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1. INLEIDING
Dehiernavolgendebeschouwingen zijneenuitvloeiselvaneen studiebezoek,
dat in opdracht van de Landbouwhogeschool teWageningen ten behoeve van
het onderwijs indelandhuishoudkunde van de tropen en subtropen entegelijkertijd ter vergroting van het landbouwwetenschappelijke kontakt in meer algemenezinwerdgebrachtaanenkelelandenvanMidden-enZuid-Amerika.In
het tijdvak van 21 augustus tot 28 september 1960 werden achtereenvolgens
bezochtSuriname,Venezuela,Columbia, CostaRicaenMexico.Uitgezonderd
Venezuela, waar bijna twee weken werden doorgebracht, duurde in geen van
dezelandenhetverblijf langerdaneenweek. Gezientegendeachtergrondvan
deuitgestrektheid van dezelanden envan debelangrijkheid van de daar voorkomendelandbouwmetzijn veelheidvanproblemen isditwelzeerkort. Niettemin kon dankzij de vooralvan de regeringsinstanties, van de technische bijstandsorganisaties alsFAO,ICAenRockefeller Foundation envan deNederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen zo volop ontvangen steun in dit
korte tijdsbestek, zowel door gesprek als door aanschouwing, een redelijk totaal-beeld worden verkregen van de voornaamste landbouweconomische ontwikkelingsproblemen vanhet ogenblik in dezelanden.
Deze problemen betreffen om te beginnen landhervorming, landbouwkolonisatie enlandbouwkrediet. Tezamen vormen landhervorming, landbouwkolonisatie en landbouwkrediet in de bezochte landen veelal een onverbrekelijk
geheelindezezin, datlandhervorming vestigingvanlandbouwers en verlening
van krediet aan dezelandbouwers metzichbrengt. Een tweede probleem, dat
zich aanstonds voordoet aan delandbouweconomisch georiënteerde bezoeker,
isdatvände organisatie van het landbouwonderzoek, het landbouwonderwijs
en de landbouwvoorlichting. Ook deze drie instituten voor landbouwontwikkelingzijn nauw met elkaar verbonden en welin deze zin, dat de gerichtheid
vanhunarbeidwederzijds opelkaar moetzijn afgestemd, datercoördinatieen
coöperatie ten aanzien van de tebereiken doelstellingen moet zijn.
Verder kunnen als op zichzelf niet minder belangrijke, doch tijdens hetbezoek niet zo direkt naar voren gekomen problemen nog worden genoemd:
1.het behouden van de vruchtbaarheid van landbouwgronden; 2. de verhandeling van landbouwprodukten, zowel in het binnen- als naar het buitenland;
3. de onderlinge betrekkingen tussen mensen uit eigen land en uit andere landen, speciaal met het oog op het zoveel mogelijk profiteren van de grotere
landbouwkundige kennis en ervaring inU.S.A. en West-Europa.
Dehiernavolgende beschouwingen beperken zichtot de eerstgenoemde van
dehiervoor indetweedealineagenoemdeproblemen. Hierbij isniet in bijzonderheden getreden voor wat de bevindingen in de afzonderlijke landen, op de
afzonderlijke projecten, enz. betreft. Deze bevindingen zijn, voorzover zij
daartoe aanleiding geven, verwerkt tot een geheel. Slechts een beperkt aantal
aspecten — merendeels verband houdend met deproblematiek van de bevordering van een hoger levenspeil — van de betreffende problemen wordt derhalve nader belicht.
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2. LANDHERVORMING, LANDBOUWKOLONISATIE EN
LANDBOUWKREDIET
2.1. LANDHERVORMING

2.1.1. Definitie
„Landhervormingstaatinhetmiddelpuntvandebelangstelling,dochniemand
verstaat onder landhervorming precies hetzelfde. Voor de landloze boer of
landarbeider betekent het schenkingvanland, voor depoliticus grotere populariteitgedurende enkelejaren,voordeeconoom opvoeringvan deproduktiviteit, enz." Aldus een vooraanstaand landbouwkundige, die zich tegenover
schrijver in deze sceptische zin over landhervorming uitliet.
Dit scepticisme van een landbouwwetenschappelijk onderzoeker is welverklaarbaar, omdat landhervormingen - zoalsuit zijn gezegde ook reeds blijkt meestalnietgegrondzijn opderesultaten vanlandbouwwetenschappelijk denken en onderzoek, doch in hun initiaal en beslissend stadium voortkomen uit
sociaal-politiekeimpulsen (1).* Dedeskundigen endeinstituten oplandbouwwetenschappelijk enandergebiedwordenalsheteenmaalzoverisingeschakeld
omdeaandeuitvoeringverbonden moeilijkheden optelossen. Deze moeilijkheden nuworden doordepoliticienpolitiekemassa's vaak schromelijk onderschat.
Landhervorming zou kunnen worden gedefinieerd als het aanbrengen van
ingrijpende veranderingen indelandbeheersverhoudingen ter bevorderingvan
een grotere sociale gerechtigheid en een hoger levenspeil ten plattelande. In
eersteaanleggaathethierbij omveranderingen inde grondbezitsverhoudingen
- het wasook alleen dit, wat eerdergenoemde zegsman voor ogen stond, toen
hijzichlietontvallen: „Waarom landhervorming, erishiertochlandgenoeg?"
Hetaanbrengenvanveranderingenindegrondbezitsverhoudingen, echter,mag
op zichzelf een billijker verdeling van het grondbezit inhouden; als het alleen
daarbij blijft, is debeoogde sociaal-economische ontwikkeling van het platteland nogallerminst verzekerd. Begeleidende maatregelen op met deze sociaaleconomische ontwikkeling samenhangende gebieden zijn mede nodig om het
volledige welzijnsbevorderende effect te verkrijgen (2).
Landhervorming zou in het licht van het bovenstaande nu kunnen worden
gedefinieerd alshetverwijderen vandeknelpunten uit deagrarische structuur,
welke een optimale sociaal-economische ontwikkeling van het platteland belemmeren. Agrarische structuur is daarin een complex begrip, dat het totaal
van elementen alslandbouwstelsel, landbouwbedrijfstype, grondbezitsverhoudingen, landbouwkredietwezen, landbouwmarktwezen, landbouwonderzoek,
landbouwonderwijs, landbouwvoorlichting, onderling sociaal verkeer, enz.,
welkehetplatteland kenmerken, omvat.
2.1.2. Doel
Het uiteindelijke doel van landhervorming is verhoging van het levenspeil
van de plattelandsbevolking, zowel in stoffelijk als in geestelijk opzicht. De
verwezenlijking daarvan wordt in de bezochte landen vooral gezocht in vormingvaneenlandbouwende middenklassemet bedrijven in eigenbezit,welke
1
De tussen haakjes geplaatste cijfers verwijzen naar denummering van gemaakte aantekeningen en geraadpleegde literatuur achteraan.
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zonder gebruikmaking van vreemde arbeid in eigen gezins- of groepsverband
worden geëxploiteerd en daarbij een middenstandsinkomen volgens de plaatselijke verhoudingen opleveren. Bedrijven met een gepland cultuurareaal van
meestal nogergenstussen 4 en 10ha (3) worden daartoe toegekend aan personen, die totdien op een lager maatschappelijk niveau agrarisch actief zijn
(4)of dieomandere redenen daarvoor in aanmerking komen (5).
Vorming van een landbouwende middenklasse uit de hiervoor genoemde
categorieën van personen impliceert in de betreffende landen opvoering van
het bestaande inkomenspeil tot ten minste het twee- à drievoudige. Een dergelijke vergroting van de reële inkomens en van de daarmee samenhangende
produktiviteit steltzowelaan het geestelijk en stoffelijk absorberingsvermogen
alsaanhettechnischenorganisatorischkunnenvandedirectbetrokkenendusdanige eisen, dat daaraan ook in geval van grote agrarische belangstelling en
geëigende financiële en technische bijstand van de overheid slechts door betrekkelijk weinigen in korte tijd zal kunnen worden tegemoet gekomen. Voor
anderen zalditlangerduren envoor weer anderen zaldit indegedachtevorm
inhetgeheelnietmogelijk zijn.
Tot op zekere hoogte loopt dit parallel met demogelijkheden van de overheid, die de door haar geprojecteerde ontwikkeling evenmin op korte termijn
kan verwezenlijken. Het slot van de alinea geeft bovendien reeds aan, dat
vorming van een landbouwende middenklasse uit de daarvoor gekozen lagen
van debevolkingniet altijd mogelijk zalblijken te zijn. Afgezien hiervan moet
echter devraagworden gesteld, of ook overigens directe toekenning van middenstandsbedrijven - ook al is dit nog omkleed met bepaalde voorzorgen altijdweldeenigeenmeestaangewezenmanierisomtotdebeoogdeverhoging
van hetlevenspeil van deplattelandsbevolking in delandbouw te komen. Dit
betreft dan speciaalhen,diealleenmetveelsteunvanbovenaf in devormvan
leiding, toezicht, coördinatie, enz. op de lange duur tot het niveau van zelfstandige middenstandslandbouwers kunnen worden opgetrokken. Ter nadere
bepaling van de gedachte van wat hierbij komt kijken, kan kortheidshalve
worden verwezen naar landbouwkolonisatieprojecten als bijv. het Office du
NigerindevroegereFranseSoedan (6).Dergelijkeprojecten doeninpersoneel
eninfinancieel opzichteendusdanigberoepopdeoverheid,datdaaraan door
debetreffende landenzelveinhetüchtvan debestaandeverhoudingen feitelijk
maar zeer ten delekan worden tegemoet gekomen.
Een gedeeltelijk additionele en gedeeltelijk alternatieve mogelijkheid ter
ontlasting van dezepersonele en financiële druk biedt nu de landbouwonderneming (7). De landbouwonderneming kan, vooral als zij een particuliere en
internationaal georiënteerde instelling is, gemakkelijker deskundig personeel
enkapitaaluithetbuitenlandaantrekken daneenoverheids-of semi-overheidsinstelling. Voor eerstgenoemde instelling geldt alleen de overweging, of het
object alszodanigaantrekkelijk genoegisvoorrisicodragend kapitaal enof dit
met deter beschikking staande investeringsmiddelen kan woren verwezenlijkt.
Een overheidsinstelling- enhetzelfde geldt ook, zijhet inminderemate,voor
een semi-overheidsinstelling - moet daarentegen rekening houden met vaak
moeilijke faktoren vannationaal-politieke enmenselijke aard (8).Alshetdaardoor niet welmogelijk is om de beoogde totstandkoming van agrarische middenstandsbedrijven te verwezenlijken, dan kunnen zij,voor wie deze middenstandsbedrijven zijn bedoeld, dochdieheteerstalsgegadigden afvallen, omdat
zij nog bij lange na niet zijn berekend voor de hun toegedachte agrarische
4
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functie, mogelijk ookwordengeholpendoorhetvanoverheidswege bevorderen
van de vestiging van landbouwondernemingen. De betreffende categorie zou
opdezelandbouwondernemingen dan eenarbeidsloon (9)moetenkunnen verdienen, dat hun eenhoger levenspeil verschaft dan totdien wordt genoten.
Het isdithogerelevenspeilalsloontrekkende opde landbouwonderneming,
dat ook om andere redenen de aandacht verdient. Hiervoor is reeds gesteld,
dat een gedeeltevanhen,voor wieeen hoger levenspeil in de landbouw wordt
nagestreefd, niet of slechts met veel steun van bovenaf tot middenstandslandbouwers kunnen worden gevormd. De oorzaak daarvan schuilt in de omstandigheid,datbetrokkenen, ofhetpotentieel daartoe missen, of ten opzichtevan
de te overbruggen verhoging in levenspeil nog een te klein gevoeld welzijnstekorthebben.Vooreerstgenoemde categorie kanverhogingvanhetlevenspeil
indelandbouwmogelijkopdemeesteconomischemanierwordenbereiktdoor
inloondiensttetredenvanlandbouwondernemingen of andere grootlandbouwbedrijven, indien althans de mogelijkheid daartoe zichvoordoet en deze landbouwarbeid van overheidswege aan bepaalde minimumvoorwaarden wordt
gebonden.Ookvoorlaatstgenoemde categorie kan dit,dochdan als tussenfase
en niet als eindfase gezien, de meest aangewezen weg zijn. Onder de invloed
van een sterk centraal gezag wordt een hoger levenspeil met alle konsekwentiesvan dien opgedrongen en geleidelijk eigen gemaakt, van waaruit het middenstandsniveau voor deze categorie grijpbaar wordt. Het is juist dit aspect
van de landbouwonderneming in de tropen, het helpen voorbereiden op een
hoger levenspeil van een agrarisch actieve bevolking met een relatief laag
levenspeil, dat veelalover het hoofd wordt gezien (10).
