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MEERDIMENSIONALE
OVERHEIDSPLANNING
DE OVERHEIDSPLANNING VAN SURINAME IN DE PERIODE 1952-1964,
GETOETST AAN EEN RELAT1EMODEL

AN DUSSELDORP

STELLINGEN
I
Meer onderzoek is gewenst naar ontwikkelingstechnieken die zijn aangepast
aan de specifieke omstandigheden van de ontwikkelingslanden, teneinde te
geraken tot verantwoorde ontwikkelingsprogramma's.
(Dit proefschrift)

II
Een evaluatie onderzoek naar de invloed van de planning op de ontwikkeling
van Suriname wordt van groot belang geacht voor Suriname en Nederland en
kan belangrijke resultaten opleveren voor de kennis omtrent de ontwikkelingshulp.
(Dit proefschrift)

III
Daar gebrek aan 'management capacity' een van de belangrijkste Problemen
vormt bij het tot stand brengen van een versnelde sociaal-economische ontwikkeling, zal hiermede bij de ontwikkelingshulp op realistische wijze rekening
moeten worden gehouden.
(R. F. Behrendt: Sociale Strategie für Entwicklungsländer, S. Fisher Verslag 1965)

IV
Voor de verwezenlijking van een versnelde ontwikkeling in de jonge naties is
sociaal-psychologische planning, die de basis moet vormen voor de voorlichting
in de ruirnste zin van het wbord, noodzakelijk.
(Dit proefschrift)

V
Bij vele plannen voor de agrarische ontwikkeling in de ontwikkelingslanden
wordt onvoldoende rekening gehouden met een differentiatie van de bedrijfstypen. Dit is o.a. noodzakelijk wil een te snelle urbanisatie voorkomen worden.
(Dit proefschrift)

VI
Het introduceren van Westerse vormen van democratie zal een snelle ontwikkeling van de meeste jonge naties belemmeren.
(J. Nyerere: Uhura na Umoja, Oxford Universitypress
1966)

VII
Vruchtwisselingsonderzoek ter bestrijding van nematodenplagen is voor
ontwikkelingslanden van grote betekenis.
VIII
Een verdere specialisatie van de Wageningse Studie moet, voorzover het
studierichtingen die op de tropen zijn afgestemd betreft, ongewenst worden
geacht.
Proefschrift D . B. W. M. VAN DUSSELDORP

Wageningen, 5 mei 1967

IX
Het brengen van technische en economische Veränderungen in ontwikkehngslanden zonder dat aandacht wordt geschonken aan het levensbeschouwelijk
dement, getuigt van gebrek aan inzicht ta.v. de comprehensiviteit van het
ontwikkelingsproces.
(K. H. Pfeffer: Welt im Umbruch, Gütersloher Verlaghaus 1966)

X
Het bestaan van een invloedrijke centrumpartij is, in het huidige pohtieke
bestel van Nederland, van groot belang.
XI
Bij het huidige oecumenisch streven zal gewaakt moeten worden voor het
vastlopen in het niemandsland van de avantgardisten.
(R. Bos in Het verraad van de anderen. Paul Brand 1966).

XTT
Het introduceren van een Vierde bestuurslaag in de vorm van districten moet
ongewenst worden geacht. Het verdient eerder aanbeveling te komen tot de
vorming van grotere gemeenten.
XIII
Wil men de groei van de gemeenten aan de Zuid-Veluwe rand beperken tot
de omvang die aangegeven is in het structuurplan van dit gebied, dan zal op
den duur een nieuw centrum in de Gelderse Vallei noodzakelijk zijn.
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I. D O E L EN O P Z E T V A N D E S T U D I E

