2
15

4.3.'HETVELDWERK
De interviewswerden indeperiodesvan1aprilt/m 8mei,
envan4junit/rn25juni1968gehouden.Iederinterviewnam
ongeveerviertotvijfuurinbeslag,verdeeld overtweeà
driebezoeken.Daardelandbouwers indemeestegevallenalleen
hun eigentaal (hetHindiofhet Javaans)goedbeheersten,
enikdezeniet sprak,washetgebruikvan eentolknoodzakelijk.Hiertoekreeg ikdebeschikking overdrieHindostaanse
enquêteursvanhet CELOSteNieuwNickerie.Voordegesprekken
met Javaanseboerenhad ikdeassistentievan eenleraarvan
deplaatselijke ULO.Deboeren bleken inhetalgemeenbereid
tezijnaanhet onderzoekmeetewerken.Ditbetekent echter
niet dat zeallemaal evenopenhartigwaren.Eénmanweigerde
nahet eerstebezoek zonderopgaafvanredenenverderemedewerking teverlenen.Dezeonvoltooide case-study isniet in
ditrapport opgenomen.

- 15 -

Machinale ^rnnrîbcworking

Met de hand o v e r p l a n t en van p a d i

