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1.SAMENVATTING
Ditverslagbevatderesultatenvaneenonderzoek
naarderedenen enmotievenvanlandbouwerszoonshun
bestaanbuitendelandbouwtezoeken.Hiervoorzijnin
hetleidingengebied (+achtkmvanParamaribo langsde
wegnaarUitkijk)36landbouwersgezinnengeselecteerd.Van
zoweldevaderalsdeoudstezooniseenenquêteafgenomen.
Dehieruitverkregengegevens zijninditverslagneergelegd,
Delandbouwinditgebied ishoofdzakelijkpart-time
farming.Indienmennietbuitendelandbouwwerkzaamis,
komtditvoornamelijk omdatmenteoud isofeentezwakke
gezondheidheeftomeennevenberoep uitteoefenen.Het
grootste deelvanhetgeldinkomenisuitditbuitenwerk
afkomstig,terwijldelandbouwprimair gezienwordtals
eenmogelijkheid omindeeigengezinsconsumptie tevoorzien.Slechtsdeoverschottenwordenverkocht.
Hetloondatbuitendelandbouwverdiendkanworden
islaag.Inhetalgemeenkomtmeninde lagereberoepsklassenterecht.Eenlaagopleidingsniveau gaathiermee
samen.Delandbouwheefthierbijdefunctie gekregenvan
eennoodzakelijke aanvulling ophetloon.Ditkangezien
wordenalsdebelangrijkste redenwaaromvelelandbouwerszoonsdelandbouwalspart-time farmingwillenblijven
uitoefenenennietinde stadwillengaanwonen.Slechts
zijdie eenbehoorlijk inkomenverdienenhebbendelandbouwderugtoegekeerd.
Hetopleidingsniveau isindeloopdertijdwel
enigszinsverbeterd,maarnognietzoveeldatmen inde
bovengeschetste situatie opkorte termijneenverandering
magverwachten.Temeernietomdathetaantalplaatsingsmogelijkhedenvoormensenmethogere opleiding geringis
(vooral indeadministratieve sector)enindetoekomst
weinig zalverbeteren.