Tot in de jaren dertig is een feile discussie gevoerd over de theoretische j
mogelijkheid en de morele juistheid van overheidsplanning. Dit blijkt o.a. uit '
MnxETTs uitspraak: 'For some time in our country (U.S.A.) especially during
the thirties, the word 'planning' came to have something of a sinister connotation. This was especially true in discussions about government and public
administration.' (MILLETT 1959, p. 113). Voor velen was planning toen nog.
onverbrekelijk verbonden met een bepaald politiek stelsel. Momenteel lijktj
deze discussie praktisch afgesloten. 'It seems to be understood today that planning as a process is completely neutral in so far as value judgements and purposes are concerned.' (MILLETT 1959, p. 113).
Tegenwoordig is het actuele vraagstuk op welke terreinen en in hoeverre de
neutrale techniek van overheidsplanning op verantwoorde en efficiente wijze
kan worden toegepast.
De crisis van de jaren dertig maar vooral de wereldoorlog van 19^^1945
dwong de overheid van de Westerse Staten zich op steeds meer terreinen te
begeven, die voordien geheel aan het particulière initiatief waren voorbehouden.
Het inzicht won veld dat het overheidsingrijpen alleen dan tot het gewenste
resultaat kon leiden wanneer planmatig werd opgetreden.
I
Na het beëindigen van de tweede wereldoorlog is in de meeste Westerse lan- '
den de invloed van de overheid op het produktieproces verminderd. De over-;
heid heeft evenwel een doelbewuste en planmatige invloed behouden. De omvang en de aard van deze invloed varieert aanzienlijk in de verschillende landen.
Momenteel accepteert men in de democratische landen de planning meer en
meer als een belangrijk middel van de overheid om de ontwikkeling van het
land te stimuleren en te leiden.
In vele landen heeft de erkenning van de belangrijkheid van de overheidsplanning slechts schoorvoetend plaatsgevonden en men wil het planmatig ingrijpen van de overheid over het algemeen beperkt houden. Zo zijn bepaalde
terreinen, b.v. die van de sociaal-structurele en de sociaal-psychologische planning, in vele landen nog buiten het planmatig ingrijpen van de overheid gehouden uit vrees dat de individuele vrijheid anders te veel geweld zou worden aangedaan.
In de période na de tweede wereldoorlog zijn in snel tempo uit de voormalige
koloniale gebieden zelfstandige staten ontstaan. Deze staten stellen zich over
het algemeen ten doel zo spoedig mogelijk een welvaartsniveau te bereiken dat
vergelijkbaar is met dat van het Westen. Hierbij stoten zij op het probleem van
een tekort aan kapitaal, kennis en particulier initiatief binnen het eigen land.
Als gevolg van de wijze waarop de internationale hulp, zowel wat kapitaal als
kennis betreft, wordt verleend, is het voornamelijk de overheid in deze ontwikkelingslanden, die een sociaal-economische ontwikkeling op gang schijnt te
1
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kunnen brengen. Dit in tegenstelling met het ontwikkelingsproces van de vorige
eeuw in Europa en Amerika, dat voor een belangrijk deel door entrepreneurs
werd ingeleid engedragen. (SCHUMPETER 1963). Dat bij deze jonge staten grote
belangstelling bestaat voor de methoden die in de conrmunistische wereld worden gebruikt en waarbij alle actie van de Staat uitgaat, is ten gevolge hiervan
zeer begrijpelijk.
Maar van welk politiek stelsel men in de ontwikkelingslanden ook wil uitgaan, steeds zal de overheid in hoge mate bij de ontwikkeling betrokken blijven.
Deze stelregel zal zelfs van kracht blijven wanneer men tot een herwaardering
van taak en rol van de private activiteiten zou komen. De overheid zal echter
alleen dan haar omvangrijke taak tot een goed einde kunnen brengen wanneer
zij met een vooruitziende blik en op doordachte en doelmatige wijze te werk
gaat, m.a.w. wanneer zij planmatig handelt. Dit heeft als consequentie dat de
planning in de ontwikkelingslanden een geheel ander aspect draagt als in de
Westerse landen.
MYRDAL (1960, p. 89) merkt hierover op: 'By the very logic of the underdeveloped countries situation, planning becomes programmatic in its approach.
It does not, as in the Western countries, force itself upon a national community
through a gradual process which finally results in a fait accompli, while the
community often still remains unwilling to accept planning as an idea. In the