De landbouwonderneming kan in de tropen ook verder een nuttige functie
in 's lands sociale en economische bedrijvigheid vervullen, niet in de laatste
plaatsdoorhaaractiveringvandesocialeeneconomische ontwikkelingvande
streek,waarinzijisgelegen (11).Dezeen andere nuttigheden zijn echter reeds
vaak belicht, zodat daarop niet nader behoeft te worden ingegaan. Zij worden
slechts genoemd om te onderstrepen, dat landhervorming niet a priori tot uitsluiting van delandbouwonderneming envan het grootlandbouwbedrijf in het
algemeen mag leiden, omdat betreffende landbouwbedrijfstypen (12) sociaal
en economisch gezien zeer welin deverbetering van 's lands agrarische structuur kunnen passen.
Logischerwijs moet in dit verband de vraag worden gesteld, of ook het bedrijven vanlandbouwinhetkleinalsmiddelvanbestaansociaaleneconomisch
verantwoord is.Het antwoord op dezevraag hangt af van deplaatselijke omstandigheden, in de eerste plaats van de hoogte van het van dit bedrijf te verkrijgen levenspeil en in de tweede plaats van de mogelijkheden om zich in de
landbouweenhogerlevenspeilteverwerven.Wanneereendergelijk kleinbedrijf
aan de landbouwer en zijn gezin een bestaan verschaft, dat aan dit gezinzelf
een redelijke bevrediging geeft en dat ook in algemene zin in het licht van de
plaatselijke verhoudingen aanbepaalde sociaal-economische normen tegemoet
komt, en wanneer bovendien nogdemogelijkheden voor het verkrijgen en/of
het aankunnen van het middenstandsbedrijf beperkt zijn, dan is zo'n kleinbedrijf op socialeen economische gronden alleszins temotiveren. Wel zalmet
eenstijgingvanhetalgemenewelzijnspeil ookhetkleinlandbouwbedrijf groter
moeten wordenindezinvanmeerinkomenmoeten opleveren;het blijft echter
ookdaninhetlichtvandeplaatselijke verhoudingenniettemineenkleinbedrijf.
Het streven in de bezochte landen naar vorming van een landbouwende
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middenklasse isbegrijpelijk, omdat indezelanden noggrote maatschappelijke
tegenstellingen - zowelbinnen hetagrarischemilieu alstussen hetplattelandsenhetstedelijkemilieu- voorkomenenhetvaaklagelevenspeiltenplattelande
een tegrotetreknaar destedelijke centrabevordert.Niettemin kan dit streven
naarvormingvaneenlandbouwendemiddenklasse- juistomdatdezezonodig
is- het gevaar inzichbergen, dat alleenmaar hetmiddenstandsbedrijf alshet
enige in aanmerking komende bedrijfstype wordt gezien en dat met name het
grootbedrijf - alleen al omdat het groot is - moet worden opgedeeld in middenstandsbedrijven. Het is daarom, dat hiervoor nog eens nadrukkelijk isgewezenopdenuttigefunctie, welkeookdelandbouwonderneming- instaats-of
inparticulierehanden- enhetgrootlandbouwbedrijf inhetalgemeenin'slands
agrarischbestelenindeontwikkelingvanhetplattelandkunnenvervullen (13).
Evenzeer kan het kleinlandbouwbedrijf sociaalen economisch verantwoord
zijn; het kan ook evenals het grootbedrijf bepaalde functies in de landbouwvoortbrengingvervullen,waarvoor eengroter/resp.kleinerbedrijfstype minder
geschikt is.De verwezenlijking van een hoger levenspeil voor de plattelandsbevolking- het uiteindelijke doelvan landhervorming - mag daarom niet uitsluitend worden gezocht in een middenstandsbedrijf in eigen bezit voor allen,
die in de landbouw actief zijn. Dit zou voorbijgaan aan de sociale en economische realiteit, aan het kunnen en willen ook van de in de landbouw actieve
mensen zelve. Bovendien is het juist vaak datgene, wat de mensen in hun sociaal-economische activiteit van elkaar onderscheidt, dat tot vergelijking, inspanningenvooruitgangstimuleert.
Het aanvaarden vanhetgrootlandbouwbedrijf (14) endaarmede veelal(15)
ook van de loonarbeid als zijnde sociaal-economisch verantwoord en passend
indetescheppen agrarischestructuur impliceert, datnietieder, dieindelandbouw actief is,een bedrijf in eigen bezit heeft. Dit laatste geldt zowelvoor de
leidervandelandbouwonderneming, indien deze- watgewoonlijk het gevalis
- een gesalarieerde arbeidskracht is, als voor de loonarbeider van het grootlandbouwbedrijf op lager functioneel niveau. Hierbij komt dan nog, dat ook
pacht- speciaalwanneerdeovereenkomstvanlangeduuris- nietzondermeer
verwerpelijk is. Pacht toch als zodanig behoeft de produktiviteit van de landbouwnietongunstigtebeïnvloeden.Hetkanookzijn, dathetpachtenvanland
of van een bedrijf voor de landbouwer of landbouwondernemer uit financieel
oogpunt aantrekkelijker isdanhet kopen daarvan (16) of datpacht nationaaleconomischgeziendevoorkeurverdientboveneigendom(17).Evenmin alshet
strevennaar vormingvanmiddenstandsbedrijven zalook het streven omeigenaar en bebouwer van het land dezelfde persoon te doen zijn daarom in
zijn vollekonsekwenties mogenworden aanvaard. Nu zijn de omstandigheden
zo, dat weliswaar snel tot landhervorming kan worden besloten, doch dat de
uitvoering ervan niettemin veel tijd vraagt. Dit biedt de gelegenheid om het
aanvankelijke radicalismevan dedenkbeelden teverzwakken, om landhervorminguit de gevoelssfeer in de zakelijkheidssfeer te brengen, waardoor binnen
het raam van het wenselijke en mogelijke prioriteiten met betrekking tot de
volgordevanaanpakkunnenwordenvastgesteld.
2.1.3. Uitvoering
Het van overheidswege uitvoering willen geven aan sociaal-poütieke impulsentotlandhervorming impliceert omtebeginnen erkenning ensublimatievan
6
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deze impulsen in een wettelijk besluit, in een landhervormingswet. In zo'n
landhervormingswetwordendedaaraaneigenwezenskenmerken endoelstellingen vooropgesteld, waarna vervolgens de rechten en verplichtingen van landeigendom,deonteigeningentoekenningvanland, derechten enverplichtingen
van delandbouwer, demaatregelen ter bevordering van een goede landbouwbeoefening, enz.naderworden geregeld.Detekstvandewetdient duidelijk en
niet voor verschillende uitleg vatbaar te zijn, wat door een geëigende toelichtingvan debepalingen inhogemate kan worden bevorderd. Als men het eens
isoverdedoelstellingenvanlandhervormingenoverdemiddelentotverwezenlijking daarvan, dan ishet opstellen enformuleren van denodige wetsbepalingen niet zo'n moeilijke en tijdrovende opgave. De moeilijkheden van landhervormingbeginnen dan in feite pas.
Delandhervormingen indebezochtelandendragenhetstempelvanvorming
van een landbouwende middenklasse met bedrijven in eigenbezit opland, dat
voordien tot het domein van de Staat dan wel aan particuliere grootlandeigenarenbehoorde.Hiervanvormtdebeschikbaarheid vanlandvoormiddenstandsbedrijven op zichzelf nog niet zo'n moeilijk probleem. Er zijn in de
betreffende landen nog betrekkelijk „lege"gebieden, waar voor landbouw geschikt land „over" is, terwijl bovendien land van grootlandeigenaren, dat sociaal-economisch gezien onvoldoende wordt benut, door onteigening kan worden vrijgemaakt. Moeilijker wordt het, wanneer het land moet worden toegewezen. Dit betreft zowel de voorbereidingen om te komen tot een geëigend
landgebruik eneengeëigendbedrijfstypeopmiddenstandsgrondslag alsdieom
te komen tot een goede keuze van hen, die deze landbouwbedrijven moeten
gaan beheren. Hierop zaluitvoeriger worden ingegaan in het volgende hoofdstuk over landbouwkolonisatie.
Een moeilijkheid van geheel andere aard vormt de overbrenging van middenstandslandbouwers naar „lege" gebieden, speciaal wanneer het gaat om
overbrengingvanmensenvanhogernaarlagerenvooralnaarveellagergelegen
land. Behoudens inSuriname is de agrarisch actieve bevolking in de bezochte
landenvoornamelijk geconcentreerd inhethogerenhooggelegenland;ditniet
zelden in zo sterke mate, dat van druk van de agrarisch actieve bevolking op
hetlandmoetwordengesproken (18).Vooreengedeeltevanhenkan dangeen
landvooreenmiddenstandsbedrijf terplaatse worden gevonden envaak evenmin elders op ongeveer dezelfde hoogte, doch moet dit worden gezocht in het
grotendeels nog zeer dun bevolkte laagland. Overbrenging van het hoogland
naar hetlaagland steltechtergroteeisen aandedaarbij rechtstreeks betrokken
mensen voor wat lichaam en ziel en het vermogen tot omschakeling op een
„andere" landbouw betreft (19) en aan de overheid voor wat de openlegging
vaneen„leeg"gebiedalmetalmetzichbrengt.Verplaatsingoverkorte afstand
met behoud van het bekende milieu isvoor wat dit betreft veel gemakkelijker
door tevoeren. Ook hervestiging in opgedeeld grootlandeigendom lijkt op het
eerste gezicht niet zo moeilijk, doch dit is maar ten dele waar. Er doen zich
hierbij weer andere moeilijkheden voor, welke voortvloeien uit de bestaande
inrichting van het grootlandbouwbedrijf. Het land moet dan voor de middenstandsbedrijven - zijhetnietaltijd eveningrijpend - opnieuwworden ingericht
ofwelmoethetlandgebruik opvergaandcoöperatieve of collectievebasisworden georganiseerd (20). In zekere zin geldt hetzelfde, indien kleine bedrijven
met versplinterde en/of oneconomisch gelegen bouwvelden - eventueel tezamen met in de nabijheid gelegen en voor landbouwdoeleinden geschikt te
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maken land - tot grotere en meer economisch verkavelde bedrijfseenheden
moeten worden herverkaveld (21).
Devestigingofhervestigingvanoprelatief laagniveau agrarisch actievebevolkingsgroepen alslandbouwers opnognieteerder geoccupeerd, onteigendof
herverkaveldlandbetekentopzichzelf nognietheteindevande moeilijkheden.
Deze groepen van landbouwers zijn op dat moment nog geenszins berekend
voor de hun toegedachte functie in 's lands sociaal en economisch bestel;het
zijn feitelijk noggroepen van middenstandslandbouwers in wording, welketezamen nogmoeten uitgroeien tot een levenskrachtige en economisch zelfstandige landbouwersstand. Evenals de in voorgaande alinea's reeds genoemde
doordeoverheidoptebrengenlandhervormingsinspanning steltookdezeoverbruggingnaar eenhoger landbouwontwikkelingspeil zware extra-eisen aan het
overheidsapparaat en de overheidsfinanciën, zowel op het gebied van landbouwonderzoek, landbouwonderwijs en landbouwvoorlichting als op dat van
kredietverlening, opslag en verwerking, in- en verkoopvergemakkelijking,
transport, bedrijfssamenwerking, gemeenschapszorg en -ontwikkeling e.d. Enkele aspecten met betrekking tot de kredietverlening zullen daarvan wat uitvoerigerworden besproken inhetderde hoofdstuk.