2.VOORWOORD
Ditonderzoekwerdverrichtals studie-onderdeel
voordeafdelxngSociologie enSociografievandeNietWesterse Gebieden,vandeLandbouwhogeschool teWageningen,
Tijdensdepraktijktijdvanzesmaanden (mei1969oktober1969)wasikverbondenaanhetCentrumvoorLandbouwkundigOnderzoek inSuriname teParamaribo.Hetonder»
zoekstond onderleidingvanDrs.G.Kalsnoven,nadiens
vertrek injulivanDr.Ir.J.Euinard.Beidenhebben
veelbijgedragen ommijnpraktijktoteer.prettig ennuttigonderdeelvanmijnstudietemaken.Veeldankbenik
verschuldigd aandeheerD.ByronressortleidervanKwatta
voorallehulpdiehijmijverleendheeft,deheren
H.BhansingenS.Singokarsodiemijalstolkbegeleid
hebbenennietindelaatsteplaatsaandeboerendiemet
grotebereidwilligheid mijnvelevragenhebbenbean
tv/oord.
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3.PROBLEEMSTELLING
Depart-timefarmingendemigratie zijndeverschijnselenwaardeaandachtvanditonderzoekopgerichtis.
InSuriname isreedslangeenmigratiebewegingaande
gangvanhetdistrictnaardestad.Deze stadisParamaribo,
hetenigestedelijke centrum inSuriname.
Debevolking indedistricten isvolledig georiënteerd
opdelandbouw.Ditishoofdzakelijk dekleinlandbouw,vaak
indevormvanpart-time farming.Denevenarbeid islandarbeidopdegrootlandbouwondernemingenofbijanderekleinlandbouwers indedrukke tijd.Buitendelandbouwkanwerk
gevondenwordenindemijnbouwcentra,in gouvernementsdiensten
enbijenkeleparticuliereninhetdistrict.Daarnaastiser
Paramaribo,datveledistrictbewonerswerkbiedt.
Hoedetweebovengenoemde verschijnseleninwerkenop
hetlandbouwersgezin inhetdistrict ishetprobleemdataan
ditonderzoek tengrondslagligt.
Deprobleemstelling isalsvolgt geformuleerd:
"Eenonderzoeknaarderedenenenmotievenvanlandbouwerszoonshunbestaanbuitendelandbouwtezoeken,
incasutemigrerennaardestad."
Indekleinlandbouw isdeproduktiehoofdzakelijkgerichtopbevredigingvandebehoeftenvanhetgezinaanlandbouwprodukten,vooral rijstengroenten.Slechtsdeoverschottenwerdenverkocht.Daardebedrijvenkleinzijn(75%
iskleinerdan4ha)zijndezeverkopennieterggroot enis
hetgeldinkomengering.Demogelijkhedenomditinkomente
vergroten zijnklein,doordatereentekortisaanlandbouwgrond endeproduktie-omstandighedenvaakongunstigzijn.
Eendergelijkbedrijfbiedtdanookweinigperspectievenom
vooruittekomen.
'Delandbouwers zijnzichterdegebewustvandezesituatie.Maarmeestal ontbreektvoorheneenalternatief.Voor
de jongeren zijnerwelmeerkeuzemogelijkheden,nl.geheel
indelandbouwblijven,erhelemaaluitgaan,ofeentussenoplossing.Dezelaatstehoudtmeestal indatmeneenlandbouwperceelheeftendaarnaastnogbuitenwerkdoet.
Deredenenenmotievendiebijdezekeuze eenrolspelen,
welkekeuzeninhetverledengedaanzijn,env/athetresultaat
daarvanis,zullenvooralnaarvorenkomen.
Bijhetonderzoek isuitgegaanvaneenaantalveronderstellingen terverklaringvandemigratie,teweten:
1.Deopleiding isvaninvloed ophet zoekenvanwerkbuiten
delandbouw.Hoe lagerdeopleidingis,hoemeerkansdat
menindelandbouwblijft.
2.De inkomstenuitdelandbouw zijnzolaag,dat zijdemeeste
boerenverplichtenbuitenwerk tedoenomtekunnenvoorzienindelevensbehoeftenvanhetgezin.
3.Voorde jongerenzijndevooruitzichtenindelandbouw
slecht;buitendelandbouw zijnzebeter.
4-.Destatusverbondenaanlandarbeid isgering.
5.Destadheeftgroteaantrekkingskrachtdoordebeterewoonomstandighedenaldaar.
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4-.1.DECREOOLSE BEVOLKINGSGROEP
Deplantagelandbouw,metalsbelangrijksteproduktrietsuiker,iskenmerkendvoordekolonialegeschiedenisvanSuriname.Demogelijkhedenomopgrote schaal
suikerriet teverbouwenloktede"blankekolonisatorenmot
hunEuropeeskapitaalnaarditdeelvanZuid-Amerika.De
oorspronkelijke Indiaansebevolkingwastekleininaantalenbovendienongeschikt oaindearbeidsbehoefte te
voorzien. Daaromwerdenopgrote schaalnegersuit
Afrika alsslavennaarSuriname gebracht.VolgenseenberekeningvanVANLIER (194-9)werdentotdeafschaffing
vandeslavernijin1863300à350duizend slavenaangevoerd.Surinamehad indat jaarechtereenbevolkingvan
slechts53duizend zielen.Degrotediscrepantie tussen
dezecijfers isteverklarenuitdeslechtebehandelingvan
de slavenenhetgeringepercentagevrouwenonderhen.
Reedstijdensde slaventijdwaseentreknaarde
stadv/aartenemen.Deblankeplantage-eigenaarsverkozendegeneugtenvande stadbovenhetlevenopde
afgelegenplantages.Zijomgaven zichmet eengrootaantalhuisbediendenomaanhunwelstand enrijkdomuitdrukking tegeven.Voortswarenvoorhetverlenenvan
dienstenveleambachtsliedennodig.Hieruit isteverklarendatin1863 34%vandetotalebevolkingvanSuriname
(exclusiefdeIndianenenBosnegers)inParamaribowoonde.
Ookhetfeitdatslechtsongeveeréénderdevanalle slaven
veldarbeiddeed enderestandereofinhetgeheelgeen
werkzaamhedenverrichten,ishiermee inovereenstemming.
Bijdeplantage-eigenaars endekoloniale overheid
bestonddevreesdatbijdeafschaffingvandeslavernijde
vrijgewordeneningrotegetaledeplantages zoudenverlatenennaarde stad zoudengaan.
Ditheeft inderdaadplaatsgevonden,echterlangzamer
danmenverondersteldhad.Devoormalige slavenwerden
daaromverplichtnog10jaarcontractarbeid opdeplantages
teverrichten.Bijheteindevandezeperiode,in1873»
woonde4-3%vandetotalebevolking inParamaribo.Een
deelderCreolenverliettoendeplantages omzichlangs
debovenloopvanderiviertevestigen,waarzijcacao
verbouwden.Anderengingenopplantagesdichterbijde
stadwerken.In1895maaktedekrullotenziekte eeneinde
aandecacaoteelt.NogmeerCreolenvestigden zichnuin
destad.Werkvondenzeveelalindebosbedrijven.Tot
deTweede Wereldoorlogwoonde 63%vanhenindestad.
Daarnaisditpercentage geleidelijkopgelopentot70.
Eengeringpercentagevandegehele landbouwbevolking
vanSuriname isCreool.Enzijdie indelandbouwwerkzaamzijnwonenvoornamelijkinCoronie•
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4-.2.DEHIND03TAANSEENJAVAANSEBEVOLKINGSGROEP
Omaandearbeidsbehoefteopdeplantages tevoldoen,
werdenreedsvóórde emancipatie contractarbeidersaangetrokken
DitwarenChinezen,West-Indiërs,LibanezenenMadeirezen.
Echterinkleine aantallen,enmetgeinigblijvendresultaat.
Demeestenvertrokken snelweer,ofgingenindehandel.
De immigratie vanHindostanen enJavanenheeftwelhet
beoogde resultaat gehad.Er zijnindeperiode 1873-1938in
totaal68.000AziatenalscontractarbeidernaarSuriname
gekomen.Hiervaniséénderdenaafloopvanhunvijfjarig
contractgerepatrieerd enheeftderest zichblijvendgevestigd.Dedoorhetkoloniale gouvernementhierbijgevolgde
politiekwas aanhennaafloopvanhuncontractperiode,kleine
stukkengrond tegeven,veelalvanvoormaligeplantages.De
boerenbedrijvendie zoontstondenwarenzokleindatervoldoende tijd enbehoeftenoverblevenomarbeid aandenogbestaandegrootlandbouwbedrijven televeren.Later isdeze
dualistischepolitiek losgelaten.Indehuidige tijdheeft
menweldeomgekeerdeweggevolgd,nl.het stichtenvangrootlandbouwondernemingenomdekleineboerenvaneemaanvullend
inkomentevoorzien.
Opdezev/ijzeishetkleinlandbouwsysteemvanSuriname
ontstaaneneensteedsbelangrijkerplaats indeSurinaamse
landbouwgaaninnemen.
Tot1905vroondennagenoegalleHindostanenenJavanen
inhetdistrict.Na1905begoneensterkemigratievanvooralHindostanennaarde stad.Ditduurde tot1922,waarnatot
deTweedeWereldoorlog geennoemenswaardigemigratiemeer
plaatsvond.Na1940v/aserweereensterkestijging inde
treknaardestadwaartenemen.Deze isvolgensKRUYER (1968)
enerzijds tever-klarenuit eenverhoogdevraagnaararbeidskrachtendoordeAmerikaansedefensie-activiteitenenanderzijdsuiteenprocesvanstructurele ombouwbinnendeHindostaansebevolkingsgroep (o.a.beroepsdifferentiatie,bewustekeuzeopbasisvanpersoonlijke eneconomischemotieven).
Indestad gingenzijinvele gevallennakorte oflangere
tijd eenzelfstandigberoepuitoefenenenverdrongen erde
Creolenuitbepaaldeberoepen (vervoer,winkelier,markthandel),
DeJavanenvertoondenaanvankelijkweinigneigingnaar
de stad tetrekken.Zijslotenvaak eentweedeof zelfsderde
contractaf.Na1940echterishierinveranderinggekomen.
Hetwasgeenprocesvanstructurele ombouwwathenhiertoe
dreef,maarveelaleenlaatstepogingom.eenbestaantevindennahetmislukkenals zelfstandige landbouwer.Onderhen
warenvrijveelouderenof ziekendienietmeerophetland
kondenwerken.Zijwerkenyeelalinnietzelfstandigeberoepen, zoals tuinman,corvee'ére.d. (KRUYER,1968).
4.3.ONDERZOEKTOTNUTOE
OverdegeschiedenisvanSuriname enhetwelenweevan
deverschillendebevolkingsgroepen isuitvoerig geschreven
doorVANLIER (1949)enKRUYER (1948).PANDAY (1959)heeft
eenuitstekend overzicht geschrevenvandegeschiedenisvan
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deSurinaamse landbouw.Het-voorafgaandeisdanookgrotendeelsophunpublikatiesgebaseerd.
Gegevens overdekleinlandbouw zijntevinden inde
velepublikatiesvanhet Ministerievan Landbouw,Veeteelt
enVisserijvanSuriname.De ekonomischeaspectenvanhet
kleinlandbouwersbedrijfwordeno.a.belicht indeverschillendepublikatiesvan LUNING (1966,1967,1969).
DemigratienaarParamaribokrijgt invelegeschriften
overSurinameaandacht.Eendemografischebeschouwing staat
inhetnationaalontwikkelingsplan Suriname.LAMUR (1963)
heeft eenonderzoekgedaannaardefactorendiebijurbanisatie enmigratie eenrolspelen.