underdeveloped countries, the idea precedes its realisation. As economic
development can not be expected to come by itself, planning becomes a prediction for development, not, as in the Western countries, a later consequence
of development and all the other changes which accompanied it. The underdeveloped countries are thus compelled to undertake what in the light of the
history of the western world appears as a short cut.'
De centrale plaats die de planning in deze landen inneemt in een gehele
andere ontwikkelingsfase als in het Westen, brengt moeilijkheden mede bij de
toepassing van de planningstechnieken die in het Westen zijn ontwikkeld. De
sterk gespecialiseerde samenleving en het gecompartimentaliseerde denken van
de Westerse wereld heeft een gefractioneerde planning tot gevolg gehad. De
integratie van de diverse planmatige ontwikkelingsactiviteiten laat men meestal
aan de samenleving zelf over. In de ontwikkelingslanden is al spoedig gebleken
dat alleen een geïntegreerde planning er in kan slagen de aanvankelijk zwakke
ontwikkelingsimpulsen zodanig te richten, dat de vele structurele belemmeringen kunnen worden overwonnen.
Alvorens tot een geïntegreerde planning te kunnen komen is het noodzakelijk
een goed inzicht te verkrijgen in het verschijnsel van de overheidsplanning in
haar totaliteit. Het is opmerkelijk hoe weinig vorderingen er met de bestudering
van het verschijnsel van de overheidsplanning zijn gemaakt, o.a. bezien vanuit
de bestuurswetenschap. Na MILLETT'S 'governmental planning', welke publikatie in 1949 verscheen, is slechts een gering aantal studies versehenen die de
overheidsplanning analyseren als een probleem van 'public administration'.
Bij de planning in de ontwikkeUngslanden werden pogingen gedaan om te
komen tot een zekere integratie van de verschülende planactiviteiten. Tennen
2
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als 'planification harmonise^ of 'comprehensive planning' duiden hierop. Maar
meestal blijft deze integratie beperkt tot bepaalde onderdelen van de overheidsplanning.
De Werna volgende Studie heeft tot doel een schematisch inzicht te geven in
het verschijnsel 'overheidsplanning' in al zijn aspecten als een instrument in het
kader van de overheidsactiviteiten. Het accent komt hierbij te liggen op de
planning als administratieve procedure. Het ligt dus niet in de bedoeling in te
gaan op de diverse plantechnieken die door de verschillende takken van wetenschap zijn ontwikkeld, noch gaat het in de eerste plaats om een beoordeling van
de doeltreffendheid van de opgestelde plannen.
Bij de analyse van de overheidsplanning zal veel aandacht worden geschonken
aan de relaties die bestaan tussen de verschillende onderdelen van het proces
van de overheidsplanning. In verband biermede zal allereerst aandacht worden
geschonken aan het definieren van het begrip 'meerdimensionale overheidsplanning' (dat ook als multidimensionale overheidsplanning zal worden aangeduid) om verwarring ten aanzien van de terminologie te voorkomen. Vervolgens is een relatiemodel ontwikkeld waarin de verschillende componenten van
de overheidsplanning en hun relaties zijn aangegeven. Daarna is de planning
als een instrument in het kader van de activiteiten van de overheid in een ontwikkelingsland aan dit theoretische model getoetst. Hiervoor is Suriname gekozen. Deze keuze vindt haar grond in het feit dat de auteur zelf gedurende
5 jaren werkzaam is geweest in de overheidsplanning van Suriname alsstaffid
van het Bureau Landeüjke Opbouw. Daarnaast gold als een belangrijke overweging dat in Suriname de overheidsplanning zieh, in vergelijking met de meeste
ontwikkelingslanden, gedifferentieerd heeft ontwikkeld. Dit houdt dus in dat
de toetsing heeft plaatsgevonden aan een situatie die in vele opzichten belangrijk
meer theoretische aanknopingspunten oplevert dan in de meeste ontwikkelingslanden het geval is.
Na een schetsmatig overzicht van de situatie in Suriname gedurende de
periode 1945-1960, hier gegeven om te komen tot een juist inzicht in de planproblematiek, is tot de toetsing van de Surinaamse overheidsplanning aan het
ontworpen model overgegaan. Deze toetsing heeft plaatsgevonden aan de hand
van een aantal resultaten van de overheidsplanning in Suriname, die tot stand