Het opsommen van de vele en grote met landhervorming samenhangende
moeilijkheden heeft niet ten doel landhervorming te ontraden, indien althans
deimpulsen vanhetvolkdaartoe zouden kunnen worden weerstaan. Te waarschuwen, dat als de impulsen tot landhervorming en de erkenning daarvan in
een landhervormingswet er eenmaal zijn, dan in feite pas de moeilijkheden
en ook de teleurstellingen beginnen, is echter geen overbodige luxe. Immers
maar alte gauwwordt in depraktijk overgegaan tot uitgifte van land - waarvan de agrarische gebruiksmogelijkheden vaak nog niet eens behoorlijk zijn
vastgesteld- enbepaaldelandbouwbedrijfsbenodigdheden aangegadigden,die
voor een goed gebruik daarvan nogzeer veel steun van overheidswege behoeven,terwijl deoverheidopdatmomentnietbijmachte isdezeteverlenen. Het
kan niet anders,of ditmoetleiden tot teleurstellingen voor hen, diehungoede
verwachtingen ten aanzien van de toekomst niet of maar zeer ten dele in vervullingziengaan.Inpolitiek opzichtzalditalseenboemerangkunnenwerken,
omdat de teleurgestelden - nu zij veelal in groepsverband zijn verenigd — hun
ontevredenheid meer danvoorheen kunnenvoeden enzichmet temeer kracht
tegen de overheid kunnen keren. Daarenboven zijn teleurstellingen als deze
fnuikend voor verdere pogingen tot bevordering van de ontwikkeling ten plattelande.
Het komt er voor deuitvoering van landhervormingen daarom op aan, dat
de sociaal-politieke impulsen daartoe op een of andere manier zo worden opgevangen, dat de druk en de verleiding om te snel te willen kunnen worden
weerstaan. Met andere woorden: het wenselijke en het mogelijke moeten ook
in dit gevalmet elkaar inovereenstemming worden gebracht om — op langere
termijn gezien- eenzogrootmogelijk nuttig effect teverkrijgen. Dit is echter
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar al te gauw kan door interne en externe oorzaken een situatie ontstaan, waarin min of meer spectaculaire, doch
onvoldoende voorbereide landhervormingsmaatregelen moeten worden genomenteneindeaanopgekroptemenselijkeenpolitiekesentimenten dienaangaande een eerste uitweg te verschaffen. Zolang sprake is van zekere sociale, economische en mentale onvolgroeidheden zal hieraan ook wel nimmer geheel
zijn te ontkomen.
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2.2. LANDBOUWKOLONISATIE

2.2.1. Definitie
In letterlijke zin kan landbouwkolonisatie worden gedefinieerd als het vestigen van volksplantingen, welke de landbouw als middel van bestaan beoefenen. Stichting van landbouwersvestigingen met goed lopende middenstandsbedrijven vormt, zoals hiervoor reeds vermeld, het voornaamste oogmerk van
de landhervormingen in de bezochte landen. Deze landbouwersvestigingen komen dan op nog niet eerder voor landbouw gebruikt land of op van grootlandbouwbedrijven onteigend land (22). In laatstgenoemd geval worden de landbouwbedrijven veelalvoor een groot gedeelte toegekend aanpersonen, die daar
reeds woonachtig, doch op een lager maatschappelijk niveau agrarisch actief
zijn. De vraag kan worden gesteld, of inzo'n geval moet worden gesproken van
vestiging of hervestiging. Het gaat hierbij uiteindelijk om vestiging op andere
en in beginsel betere voorwaarden. Landbouwkolonisatie is hierna in deze
ruime zin opgevat, dat daaronder zowel de vestiging in ander gebied als de vestiging op andere voorwaarden in eigen gebied is verstaan.
Het succes van landbouwkolonisatie hangt in belangrijke mate af van de
keuze van de te vestigen landbouwersgezinnen en de te stichten landbouwbedrijfstypen. Het zijn de aspecten van deze twee keuzedaden, waarop hierna
wat uitvoeriger zal worden ingegaan. Daarna zal dan nog de vraag, of de landbouwers afzonderlijk op hun land dan wel bijeen in dorpen moeten wonen, in
het kort worden behandeld.
2.2.2. Landbouwerskeuze
De keuze van landbouwers, die het eerst voor toekenning van een bedrijf in
een landbouwkolonisatieproject in aanmerking komen, wordt in eerste aanleg
bepaald door:
1. het aantal landbouwers, dat op een gegeven ogenblik beschikbaar is en aan
de gestelde minimumeisen voldoet;
2. het aantal landbouwbedrijven, dat op eenzelfde ogenblik kan worden toegekend.
Voor wat de grootte van het aantal beschikbare en voor toekenning van een
bedrijf in aanmerking komende landbouwers betreft is aantrekking van landbouwers uit het buitenland hierna buiten beschouwing gelaten, hoewel zij
plaatselijk wel is bevorderd (23). Het zijn nu - afgezien van de bereidheid van
de landbouwers in kwestie — voornamelijk eisen van sociaal- en economischpolitieke aard, welke de betrekkelijke grootte bepalen van het aantal landbouwers, dat voor toekenning van een bedrijf in een landbouwkolonisatieproject
in aanmerking komt.
Landhervorming heeft altijd in sterke mate een sociaal-politieke inslag, nl.
verbetering van de sociale voorwaarden door verkleining van de verschillen in
inkomensgrootte. Dit zowel voor wat de verhoudingen binnen de agrarische
sector zelf als die tussen de agrarische en de andere takken van volksvlijt betreft. Grote tegenstellingen doen zich in dit opzicht nog gevoelen. Zij doen dat
binnen de agrarische sector des te sterker, omdat een landbouwende middenstand met geleidelijke overgangen naar lagere en hogere welstandsniveau's nog
grotendeels ontbreekt. Berekeningen betreffende de grootte van de inkomens
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van het agrarische en het niet-agrarische deel van de bevolking wijzen - althansvoorwatdejaargemiddelden perhoofd ofpereconomischactief persoon
in gelduitgedrukt betreft - verder voor landen als de bezochte in de richting,
dateerstgenoemde vaakbelangrijk achter blijven bijlaatstgenoemde (24). Het
verschil zou daarbij in delaatste tijd groter zijn geworden, doordat de stijging
van deproduktiviteit in de agrarische bedrijfstak in die tijd gemiddeld kleiner
zouzijn geweest dan dieindeandere bedrijfstakken.
Nuzijnalgemeen-gemiddelden, zoalshiervoorgebruikt,totopzekerehoogte
misleidend. In elk gevalmag daaruit niet worden geconcludeerd, dat inkomen
eninkomensstijging vanhen,dieagrarischactief zijn, steedsten achter zouden
staan bij hen, die op andere wijze economisch actief zijn. En nogminder mag
opgrond daarvan worden gesteld, dat eerstgenoemden zicheen geringere economische inspanning zouden getroosten dan laatstgenoemden, omdat dan bovendien in aanmerking moet worden genomen, dat de grootte van het producenteninkomen uiteindelijk afhangt vandeprijs,welkevoorhet geproduceerde
wordt gemaakt of waartegen het geproduceerde in gevalvan zelfconsumptie is
gewaardeerd en dat de mogelijkheden voor produktiviteitsverhoging van bedrijf totbedrijf kunnenverschillen.Meerinzichtindetedienaanzienbestaande
verhoudingenkanalleenwordenverkregen doormeergedetailleerd onderzoek.
Dit neemt niet weg, dat de mogelijkheden voor het verkrijgen van een groter
inkomenvoordeplattelandsbevolking indestedennaar alle waarschijnlijkheid
meestalwelgroterzullenzijndandievoordestedelijke bevolkingophetplatteland.Devrij algemeen bestaande drang omvan het platteland naar de steden
te trekken (25) zou anders moeilijk ten volle kunnen worden verklaard; een
drang overigens, welke het gevaar in zich heeft van in de stroom te worden
meegesleept, getuige de soms vrij belangrijke arbeidsloosheid - mede omdat
niet aandegestelde arbeidseisen kanwordenvoldaan- indesteden.Het laatsteisdaneenreden temeer omnaar eenzoharmonisch mogelijke sociale- en
evenzeer economische - onderbouw voor verdere ontwikkeling en welzijnsbevordering vande gehelebevolkingte streven.
Het aanleggen van socialemaatstaven voor dekeuzevan landbouwkolonisten vooronderstelt vaststelling van de gevallen, waarin denoodlijdendheid onder de agrarisch georiënteerde bevolking zich het sterkst doet gevoelen. Vaak
zal dan blijken, dat deze gevallen van noodlijdendheid zich voordoen, indien
over geen of slechts weinig landbouwland wordt beschikt of indien te weinig
land in cultuur kan worden gebracht. De oorzaken kunnen in dat geval van
verschillende aard zijn. In de bezochte landen houden zij gedeeltelijk verband
met de verdeling van de landeigendom, i.e. met extensief gebruikt grootlandeigendom aan de ene en intensief gebruikt kleinlandeigendom aan de andere
kant alskenmerkendvoordeagrarische structuur (26).Andere oorzaken kunnen zijn: 1. te grote agrarische bevolkingsdichtheid, 2. te grote versnippering
vanhetlandbouwland, 3.tegrote onvruchtbaarheid vanhet land, 4.teongunstige terrein- en bodemgesteldheid (27), 5. te grote afhankelijkheid van de
weersomstandigheden en 6. te grote afgeslotenheid van de landbouwende gemeenschap.Inlaatstgenoemd gevalishetlevenspeillaag,doordat deproduktie
zichalsgevolgvandeafgeslotenheid intechnischeneconomischopzichtopeen
laagniveau voltrekt en verder geheelof bijna geheel blijft beperkt tot datgene
watdaarvan ineigen kleinekringkanworden geconsumeerd. Noodlijdendheid
onder de bevolking kan verder haar ontstaan wijten aan het wegtrekken van
het platteland naar de steden zonder zich van tevoren te verzekeren van de
10
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nodigewaarborgen voor eenbeterbestaan, aanhet verstrikt zijn in schuldverhoudingen, aan het teveel uitbreiding geven aan de gezinsgrootte, enz. Het
bestaan van noodlijdendheid onder agrarisch georiënteerde bevolkingsgroeperingen als uitgangspunt nemende impliceert derhalve, dat voor de keuze van
landbouwkolonisten rekening wordt gehouden met factoren als: 1. geen of
weiniglandeigendom, 2.ongunstigelandhouderschapsverhoudingen, 3. slaafse
afhankelijkheid van grootlandeigenaren, 4.onverantwoord landgebruik, 5.ongunstigevestigingsplaats, 6.teleurstellendbestaannavestiginginsteden, 7.onderworpenheid aan schuldeisers, 8.groot aantal afhankelijke gezinsleden en 9.
ongunstige lichamelijke en geestelijke toestand. Een keuze, welke uitgaat van
een naar verhouding laag welzijn betekent echter, dat ten aanzien van het in
eerste aanlegtebereiken welzijn - althans voorzover dat in verhoudingscijfers
kan worden uitgedrukt - in demeeste gevallen niet verder dan naar een naar
verhouding matig niveau zal mogen worden gestreefd. Met andere woorden:
de landbouwbedrijven in de landbouwkolonisatieprojecten zullen in dat geval
niet te grote eisen mogen stellen aan het willen en kunnen van de landbouwkolonisten, zij zullen van een betrekkelijk kleine en eenvoudige opzet moeten
zijn.Zoumenaanstondseengrotereenmeeringewikkeldebedrijfsopzet willen,
danimpliceert diteenonevenredige verzwaringvandeeisen, welkeaanleiding
entoezichttenaanzienvandeorganisatievandeproduktie wordengesteld.