5.METHODIEK
Het eerste objectvanonderzoekwasdeouderegeneratie,
woonachtig ineenlandbouwgebied eninhetbezitvanlandbouwgrond.Deze isgebruikt omeenbeeldtekunnenvormen
vandefeitelijke omstandighedenwaarinde jongeregeneratie
isopgegroeid endeinvloed ervanophaarhuidigelevenswijze.Hierbijwerddeaandacht hoofdzakelijk gericht op
factorendiemogelijkvan invloed zijnophetgaanuitof
hetblijven indelandbouw,opdemigratie enopdemate
waarindeveranderingenhebbenplaatsgevonden.
Metbetrekking tothettweede objectvanonderzoek,de
jongeregeneratie,gold deoverweging dathetvooralobjectiefwaarneembare keuzedadendiendentezijndiedebelangrijkste informatiebronmoestenvormen.Dit isdanpashet
gevalindiende jongerendezekeuzenreedsgedaanhebbenen
hun levenspatroon.zichalduidelijkafgetekend heeft;dus
opwat latere leeftijd.Vijfentwintig jaarwerd hiervoor
juistgeacht.
Devadersvandeze jongemannen fungeerdenalsdebovengenoemde ouderegeneratie.Hunwerd eenafzonderlijke enquête
afgenomen,bijwelkegelegenheid tevensvragenwerdengesteld overallekinderenuithetgezin.
Omoverhetuitdelandbouw gaanofindelandbouw
blijven endemigratie inderdaad ietstekunnenzeggen,werd
voorafbepaald dat eenaantalvandeouderezoonsnietmeer
indelandbouwwerkzaam zoudenmoetenzijn.Dit integenstellingtothunvaders.
Voor eenbeschrijvingvandewerkwijzewordtverwezen
naarhetvolgendehoofdstuk.
Degegevens enconclusiesuit dit onderzoekhebbenalleengeldigheid voorlandbouwgebiedenmet alshoofdteelt
één rijstgewasperjaar,gelegenopkorteafstandvanParamaribo enmetgoedeverbindingendaarmee.
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6.DEUITVOERINGVANHETONDERZOEK
6.1.HET ONDERZOEKGEBIED
Het onderzoek isuitgevoerd inhet Leidingengebied, een
deelvandeSaramaccapolder.Dezepolder ligtaanbeide zijdenvanhet Saramaccakanaalinhetdistrict Suriname.Hetcentrumvanhetgebied ligt opongeveer8kmvanParamaribo langs
dewegnaarUitkijk.Dekeuze isopditgebiedgevallenomdathet eenhomogeen enoverzichtelijklandbouwgebied is.Een
tweedereden isdathetvanuit het CELOSsnelengemakkelijk
kanwordenbereikt.
Bijdegebiedsafbakening isuitgegaanvande indeling
vastgesteld doorhetBureau Landelijke Opbouw (dezewordt o.a.
aangehoudenbijdevolkstellingen).Het onderzoek isgehouden
inhetgebiednr.11vanhetdistrict Suriname (ziekaartje,
P.11).
DeCommissarisWeytinghwegneemt eencentraleplaatsin
het Leidingengebied in.Hijloopt ongeveer evenwijdigaanhet
Saramaccakanaal enligt opgeringeafstand hiervan.Het is
eengeasfalteerdewegdiedeverbinding vormtvanParamaribo
metUitkijk. Langsdezewegbevindenzichnagenoeg allebelangrijkevoorzieningen zoalsbegraafplaats,tempels enmoskeeën,bestuurspost,politiepost,winkels,scholen enpelmolens.
Deloosleidingenhebben eenonderlingeafstandvan600
meter enstaan loodrecht ophet Saramaccakanaal. Langselke
loosleiding isaandeoostelijke zijde eentraktordamopgeworpen enaandewestelijke zijde eenbeschelpt fietspad.
Bij Leiding 9aen11aisdeze laatstetot eenschelpweg
uitgegroeidwaarvanookauto'sgebruikkunnenmaken.
Momenteel ismenbezig ookdefietspadennaast deandere
leidingenteverbeterentot eenschelpweg.
Aanbeidekantenvandeloosleidingen liggendepercelen,
die50-60meterbreed en300meterdiepzijn.Indien erop
hetperceelgewoondwordt staandewoningen opdieperceelgedeelten dieaandeloosleiding grenzen.Dewoningendie
aandeoostelijkekant staanhebben eenbruggetje overde
leidingnaarhet fietspad ofdeschelpweg.
Gas,water enelektriciteit zijnnietaanweziginhetgebied,
Eenuitzondering vormenleiding 9aendeCommissarisWeytinghweg dieaangeslotenzijnophet elektriciteitsnet.Door
:
'wildebusjes"wordt eenfrequenteverbindingmet Paramaribo
onderhouden.
6.2.DEORIËNTATIE
Voordeoriënterende fasevanhet onderzoekwasongeveer
lg-maandgereserveerd. Indieperiodewerd deaandachtgericht op enerzijdsdeLeidingenalstoekomstig onderzoekgebied enanderzijds opliteratuurmetbetrekking tothetonderwerp.Ditmetalsdoeldeprobleemstelling naderuitte
werken envoldoende informatie teverzamelen omtekunnen
komentothet opstellenvandevragenlijsten.
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Bijdeoriëntatie inhet Leidingengebied werd demedewerkingverkregenvanderesortleidervanhet LVV-kantoor
Kwatta.Viahemwashetmogelijk enkelevoorlichterste
vergezellen ophundagelijksetochtendoorhetgebied.Dit,
samenmetdegesprekkenmet devoorlichters zelf,verschafte eengoede indrukvandeomstandighedenwaaronderde
landbouw beoefendwordt,vandelandbouwmethoden envande
verschillendegewassendie ergeteeltworden.Spoedigwerd
overgegaantothetvoerenvanoriënterendegesprekkenmet
eenaantalboeren.Aanvankelijkwashetkaraktervandegesprekkenvrijblijvend, doch indeloopvandeoriëntatieperiodewerdenzesteedsmeergestructueerd naardeprobleem'
stelling.Zovormdendezegesprekken eengoedebasisvoor
devragenlijsten.
Naast dezegerichte oriëntatievond ertegelijkertijd
eenmeeralgemensoriëntatie plaats.Ditgebeurdedoorgesprekkenmet enkele sociologenverbondenaanverschillende
overheidsdiensten enhetraadplegenvanvoorhandenzijnde
literatuur.
6.3.DEVRAGENLIJST
Devragenlijstenwerden inoverlegmetDrs.G.Kalshovensamengesteld uit degegevensverkregentijdensde
oriëntatieperiode.Vooralhet laatstegedeeltevandezeperiodewashiervoorwaardevolomdat degesprekkenmetde
boerenkondenwordengestructureerdnaarde itemsvande
vragenlijst.
Nadeopstellingwerden enkeleproefenquêtesuitgevoerd.Naaraanleiding daarvanvond erop enkelepunteneen
aanpassing plaats,zowelwatbetreft devolgordedervragen
alsdevraagstelling zelf. (Ziebijlage 1en2).
6.4.DESTEEKPROEF
Debasiseenheid voordesteekproefwashetlandbouwers'
gezin.Uitalle landbouwersgezinnenwerdendiegeselecteerd
die eenzoonvan 25 jaarofouderhebben (geborenvóór
1-7-'44).Debedoelingwasdeze (oudste)zoon,indienmogelijk inhet onderzoek optenemen.Deaanwezigheid vande
vader inhetgezinwerdalstweedenoodzakelijkekriterium
gehanteerd,hetwoonachtig zijnvandevaderophetbedrijf
alsderde.Uit denaardezekriteriageselecteerdegezinnenkondesteekproefgetrokkenworden.
Bovengenoemde selectie isuitgevoerd metbehulpvan
bevolkingsgegevensaanwezig opdebestuurspost vanLeiding
8a. Gebruik isgemaakt vandaaraanwezige schriftjeswaarinperleiding enperceeldehouder,ofhijophetperceel
woont ofniet,endegezinssamenstelling zijnvermeld.
Deze schriftjes zijnbijgehoudentot1962.
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Daarnaast isgebruik gemaakt vandeleggerwaarindetitels
opdegrond zijnvermeld.Deze laatste isnauwkeurigbijgehouden.Doorvergelijking vandenaamvandehouderuitde
schriftjesmetdieuitdeleggerkondendemutatiesna1962
gekonstateerd worden. Ingevalvanmutatiewerd debestaande
situatievastgesteld doornavraag opdebestuurspost vanLeiding8a.
Opdezewijzekonuit depopulatievanboerengezinnen
woonachtig inhet Leidingengebied eendeelpopulatie van103
voorhet onderzoekgeschiktegezinnenworden samengesteld.
Ditwaren 90Hindostaanse-en17Javaansegezinnenalsmede
éénCreoolsgezin.Dezelaatste isverderbuitenbeschouwing
gelatenomdathet eenuitzondering isinhetgebied.Degezinnenuit dedeelpopulatiewerdengerangschikt naarleiding
enperceelnummer.
Uit dezeranglijst van 107gezinnenwerd eensteekproef
van36gezinnen samengesteld (30Hindostaanse en6Javaanse).
Inhaar oorspronkelijkevorm omvattezijdenummers 1,4,7,
10 . . . . en106.Hiervanmoestachtkeerwordenafgeweken
omdatbijnadere,verificatiebleekdatnietwerdvoldaanaan
degesteldekriteria eneenmaalomdat dehoogbejaarde vader
niet instaatwasdevragentebeantwoorden.Steedswerd
danhetvoorafgaandenummerdaarvoorgesubstitueerd.
Voordeoudstezoonwerdalssubstitutieregelaangehoudendat,indienhijniet bereikbaarmocht zijn,dedaaropvolgende zoongeënquêteerd zouworden.Geziendeaardvanhet
onderzoekwerdvoordezegesubstitueerdezoon eenminimumleeftijd van18jaarnoodzakelijk geacht.Dezeregelisslechts
éénkeertoegepast,enwelomdat deoudstezoonvoorstudie
inNederland verbleef endetweedezoonbijdedefensiepolitie inhetgrensgebied.Dederdezoonwas ouderdan18jaar
enbereikbaar enisdusgeënquêteerd.
6.5.DE INTERVIEWS
Bijhet interviewenmoestgebruikwordengemaaktvaneen
Hindostaanse enJavaansetolk.Beidenzijnlandbouwvoorlichter
enwoonachtig enwerkzaam inhet Leidingengebied.Degrote
bekendheid vandezetolkenmethetgebied endebevolking
heffendenadelendieverbonden zijnaanhetgebruikvaneen
tolk enigszins op.Methenwerd devragenlijst nauwkeurig
doorgenomen,de introduktieuitvoerig besproken eneenproefinterviewgehouden.
Indeperiode 21julitot 6augustuswerdende interviews
vandevadersafgenomen.Ditgebeurdehoofdzakelijk inde
middaguren enhetbeginvandeavond.Dewerkwijzehierbij
wasdatdebedrijvenzondervoorafgaande aankondiging werden
bezocht. Indiendevaderaanwezigwaswerdhet interviewafgenomen,indienniet aanwezigwerd eenafspraakgemaaktvia
zijnvrouw.Enkelemalenmoest eenafspraakherhaaldworden
omdatdemantochnietaanwezig bleektezijn.
Detolkverzorgdede introduktie enslechts indiegevallenwaarbijerduidelijk enigeachterdocht bleefbestaan
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werd doordeonderzoekerviadetolk eenaanvuDlinggegeven. IndiegevallenwaarindebetrokkenboerNederlands
verstond ensprakwerdhethele interview zonderhulpvan
detolkafgenomen.Degemiddeldetijdsduurvan elkgesprek
wasI-lisuur,vanhet eigenlijke interview 30-40minuten.
Detijd dienodigwasvoorhet interviewenvandeJavaanse
"boerenwasaanmerkelijkkorterdandievoordeHindostaanse
boereno Ditkwamvooraldoordelengtevanhetinleidende
gesprek,enhetgesprekachteraf*Depersoonlijkheid van
deJavaanse tolkhaddaarwelenigeinvloedop.
Alle 36interviewshaddeneenvlotverloop.Erwerd
deindrukvaneenredelijkebetrouwbaarheid vandeantwoordenverkregen.
Indeperiodevan12augustus tot19septemberwerdendeinterviewsvande zoonsafgenomen.Degevolgde
werkwijzehierbijwasgelijkaandiewelkebijdevaders
gebruiktwerd.Hetwasechterdikwijlsmoeilijkomeen
afspraaktemakenomdatzijvakerdanhunvaderstot
I7.OOof18.00uurbuitenwerkdeden enslechtstothet
invallenvandeduisternis interviewskondenwordenafgenomen.De zondagmorgenwasdandeenige gelegenheid
voordezeinterviews.
DoordatervakerenbeterNederlands doordezoons
werd gesprokenkondikwijls zonderhulpvandetolkworden
geïnterviewd.Inhetalgemeenhaddendegesprekkeneen
vlotverloop.Inenkele gevallenliephetwatmoeilijker
omdaterwatalcoholwasgebruikt,erenigebeïnvloeding
vanaanwezigepersonenwas (vriendenofouders)ofmen
argwanend t.o.v.enkelevragen stond.Vooralbijvragen
diebetrekkinghaddenophetinkomen.Buitendebovengeschetstemoeilijkhedenwerdeninhetalgemeendevragen
metgroteopenheidbeantwoord,zodateengoedebetrouwbaarheidverondersteld magworden.
Intotaalwerden34-interviewsafgenomen.Erwas
éénweigering,waarvoorgeenredenwerd opgegeven.Een
herhaaldbezoekhad geenresultaat.Detweedeuitvaller
vond zijnoorzaak inhetfeitdatdegeestelijkevermogensvandegeïnterviewdevandienaard lekentezijn
dathetafnemenvandeenquête geenenkele zinhad.
Watbetreftdelandbouwwerkzaamhedenwerdhetonderzoekineengunstigetijduitgevoerd,enwelindetijd
tussenhetuitplantenvandebibit enhetoogsten.In
deze tijdvindenernauwelijks landbouwactiviteitenplaats.