zijn gekomen in de periode 1952-1964. Sindsdien zijn nieuwe plannen uitgebracht met name het Nationale Opbouwplan 1965-1975. Dit omvangrijke
nationale plan kwam uit op het moment dat deze Studie was afgesloten en is
daarom niet meer in beschouwing genomen. Dit houdt dus in dat de conclusies
die uit deze Studie getrokken zijn alleen betrekking hebben op de periode
1952-1964.
Bij de toetsing is als volgt te werk gegaan. Uit de periode 1952-1964 zijn de
volgende plannen, die in het kader van de overheidsplanning tot stand zijn gekomen, geselecteerd.
Nationale plannen: het Tien Jaren Plan 1954-1964.
het Rapport van de Adviesraad 1960-1965.
het Raamwerk Integraal Opbouwplan 1963-1972.
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Een regionaal plan: het ontwerp streekplan voor Nickerie.
Een lokaal plan:
het project La Poule.
Sectorplannen:
het agrarisch produktieplan 1960-1965.
het Centraplan.
Een evaluatiestudie: La Poule.
Van deze plannen is een schetsmatige beschrijving gegeven. Dat deze beschrijving zo nu en dan uitvoeriger geworden is dan in het kader van deze Studie strikt noodzakelijk zou zijn geweest en dat daarbij een enkele maal dieper
is ingegaan op de toepassing van bepaalde technieken vindt zijn oorzaak in het
feit dat bij het schrijven van deze studie mede voor ogen heeft gestaan een overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de overheidsplanning in
een ontwikkelingsland en hun presentatie.
Daar hierover in de literatuur nog niet op overzichtelijke en samenvattende
wijze is geschreven bestaat hieraan, met name bij het onderwijs, dat zieh rieht
op de methodiek van ontwikkehng van de ontwikkelingslanden, behoefte. Vervolgens is nagegaan in hoeverre de resultaten van de planningsactiviteiten van
de Surinaamse overheid en het verloop van het planproces zelf overeenkwamen
met de resultaten en het verloop van het planningsproces, zoals die zijn weergegeven in het relatiemodel voor de meerdimensionale overheidsplanning.
In dit deel van de studie is de aandacht in hoofdzaak gericht op een ordening
van de verschillende planactiviteiten van de Surinaamse overheid gedurende een
bepaalde période en vervolgens een toetsing van dit planningsproces en haar
resultaten aan een relatiemodel. Dit houdt dus in dat hier geen sprake is van een
evaluatie van het geheel van overheidsactiviteiten, die in Suriname hebben
plaatsgevonden om dit land tot ontwikkeling te brengen. Men zal dit bij het
lezen van het volgende steeds duidelijk voor ogen moeten houden. Gedurende
de toetsing van de Surinaamse overheidsplanning aan het relatiemodel is uiteraard een oordeelsvonning over de Surinaamse overheidsplanning als procedure
tot stand gekomen. Men kan deze oordeelsvorming slechts ten dele als een evaluatie aanmerken. Deze oordeelsvorming komt nl. voort uit het vergelijken van
de overheidsplanning met een schema van handelen dat de Surinaamse planorganen nooit in de vorm, zoals die in het relatiemodel is neergelegd, bewust
voor ogen heeft gestaan.
Het belangrijkste resultaat van deze studie is dat aangetoond kan worden dat
het ontbreken van een duidelijk inzicht in het planningsproces van de overheid
als geheel het tot stand komen van een evenwichtige planprocedure in de weg
heeft gestaan. Dit heeft tot gevolg gehad dat niet een geïntegreerd programma
van handelen voor de ontwikkeling van Suriname tot stand is gekomen en dit is
noodzakelijk, wil men uiteindelijk geraken tot een snelle en evenwichtige ontwikkeling van een land.
De schetsmatige beschrijving van de verschillende resultaten van de planning
neemt in deze studie een omvangrijke plaats in. Dit werd verantwoord geacht
daar de verscheidenheid van de Surinaamse planning, waar reeds eerder op
werd gewezen, de mogelijkheid biedt tot een interessante illustratie van de verschillende aspecten van overheidsplanning in een ontwikkelingsland.
4
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Gehoopt wordt dat zodoende een bijdrage is geleverd aan de verdere ontwikkeling van en een betere vormgeving aan het proces van overheidsplanning in
ontwikkelingslanden. Het zijn de resultaten vandeze overheidsplanning die in
de körnende jaren in belangrijke mate de sociaal-economische groei van de ontwikkelingslanden zullen bepalen.
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II. A L G E M E N E A S P E C T E N V Ä N D E M E E R D I MENSIONALE OVERHEIDSPLANNING