Landbouwkolonisatieprojecten - of dit nu vestigingen op voordien maagdelijk terrein danwelvestigingenopopgedeeld landvan grootlandbouwbedrijven betreffen - kunnen om politieke, technische en financiële redenen slechts
meteenzekeregeleidelijkheid wordenverwezenlijkt. Depraktijk leert daarom,
dat uit demeest noodlijdende agrarisch georiënteerde bevolkingsgroeperingen
eenverderekeuzemoetworden gedaanvanhen,dieheteerstvoor toekenning
vaneenbedrijf ineenlandbouwkolonisatieproject inaanmerking komen.Deze
keuzekanzichomtebeginnenbeperkentothenvandeinaanmerkingkomende
maatschappelijke groepen (28), die nadat daaraan in hun kringen de nodige
bekendheid isgegevenzichtijdig alsgegadigden hebben aangemeld. Voor verdere schifting van deze gegadigden zullen dan weer bepaalde kriteria moeten
worden aangelegd, waarbij echter niet zoalshiervoor de nadruk ophetinwelzijn achter blijven van degroep, doch op het inwelzijn vooruit willen en kunnen van het individu moet vallen. Dit laatste is nodig om een inspanning op
nationaal niveau alswaarvan hier sprake isverantwoord te doen zijn. Er moet
ten aanzien van de aspirant-landbouwkolonist zo veel mogelijk zekerheid bestaan, dathijmetdebeschikbaar zijnde hulphet aanhemtoetekennen bedrijf
opgoedewijze zaldoenlopen.Voor zijn keuze zullendaarom kriteria moeten
worden aangelegd als: 1.voldoende theoretische en praktische kennis van en
belangstelling voor de beoefening van de landbouw, 2. het gehuwd zijn, ten
einde het ontstaan van een vader-op-zoon-traditie en van een levenskrachtige
en economisch zelfstandige landbouwersstand zo veel mogelijk te bevorderen
(29), 3. duidelijk waarneembaar verlangen naar een hoger welzijnsniveau, 4.
niet te grote overbruggingsafstand van het bestaande naar het geprojecteerde
hogerewelzijnsniveau, 5.bereidheid totengeschiktheid voorhetverrichtenvan
inspannendearbeid,-6.geëigendeontwikkelingmetbepaaldeminimumeisenten
aanzienvanhetgenotenonderwijs, 7.goedelichamelijke engeestelijke gesteldheid, 8.voldoende initiatief en snel aanpassingsvermogen aan nieuwe omstandigheden, 9. goede bekendheid als lid van de samenleving, 10. minimaal beschikbare eigen geld- en produktiemiddelen, enz. De beoordeling van het wel
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dannietvoldoen aan degestelde eisen,waarbij hetgezininzijn geheeldientte
wordenbeschouwd, kanhetbestegeschieden door eencommissievan deskundigen opbestuurlijk, landbouwkundig, maatschappelijk en ander noodzakelijk
gebied. Een dergelijke commissie zal zowel aandacht moeten schenken aan
inwinningvan gegevens doormiddel van opvraging van de gegadigden zelf en
van andere daartoe bevoegde personen en instellingen als aan inwinning van
gegevens doormiddelvan aanschouwing terplaatse van het doen enlaten van
het aspirant-landbouwkolonistengezin (30).
Een keuze van landbouwers voor een vestigingsproject — hoe goed ook
voorbereid enuitgevoerd- geeft geenzekerheid, dat allegekozenen daarna als
landbouwkolonist zullenvoldoen. Dekriteria, waarophunkeuze is gebaseerd,
hebben daarvoor een te subjectieve inslag, terwijl bovendien na de keuze en
vestiging zich veranderde omstandigheden kunnen voordoen, welke tot niet
tevoorkomen teleurstellingen leiden.Dit kan resulteren in een uit eigenbeweging opgeven van het in het vestigingsproject toegewezen landbouwbedrijf;
vaak echter ook niet, in welk geval men tot last zal worden voor zichzelf en
anderen - kollega's, leiders, toezichthouders e.a. - in het vestigingsproject en
voor de overheid. Er moeten daarom mogelijkheden zijn om hen, die de hun
gebodenkansvoorwelzijnsvergroting niethebben kunnen grijpen, omredenen
van algemeenbelangtedoenvervangen doormeer succesvollegegadigden. De
keuze van landbouwers voor een vestigingsproject dient derhalve een voorlopig karakter te hebben, dat wil zeggen dat de bedrijven onder voorbehoud
van bepaalde tevoren duidelijk gestelde voorwaarden moeten worden toegewezen(31).Ditvoorbehoud dientdaarbijteworden gebonden aaneen termijn,
welkeniettekortenniettelangmagzijn (32),terwijldebeslissingover aldan
nietdefinitieve toewijzing daarna ineerste aanlegdientteberustenbij deplaatselijke en tot oordelen meest bevoegde leiding van het landbouwkolonisatieproject.
2.2.3. Landbouwbedrijfstypenkeuze
De keuze van de te stichten bedrijfstypen voor een landbouwkolonisatieprojectiserbovenaléénvanwijzevanlandgebruik envangrootteeninrichting
van bedrijf. In eerstgenoemd geval zijn technische en in laatstgenoemd geval
economische overwegingen voor dekeuzevanprimairebetekenis.
Aanlandbouwkolonisatie dientvooraf te gaan eenonderzoek ophet gebied
van de orologie, de bodemkunde, de hydrologie, het klimaat, de begroeiing,
enz.,teneindedeinagrarischopzichtverantwoorde gebruiksmogelijkheden van
het land te kunnen vaststellen. In aansluiting daarop moeten voor de alternatievemogelijkheden kosten/baten-berekeningen worden gemaakt opbasisvan
bepaalde veronderstellingen met betrekking tot voortbrengingskosten, opbrengsten, afzetmogelijkheden, prijzen e.d. enerzijds en de aanwezige produktiefaktoren, decombineringdaarvanendebedrijfsgrootte anderzijds.Toetsingin depraktijk op beperkte schaal van de mogelijkheden, welke daarbij in
eerste aanlegalshetmeestinaanmerkingkomend zijn gevonden, ineenproefbedrijvenproject verdient aanbeveling alvorens tot dedefinitieve inrichtingvan
het landbouwkolonisatieproject over te gaan. Het is echter meestal zo, dat
daarvoor tijd engelegenheid ontbreken. Ditbenadrukt dantemeer het belang
vanhetkunnenbeschikken overanalysesinderuimstezinvanbestaandelandbouwbedrijven, welke reeds vele aanwijzingen - ook die, waarin een proef12
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bedrijvenproject niet kan voorzien - kunnen geven betreffende het gewenste
bedrijfstype eneenrationele bedrijfsvoering. In debezochtelanden moet hiermedeinfeiteechternogeenbeginwordengemaakt(33).
Dekeuzevanéénofmeerbedrijfstypen vooreen landbouwkolonisatieproject
isingevalvanonvoldoende basisformatie eenminof meerhachelijke zaak. Zij
berust dan niet op reeds opgedane bevindingen, doch wordt bepaald in een
persoonlijke en algemene welzijns-politieke sfeer, waarbij theoretische beschouwingswijzen meteensubjectieve inslagzichinsterkematedoengevoelen.
Er wordenopdezewijzebedrijven „oppapier"ontworpen,waarmee „ophoop
vanzegen"eenproefneming ineenlandbouwkolonisatieproject wordtgewaagd.
Deze bedrijven zijn, zoals hiervoor reeds isvermeld, bijna altijd van het type,
dat als middenstandsbedrijf wordt aangeduid. De keuze van dit type is begrijpelijk. De agrarisch actieve bevolking isin de landen, waarvan hier sprake is,
nog voor een groot gedeelte arm tot zeer arm, doordat de vooruitgang elders
grotendeels aan haar is voorbijgegaan. Opvoering van het levenspeil van de
„achtergeblevenen" isderhalve noodzakelijk om tot een in sociaal-economisch
opzicht stabielere maatschappij tekomen. In dit lichtbezien dient de vorming
van een landbouwende middenklasse zich als het ware vanzelf aan. Het is de
middenklasse, welke debrugmoet vormen tussen het lage en het hogelevenspeil;hetisookdemiddenklasse,welkealsdeeerstvolgende stapnaar eenhoger
welzijn voor de in dat opzicht weinig bevoordeelden wordt gezien. Evenzeer
begrijpelijk ishet, dat ten aanzien van de wijze van combinering van de produktiefaktoren in dit middenstandsbedrijf de voorkeur wordt gegeven aan het
gezinsbedrijf; het bedrijf, dat zonder gebruikmaking van vreemde arbeid in
eigengezins-ofgroepsverband kanwordengeëxploiteerd.Het isimmersmede
de afhankelijkheid van de grootlandbouwer — als loontrekkende, deelbouwer,
landlozelandbouwer ofineen andere afhankelijke verhouding- geweest,welke tot uitbuiting en het in welzijn achterblijven van zo velen in de agrarische
sector en daarna tot de landhervorming heeft geleid. Daarbij komt, dat het
gezinsbedrijf invergelijking methetbedrijf metloonarbeidbepaalde voordelen
heeft uit een oogpunt van elasticiteit in de zin van gemakkelijker aanpassing
aan veranderde omstandigheden. Allevanzelfsprekendheid met betrekking tot
de keuze van het op eigen arbeidspotentieel gebaseerde middenstandsbedrijf
ten spijt ishet echter zo,dat deze keuze naderhand in depraktijk over het algemeen niet aan de gestelde verwachtingen blijkt te voldoen (34). Dit dwingt
toteenzichnader afvragen vanwatten aanzien vanditmiddenstandsbedrijf in
feite is nagestreefd.
Een onderscheiding vanlandbouwbedrijven intypen isuitde aard der zaak
strak,debedrijven zijn alshetwaregestyleerd. In depraktijk iszulkeen strakheid niet aanwezig, de grenzen tussen de overgangen van het ene naar het
andere bedrijfstype tekenen zich dan veelal niet zo scherp af. Niettemin geeft
een op commercialisatiegraad, grootte enwijze van gebruik van de produktiefaktoren enandereeconomischekriteriagebaseerdeclassificatievanlandbouwbedrijven een zeker houvast voor de ontleding Van een landbouwgebied ter
vaststelling van de bestaande economische structuur en van de economische
ontwikkelingsmogelijkheden van dat gebied. Een middenstandsbedrijf, als
waarvan hier sprake is,kan ongeveer op éénlijn worden gesteldmet eenklein
totmiddelgroot boerenbedrijf (35).Het iseenbedrijf, datvoor de landbouwer
en zijn gezin een verzorgingsniveau oplevert, dat in geld gewaardeerd om de
gedachte te bepalen twee- of driemaal zo hoog ligt als dat van het minimaal
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noodzakelijke om zich lichamelijk te handhaven (36). Een vrij groot gedeelte
vandeproduktiemoetdaarvooropdemarktwordenafgezet. Hetisverdereen
bedrijf, dat op arbeidsbasis geëxploiteerd om de gedachte te bepalen tweeof
drie arbeidskrachten van buiten zou moeten aantrekken, doch dat door uitschakelingvandezevreemde arbeidskrachten eenreedstamelijk groot gebruik
van kapitaal indezinvan geproduceerd produktiemiddel moet maken.
Een dergelijk bedrijf stelthen,diegewendzijn aan eenvrij watlagerniveau
van economische activiteit, voor een aantal niet gemakkelijk te overkomen
moeilijkheden. Om te beginnen kunnen de benodigde geproduceerde produktiemiddelen vanwege de betrekkelijke kleinheid van het bedrijf voor een gedeelte alleen met voordeel worden aangewend, indien zij ook door anderen
kunnen worden benut (37). Onderlinge samenwerkingbinnen het verband van
een coöperatie dan wel inhuring van overheids- of particuliere instellingen latenzichinditverband alsdemeestvoor dehandliggendemogelijkheden denken. Eerstgenoemde vorm van samenwerking is in werkelijkheid echter niet
zo gemakkelijk te verwezenlijken, omdat daarvoor aan het willen en kunnen
vandedirectbetrokkenenmeestalnogteveelontbreekt (38). Inhuur van particuliere personen of instellingen is in zoverre duur, dat in de huurprijs mede
een marge voor winst en risico van de verhuurder moet zijn verdisconteerd.
Inhuur van overheidsinstellingen kan tegen kostprijs geschieden, doch deze
kostprijs kan nogweleens oplopen door een minder zakelijk beheer. Het komentoteenzodoelmatigmogelijk gebruik van kapitaal isvoormiddenstandsbedrijven alswaarvanhier sprake isderhalve niet zoeenvoudig.In de praktijk
worden zowelhet middelcoöperatie alshet middelinhuur gebruikt; het eerste
in de bezochte landen veelal met toepassing van een zekere dwang (39), het
laatste meestal van overheidsinstellingen (40) of van collega's uit de naaste
omgeving (41). De tijdens de reis daarvan meegenomen indruk bevestigde de
reeds bestaande vermoedens, dat het gebruik van kapitaal een beletsel voor
het verkrijgen van hoger levenspeil kan vormen, zolang dit nog niet op redelijk doelmatige wijze kan worden georganiseerd, In dat gevalkan immers een
situatie ontstaan, waarin ook een aanmerkelijke vergroting van het bedrijf nog
niettotvergrotingvanhetnetto-inkomen leidt, omdat dezevergrotingvanhet
bedrijf dan isverkregen met behulp van een onevenredige verzwaring van de
kapitaalslast (42).