7.RESULTATEN
7.1.DEBEVOLKING
7.1.1.EnkeledemografischegegevensvanSuriname
DetotalebevolkingvanSurinamebedroegperultimo
maart1964324-.211zielen.ZowelinParamaribo alsin
hetdistrictSurinamewoonde ruimdertigprocentvande
bevolking (resp.110.867en111.694-zielen).Hetoverige
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deelvandebevolkingwasinkleinereaantallenverdeeld
overdeandere 6districten.Hetaantalvrouwenperduizend
mannenis1003,eenzeergeringvrouwenoverschot dus.De
verdelingvandebevolkingoverdeverschillendeleeftijdsgroepengeefteenzelfdebeeld alsinveleontwikkelingslanden
nl.46,6%0-14jaar,47,2%15-59 daaren6,2%60jaaren
ouder.Eenbevolkingspyramide meteenzeerbredebasis.
InhetdistrictSuriname isdezeverdelingnogongunstiger,enwel49,4-%0-14 jaar,44,5%15-60jaaren6,1%
ouderdan60jaar.
DebevolkingvanhetdistrictSuriname isvooralgeconcentreerd rondParamaribo.Inde7telgebiedendieaan
Paramaribo grenzen,woont 39%vandebevolkingvanhetdistrictenbinneneenstraalvan20km zelfs72%.Sinds1950
isdebevolkingvanditdistrictmet 95%toegenomen.Hiervanis26%uitParamaribo afkomstig alsgevolgvandeexpansievande stad,18%uitdeanderedistricten enderest
uitdenatuurlijkeaanwas.
7.1.2.Debevolking inhetLeidingengebied
DetotalebevolkingvanhetLeidingengebied (telressort11)bedraagt4046zielen,waarvan2028mannenen2018
vrouwen (zietabel1 ) .
Tabel1.BevolkingvanhetLeidingengebied naarlandaard
landaard
Creool
Hindostaan
Javaan
overig
onbekend
totaal

