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INLEIDING TOT HET VRAAGSTUK VAN DE
LANDONTWIKKELING OP ARME GRÜNDEN
IN EEN TROPISCH GEBIED

A. H. HENDRIKS

STELLINGEN

1.
D e sanering van bestaande bevolkingslandbouw-gebieden in Suriname is, op dit
ogenblik, uit een economisch en sociaal oogpunt urgenter dan het in cultuur brengen
van nieuwe gebieden voor de bevolkingslandbouw.
2.
De wijze van ontsluiting en de daarop gebaseerde verkaveling van het landbouwgebied ten zuiden van Lelydorp belemmeren het rationeel inrichten van landbouwbedrijven.
Hendriks, J . A. H. De Surinaamse Landbouw, 2,
( 1 9 5 4 ) no. 4.

3.
Een gemoderniseerd „allodiaal eigendomsrecht" zou de boer-grondgebraiker in
Suriname een sterk zakelijk recht op zijn grond geven en tevens de Overheid in Staat
stellen in te grijpen indien de productiviteit van de grond in gevaar wordt gebracht.
Quintus Bosz. A. J . A. diss. Groningen,

1954.

4.

D e ontwikkeling, zoals Sladden deze ziet, van het „paysannat" in Belgisch Congo tot
een „exploitation collective", verdient geen aanbeveling.
Sladden, G. E. Bulletin agr. du Congo Belge,
vol. XLIII, 1952.

5.
Voor de ontwikkeling van de bevolkingslandbouw in Suriname is sociaal-economisch
en bedrijfs-economisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal moeten worden
verricht door een te stichten economische afdeling van het Landbouwproefstation.
6.
Er zijn sterke aanwijzingen dat het voorkomen van roodbruin gekleurde kopjes
temidden van de Rijsdijk-witzandgronden, moet worden verklaard door biologische
activiteit (parasolmieren).
Heinzelin J . de, Série scientifique
no. 64, I.N.E.A.C. 1955.
Sys, Ch. Sols africains, vol. III, ( 1 9 5 5 )

no. 3.

7.
D e palmensoorten die in de natuurlijke begroeiing van het oude schoorwallenlandschap in Suriname voorkomen, zijn goede indicatoren voor de bodemgesteldheid.
8.
D e introductie van melkvee in het bedrijf is, voor de evolutie van de Surinaamse
(Creoolse) landgebruiker tot boer, psychologisch van groot belang.
9Het is gewenst in tropische (Surinaamse) landbouwgebieden boscomplexen te reserveren, resp. te creeren, voor de voorziening van brand- en geriefhout; ook indien dit
uit een oogpunt van bodembescherming en landgeschiktheid niet urgent is.
10.
Algemene landbouwkunde neemt, vooral nu het aantal studierichtingen uitgebreid
is, een te bescheiden plaats in op het studieprogramma van de Landbouwhogeschool.
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VOORWOORD
B i j het totstandkomen van dit proefschrift wil ik mijn dank betuigen zowel aan hen
die hebben medegewerkt aan mijn wetenschappelijke vorming als aan de velen die
meehielpen het Lelydorpplan, dat het onderwerp vormt van dezè dissertatie, te maken
tôt een voorbeeld van landelijke ontwikkeling.
Hooggeleerde Van Beukering, als student maakte ik kennis met de landbouwkundige
mogelijkheden in de jonge kustvlakte van Suriname door een rapport waarvan U het
landbouwkundige gedeelte verzorgde. Het is mij een grote eer dat U als promotor dit
proefschrift, dat de landbouwkundige mogelijkheden van de oude kustvlakte behandelt,
hebt goedgekeurd.
Hooggeleerde Coolhaas, Edelman en Schuffelen, niet alleen ontving ik van U een
zeer gewaardeerde opleiding tôt ingénieur, maar ook bij mijn werk in Suriname en
voor dit proefschrift heb ik meermalen met succès een beroep op U w steun mogen doen.
Vooral voor deze belangstelling en hulp na mijn afstuderen betuig ik U allen mijn welgemeende dank.
U w collèges in de tropische landhuishoudkunde, Hooggeleerde E. de Vries, hebben
op mij een grote indruk gemaakt.
Zeergeleerde à Campo, ik dank U voor het vertrouwen dat U als Président-Directeur
van de „Stichting voor de Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname" in
mij stelde, toen U mij in 1953 de leiding van het Lelydorpplan toevertrouwde. Aan U w
hartelijke persoonlijke belangstelling in mijn werk en dit proefschrift behoud ik prettige
herinneringen.
Vanaf 1950 mocht ik respectievelijk onder U w leiding, Weledelgestrenge Oliviera,
Gonggrijp en D e Haan, werken aan de uitvoering van het Lelydorpplan. U allen dank
ik voor de kennis en ervaring die ik mocht opdoen.
U , Hooggeachte D e Haan, wil ik hier speciaal mijn grote erkentelijkheid betuigen
voor de actieve belangstelling in dit proefschrift, tijdens en na U w Lelydorpplan-periode
en voor U w adviezen bij de bewerking van de gegevens.
Weledelgestrenge Dirven, Van der Eyk en Kool, jullie persoonlijk en als representanten van het Landbouwproefstation, het Centraal Bureau Luchtkaartering en de „Stichting Machinale Landbouw", wil ik mijn oprechte dank betuigen voor de hartelijke
collégiale samenwerking.
Zonder een tœgewijde staf van medewerkers zou het Lelydorpplan zijn slagingskansen,
tegen de publieke opinie in, niet hebben kunnen bewijzen. Geachte Glavimans en
Ostmeier, in jullie dank ik allen, van hoog tôt laag, voor de enthousiaste en loyale
plichtsbetrachting. Dat ik jullie, waarde Ringeling, Sœrdjmohan en Sakimo hier apart
vermeld,, vindt zijn reden in onze persoonlijke verhouding die werd gesmeed in het
eerste uur van het Lelydorpplan.