Het niet op redelijk doelmatige wijze kunnen organiseren van het gebruik
vankapitaalmoetmedeworden gezientegen deachtergrondvanhetniet naar
werkelijke waardewetenteschattenvanditkapitaal.Ditwordtnogindehand
gewerkt, wanneer dit kapitaal op aanlokkelijke kredietvoorwaarden door de
overheid verkrijgbaar wordt gesteld. Het komt in feite nog maar al te vaak
voor, dat de nieuwe landbouwer in het kolonisatieproject nog niet gewend is
aan regelmatige en harde arbeid en nog niet geleerd heeft om denodige landbouwarbeid op goede wijze met eenvoudige en goedkope technische hulpmiddelen met de handen te verrichten. In dat geval iser geen eigen aangrijpingspunt omhet nut en de mogelijkheden van vervanging van handenarbeid door
mechanische arbeidtothunwareproportiesterugtebrengen (43).
In het opvoedkundige vlak ligt al evenzeer de overbrugging van een naar
verhouding groot verschil in levenspeil. Hiervoor is reeds gesteld, dat het levenspeil van de middenstander voor de in sociaal-economisch opzicht weinig
bevoordeelden wordt gezien als een eerste stap om te komen tot een hoger
levenspeil.Dezeeerste stapisechtereengrotestap,waarvandegroottemeest14
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alwordtonderschat.Hijomvatonderandere: 1.hetvergrotenvanhetinkomen
tot ten minste het twee- of drievoudige, 2. het wennen aan regelmatige en inspannende lichamelijke en geestelijke arbeid, 3. het ontplooien van zelfwerkzaamheid enhet ontwikkelen van beheerscapaciteiten eninitiatieven en4.het
verwerven van algemene envan landbuwkundige kennis (44).Dit zalvooralsnoguitgaanbovenhetwillenenkunnenvanvele aspirant-landbouwkolonisten.
Niettemin mag een streven naameen middenstandsbedrijf niet als irrationeel
wordengezien,zolangditmiddenstandsbedrijf in'slandssociaaleneconomisch
bestel gewenst en voor verwezenlijking vatbaar is. Dit laatste is dan een tijdrovende zaak, welke in het licht van de omstandigheden op de snelste wijze
toteenoplossingmoetworden gebracht.
Hetwillen komen tot eenlandbouwende middenstand betekent niet, dat het
middenstandsbedrijf aanstondsinhetlandbouwkolonisatieproject moetworden
beproefd. Ditkaneenanderbedrijfstype zijn;afhankelijk vandewijze, waarop
wordt getracht tot het gestelde doel te komen. Als uitersten laten zich in dit
verband twee benaderingswijzen denken, waarbij in het ene geval geen en in
het andere geval wel dwang wordt uitgeoefend. In eerstgenoemd geval wordt
aansluiting gezochtophet willen enkunnen van delandbouwkolonisten. Hierbij wordt getracht dit willen en kunnen geleidelijk op te voeren door middel
vanonderwijs, voorlichting,enz.Hettempovandevooruitgang is- zijhetmet
onderlinge individuele verschillen — in dit proces van verdwijnen van oude en
ontstaan vannieuwe welzijnstekorten betrekkelijk langzaam;het vraagt - juist
met het oog op het willen vermijden van dwang— ook een minder intensieve
bemoeienis.Werkelijk succesvolle resultaten zijn met dezebenaderingswijze in
detropenvoorzoverbekendnognietgeboekt (45).Ditbehoeft echterhaar veroordelingnognietintehouden.Er iseenvoudigtot nutoenogniet voldoende
tijd genomen omdeze methode in depraktijk ophaar mérites te toetsen (46).
Het moeten verdisconteren van de uitgroei tot middenstandsbedrijven in de
verkaveling van het land inbedrijfsarealen zal echter om tebeginnen reeds de
nodigehoofdbrekens kunnen kosten. Dit niet alleen, omdat de bedrijfsarealen
- mededoor verschillen inbekwaamheden tussen delandbouwers inhetkolonisatieproject - uiteindelijk verschillen in grootte zullen gaan vertonen (47);
doch ook, omdat soms belangrijke investeringsbedragen met het voor landbouw geschikt maken van het land kunnen zijn gemoeid, welke niet te lang
ongebruikt mogenworden gelaten (48).
Ingevalvandwanguitoefening kan voor devormingvan middenstandslandbouwers inkolonisatieprojecten aanstonds met een groter bedrijfstype worden
begonnen dan wanneer geen dwang wordt uitgeoefend. De landbouw wordt
dan onder leiding en toezicht oftewel met intensieve bemoeienis van bovenaf
beoefend, waardoor de landbouwkolonisten in feite uitvoerders zijn van wat
dooranderen alsgoedvoorhen isuitgedacht. Zijkrijgen deonvrije statusvan
middenstandslandbouwer opgedrongen, zolang zij zich de vrije status van
middenstandslandbouwer niet hebben kunnen eigen maken. Ongetwijfeld leidt
deze benaderingswijze voor wat de beoogde produktie- en produktiviteitsstijgingvanhetenkelelandbouwbedrijf betreft aanvankelijk tot een sneller resultaat. De intensieve bemoeienis beperkt aan de andere kant echter het aantal
landbouwers, dat inhet ontwikkelingsprogramma kan worden betrokken. Behalve het kunnen beschikken over deskundigen voor leiding en toezicht in de
landbouwkolonisatieprojecten is het daarom van groot belang hoe snel deze
deskundigen zichzelf per landbouwkolonisatieproject weten overbodig te maAfeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (5), 1-33(1961)
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ken.Ditlaatste blijkt nu indepraktijk niet mee tevallen. Voor typische landbouwkolonisatieprojecten in dit verband als het Gezira Scheme in de Sudan
(49) enhet Office duNiger inMali (50),welke inhun opzet alsgrondig voorbereid en in menig opzicht geslaagd kunnen worden aangemerkt en welke
reeds enige decennia lopen, kan bijv. nog steeds niet worden gesteld, dat zich
daareeneconomischzelfstandigelandbouwendemiddenklasse- middenstandslandbouwers, diehoogstensbijtijd enwijle adviesbehoeven, doch diecentrale
leiding en toezicht van niet eigen oorsprong voor een goede bedrijfsvoering
kunnenmissen- heeftgevormd.HetzelfdegeldtvoordepaysânnateninKongo,
welkevanjongere datum zijn dan dehiervoor genoemde landbouwkolonisatieprojecten, doch welke voor wat de nagestreefde bedrijfsvergroting betreft nog
maarnauwelijks verdergaandanhetkleinbedrijf (51).
Hetgevenvanvoorkeur aanéénvandebeidebenaderingswijzen isopgrond
van de daarmede tot nutoebehaalde resultaten niet welmogelijk. Deze resultaten onderstrepen slechts, dat vorming van een landbouwende middenklasse
in grotere verbanden in de tropen uit agrarisch georiënteerde bevolkingsgroeperingen, welke daar reeds op het niveau van kleinlandbouwer of lagei
economisch actief zijn, een moeilijk en langdurig ontwikkelingsproces is (52).
Het isalmet almisschien ookniet zobelangrijk, of geen dan welenigedwang
(53),of eenwatmeer individuele dan weleen watmeer collectieve benadering
wordttoegepast,mitsdevoornaamstepeilersvooruiteindelijk succes- belangstelling, onderling begripenverantwoordelijkheidsbesef bij alle betrokkenen maarbijvoortduringruimschoots aanwezigzijn. Indat gevalzalechter ook bij
toepassing van dwang een zekere soepelheid moeten worden betracht om de
boog niet overspannen te doen geraken. Dit klemt te meer, omdat het nagestreefde middenstandsbedrijf niet een a priori vaststaande, doch een aan de
omstandigheden aangepaste enmet detijd groeiende grootheid is.Voor watde
keuzevanhetbedrijfstype ingevalvanlandbouwkolonisatie betreft zalerdaarom zo mogelijk naar moeten worden gestreefd, dat in de opzet van het landbouwkolonisatieproject mogelijkheden worden opengelaten omte beginnen en
teeindigenmeteeningrootteenopzetverschillendbedrijf. Datwilduszeggen,
dat delandbouwers- geziendetussenhenbestaande verschillen - niet opuniforme wijze in het kolonisatieproject dienen te beginnen en dat hun bedrijven
inhet kader van de ontwikkeling bepaalde uitloopmogelijkheden moeten hebben. Hierbij zal erop moeten worden gelet, dat de bedrijven voor wat hun
grootte betreft niet tussen walen schip geraken door veronachtzaming van de
mogelijkheden voor voordelige combinering van de produktiefaktoren (54).
Eenknelpunt,datzichvooralindelandbouwvandetropendoetgevoelen,kan
de onkruidopslag zijn, wanneer technische, chemische en/of andere middelen
niet toereikend zijn om deze tijdig voorzover nodig te verwijderen en de hulp
vanmeerhandendaardoornodigwordt.Hetkanookmethet ooghieropwenselijk zijn, dat niet te strak wordt vastgehouden aan de conceptie van het gezinsbedrijf. Tenslotte zalhet aanbeveling verdienen ombehalve op kolonistenbedrijven ookmet enkeleproefbedrijven onderzoek te doen (55),ten einde zo
volledig mogelijk geïnformeerd te zijn omtrent de richting, waarin de ontwikkelingvaneerstgenoemde bedrijven moet gaan.
2.2.4. Woonwijze
De inrichting van een landbouwkolonisatieproject brengt naast zoveel an16
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dersook mede, dat een keuze moet worden gedaan ten aanzien van deplaats,
waar het woonhuis voor de landbouwer en zijn gezin moet komen te staan.
Dezekeuzegaat infeite tussen wonen in alleenstaande huizen op het landvan
hetbedrijf (56)ofwonenindorpsverband opkortere of langere afstand vande
bedrijfsarealen en bedrijfsgebouwen.
Het wonen in dorpsverband - kombebouwing - heeft het voordeel, dat sociale voorzieningen als de zorg voor onderwijs, godsdienst, voorlichting, gemeenschapsleven, recreatie, drinkwater, electrische verlichting, enz. veel gemakkelijker kunnen worden getroffen (57).Het nadeel van deze woonwijze is
evenwel, dat minder tijd voor activiteit ten behoeve van het bedrijf beschikbaar is en dat normaal gesproken het bedrijf des nachts en ook gedeeltelijk
overdagaanzijnlotmoetworden overgelaten.Dit nadeelzaltesterker worden
gevoeld, naarmate het bedrijf meer aandacht in de zin van aanwezigheid ter
plaatse vereist. Bepaald bezwaarlijk kan het elders wonen zijn, indien vee
wordt gehouden. Ineenten delewat andervlak liggen verder nadelen als bijv.
het zich minder één gevoelen en daardoor minder meeleven met het bedrijf,
het minder snelovergaan tot bedrijfsvergroting en het niet behoorlijk kunnen
waken tegen diefstal van bedrijfsmiddelen, van de oogst te velde en van opgeslagen landbouwprodukten.