aantal
113
3302
578
40
13
4046

Meerdandriekwart\<andebevolkingbestaatuitHindostanen,dieoverhsthelegebiedverspreidwonen.Dein
groottetweedebevolkingsgroep zijndeJavanen.Zijwonen
voornamelijk langsLeiding11en11a,inSoekadoedoek enin
Soekoredjo.Deinhet gebied gevestigde Creolen zijnhoofdzakelijkonderwijzers enpolitie-ambtenarenmethungezinnendieineendienstwoningbijhunwerkwonen.Bijdezaagmolenswerkenenkele Creolendiedaarookwonen.
7.1.3.Degezinnenuitde steekproef
De steekproef omvatte 36gezinnenverspreid overhet
gebied.Geziende selectiekriteria kunnendezealsnagenoeg
voltooide gezinnenbeschouwd worden.Het gemiddeld aantal
kinderenpergezinbedraagt7.Eenverschil inditopzicht
tussendebeidebevolkingsgroepen isnietaantetonen
(tabel2 ) .

- 16Tabel2.Hetaantalkinderenper etnische groep en
verdeeldnaarjongensenmeisjes
landaard
Hindostanen
Javanen
totaal

jongens
108
20
128

meisjes
111
15
126

totaal
219
35
254

aantalgezinnen
30
6
36

Hetaantalkinderendatnog thuiswoontis144;
hetaantalongehuwdenbedraagt slechts119 (tabel3)»
Ditbetekentdater25gehuwden,waarvan20zoonsen
5dochters,bijdeoudersinwonen (geenderongehuwde
kinderen isuitwonend).Deze20zoonshebbenhetouderlijkhuisnognietverlaten;eendeelvanhenzaldatook
laternietdoenomdatzijhetbedrijf zullenovernemen.
Deinwonende gehuwdedochtershebbenvoorkortereof
langere tijdbijhunmangewoond,maarhebbenhebben
hemverlaten ofhijheefthenweggestuurd.
Buitende144inwonendekinderenende72ouders
behoren ernog16schoondochters (vanvierderinwonendegehuwde zoonsisdevrouwafwezig),47kleinkinderenen1broervandevadertotdehuishoudens.In
totaal280personen,watgemiddeld 7,8hoofdenperhuishoudenis.
Tabel 3.Dekinderengesplitstnaargehuwd enongehuwd
enin-enuitwonend
gehuwd
ongehuwd
totaal
inwonend
uitwonend
totaal

mannelijk
64
64
128
84
44
128

vrouwelijk

71
55
126
60
66
126

'"

totaal
135
119
254
144
110
254

Erzijn 34zoonsgeïnterviewd.Hiervan zijner
3nognietgetrouwd.De 31gehuwdenhebben135kinderen
d.v/.z.gemiddeld 4,5pergezin.Dezegezinnenzijn
echternognietvoltooid,zodaterniets tezeggenis
overhetuiteindelijkaantalkinderenpergezin.Er
wordenpogingengedaangeboortebeperking ingangte
doenvinden (opinitiatiefvanartsenof individuele
personen),nuendanmetsucces.Of geboortebeperking
echteropgrotere schaal zalwordentoegepast enwanneerisnogniettevoorspellen.
7.2.DELANDBOUW
7.2.I.Bedrijfsgrootte
Alleperceleninhetgebied zijnongeveereven
grootnl.1,5-1,8ha.Degrondtitelishuurvanhet
gouvernement.Dedistrictsbestuursdienst isdeinstantie
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diedetoewijzingendoetentoestemmingmoetgevenomhet
rechtvanhuurovertedragen.Inhetalgemeenkunnende
percelennietinstukken verdeeldworden.Eenhuurderkan
welmeerderepercelen inhuurverkrijgen.Ditmeestaldoor
verervenofhetkopenvanhetrechttothuur.Deprijshiervoor"bedraagtmomenteel Gf.1.000,--1.500,-vooreenperceel
van1,5-1,8ha.Eendeelvandevaders enzoonsbezitgrond
buitenhetLeidingengebied.
Tabel4.Bedrijfsgrootte (totaal,dus zowelin-alsbuiten
hetLeidingengebied)
areaal
0-1,8 ha
1,8-5,6ha
3,6-5,4ha
5,^-7,2ha
7,2ha
totaal