Waarde Toon de Clercq, als voorzitter van de Boeren Raad en vertegenwoordiger
van de groep landbouwers waarvoor en waarmee wij op het Lelydorpplan aan iets moois
hebben gewerkt, betuig ik je mijn oprechte waardering voor de prettige samenwerking
en ook voor de openhartige discussies die wij hadden.
Mevr. Rijtema-van Wagensveld en de heren H. Hakstege en W . Boontje, die een
belangrijk aandeel hadden in het persklaar maken van deze dissertatie, dank ik hartelijk
voor hun assistentie.
Het Welvaartsfonds Suriname en zijn Secretaris-Administrateur, de Hoogedelgestrenge
heer G. van BrakeL ben ik erkentelijk voor de verleende bijdrage waardoor de publicatie
van dit proefschrift mogelijk werd.
D e Directie van de Nederlandsche Heidemaatschappij dank ik voor de geboden
gelegenheid deze dissertatie te voltooien.
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. . . Het is de Mens van nu en later,
die, mede door de resultaten van ons werk,
zal moeten kunnen hestaan . . .
Prof. Dr. C. H. Edelman. Diesrede 1947.
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INLEIDING: HET PROBLEEM
Suriname heeft op het gebied van zijn landbouwontwikkeling nog slechts een drietal
eeuwen achter de rug.
Deze ontwikkeling begon omstreeks 1 6 3 0 met de komst van de eerste Europese
kolonisten. V œ r d i e n werd het land uitsluitend bewoond door Indianenstammen, die de
landbouw op primitieve wijze beoefenden. Meestal geschiedde dit onder een stelsel van
veldwisselbouw, dat gekenmerkt is door korte occupatie- en lange rustperioden van het
in gebruik zijnde land (ladangbouw, shifting cultivation). D e eerste kolonisten pasten
een ander landbouwstelsel toe; zij gingen aanstonds over tot het aanleggen van plantages
(grote landbouwondernemingen). Zij exploiteerden deze aanvankelijk met behulp van
slavenarbeiders, later met contractarbeiders en nog later met vrije arbeiders. Deze plantagelandbouw nam spoedig een grote vlucht. In 1668 waren er reeds 23 suikerplantages
en in 1 6 8 8 was dit aantal bereids gestegen tot 200. Nadien werden respectievelijk de
katoen- en de cacaoproductie als plantagecultuur ge'fntroduceerd, terwijl in latere stadia
ook de koffie- en citruscultuur hun intrede in de plantagelandbouw deden (noot 101) • ) .
D e plantagelandbouw ontwikkelde zieh voor het overgrote deel in de zgn. jonge
kustvlakte, een moerassig en met zwampgrassen en licht bos begroeid gebied, dat door
inpoldering en afwatering op de rivieren voor landbouwdoeleinden geschikt werd gemaakt (noot 1 0 2 ) . D e grootte van deze plantages varieerde meestal van 2 0 0 tot 4 0 0 ha;
zij waren voor het merendeel aan de benedenloop van de grote rivieren, vooral van de
Commewijne- en de Surinamerivier, gelegen.
In de hoger en meer landinwaarts gelegen zgn. oude kustvlakte van Suriname heeft
zieh nimmer een plantagecultuur van betekenis voor de exportmarkt ontwikkeld. W e i
werden hier de zgn. houtplantages aangelegd, welke voornamelijk dienden voor de
voorziening van bouwhout en in mindere mate van brandhout (hoofdzakelijk voor de
suikerfabrieken). Op deze plantages werden voedselgewassen (vnl. bananen en cassave)
voor de voorziening in de eigen behoeften der opwonenden geteeld, waarbij men het
stelsel van de veldwisselbouw toepaste (kostgrondjes).
In 1785, het topjaar van de plantagelandbouw, waren er 591 plantages, waarvan er
4 5 2 waren bestemd voor de verbouw van handelsgewassen. Niet lang na 1785 schijnen
zieh reeds moeilijkheden op het gebied van de arbeidsvoorziening te hebben voorgedaan.
Althans in het begin van de 19e eeuw had reeds een concentratie en verplaatsing van
de arbeidsmacht plaats, gepaard gaande met het verlaten van minder produetieve plantages. In 1853 was het aantal in cultuur zijnde plantages reeds teruggelopen tot 2 6 3 .
D i t verval ging in versterkte mate door na de afschaffing van de slavernij in 1863. In
deze période heeft men het arbeiderstekort reeds trachten op te vangen door immigratie (9) * * ) . D e eerste pogingen daartoe vielen in de iaren 1 8 5 3 / 1 8 6 2 , toen in totaal 793
Immigranten, hoofdzakelijk afkomstig van Madeira en China, werden aangeworven.
*)
»•)