Het tegen elkaar afwegen van de hiervoor genoemde voor- en nadelen van
hetverspreidofvanhetindorpsverbandwonenis—ookindienvan veehouderij
geen sprake is- allesbehalve eenvoudig, omdat dit afwegen niet vrij te maken
isvan subjectieve invloeden in de vorm van persoonlijke zienswijzen en verwachtingen.Denadelenvanbeidewoonwijzen worden echterkleiner naarmate
de afstanden tussen bedrijven en verzorgingscentrum, c.q. dorpskern letterlijk
en figuurlijk gesproken korter worden. Het zorgen voor goede en snelle verbindingen verdient daarom alle aandacht. Daarnaast worden bedoelde afstanden echter korter, naarmate de bedrijfsarealen kleiner worden. In feite is het
zo, dat ingevalvan bedrijfsarealen vanbijv. 50ha nauwelijks sprake kan zijn
vanvormingvandorpskernen vanlandbouwersgezinnen vanvoldoendegrootte,
omdat de afstand van de dorpskern tot het bedrijf al spoedig te groot wordt
(58). Voor bedrijfsarealen echter van 5-10 ha, waarvan hier sprake is, laat
concentreringvan 100-200landbouwersgezinnen ineendorpskern zichdenken
zonder datzijverderdan 2-3 kmvanhunbedrijfsarealen behoeven tezijn verwijderd. Overigens komen dezekleinere bedrijfsarealen ook eerder in aanmerkingvoor eentussenoplossing indevorm van lintbebouwing. Een centraleliggingvanwoonhuisenbedrijfsgebouwen ophetbedrijfsareaal speelteconomisch
gezien dan niet zo'n belangrijke rol. In algemene zinkan derhalve worden gesteld, dat concentrering van landbouwersgezinnen in dorpskernen van voldoende grootte minder bezwaarlijk wordt naarmate de bedrijfsarealen kleiner
worden (59). Niettemin wordt gemeend, dat voor de betrekkelijk kleine bedrijfsarealen van 5-10 ha, waarvan hier sprake is, wonen op het land van het
bedrijf waarschijnlijk nog de voorkeur verdient. Dit voornamelijk op grond
van de overweging, dat een zo nauw mogelijke band met het bedrijf nodig is
omzichvanhetniveauvankleinlandbouwer oflagertekunnen optrekken naar
het niveau van middenstandslandbouwer dat wil zeggen om de hier beoogdp
forse verhogingvan het levenspeil zoveelmogelijk te kunnen verwezenlijken.
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2.3. LANDBOUWKREDIET

2.3.1. Definitie
Landbouwkrediet kan kortweg worden gedefinieerd als een tijdelijke overdracht van middelen aan aspirant-landbouwbeoefenaren, cq. landbouwbeoefenaren om de landbouw te kunnen, cq. beter te kunnen beoefenen. Het is
een verschaffing van middelen in voorschot, welke moet worden gezien tegen
de achtergrond van verhoging van het welzijn van zekere maatschappelijke
groeperingen door middel van inschakeling, cq. betere inschakeling in het
landbouwproduktieproces, waarbij de kost gaat voor de baat.
2.3.2. Krediettypen
Krediet kan om te beginnen worden onderscheiden naar de duur van de
verstrekkingstermijn in: 1. kortlopend, 2. middellanglopend en 3. langlopend
(60). Deze onderscheiding houdt verband met de duur van de periode, waarin
het krediet zijn meeropbrengst bevorderende werking moet effectueren en als
het goed is kan worden afgelost. Zij brengt mede, dat aansluitende regelingen
worden getroffen met betrekking tot de waarborgen voor aflossing, de wijze
van aflossing, de hoogte van de rentevoet, enz.
Een andere onderscheiding van krediet is die naar bron. Hierbij kan om te
beginnen verschil worden gemaakt tussen krediet verstrekt uit overheidsmiddelen en krediet afkomstig uit particuliere bronnen. Overheidskrediet kan worden verstrekt door zuivere overheidsorganen (61) of door instellingen van een
semi-overheidskarakter met eigen zelfstandigheid, welke geheel of gedeeltelijk
met overheidsmiddelen en overheidsgarantie werken (62). De particuliere kredietbronnen zijn legio naar aard; bijv. de geldschieter, de opkoper van landbouwprodukten, de verkoper op afbetaling, de hersteller van bedrijfsmiddelen,
de landheer, de landbouwbank en de landbouwhypotheekbank. Zij stellen
elk op hun eigen wijze de voorwaarden voor de kredietverstrekking. Een bijzondere plaats ten slotte wordt ingenomen door de kredietcoöperatie, welk
instituut voorziet in kredietverlening door middel van onderlinge samenwerking. Het krediet kan in dit geval worden aangemerkt als te zijn afkomstig uit
eigen kring; zij het, dat in tropische landen steun van de overheid, zowel ten
aanzien van de verstrekking als ten aanzien van de belegging van fondsen,
vaak nog niet kan worden ontbeerd.
In de bezochte landen is het voornamelijk overheidskrediet, waarmede de
landbouw wordt geholpen. Aan dit krediet alleen zal daarom hierna aandacht
worden geschonken en dat dan nog alleen voorzover dit verband houdt met
de beoefening van de landbouw in het kolonisatieproject.
2.3.3. Kredietverstrekking
De kredietverstrekking aan landbouwkolonisten, die hier onderwerp van
bespreking zijn, vormt een integrerend deel van hun vorming tot bekwame
en economisch zelfstandige middenstandslandbouwers. Beginnende met weinig of niets moeten deze landbouwkolonisten om te beginnen land, huis en
bedrijfsgebouwen hebben. Zij krijgen dit in het kolonisatieproject — afhankelijk van de omstandigheden, welke zich daarbij kunnen doen gelden — soms
minder, soms meer gebruiksklaar opgeleverd. Vervolgens benodigen zij om
18
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te kunnen produceren bepaalde produktiemiddelen als zaaizaad, kunstmest,
gereedschappen, machines, enz., welke eenmalig of langer meegaan. Tenslotte
duurt het enige tijd, voordat hunprodukties beschikbaar komen en dienstbaar
kunnen worden gemaakt aan het eigen levensonderhoud. Ter overbrugging
van deze periode moeten voorzieningen worden getroffen voor handhaving
vaneenverzorgingsniveau, datinbeginselniet lager isdan watvoordien werd
genoten, cq. uit een oogpunt van redelijkheid als minimumnorm is aangelegd.
Dit alles - eventueel nog aangevuld met verplaatsings- en andere kosten moet door overheids- of semi-overheidsinstellingen worden voorgefinancierd,
behoudens het meestalweinige,dat delandbouwkolonisten elk voor zich kunnen bijdragen.
De vraag dringt zich aanstonds op, of de landbouwkolonisten alles moeten
vergoeden wat de overheid voor hen heeft gedaan. Deze vraag moet — afgezien of de natie als zodanig anders zou willen (63) - in beginsel zonder meer
bevestigend worden beantwoord. Het niet betrachten van gewone zakelijkheid
aan degevendekant werktindehand, dat dit aan deontvangende kant wordt
uitgelegd als een min of meer vanzelfsprekende tegemoetkoming, waarvoor
nauwelijks iets behoeft te worden teruggedaan. Dit geldt misschien welin het
bijzonder voor het onderwerpelijke ontwikkelings- en welvaartsniveau, dat
alleen tot het beoogde middenstandsniveau kan worden omhooggebracht, indien een volslagen geestelijke omvorming van de rechtstreeks betrokkenen
kan worden verwezenlijkt. Het voornaamste daarbij iswel, dat de bij hen bestaande inertie plaats maakt voor een bewust zelf eigen willen maken van een
hoger levenspeil.
Het om opvoedkundige redenen vasthouden aan het gezegde „niets voor
niets" impliceert, dat ten aanzien van de kredietverstrekking met omzichtigheid moet worden tewerk gegaan. Er magalleen krediet worden verstrekt, indien eenredelijke zekerheid bestaat, dat de kredietnemer zalterugbetalen wat
van hem wordt terugverlangd. Er mag bovendien alleen krediet worden verstrekt, indien de noodzaak daarvan ten naaste bij vaststaat. Behalve om opvoedkundige redenen is dit een eis van rechtvaardigheid tegenover de belastingbetaler enhen, die eveneens krediet uit de niet onuitputtelijke kredietbron
van de overheid benodigen om hun bestaansniveau op een hoger plan te
brengen. Daarom bijv. geen verlening van een krediet aan een landbouwkolonist, indien dit zonder bezwaar uit eigen middelen kan worden gefinancierd.
Dezelfde overwegingen gelden hierop doorgaand, dat geen krediet zal mogen
worden verleend ten behoeve van gebruik van bepaalde produktiemiddelen,
indien met goedkopere middelen hetzelfde kan worden geproduceerd. Voor
depraktijk komt dit in onderhavig geval grotendeels neer op bevordering van
een zo goed mogelijke benutting van de beschikbare gezinsarbeid. Dit laatste
iste meer nodig, omdat delandbouwkolonist in kwestie veelal nog vertrouwd
moet geraken methet regelmatig eningespannen verrichten van arbeid enmet
het doelmatig hanteren van werktuigen. Zo lang hij zich dit niet eigen heeft
gemaakt, zalhijniettenvollein staat zijn omtebeoordelen, welke combinatie
vanproduktiefaktoren inzijn gevalhet voordeligst is(64).
De verstrekking van overheidskrediet aan de landbouwkolonist zal op
grond van de reeds genoemde zakelijke, opvoedkundige en billijkheidsoverwegingeninhet algemeenmoeten geschieden onderhet bedingvan een zekere
rente. Een moeilijkheid daarbij vormt de vaststelling van een redelijke en tegelijk effectieve rentevoet. Krediet is hiervoor onder andere onderscheiden in
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kortlopend, middellanglopend en langlopend krediet. In het algemeen kan
worden gesteld, dat de aan kredietverlening verbonden kosten naar verhouding kleiner zullen worden, naarmate de uitleentermijn langer en/of het uitleenbedrag groter wordt. Op grond daarvan zou kunnen worden verwacht,
dat de rentevoet in samenhang daarmede zal dalen. In de bezochte landen is
dit - in tegenstelling tot bijv. in Nederland - echter niet het geval. De rentevoet isdaarvoor uitleningen oplangetermijn en/of grote uitleenbedragen gelijk
(65) of hoger (66) dan voor uitleningen op korte termijn en/of kleine uitleenbedragen. Als voornaamste redenen hiervoor worden opgegeven: 1. groter
risico, 2. kredietbeperking (67) en 3. voortschrijdende inflatie. Hoe dit ook
zij, uiteindelijk zal bij de vaststelling van de rentevoet voor overheidskredieten op zakelijke, opvoedkundige en billijkheidsgronden vooral rekening moeten worden gehouden met de kosten van de kredietverstrekking en met de
kredietverstrekking en rentetarieven in de particuliere sector. Enerzijds zal
deze rentevoet niet lager mogen zijn dan wat op de duur nodig is om de kosten
van de kredietverstrekking te dekken (68), anderzijds zal hij lager moeten
zijn dan wat in de particuliere sector voor soortgelijke kredieten wordt berekend. Voor wat dit laatste betreft zou - indien het eerste dit althans toelaat tot zo ver kunnen worden gegaan, dat het gebruik van krediet nog juist niet
aanwijsbaar in ongunstige zin wordt bevorderd. Aangezien verder de rentevoet in de particuliere sector normaal gesproken geen konstante grootheid is,
zal ook de rentevoet voor overheidskredieten in beginsel moeten fluctueren.
Dit zal voor kortlopende kredieten door hun grotere elasticiteit frequenter
kunnen zijn dan voor langlopende kredieten, waardoor het gemiddelde rentepercentage voor kortlopende kredieten —hoe de aanvankelijke verhouding ook
moge zijn geweest - alleen daarom in de loop van de tijd wel eens lager, gelijk
of hoger zou kunnen zijn dan dat voor langlopende kredieten(69).
Een andere oorzaak van verschillen in rentevoet kan zijn de bestemming
van het overheidskrediet. Hiervoor is krediet niet als zodanig onderscheiden,
doch het laat zich denken, dat de overheid bepaalde bestemmingen van krediet - zonder dat van enig winstmotief harerzijds sprake is - liever ziet dan
andere. Bevordering van een hoger levenspeil is nu eenmaal een proces, waarbij eerst het ene eigen moet worden gemaakt alvorens het andere ten volle
eigen kan worden gemaakt. Als de landbouwkolonist bijv. nog vertrouwd
moet geraken met het regelmatig en ingespannen verrichten van arbeid, dan
dienen om te beginnen lichaam en geest voor die taak berekend te zijn. De
zorg voor een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid is dan primair
(70). Als - in een verder ontwikkelingsstadium - de landbouwkolonist een
bekwame en economische zelfstandige middenstandslandbouwer moet worden, dan benodigt hij onder andere hiervoor een zekere hoeveelheid algemene
en landbouwkundige kennis. Voor dit laatste moet dan eerst worden gezorgd.