vaders

9
14
7
4
2
?6

oud£ïtezoon

11
6
-

2
-
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Vandevadersheeftniemand meerdan4percelenin
hetLeidingengebied (tabel 4). Tweevadersbezittengrond
buitenhetLeidingengebied,nl. ééneenstukgrondvan
+11hatussendeNoordpolderdam endeRijwegnaarKwatta,
deandereenperceelvan4haindeUitkijkpolder.Indien
menmeerdanéénperceelbezit,heeftmendeanderepercelenmeestalverkregendoorhethuurrecht tekopen;in
enkelegevallenismenerdoormiddelvaneenerfenisaan
gekomenensomsheeftdevrouweréénofmeer ingebracht
bijhethuwelijk.
Negentienoudste zoonshebbeneeneigenlandbouwbedrijf.
Hetgrootste aantalvanhenheeftdebeschikking overniet
meerdanéénperceel.Tienverkregenhunbedrijfdoorkoop
vanhethuurrecht,vierviaeenaanvraagbijdebestuursdienstendriedoorvererving,terwijltwee zoonsgrondvan
devaderingebruikhebben.Vandeoverige geënquêteerde
zoonshebbenerzesalenigemaleneenpoging gedaaneen
perceel teverkrijgen.
7.2.2.Bedrijfsuitkomsten
Opdezebedrijvenwordtgeenboekhouding bijgehouden
waaruit gegevensoverbedrijfsresultatentehalenzijn.
Eennauwkeurigbedrijfseconomisch onderzoekvaltbuitenhet
kadervanditonderzoek.Omtocheenindruk tekrijgenis
ereenberekeninguitgevoerd opbasisvanproduktiegegevens
dieredelijkbetrouwbaardoordeboerenverstrektkonden
worden.Erisgevraagdhoeveelbalenpadihetvorig jaargeproduceerdwarenenhoeveelmenerdaarvanverkochthad.
Dewaardevan1baalpadivan70kgisSf.8,40.
Dewaardevandemelkproduktieisberekend uithetaantallitersperdagx 500 (hetaantaldagendatdelactatieperiode gemiddeld duurt)tegeneenprijsvanGf.0,20per
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liter.Opdezelfdewijze ishetverkochte gedeelteberekenddoortevragennaarhetaantal litersdatmenperdag
verkocht.Vangroenteneneventuele andere opbrengsten
uithetlandbouwbedrijfisalleendewaardevanhetverkochtedeelberekend omdathetgeconsumeerde deelopgeen
enkelewijze isteschatten.
Erisgeenrekeninggehoudenmetdekostendiebij
deproduktie gemaakt zijn.Dezebestaanuitploeg-,egendorskostenenkostenvaningehuurde arbeid.Kunstmest
enbestrijdingsmiddelenworden zeldentoegepast.Een
zeerruweschattingvandetotalekosten isSf.200,-300,-perbedrijf,zonderheteigenarbeidsinkomenmoe
tetellen.
Deresultatenvandeberekeningderbedrijfsuitkomstenin1968zijnalsvolgt samentevatten:
Vaders
totaal
25.I85
14.454

waarde totaleproduktie (Sf.)
waardeverkoop (Sf.)
waarde gezinsconsumptie (Sf.)

gem.

aantal

7OO

36
29

498
1

_—,—.

IO.73I !298

36

Defrequentieverdelingvandewaardenderverkochte
Produktenperbedrijf isalsvolgt (Sf.):
niets _0-100_ 100-250
11
o

25O-5OO! 5OO-I.OOO

—T

5

meerdan1.00C

7

Zoons
waarde totaleproduktie (Sf.)
v/aarde verkoop ( S f . )
waarde gezinsconsumptie (Sf.)

totaal
9.028
5.674
3.354

gem.

564
436
210

aantal
16')

13
16

')Vande19zoonsmeteeneigenbedrijfbeplant eréén
zijngrondniet;deproduktievandetwee zoonsdie
geeneigentitelopdegrondhebbenisopgeteld bij
dievanhetbedrijfvandevader«.
Defrequentieverdeling ishier (Sf.)
niets