Vide bijlage I.
Vide bijlage IV.
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Sindsdien zijn betrekkelijk grote aantallen immigranten het land binnengekomen; aanvankelijk waren dit merendeels Hindoestanen, later — na de stopzetting, in 1916, van
de emigratie door de Brits-Indische Regering — vrijwel uitsuitend Javanen. D e immigratie heeft in de periode 1853—1939 in totaal ongeveer 73.000 zielen belopen,
waarvan er voor en na circa 20.000 zielen zijn gerepatrieerd, zodat het immigratieoverschot in totaal circa 53.000 zielen heeft bedragen (56, 6 2 ) .
D e immigranten waren verplicht gedurende 5 jaren op de plantage te werken. N a
ommekomst van deze periode konden zij naar keuze öf hun contract verlengen, öf
repatrieren, öf •—• in het genot gesteld van een bonus — zieh vestigen op een klein
landbouwbedrijf in daarvoor van overheidswege gereedgemaakte vestigingsplaatsen. Vele
contractarbeiders hebben dit laatste gedaan en hebben aldus de plantages verlaten; gedurende de tweede wereldoorlog heeft er bovendien een exodus van de plantages naar
de stad plaats gehad. In 1950 ( 1 1 2 ) waren er nog slechts 31 plantages in exploitatie
met een beplante oppervlakte van circa 5.070 ha en met een arbeidsmacht van omstreeks
6.000 arbeiders (circa 2.400 ha liberieakoffie, 2 2 0 ha cacao, 9 5 0 ha citrus en 1300 ha
suikerriet). D e toekomst van de plantagecultuur zal afhangen van het aantal arbeiders,
dat zij zal weten aan te trekken en van de mate, waarin zij zal kunnen worden gemechaniseerd. Alleen de suikerondernemingen lijken voor mechanisatie gunstige voorwaarden te bieden; de plantages met overiarige gewassen lenen zieh hiertoe en vanwege
de aard van het gewas en vanwege de interne verkaveling (beddenbouw) maar heel
weinig.
Inmiddels heeft zieh een stand van kleine en van keuterboeren ontwikkeld, welke
voornamelijk uit ex-contractanten bestaat. Z i j , die zieh als boer wilden vestigen, konden
dit doen op of buiten de zgn. vestigingsplaatsen. Deze vestigingsplaatsen werden door
het Gouvernement (en soms ook door plantage-eigenaren) ingericht, verkaveld en onderhouden; de kavels varierend in grootte van 0.75—3 ha, werden verhuurd tegen een
huur van ten hoogste / 1 0 . — per ha per jaar. Buiten de vestigingsplaatsen kon land
in huur worden verkregen tegen een aanmerkelijk lagere prijs; het onderhoud kwam
dan echter voor rekening van de huurder. In het district Nickerie zijn er polders, die
door de boeren zelf werden aangelegd en bekostigd; dit land is in allodiale eigendom
uitgegeven ( 8 0 ) .
D e eerste geslaagde vestiging dateert van 1862 toen Totness (district Coronie) werd
aangelegd; in 1875 volgde de inrichting van de vestigingsplaats Nieuw-Amsterdam, in
1 8 7 8 die van Domburg, en sindsdien hebben vele kleinlandbouwers zieh in en buiten de
vestigingsplaatsen gevestigd. Er heeft zieh zodoende in opvolging van de plantagecultuur
een bevolkingslandbouw ontwikkeld, welke thans het overgrote deel van de agrarische
produetie voor zijn rekening neemt. D e kleine boeren hebben zieh vnl. toegelegd op de
permanente cultuur van natte rijst. D e districten Suriname en Nickerie zijn naar Surinaamse maatstaf gemeten belangrijke rijstdistricten geworden. In sommige streken, voornamelijk in Coronie, is de klappercultuur een belangrijke plaats in de bevolkingslandbouw
gaan innemen. Ook citrus wordt door de bevolking in toenemende mate verbouwd, terwijl
in recente tijd de rehabilitatie van de cacaocultuur, die vnl. als gevolg van de krullotenziekte te gronde was gegaan, zowel voor de plantage- als voor de bevolkingslandbouw,
is ingeluid.
In de oude kustvlakte heeft de bevolkingslandbouw zieh niet in bijzondere mate
ontwikkeld. Zij heeft daar in hoofdzaak het karakter van de kostgrondjeslandbouw
(ladangbouw) behouden, met cassave, bataten, andere knolgewassen en met bananen
als hoofdgewassen. Daarnaast zijn permanente tuinen, voornamelijk beplant met klapper
en voor een kleiner .qedeelte met citrus en sedert kort met cacao, ontstaan, terwijl de
2