Op deze wijze zou kunnen worden doorgegaan. Het komt er voor de overheid
- afgezien van de niet onuitputtelijkheid van de haar ter beschikking staande
kredietmiddelen - derhalve om redenen van effectiviteit op aan te zorgen, dat
krediet zoveelmogelijk wordt verstrekt voor die doeleinden, welke inhet kader
van de welzijnsbevordering daarvoor het eerst in aanmerking komen. Zij kan
dit bij de kredietnemer bevorderen door het aanbrengen van een zekere differentiatie in de rentevoet, waarbij voor kredieten van de hoogste prioriteit het
laagste rentetarief wordt berekend (71). De uitvoering hiervan in de praktijk
is - afgezien van de vaststelling van de prioriteitsvolgorde zelve en van de
20
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hoogte van de daarbij behorende rentetarieven - niet zo gemakkelijk, omdat
de rentetarieven op soepele wijze aan het voortschrijden van de ontwikkeling
moeten worden gekoppeld (72).
Bevordering van het gebruik van krediet voor doeleinden, welke in het
kader van de welzijnsbevordering daarvoor het eerst in aanmerking komen,
kan ook geschieden door middel van een systeem van kredietverstrekking, dat
meestal wordt aangeduid als „supervised credit" (73). Voorbeelden van dit
systeem van kredietverstrekking in meer of minder verreikende vorm worden
onder andere aangetroffen in Suriname, Venezuela, Columbia en Mexico.
Het leent zich - naar het wil voorkomen (74) zeer wel voor toepassing in het
landbouwkolonisatieproject, indien aan de instelling daarvan het nodige vooronderzoek ten behoeve van een zorgvuldige opstelling van een ontwikkelingsplan is voorafgegaan en voor de uitvoering van dit ontwikkelingsplan voldoende deskundigen voor leiding en onderzoek alsmede voor assistentie en
controle van de landbouwkolonisten ter beschikking staan. De naar verhouding hoge kosten, welke deze intensieve overheidsbemoeienis met zich brengt,
behoeven op zichzelf de rentevoet voor „supervised credit" niet op te schroeven, omdat deze kosten mede voor een gedeelte ten laste kunnen worden gebracht van het louter opvoedkundige deel van de welzijnsbevordering.
Het laat zich denken, dat de kosten, welke door de overheid ten laste zijn
gelegd aan het land als zodanig ten behoeve van de landbouwbeoefening in
het kolonisatieproject (75), niet ten volle bekend zijn op het ogenblik, dat het
land aan de landbouwkolonist in gebruik wordt gegeven (76). In dat geval
zou het aandeel, waarvoor de landbouwkolonist volgens een bepaalde berekeningswijze in deze kosten zou moeten delen, niet aanstonds bij toewijzing van
het bedrijf nauwkeurig aan hem kunnen worden opgegeven. Het achteraf
vaststellen van dit aandeel heeft echter vele bezwaren (77). Gemeend wordt,
dat het dan zakelijker en beter is om een zo goed mogelijke schatting te maken van de grootte van het aan de landbouwkolonist ter zake verleende voorschot, ten einde hem geen ogenblik in onzekerheid behoeven te laten omtrent
de verplichtingen, welke worden aangegaan. Voor deze schatting dient te
worden uitgegaan van het gehele project als zodanig, omdat de grootte van
het aan de eerste landbouwkolonist voor dit onderdeel in rekening te brengen
voorschot mede bepalend is voor de grootte van het voorschot, dat - ter voorkoming van onderlinge scheve verhoudingen - redelijkerwijs aan een latere
landbouwkolonist kan worden berekend.
2.3.4. Kredietaflossing
Aflossing van krediet dient in beginsel te geschieden op een wijze, zoals van
tevoren tussen kredietgever en kredietnemer - i.e. tussen overheid en landbouwkolonist — is overeengekomen. Deze overeenkomst zelve dient — wil zij
aan het gestelde doel beantwoorden - daarbij als uitgangspunten te hebben:
1. dat het krediet zal worden afgelost op een voor de kredietnemer gelegen
tijdstip en 2. dat het krediet zal worden afgelost, zodra de meeropbrengst
bevorderende werking daarvan ten volle is uitgebuit (78). Het eerste uitgangspunt kan evenwel in conflict komen met het tweede, indien het krediet buiten
de schuld van de kredietnemer niet het normaal te verwachten effect sorteert.
De kredietnemer zou daardoor toch in een positie kunnen komen te verkeren,
dat het overeengekomen en door hem gelegen gedacht tijdstip voor aflossing
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van het krediet achter nochtans als een ongelegen tijdstip voor hem uitvalt.
Hij zou zijn verplichtingen jegens de kredietgever dan mogelijk alleen kunnen
nakomen, indienhij eennieuwkredietzouwetenteverkrijgen. Zijn positieals
kredietnemer isdoor de ondervonden tegenslag echter verzwakt; temeer, omdat hij dan daarboven nog een krediet van op zijn minst dezelfde orde van
grootte behoeft om zijn gezins- en bedrijfshuishouding op sociaal en economisch aanvaardbare wijze verder te kunnen blijven voeren (79). Hij zou dit
grotere krediet dan mogelijk moeten aanvaarden op aanmerkelijk ongunstiger
voorwaarden (80). Het gevaar dreigt dan, dat de kredietnemer zulke zware
lasten opzichgaat nemen, dat de voering van zijn gezins-en bedrijfshuishoudingondertezware druk komtte staan. Zovermaghetuiteraard niet komen;
zeker niet, wanneer - zoals in onderhavig geval - de overheid als kredietgeefster fungeert. Het isdan beter, dat de kredietnemer uitstel krijgt voor het
nakomen van zijn verplichtingen jegens de kredietgever (81). Een clausule in
de kredietovereenkomst, waarin niet alleen de mogelijkheid van uitstel voor
nakoming van aangegane verplichtingen in bijzondere gevallen (82), doch
tevens de voorwaarden waaronder dit uitstel wordt verleend, is vastgelegd,
zou hierin op bindende wijze kunnen voorzien.
De wijze van aflossing van het krediet, dat aan de landbouwkolonist uit
hoofde van verstrekking van land, huis en bedrijfsgebouwen is verleend (83)
moet misschien meer dan die van welk ander landbouwkrediet ook worden
gezien als een integrerend deel van een zo goed mogelijke bevordering van
eenhogerlevenspeil.Dithangt samenmet hetlanglopende karakter van eerstgenoemd krediet. In eerste aanleg laten zich drie mogelijkheden denken voor
wat dewijze van aflossing van dit langlopende krediet betreft:
1. zo snelmogelijke aflossing door het verzorgingsniveau van het landbouwkolonistengezin zo lang mogelijk op het oorspronkelijke, i.e. minimaal
aanvaardbaar geachteniveau te houden;
2. aflossing met vastejaarlijkse bedragen nadat het bedrijf van de landbouwkolonist in volle exploitatie is gekomen;
3. aflossing met jaarlijkse bedragen van zodanige grootte, dat het jaarinkomen van het landbouwkolonistengezin een geleidelijke stijging ondergaat
(84).
Laatstgenoemde wijze van aflossing verdient de voorkeur, omdat geleidelijke toeneming van inkomen demeeste zekerheid geeft voor een zogoedmogelijke besteding van inkomen. Bevordering van een hoger levenspeil betekent bevorderingvan opheffing vanbestaande, bewust gevoelde welzijnstekorten en tegelijk bevordering van het ontstaan van nieuwe, bewust gevoelde
welzijnstekorten. Optimaal is nu de welzijnsgroei, indien de opheffing van
welzijnstekorten geschiedt in volgorde van hun werkelijke belangrijkheid voor
betrokkene. Dit kan door met de inkomensstijging steeds te blijven binnen de
grenzen van het bewust gevoelde welzijnstekort (85). Het inachtnemen van
een zekere geleidelijkheid met betrekking tot de inkomensstijging brengt verder mede, dat ten aanzien van de kredietaflossing de nodige soepelheid dient
teworden betracht voorhet gevaldeze aan toevalligklein of groot uitvallende
jaarinkomens moet worden aangepast.
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3. AANTEKENINGEN EN GERAADPLEEGDE LITERATUUR
1. JOOSTEN, J. H. L. : Landhuishoudkundige aspecten van herverdelingen van grootgrondbezit, Wageningen (1959),p.7en 14.
2. FAO: Inter-relationship between agrarian reform and agricultural development, Rome
1953, p. 2.
3. Dezeoppervlakte isin Mexicoin de „ejidos" nogvaak kleiner (2-4ha; in welkgeval nog
niet verder gekomen dan hetkleinbedrijf, somszelfsnietverder dan het dwergbedrijf), in
Venezuela in de landbouwkolonisatieprojecten daarentegen meestal groter voor uit het
buitenland afkomstige kolonisten (20-80ha).
4. Kleinlandbouwer, landlozelandbouwer, landarbeider, enz.
5. Bijv. voordien agrarisch actief, doch vanwegetelaaglevenspeilnaar destad getrokken.
6. HUIZENGA, L.H.:Theneedsofthenativefarmer in thetropicsand theraisingofhislevel
ofliving,„Netherlands Journal ofAgricultural Science",Vol.7(1959),No. 1,p.64-65.
7. HUIZENGA, L.H.: Landbouwbedrijfstypen, „Landbouwkundig Tijdschrift", Jrg. 71 (1959),
No. 13, p.396.
8. De bezochtelanden zijn ineconomisch en technisch opzicht nognietzo vergevorderd als
vele Westerse landen. Zij zijn derhalve gebaat metfinanciëleen technische bijstand van
deze landen, waarvan zij op zichzelf ook niet afkerig zijn. Een grote moeilijkheid vormt
echter dewijzevan verleningvan technische bijstand door buitenlandse deskundigen. Het
isindepraktijk helaaszo,dateeneffectieve inschakeling vanheninde overheidsactiviteit,
zodra dit buiten het sociaal-culturele vlak valt, vaak op grote moeilijkheden stuit. Nationaal-politiekeenmenselijkesentimentenzijnhiervanvoornamelijk deoorzaak.Mensenuit
landen met een verschillend sociaal en economisch ontwikkelingspeil moeten nog nader
tot elkaarworden gebracht, een groterewerkelijkheidszin en ook een grotere voorzichtigheid zijn voor allesnodig omeenmet een hoger stoffelijk welzijn veelalsamenhangend en
daardoor vaak overschat groter uiterlijk vertoon aan dehulpverlenende zijde en een met
een lager stoffelijk welzijn veelal samenhangende en daardoor vaak onderschatte grotere
gevoeligheid aan dehulpontvangende zijde te overbruggen.
9. Incl.socialevoorzieningen alszorgvoorhuisvesting,medischezorg, onderwijszorg, godsdienstzorg, zorg voor ontspanning e.a.
10. Het volgende voorbeeld is illustratief in dit verband. In 1939-10 vond in het kader van
het zg.koeliebudgetonderzoek onder supervisievan schrijver dezes een onderzoek plaats
op een rubberonderneming in Oost-Java (Indonesië). De arbeiders van deze onderneming waren met hun gezinnenvooreen gedeeltegehuisvestopdeonderneming;aanvankelijk inhuizenopneutenmetvloerenvanongeveer 50 cmboven degrond enmet omwandingen van gevlochten bamboe. Onder devloeren van dezehuizen konden pluimveeen
kleine huisdieren vrijelijk hun gang gaan; een reden ook, waarom aan deervenvan deze
huizen weinigaandacht werd geschonken. De ondernemingsleider vond deze situatie om
hygiënische en andere redenen weinig bevredigend en besloot de bestaande huizen van
het hoofdemplacement te vervangen door veel duurdere stenen huizen met stenenvloerenopgrondhoogte.Zijgafaandebewonersverderopdracht omdeervenaan de voorzijde
van de nieuwe huizen met behulp van struiken en bloemen een prettig aanzien te geven,
terwijltenslotteookhuisenerfvoortaangoedmoestenwordenonderhouden. Aanvankelijk
ondervond zijhierbij veelverzetvandezijde vandebewoners,diewildenbehouden waaraan zijgewend waren. Een en ander kon daardoor slechtsmetgrote moeiteworden doorgedreven. Toen enkelejaren later echter een buitenafdeling van de onderneming moest
worden herontgonnen enmeerdere bewonersvanhethoofdemplacement tijdelijk terassistentienaar dezebuitenafdeling moesten worden overgeplaatst, stuitte deonderbrenging in
huizen van het vroegere typeopgrote tegenkanting.De over teplaatsen personen hadden
intussen hunstenen huizen leren waarderen als een groter goed, waarvan zij geen afstand
meerwilden doen.Hun overplaatsing kon eerstworden doorgezet, nadat hun deverzekering was gegeven, dat zij na niet te lange tijd in hun stenen huizen op het hoofdemplacementzouden terugkeren ofdat andersnieuwestenenhuizenvoorhenopde buitenafdeling
zouden worden gebouwd.