3

0-100 _10°j^501 250-500i500-I.OOO

o

meerdan 1.000

5 T V ! 3

Hetgeldinkomenuitdelandbouwbedrijvenvande
vaders ende zoonsblijkt zeeronregelmatigverdeeldte
zijn,metveruit elkaarliggende extremen (nihiltot
Sf.3.144,-).
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Vandepadiproduktiewordtongeveerdehelftdoorhet
huishouden geconsumeerd.Vandemelkwordtéénderdogebx'uikt.
Eenbelangrijkdeelvanhetgeldinkomenkomtuitdemelkdie
verkochtwordt.Opdebedrijvenvan.devaders isdit zelfs
dehelftdaarvan,opdievandeoudste zoonongeveeréénvijfde.Dezelaatstenhebbennog teweinigkunnensparenom
koeientekunnenkopen.
Degroenteteelt isinhetalgemeenvanweinigbetekenis.
Slechts2vadersvei'kopenminofmeerregelmatig groenten
(Sf.125,-enSf*250,-por jaar).TochzijnerinhetLeidingengebied echterwel enkeleboerendie zichopdegroenteteelthebbentoegelegd.Hunpercelenbevinden zichophet
hogere gedeeltebijdeNoordpolderdam.HunverdienstenkunnenSf.10.000,-ofmeerperjaarbedragenbijgunstigeomstandigheden.Bijdeoudste zoonsv/asermaarcéndieeen
behoorlijk inkomenuitdegroenteteelthaalt.Zijnbedrijf
isechtergelegenindeBomapoldor,waarde omstandigheden
beterzijn.
7.2.3.Houdingt.o.v.delandbouw
Delandbouw,zoalsdeze inhetLeidingengebied wordt
uitgeoefend,wordtnietgezienalseenmiddel om eengoed
bestaantevinden.Depolderisnumeerdan60jaaringebruikengedurendedeze tijd iserjaarinjaaruitrijstop
depercelen geplant.Hetplantenvanandere gewassenisonmogelijk,behalve openkelehogergelegenstukken.Deproduktiviteitvandegrond isdaarom sterkachteruitgegaan.Kunstmestwordtnauwelijks toegepast.Eentweedenegatievefactorinhetproduktieproces isdevolledige afhankelijkheid
vander-egen.Decijfersuitdevorigeparagraaf zijneen
goedeillustratievanhetbovenstaande.
Ditalles zijndelandbouwers zichterdegebewust.Middelenomindegeldbehoeftevanhethuishouden tevoorzien
enmogelijkhedenomvooruit tekomenzoekenzijdanook
nietindelandbouw,maardaarbuiten.Bijdevraagwaarom
mennaastdelandbouwnogbuitenwerkdoet,kwamendevolgendeantwoorden: "Alleenvandelandbouwkanmennietuitkomen":
"Menkanmaaréénmaalper jaarplanten enietsverdienen,
derestvanhet jaarhoeftmengeengeld";en "Zoalsdelandbouwhier isheeftmennooitcash".Deze antwoordenwerden
zoweldoordevaders alsde zoonsgegeven.Hethoudt echter
nietindatmendelandbouw zouwillenopgevenenalleen
buitenwerk gaandoen.
Vandevaderswas ergeenenkeledieeroverdachtte
gaanverhuizenofzijnperceel teverkopen.Zelfnietmeer
plantenengeeneigenrijst,groentenenmelkmeerhebben
isietswaaraanmennognietdenkt,'welisdeindrukverkregendatnaarmatemenhetbeterheeft,menzelfminderop
hetveldwerktenmeerwerkzaamheden tegenbetalinglaat
verrichten.
Bijde zoonsisdezelfde tendensv/aartenemen.Van
de 34geënquêteerdenhebbener17eeneigenperceel (10
hebbenhet zelf gekocht),6hebbeneenperceelvandevader
ingebruikofwerkenmetdevadersamen,en11doenalleen
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buitenwerk.Opdevraagwaarom zenietaanlandbouwdoen,
noemden6vande11alsredendat zijgeenperceelkunnen
krijgenenslechts5cLatzegeenzinhebbenindelandbouw
omdathetwerktezwaarisofteweinigopbrengt.Dit
houdtechternietindatde23zoonsdieaanlandbouwdoen
deze zienalseenmogelijkheid omeengezinsinkomente
verdienen.Erzijneronderhenslechtsdriediegeen
buitenwerkhebben.EéndaarvanheeftindeBomapoldereen
redelijk goedbedrijf,deandere tweehebbengeenwerk
kunnenvindenendedendaarookweinigmoeitevooromdat
zehetnogniethardnodighebben (geenkinderen enniet
getrouwd).Aande zoonsdieeeneigenperceelhebbenis
gevraagd ofzijuitsluitend landbouw zoudenwillendoen
enwatdaarvoornodig zouzijn.Driewillendatondergeen
enkelevoorwaarde,veertienslechtsindienaanbepaalde
voorwaardenwordtvoldaan.Hierbijwerd geenenkelemaal
eenuitbreidingvanhetrijstareaalofirrigatie genoemd.
Welwerd genoemd eenmogelijkheid omvee tehoudenof
droge gewassenteplanten.Dit zoude enigemanierzijn
omgeld indelandbouw teverdienen.
7.3.SCHOLING
De schoolopleiding indedistrictenisinhetalgemeenvanlagerniveaudandie indestad.TweehoofdonderwijzersuithetLeidingengebied zagenalséénvan
deoorzakenhiervandatophunlagere scholenmeer
"vierderangers"-datzijnonderwijzersmetslechtsde
hulpacte -werkzaam zijndanopdescholenindestad.
Eentweedehandicapvoordedistrictskinderen isdathet
onderwijsinhetNederlands gegevenwordt.Devaardigheid
inhet sprekenvandeze taallaatveeltewensenover,
zelfsbijhetverlatenvandelagere school.Deoorzaak
hiervanisdatindegezinnenzeldenofnooitNederlands
wordtgebruikt endekinderennietincontactkomenmet
kinderendieoverwegend Nederlands spreken (bijv.vele
Creoolsekindereninde stad).Vooralindieneenvoortgezetteopleidinggevolgdwordt,wordtditgebrekervaren.
Hetschoolbezoek zelfwordtdoorenkele factoren
bemoeilijkt.Deloopafstand naarde schoolissomswel
5km,waarvanhetgrootste gedeelte overleidingdammen
dieinderegentijd nagenoegonbegaanbaar zijn.Komteen
kindbemodderdopschool,danwordthet teruggestuurd.
Demeisjeswordenvaak thuisgehouden indiendaardrukke
werkzaamhedenzijn.
InhetalgemeenwordendescholeninhetLeidingengebieddanookalseenslechtebasisvooreenvoortgezette
opleiding geziendooroudersdiewensendathunkinderen
doorleren.Indienmogelijk sturen zijhunkinderennaar
delagere schoolindestad.
Eenvoortgezette opleidingmoetinParamaribogevolgdv/orden.Inhetdistrict zijnwelenkeleU.L.O.scholen,maardeze zijnnietbereikbaarvanuithet
Leidingengebijd.
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Als ervaneengezinéénofmeerderekinderenindestad
op schoolgaanbrengtditvrijhogekostenmet zichmee.
Hetdagelijksvervoerperspeciale landsbusnaardo stadkost
drie guldenpermaand.Indiendaargeengebruikvanwordt
gemaaktmoet ereenfietsofbromfietswordenaangeschaft.
HetinSurinamegebruikelijke dagelijkse schooldubbeltje
ofkwartje omeenbroodje ofietslekkers tekopenloopt
permaand ookoptotminimaal tweegulden.Daarbijkomtin
enkele gevallenschoolgeld enbijnaaltijdboekengeld.Dit
laatstekanwelSf.100,-ofmeerper jaarbedragen.Verder
wordeneraandekledingvandekinderenhogere eisengesteld,
watookmeerkostenmetzichmeebrengt.Samenvattend kangezegdwordendathet eenzxvarebelasting isvoordegezinnen
dekinderenindestadnaarschooltelatengaan.Ditis
danookwaarschijnlijk óénvandebelangrijkste redenen
waaromoudershunkinderenvrijvlugvanschoolhalenalsdo
studieresultatenonbevredigend zijnofdefinanciële toestand
zichinongunstige zinwijzigt.
De scholierenzelfhebbenhetookmoeilijkerdande
stadskinderen.ZemoetenheenenweerreizenenhebbenveelalmoeilijkhedenmethetNederlands (demeestgehoordeoorsaakvannietovergaanofzakkenvoorexameniseenonvoldoendevoorNederlands).Ookhetmakenvanhuiswerk isvoor
hengeeneenvoudige zaak.Daarvoor isweinigplaats envaak
moet erspeciaaleentafel,stoelenpetroleumlampvoor
wordenaangeschaft.Voortsmoetendekinderen enigszins
wordenvrijgesteld vanwerkzaamheden thuis.Vooralbijde
meisjes geeftditvaakmoeilijkheden.
Hetniveauva.nde gevolgde schoolopleiding isinde
loopderjarensterkverbeterd.Ditblijktduidelijk indien
wedeopleidingvandevadersvergelijkenmetdievande
oudste zoonsenanderekinderendergezinnen zoalsgedaan
isintabel5«
'Tabel5.Schoolopleidingvandevaders,oudste zoonsen
allekinderen
allekinderen
oudste
vaders zoons jongens meisjes

jongens
en
meisjes
„

geenschoolgevolgd
nognieropschool
nogopL.0.
L.0.niet afgemaakt
L.0.met getuigschrift
nogop (M.)U.L.O.
(M.)U.L.O.nietafgemaakt
(M.)U.L.O.metdiploma
verdere opleiding
totaal