laag gelegen en drassige terreinen van de oude kustvlakte somtijds voor de natte rijstbouw worden gebruikt.
Met dit al is de bevolkingslandbouw in Suriname ni et of in gunstige gevallen slechts
even boven het peil van „subsistence farming" uitgekomen. Volgens de landbouwtelling
in 1954 ( 1 3 4 ) bedraagt de oppervlakte cultuurland in Suriname 33.700 ha, waarvan
28.650 ha bevolkingsareaal. D i t betekent, dat de agrarische dichtheid van dit land
ongeveer 5 8 0 zielen per k m bedraagt. Suriname is in agrarisch opzicht dus een dicht
bevolkt land. D e bevolkingslandbouwbedrijven zijn voor het merendeel van het type
dwerg- en kleinbedrijven, die voor de boer en zijn gezin maar een sober bestaan opleveren en die voor het merendeel de boer nopen additionele inkomsten buiten zijn
bedrijf te zœken of er een nevenbedrijfje op na te houden. In dit opzicht komt de
agrarische structuur van Suriname ten principale overeen met die van vele andere
tropische gebieden (noot 1 0 3 ) , zij het ook dat de ontwikkelingsproblemen van andere
aard zullen zijn, vanwege het feit dat Suriname over grondruimte beschikt.
D e in tabel 1 opgenomen cijfers geven een inzicht omtrént het huidige grondgebruik
in Suriname; tabel 2 geeft een overzicht van de landbouwbedrijven * ) gesplitst naar
hun bedrijfsgrootten, e.e.a. conform de in 1954 gehouden landbouwtelling.
2

B E P L A N T A R E A A L I N H E C T A R E N *•) IN 1 9 5 4

Tabel 1

Opgave Dep. Landbouw, Veeteelt en Visserij
(105)