1. H E T B E G R I P M E E R D I M E N S I O N A L E
OVERHEIDSPLANNING
1.1. PLANNING

Het woord plan werd reeds in de 17de eeuw in de Nederlandse taal gebezigd,
en is afkomstig van het Frans waar het de betekenis heeft van afbeelding, tekening, schets, van iets dat op een plat vlak is geprojecteerd, platte-grond. Op
zijn beurt is het Franse woord afgeleid van het Latijnse woord planum, dat
platte oppervlakte betekent. Spoedig wordt het woord plan ook in een andere
betekenis gebruikt; er wordt dan tevens mee bedoeld: 'een ontworpen stelsel
volgens hetwelk men iets wil doen; de wijze waarop men voornemens is te handelen om een zieh voorgesteld doel te bereiken'. (BOEKENOOGEN en VAN LESSEN
1931, p. 22, 32). In de laatste decennia is uit de Engelse taal het woord planning
overgenomen, hiermede wordt de menselijke activiteit aangeduid die zieh rieht
op het opstellen van plannen. Hoewel het de voorkeur verdient om waar mogelijk Nederlandse woorden te gebruiken zal in het navolgende toch het woord
planning worden gebezigd. Dit woord is ni. alleen te vervangen door minder
gebruikelijke vervoegingswijzen van het werkwoord plannen, of door omschrijving daarvan. Bovendien is het woord planning voldoende in de Nederlandse
taal ingeburgerd om het zonder bezwaar te kunnen gebruiken.
Met het woord planning zal in het navolgende worden aangeduid: de menselijke activiteit die zieh bezighoudt met het opstellen van doeleinden en het vaststellen van maatregelen met toewijzing van de besebikbare middelen om de
gestelde doeleinden te bereiken. Dat onder dit begrip planning zeer uiteenlopende activiteiten worden gerangschikt kan niet beter worden aangetoond dan
door een drietal definities van planning te eiteren.
LANDAUER (1947, p. 13) omschrijft het begrip planning als volgt: 'Planning
can be defined as a guidance of economic activities by a communal organ
through a scheme which describes, in quantitative as well as qualitative terms,
the productive process that ought to be undertaken during a designated future
period'.
MUMFORD zegt in zijn 'Culture of Cities' (MUMFORD 1953, p. 371) over
planning het volgende : 'Planning involves the coordination of human activities
in time and space on the basis of known facts about place, work and people.
It involves the modification and relocation of various elements in the total
environment for the purpose of increasing their service to the community and
it calls for the building of appropriate structures, - dwellings, industrial plants,
6
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markets, waterworks, dams, bridges, villages, cities - to house the activities of
a community and to assist the performance of all its needfull functions in a
timely and orderly fashion.'
Planning wordt door J. FRIEDMANN (1953, p. 3 2 9 ) als volgt beschreven: 'It is
a way of thinking, of approaching social problems with the instrument of
reason,' so that society may guide its own development into the future in such a
fashion that the maximum social good at any point in time may be realised.'
In de hierboven aangehaalde definities heeft men steeds met een zelfde soort
planning te maken nl. de planning voor een gemeenschap. Maar binnen deze
soort planning met hetzelfde object blijkt steeds een ander facet (aspect) van
het object door de planning in ogenschouw te zijn genomen, respectievelijk het
economische, het fysische en het sociale facet.
Het woord planning wordt ook in ruimer verband gebruikt. Alle mensen
maken economische plannen zegt HARTOG (1959, p. 1) en brengt daarmede het
woord planning in de sfeer van het dagelijkse individuele handelen. Men zou
hier kunnen spreken van individuele planning. De mentale voorbereiding tot
actie (GLIKSON 1955, p. 7) die plaatsvindt in verband met de vakantie of het beheren van een eigen huishouding valt dan evenzeer onder het begrip planning
in zijn ruimste betekenis als de planactiviteiten van een bedrijf of van de overheid van de Russische Volksrepubliek.
Bij TEILHARD DE CHARDIN (1958, p. 107) wordt het begrip planning als een
van de wezenlijke kenmerken van het verschijnsel mens gezien wanneer hij
schrijft: 'Before man, the evolution of animal life, was unquestionable directional and preferential. But in its mechanism it did not show any real purpose.
Since the appearance of man, however, the living individual being becomes able
to plan. And this power of planning, when focussed on research and when
brought socially to the dimension of a concerted effort for discovery, opens a
new era in the development of terrestrial life.' Volgens TEILHARD DE CHARDIN
is planning dus doelbewust handelen.
MANNHEIM zegt over planning het volgende: 'We will speak of planning and
planned thinking when man and society advance from the deliberate invention
of single objects or institutions to the deliberate regulation and intelligent
mastery of the relationship between these objects.' (MANNHEIM 1960, p. 152).
De planning als menselijk denkproces wordt door hem als volgt beschreven:
'First the pattern of thought is a linear one; possible chains of casual sequences
are forseen of which only the first phases are initiated by the acting and thinking
subject, the rest being left to take their own course according to their own laws.
The linear pattern of thoughts takes the form of a circular flow where the first
elements in the casual chain are in our new model of thought supplemented by
further elements, the movements of which tends towards an equilibrium and in
which all the factors act upon each other simultaneously instead of in an endless
succession. The circular flow works automatically and it is quite unnecessary to
interfere with it. This closed circle of mutual relationships is still on the level of
inventive thinking, for it is one dimensional, as can be seen most clearly in the
case of classical economics. This one-dimensional pattern is turned into a
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