3
3

13

22
1

21
8

24
46
28
6
11
6

2
6
28
58
21

5
1

3

_L
36

3^

128

126

9
52
104
49
11
12
9
3
254
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Uitdeze tabelkomtnaarvorendathetopleidingsniveauvandemeisjesgeringerisdandatvandejongens.
Meermeisjesdanjongenshebbendelagere schoolniet
afgemaakt.Ookbijdeverdereopleidingenblijvende
meisjesduidelijk achter.Ditkomtnogduidelijkernaar
vorenintabel6v/aarinperleeftijdsgroep deopleiding
isopgenomen.Tevensblijktdaarechterdaathetverschilinschoolopleiding tussen jongens enmeisjesverdwijntnaarmate deleeftijdsgroepen jongerworden.Een
andere tendensisdathetvolgenvaneenopleidingnade
lagere school toeneemtbijde jongekinderen.
Erwordenzoweldoorjongensalsmeisjesweinigcursussengevolgd.Erzijnt?/eejongensdieeenbedrijfscursushebbengevolgd,endriedie eenpoging gedaan
hebben eenboekhouddiploma tehalenwaarvan éénmet
succes.Eenautorijcursushebbenvele jongensachterderug
Bijdemeisjes zijnertweedienahetverlatenvande
school eenopleidingvoormodistevolgden;andere cursussen
zijndoorhennietgevolgd.
Tabel7.Opleidingvandochters_enzoonsverdeeld over
drie inkomenscategorieën (inkomenperjaaruit
eigenbedrijf enbuitenwerk samen)

>sf.1750
Sf.750-Sf.1750
-O-Sf.750
jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes
2
geenschool
3
4
2
nognietopschool
3
8
nogopL.0.
6
13
9
9
7
22
L.C.nietafgemaakt
18
17
19
15
13
12
L.0.met getuigschrift
11
8
8
5
5
1
nogop(ï/I.)U.L.0.
1
1
1
3
4
(M.)U.L.O.nietafgemaakt
6
1
2
3
2
1
(ï.ï.)U.L.0.metdiploma
2
2
2
1
verdere opleiding
1
1
44
40 | 45
totaal
j41
47
39
1L
]-3
113
aantal gezinnen
Eriseenpoginggedaaneenverschil inhetopleidingsniveautussenverschillende inkomensgroepen aan
tetonen (tabel 7)* Deresultatenhiervan zijnnieterg
overtuigend enerisdanookgeenconclusiemogelijkuit
deze tabel.Tijdenshetafnemenvandeinterviews ende•
oriënterendevraaggesprekkenvoorafwerddanookdeindruk
verkregendatvoornamelijk anderefactorenbepalenofde
kinderenalofnietdoorzullenleren.Factorenzoalsde
opvattingenvandeoudersoverhetvolgenvanonderwijs
(stimuleren),debereidheid omhiervoorgelduittegeven
ofdeaanwezigheid vansuccesvolle scholierenindefamilieofdebuurt.Enzekernietdeminstbelangrijke factor
isdehoudingvandescholierzelf.
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7.4.BUITENWERK
OnderdekleinlandbouwersinSuriname isbuitenwerk
eenveelvoorkomendverschijnsel.Batdeboerenditmoeten
doenomhungezintekunnenvoorzienvandenoodzakelijke
levensbehoeften iseerderinditrapportduidelijknaar
vorengekomen»
Vande 36vadersuithetonderzoekhebbener21
buitenwerk,tweehebbenvroegerbuitenwerk gedaanmaar
zijnernuteoudvooren13hebbennugeenbuitenwerk
enooknooitgehad» Deredenenvoordeze laatstenomgeen
buitenwerk tedoenzijnvanverschillende aard.Tweevan
henhalenuitdelandbouwvoldoende inkomen.Vandrievan
henisdegezondheid altijd zozwakgeweestdatbuitenwerkenvoorhennietmogelijkwas.Bijdeandereniser
geenspeciale oorzaakaantev/ijzen.
Vande 34oudste zoonshebbenerslechtsdrie geen
buitenwerk(vanwie ertweenognaarwerkblekente zoeken).
Twintighebbenbuitenwerknaastbezighedeninde landbouw
opeigenperceelofbijdevader.Deoverige elfdoen
uitsluitend buitenwerk (waarvanzesnietuitvrijev/il
maaromdat zijnietdebeschikkingkunnenkrijgenover
eenperceel).
:abel8.

Aardvanhetbuitenwerk dervaders,
enallewerkende zoons

aardbuitenwerk (beroep)
landarbeid
ongeschoolde handenarbeid
geschoolde handenarbeid
hoofdarbeid enhandel
eigenbedrijf
werk zoekend
totaal

vaders

oudste zoons

oudste
zoons

alle
zoons

7

—

7

6
8
2

10
16
2

22
34

5

3

7
3

_

2

22

33

95

_28

Vandeintabel8genoemde soortenbuitenwerkkan
landarbeidnietalseenberoepsbezigheid gezienworden,
maarmeeralseenwederzijdshelpenindedrukketijd
(planten,oogstenendorsen).Slechts éénmanwerktmin
ofmeerpermanent alslandarbeideropeentuinbouwbedrijf.
Decategorie ongeschoolde handenarbeid omvatvooralarbeidersbijdePlantsoenendienst endewerkverschaffing,
handlangersbijaannemersbedrijven enwegwerkers.De geschoolde arbeiders zijnhoofdzakelijk chauffeurs entimmerlieden.Decategoriehoofdarbeid enhandelomvatkantoorenwinkelbedienden.De eigenbedrijvenvandevaderszijn
vier timmerwinkels enéénhandel infruit;vandeoudste
zoonsheefterééneenhouthandel,ééneenkleermakerij
eniseréénverkopervanschaafijs.Dehelftvandearbeidendenwerktbijdeoverheid,deanderehelftbijparticulierenof zelfstandig.Dewerkverschaffing isbijde