Landbouwtelling 1 9 5 4 (134)

rijst

22.368

18.000

klapper
citrus
koffie
cacao

2.373
1.996
1.782
1.365

8.700

overjarige gewassen

bananen -f- bacoven
suikerriet

1.199
1.170

2.300

„semi-overjarige" gewassen

685
423
419
333
275
61

3.000

eenjarige gewassen

—

4.100

weiland

maïs
pinda
cassave
peulvruchten
groenten
soja
weiland

rijst

Tabel 2.
I N D E L I N G V A N DE L A N D B O U W B E D R I J V E N N A A R

BEDRIJFSGROOTTE

(bruto)
bedrijfsgrootte

aantal
bedrijven

totale areaal
in ha.

cultuurland
in ha.

tot 2 ha
2 . 0 — 4.0 ha
4 . 0 — 8.0 ha
8 . 0 — 2 0 . 0 ha
2 0 . 0 — 4 0 . 0 ha
4 0 ha en meer

9.400
4.400
2.300
1.100
250
200

9.000
12.000
12.000
12.000
6.000 * * * )
61.000 »**)

5.400
6.000
6.200
5.100
1.700***)
9.300 * * * )

(17.650)
*)
•*)
***)

(112.000)

(33.700)

occupatie
%
60
50
52
42
29
16

%
%
%
%
%
%

30 %

Inclusief de plantages.
Terreinen die met 2 of meer gewassen werden beteeld, werden hierbij niet geheel terecht 2,
resp. 3 maal geteld.
(95).

3

Deze cijfers tonen aan, dat — zoals reeds werd opgemerkt — de bevolkingslandbouw nog steeds in het teken van „subsistence farming" Staat. Meestal echter
worden van de hoofdvoedingsmiddelen, vnl. rijst, overschotten geproduceerd, welke
de bedrijven enige geldinkomsten opleveren. Met behulp hiervan kan in andere
noodzakelijke levensbehoeften worden voorzien, doch dit brengt de bevolkingslandbouw
in doorsnee nog niet boven het niveau van zelfvoorziening uit. Over het geheel genomen kan Suriname voor wat de hoofdvoedingsmiddelen betreff zichzelf voeden.
Jaarlijks echter moeten nog belangrijke quanta. andere levensmiddelen van agrarische
oorsprong worden ingevoerd. Z o beliep de import van voedingsmiddelen in 1955 ( 1 3 0 ,
131) een bedrag van Sf. 11.100.000 ( = N f . 22.200.000), als volgt over enige belangrijke hoofdgroepen van levensmiddelen verdeeld:
graan en graanproducten
olien en vetten
melk en zuivelproducten
vlees en vleesproducten
vis in diverse vormen
aardappelen, peulvruchten, groenten, fruit

Sf. 2.168.000
1.373.000
1.066.000
1.184.000
811.000
988.000

Intussen was de situatie in 1 9 5 0 deze, dat 85 % van de waarde van de agrarische
productie voor rekening kwam van de bevolkingslandbouw, terwijl de plantages voor
15 % daarin bijdroegen ( 1 1 0 ) . Bovendien telde en telt de agrarische sector verreweg
het grootste aantal beroepsbeoefenaars, terwijl haar bijdrage tot het nationale inkomen
ongeveer 25 % bedroeg.
In tabel 3 is de netto productiewaarde van Suriname's nationale productie voor 1950
sectorsgewijze aangegeven in miljoenen guldens Surinaams courant en in procenten
van het totaal.
Tabel 3.
NETTO PRODUCTIEWAARDE
sector
agrarische sector
nijverheid
mijnbouw
overige bedrijven
handelswinst op ingevoerde consumptie goederen

in Sf. min.
20.9
21.0
26.1
3.9
8.5

in % van het totaal
25.7
26.0
33.0
4.8
10.5

D e netto productiewaarde van het in de agrarische sector voortgebrachte is even
groot als die uit nijverheid verkregen.
D e nijverheidsbedrijven zijn in hoofdzaak op de verzorging van de binnenlandse
markt afgesteld (noot 104). Het zijn voor het merendeel kleinbedrijven, die geen grote
aantallen arbeiders employeren. D e arbeidsproductiviteit is in de nijverheid aanmerkelijk
hoger dan in de landbouw. Zeer hoog is zij in de mijnbouwsector (vnl. bauxietwinning),
die 33 % of rond
gedeelte van Suriname's netto productiewaarde op haar rekening
heeft staan.
Het aantal beroepsbeoefenaars is zowel in de nijverheid- als in de mijnbouwsector
betrekkelijk klein. Tabel 4 geeft hiervan een overzicht; zij geeft een beeld van de hoge
tot zeer hoge (mijnbouw) productiviteit buken, en van de läge productiviteit binnen
de agrarische sector. Zij illustreert tevens hoe betrekkelijk klein het aantal beroepsbeoefenaars is dat buken, en hoe groot dit aantal verhoudingsgewijs is, dat in de
landbouw een bestaan moet vinden. D e werkgelegenheid buken de landbouw is inder4

daad niet groot; het is zo, dat circa 84 % van het aantal beroepsbeoefenaars hun •—•
sober — bestaan moeten vinden in de landbouw en deze 84 % brengen slechts 2 6 %
van de nationale netto productiewaarde tot stand. Uit deze wanverhouding (noot 105)
is — althans ten dele — 00k de reeds eerder gesignaleerde trek naar de stad te vefklaren.
Tabel 4.

agrarische sector
nijverheid
mijnbouw
handelen diverse
totaal c.q.

bedrijfstakken

gemiddeld

netto productiewaarde in
mln. Sf.

aantal beroepsbeoefenaars
X
1 . 0 0 0

netto productiewaarde
per beroepsbeoefenaar
in Sf.

20.9
21.0
12.4

63.0
5.6
3.0
3.6

330
3.750
8.700
3.400

80.4

75.2

26.1

(noot 106)

1.070

D e koopkracht van de plattelandsbevolking is derhalve zowel in absolute zin als
verhoudingsgewijs zeer klein. Naar het voorkomt zal het in eerste instantie de agrarische
sector moeten zijn, waarin de koopkracht zal dienen te worden opgewekt, indien men
het land in economisch opzicht tot ontwikkeling wil brengen. Het genereren van koopkracht in de agrarische sector houdt in het creeeren of vergroten van een binnenlands
afzetgebied voor industriele producten. Ontwikkeling van de agrarische sector betekent
eveneens een betere grondstoffenvoorziening voor een zieh ontwikkelende industrie,
aangezien de grondstoffen voor een groot deel uit deze sector (noot 107) zullen moeten
komen.
Suriname is — afgezien van bauxiet, dat nog altijd rijkelijk voorhanden is en waarop
in de toekomst wellicht een eigen aluminiumfabricage zal kunnen worden gebaseerd
(Brokopondoplan) — arm aan grondstoffen. Suriname's hulpbronnen zijn voornamelijk
bodemschatten, bodemvruchtbaarheid (bauxiet, land, hout) en mankracht. Aan de ontwikkeling van de land- en bosbouw zal dus 00k in het kader van de grondstoffenvoorziening een hoge prioriteit dienen te worden verleend.
Indien men de agrarische sector gaat ontwikkelen, rijst aanstonds de vraag in hoeverre
binnenlands een afzetgebied voor de agrarische productie zal kunnen worden gevonden.
D e thuismarkt is klein, klein vanwege de vooralsnog geringe koopkracht van de bevolking en klein vanwege het geringe aantal mensen (circa 220.000 zielen), dat Suriname
bewoont.
Voor zover dit vraagstuk thans reeds kan worden overzien, kan worden gesteld,
dat Suriname op de eerste plaats een zeer groot gedeelte van het invoersurplus aan
voedingsmiddelen in eigen land zal kunnen produceren. Ten dele zal hiervoor substitutie
van voedingsmiddelen moeten plaats vinden (bv. sinaasappelensap i.p.v. soft drinks,
rijst en bananenmeel i.p.v. tarwemeel), hetgeen mede impliceert, dat aan voedingsgewoonten van de bevolking zal moeten worden getornd.
Op de tweede plaats zal de bevolkingsaanwas van circa I V 2 % per jaar door meerproductie dienen te worden opgevangen. Tenslotte is de samenstelling van het gemiddelde voedselpakket voor verbetering vatbaar, zodat op dit punt een vrij grote inkomenselasticiteit mag worden verwacht.
K O O L (63) berekent op grond van een budgetonderzoek, dat de binnenlandse afzet
in de eerstkomende 10 jaren maximaal 1 % per jaar boven het consumentenaccres zal
kunnen uitgaan. D e thuismarkt heeft dus wel enige opnamecapaciteit voor binnenlandse
agrarische producten. In absolute zin zal de opnamecapaciteit toch, vanwege het be5

trekkelijk geringe voikstal, altijd klein blijven. Suriname zal dus voor de afzet van haar
agrarische producten voor een groot deel op export zijn aangewezen, waarbij het hoofd
zal moeten worden geboden aan buitenlandse concurrentie. Het wordt dan zaak die
gewassen te telen die met betrekking tot andere exportlanden comperatieve voordelen
genieten (noot 108). Naar het voorkomt bieden cacao, palmolie en zijn derivaten,
klapperproducten, koffie en rijst de beste kansen voor afzet in het buitenland, ook al
omdat het stapelproducten zijn die een wereldmarkt hebben. Citrus is voor Suriname
daarentegen een product, dat zowel in markttechnisch als in markteconomisch opzicht
zwak Staat (2). Maar hoe dit ook zij, Suriname Staat voor de noodzaak, dat het — om
eerdervermelde redenen — een hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de landbouw
zal dienen te Verlenen; het land zal daarbij noodzakelijkerwijs een wissel moeten trekken
op toekomstige marktmogelijkheden, welke thans nog moeilijk zijn te overzien.
Met dit voor ogen rijst aanstonds de vraag, welke gebieden voor landbouwontwikkeling in aanmerking dienen te worden gebracht. Suriname heeft voor wat dit betreff
slechts de keuze tussen 2 in landbouwkundig opzicht sterk van elkaar verschülende
gebieden, namelijk tussen de zgn. jonge en oude kustvlakte * ) . De jonge kustvlakte is
relatief gesproken Suriname's meest vruchtbare landbouwgebied. Zowel de plantagelandbouw als de bevolkingslandbouw hebben zieh van oudsher hier gevestigd. Inmiddels
heeft men een ruime mate van praktijkervaring in deze landbouwzöne opgedaan, terwijl
ook het landbouwkundige onderzoek, dat voor een groot deel tot deze zöne beperkt is
gebleven, de inzichten in de landbouwkundige en cultuurtechnische vraagstukken van
dit gebied heeft verdiept. Daarnaast is de ontwikkeling van de landbouw in deze zone
vnl. een vraagstuk van de ontwikkeling van een rationeel bedrijfstype van hogere
orde**) bij gegeven landbouwstelsel.
Anders is het gesteld met de agrarische ontwikkeling in de oude kustvlakte. Deze is
in Jandbouwkundig opzicht nog vrijwel niet ontsloten. Landbouwvestigingen hadden
hier in het verleden slechts spaarzaam plaats; zij worden vnl. in de omgeving van
Lelydorp aangetroffen. Het gebied is een erosiegebied met gemakkelijk erodeerbare
zandgronden, wel is waar van verschillende hoedanigheid, doch in het algemeen van
geringe vruchtbaarheid. De aanwezige landbouwbedrijven zijn voornamelijk op het
stelsel van veldwisselbouw gebaseerd (noot 109). Over het algemeen kan worden gezegd,
dat de landbouwervaring in deze zone niet ver strekt en dat ook het wetenschappelijk
onderzoek tot voor kort weinig op de problemen van de oude kustvlakte waren gericht.
Onder deze omstandigheden behoeft het niet te verwunderen, dat de o.m. onder
auspicien van het Surinaamse Welvaartsfonds uitgevoerde en nog door het Surinaamse
Tienjarenplan uit te voeren landbouwprojecten voor het merendeel betrekking hebben
op de agrarische ontwikkeling van de jonge kustvlakte. Dit neemt niet weg, dat in het
kader van Suriname's agrarische ontwikkeling ook de ontwikkeling van de oude kustvlakte als probleem dient te worden gesteld en bewerkt, opdat potentieel bruikbaar
doch ongebruikt land in de toekomst niet ongebruikt of ondoelmatig gebruikt blijve.
Landontwikkeling in de oude kustvlakte biedt overigens ook voordelen boven die in
de jonge kustvlakte. Op de eerste plaats kan eerstgenoemde zone gemakkelijker en
goedkoper door wegen worden ontsloten, terwijl voor haar incultuurneming geen dure
inpoldering en afwateringswerken nodig zijn, hetgeen in de jonge kustvlakte dikwijls
wel het geval is. Bovendien laten de zandgronden van de oude kustvlakte vanwege
*) Andere gebieden komen om redenen van cultuurtechnische en demografische aard voorshands
weinig voor landbouwontwikkeling in aanmerking ( 9 1 ) .
* * ) Inclusief de zieh daarbij voordoende vraagstukken van opvoeding, vakbekwaming, coöperatie e.d.
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hun betere structuur een grotere gewassenkeuze toe, zowel ten aanzien van boom- en
akkergewassen als van grassen. Hierdoor kunnen meer gevarieerde en economisch minder
kwetsbare bedrijven worden geformeerd. Daarbij komt het er echter vöör alles op aan,
dat aan de bodem een juiste en aan de omstandigheden aangepaste bestemming wordt
gegeven. Het probleem van de landontwikkeling in de oude kustvlakte van Suriname
houdt dus in eerste aanleg in: het geven van een juiste bestemming aan en het rationeel
exploiteren van arme gronden. D e oplossing van dit probleem is van belang voor
Suriname en zij is van belang voor heel de tropische wereld. In de tropen immers
zijn de gronden — tenzij jong of verjongd door recent vulkanisme of anderszins —
meestal chemisch arm, als gevolg van een door hoge temperatuur en grote vochtigheid
relatief snel verlopend verweringsproces. Dergelijke gronden — die veelal goed van
structuur zijn — kunnen als regel slechts op verantwoorde wijze in het landbouwproces
ingeschakeld blijven, indien:
a)
öf een stelsel van extensief grondgebruik wordt toegepast, namelijk een stelsel van
veldwisselbouw, waarbij een körte occupatieperiode wordt gevolgd door een veeljarige rustperiode, gedurende welke de bodemvruchtbaarheid zieh op natuurlijke
wijze kan herstellen;
b)
öf de grond permanent wordt bebouwd volgens methoden, welke een conserverend
bodemgebruik waarborgen en verbetering van de bodemvruchtbaarheid insluiten.
Veldwisselbouw is een voor landbouwontwikkeling weinig geschikt landbouwstelsel,
vanwege de grote grondruimte, welke het vereist en vanwege de vele en zware arbeid
dan wel hoge kosten, die aan de periodiek terugkerende ontginning zijn verbonden.
Het is een landbouwstelsel, dat meer geschikt is voor weinig ontwikkelde en op zelfvoorziening ingestelde samenlevingen. D e ontwikkeling van de landbouw op arme
gronden in de tropen betekent daarom veelal introduetie van een permanent landbouwstelsel op basis van conserverend bodemgebruik en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.
Het probleem van de landontwikkeling in de oude kustvlakte van Suriname (35, 36,
37 en 3 8 ) ; het geven van een juiste bestemming aan en het rationeel exploiteren van
de arme gronden van deze zone, houdt bij de geringe kennis en ervaring waarover t.a.v.
dit gebied kan worden beschikt, in, dat op de eerste plaats een landinventarisatie en
landclassificatie zal dienen te worden uitgevoerd, waaruit een verantwoorde bodembestemming zal blijken. Op de tweede plaats houdt dit probleem in, dat zal moeten
worden nagegaan welke teelt het beste in het kader van de aanbevolen bodembestemming past. Inherent hieraan verbonden is een onderzoek naar het meest gewenste bedrijfstype, d.i. het bedrijfstype, dat niet alleen aan de natuurlijke omstandigheden is aangepast, doch dat ook aan sociaal-economische desiderata beantwoordt. Voor
wat dit laatste betreff kan reeds aanstonds worden gesteld, dat het te ontwikkelen
landbouwbedrijf een gezinsbedrijf zal dienen te zijn. Immers het doel van de ontwikkeling van Suriname's landbouw, dat belichaamd is in de wens een gezonde eigengeerfde boerenstand te creeren, bij machte een zelfstandig bestaan te verwerven, leidt
ertoe, dat het ontstaan van een grote klasse van landloze arbeiders dient te worden
vermeden. D i t houdt onder meer in, dat aan iedere boer de gelegenheid zal dienen te
worden geboden een bedrijf „van hogere orde" dan zijn huidige op te bouwen. Het
gezinsbedrijf is hiermede implicite gesteld (noot 110).
Met de bovenvermelde vraagstukken is het probleem van de landontwikkeling in de
oude kustvlakte nog bij lange na niet opgelost. Er zullen, welke de bodembestemming,
gewassenkeuze en bedrijfstypen ook mögen zijn, ook boeren dienen te worden gevestigd,
boeren, die capabel zijn een bedrijf van „hogere orde" op economische wijze te ex7