11. Infrastructurele invloed, demonstratie-effect, enz.
12. Grote boerderij of grootboerenbedrijf en landbouwonderneming, desgewenst ook andere
onderscheidingen van het grootlandbouwbedrijf (bijv. met betrekking tot collectieve,
coöperatieve endergelijke bedrijfsorganisatievormen.)
13. In de op 5maart 1960afgekondigde landhervormingswet van Venezuele, welke duidelijk
het stempel draagt van een streven naar verhoging van de landbouwproduktie en van de
landbouwproduktiviteit, wordtdittotopzekerehoogteookwelerkend.Volgensdeze wet
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moet land in private eigendom een sociale functie vervullen. Land in private eigendom
vervult volgens artikel 19zijn sociale functie, indien:
1. het land wordt gebruikt op een wijze, welke voor de betreffende streek als doelmatig
kan worden beschouwd;
2. deeigenaarvanhetland het landbouwbedrijf persoonlijk leidtenzelf definanciëleverantwoordelijkheid daarvandraagt,behoudensgerechtvaardigdeindirecteexploitatie;
3. debepalingen van deWet ten aanzien van deconservering van devervangbare natuurlijke rijkdommen worden nageleefd;
4. debepalingen van deWet ten aanzien van arbeids-en andere overeenkomsten in acht
worden genomen;
5. het landbouwbedrijf isingeschreven in het nieuw in te stellen Nationaal Kadaster van
Land en Water.
Land vanelkeoppervlakteinprivateeigendom,datzijn socialefunctie door inachtneming
van devijf hiervoor genoemde voorwaarden vervult, komt nu volgensartikel 26- behoudens uitzonderingsgevallen, welke nadrukkelijk in de Wet zijn vastgelegd - niet in aanmerking voor onteigening. De positie van de landbouwonderneming in de Wet is echt«
nietduidelijk. Weliswaarwordtindirecteexploitatie,zoalsdoormiddelvan pachters,deelbouwersen „squatters", strijdig geachtmethet principevan desociale eigendomsfunctie,
doch de landbouwonderneming wordt hierbij niet alszodanig metname genoemd. Het is
daarom mogelijk, dat delandbouwonderneming onder deuitzonderingsclausule van punt
2valt of kan worden gebracht.
14. Indien dit grootlandbouwbedrijf voor industriële en/of exportdoeleinden produceert, dan
is dit bedrijf structureel gelijk te stellen met een industriebedrijf (in dezin van dat beiden
arbeidskrachten aan devoedsellandbouw onttrekken).
15. Nietaltijd,bijv.nietvoorhetcollectievebedrijf (bijv.kolchozeinU.S.S.R.),hetcommunale
bedrijf (bijv. in China en incidenteel in vele tropische landen) en het coöperatieve bedrijf
(indien decoöperatiealthanszovergaat, datvaneengrootbedrijf kanwordengesproken;
bijv. in Oost-Europese landen).
16. Bijv. wanneer de pachtprijzen ten opzichte van de koopprijzen door de overheid op een
relatieflaagpeilwordengehoudenofwanneermennietteveelkapitaalineenswilinvesteren.
17. Bijv.wanneerondernemingen metbuitenlandskapitaallandbouwwillengaanbedrijven op
gronden, waarvan deeigendomsrechten door de overheid nogmoeten worden beschermd
ten behoeve van de eigen bevolking.
18. Ook indien het extensief benutte land van grootlandeigenaren daarin is verdisconteerd.
19. In dit verband dient teworden nagegaan, of delandbouwonderneming hierbij nuttig zou
kunnen zijn; nietalleen omreedseerder genoemderedenen, dochookomredenen vangemakkelijker onderwijszorg, godsdienstzorg, gezondheidszorg, ontspanningszorg e.d. (in
het algemeen taken, gericht op bevordering van deaanpassing aan hetnieuwemilieu).
20. Eventueel ookverzorging van bepaalde voortbrengingsactiviteiten in centrale handen van
anderen (bijv. opkoop en verwerking van bepaalde Produkten).
21. Zoals bijv. in Suriname,waar dit niet zelden nogwordt bemoeilijkt dooreen ingewikkeld
landhouderschap.
22. Eventueelten geschenke ontvangen land, aldan nietvoorlandbouw gebruikt.
23. Bijv. in Venezuela.
24. Ziebijv.:
1. Stichting Planbureau Suriname: De grondslagen van eenTienjarenplan, Paramaribo Den Haag, 1952,p.18.
2. United Nations: Statistical Yearbook, tabellen betreffende verdeling economische actieve bevolking en samenstelling netto nationaal produkt.
25. Voor Mexico kon in deperiode 1950-60 het omgekeerde worden waargenomen. Blijkens
recente gegevens woonden in 1960 van de 34,6 millioen inwoners 13,0 millioen oftewel
37,6%insteden, terwijl ditin 1950nog42,6%- 11,0van 25,8millioeninwoners- was.
26. Het land van grootlandeigenaren islandbouwkundig gezien daarbij vaak van beterekwaliteitdandatvan kleinlandeigenaren.
27. Incl.ongunstigewaterhuishouding vanhetland,zoalsbijv.indekustvlaktevanSuriname.
28. Territoriale beperking hiervan kan om politieke, economische en/of andere redenen aanbevelingverdienen.
29. Eveneens om minder afhankelijk tezijn van vreemde arbeid.
30. Zie voor uitvoeriger:
1. FAO: Land Settlement for Agriculture, Rome, 1951,p. 7-10;
2. HENDRIKS, J. A.H.: Het Lelydorpplan in Suriname, Wageningen, 1956,p. 78-81.
31. Dit betekent - als men moeilijke onteigeningsprocedures wilvoorkomen - dat de bedrij24
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venvaneenlandbouwvestigingsprojest alshierbedoeldnietaanstondskunnen worden gekocht.Delandbouwkolonisten zullen ditnormaal gesproken ooknietkunnen, omdat hun
daartoe denodige geldmiddelen ontbreken. Toch moet demogelijkheid van directe koop
misschien niet geheel worden buitengesloten. Het zou kunnen gebeuren, dat bepaalde
energieke en kundige landbouwers - hoewel op sociaal-politieke gronden daarvoor niet
aanstondsin aanmerkingkomend - zichalsgegadigden voorbedrijven vanhet landbouwkolonisatieproject aanmelden, omdat zijindezebedrijven voorhengrotere mogelijkheden
zien dan in hun eigen bedrijven. Zij zouden daarbij over denodigegeldmiddelen beschikkend - koop als voorwaarde kunnen stellen. Weigering van hen op grond van sociaalpolitieke en bedrijfseigendomsoverwegingen impliceert uitsluiting van landbouwkolonisten, van wieen wier bedrijven het project als zodanig in meerder opzicht - bronnen van
informatie voor leiding en onderzoek, voorbeelden voor andere kolonisten, stuwers en
voorgangersmetbetrekking tot deorganisatievan denoodzakelijke onderlinge samenwerking,enz.- zou hebben kunnen profiteren.
32. Om de gedachte te bepalen 2-5jaren, waarbij eventueel bepaalde mogelijkheden kunnen
worden opengelatenvoorsnellereoflangzamere zeggenschapsoverdracht.
33. Deze analyses van landbouwbedrijven zijn geen sinecure. De eerste gedeeltelijke analyses
van landbouwbedrijven in de tropen op enigszins grotere schaal worden gerapporteerd
uit Indonesië(zievoor- bijna uitsluitend opJava - gehouden onderzoekingen: VRIES, E.
DE:De cultuur- en bedrijfsontledingen in deinlandselandbouw, „Landbouw", VI, 193031, p.164-169).Zij dateren van detwintigerjaren,nadat deorganisatievan delandbouwvoorlichtingsdienst nadeinstellingin 1911 voortdurend was verbeterd(zie vooruitvoeriger:
PERK, A. :Historischeontwikkeling van deagrarischevoorlichtinginIndonesië,gestencild
collegedictaat, Wageningen, 1960, 4 delen). Deze gedeeltelijke bedrijfsontledingen zijn
nadien gevolgd door voortdurend meer omvattende voedings- en budgetonderzoekingen
op tamelijk uitgebreide schaal.De daarbij opgedane ervaringen waren van dien aard, dat
voor1942-43onderandereeenzeeruitgebreidenvolledigonderzoeknaardewijze,waarop
het landbouwersgezin op Java in zijn levensonderhoud voorziet, was gepland (zie voor
uitvoeriger: HUIZENGA, L. H.: Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40, Wageningen, 1958,p.4-11en p.22.)
34. Werkelijk geslaagdeprojecten werden tijdens dereisniet bezocht. Voorenkelevan debezochte projecten moet echter het voorbehoud worden gemaakt, dat zij nog van te jonge
datum waren omeen definitief oordeel terechtvaardigen. De weinigegeslaagde bedrijven
waren bijna steeds betrekkelijk grote boerenbedrijven, d.w.z. dat op basis van boerderijverhoudingen een verhoudingsgewijs groot gebruik van de produktiefactoren arbeid,
kapitaal en ondernemersfunctie werd gemaakt. Het landareaal was meestal beperkt tot
5-15ha, omdat het hierbij uitsluitend ging om veehouderijen (melkkoeien, slachtvarkens
of legkippen) en tuinbouwbedrijven (vruchtbomenaanplantingen of groentenverbouw).
35. Zie7p.397-399.In plaatsvanklein tot middelgroot boerenbedrijf eventueel middelgroot
boerenbedrijf (vergelijk bijv. bedrijven van 5,8en 11 hainhetLelydorpplan inSuriname).
36. HUIZENGA, L. H.; Het koeliebudgetonderzoek op Java in 1939-40, Wageningen, 1958,
p. 224-237.
37. Bijv.een trekkermetbijbehorende werktuigen.
38. Het willen behalen van voordeel door middel van een coöperatie brengt mede, dat uit
eigen midden initiatieven, inspanningen en opofferingen moeten worden opgebracht om
tot eengoedlopende organisatie tekomen. In depraktijk kunnen echter betrekkelijk eenvoudigezaken alsbijv. devaststellingvan dedatavoor degrondbewerking met trekkeren
bijbehorende werktuigen van de coöperatie (eventueel met bestuurder en ander bedieningspersoneel) reeds tot onderlinge moeilijkheden aanleiding geven.
39. Bijv. in het Lelydorpplan in Suriname (zie29.,p. 83).Een meer sprekend voorbeeld van
watin ditverband wordt bedoeld - doch nietvan het bezochtedeelvan Midden-enZuidAmerika - geeft de „association agricole indigène", zoals deze in het Office du Niger in
Maliisontwikkeld (zie6.,p.65).Een ander voorbeeld hiervan - dochniet van een zuiver
landbouwkolonisatieproject - geeft de Cooperativa Victoria" nabij Grecia in Costa Rica,
waarin 786 landbouwers met koffie- en/of suikerrietaanplantingen onder bekwame en
straffe leiding van een door de coöperatie betaalde landbouwkundig ingenieur op economischewijze samenwerken.
40. Bijv. delandbouwwerktuigenparken van de staten in Venezuela.
41. Bijv. onder Hindoestaanse landbouwers in het district Nickerie in Suriname en onder de
landbouwers met de zg. micro-bedrijven van 5-10 ha in het landbouwkolonisatieproject
Turen in Venezuela (incidenteel, de betreffende landbouwers konden ook inhuren van
landbouwers met groterebedrijven ofgebruikmaken vanhet centrale werktuigenpark).
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42. Bijv. de zg. micro-bedrijven van 5-10 ha in het landbouwkolonisatieproject Turen in
Venezuela, waarbij een te vlotte kredietverlening bovendien ertoeheeft bijgedragen, dat
handenarbeid op dezebedrijven zoveelmogelijk wordtgemeden.
Een ruw cijfervoorbeeld ter verduidelijking van wat wordt bedoeld, doch niet betrekking
hebbend op Midden- en Zuid-Amerika, geven de bedrijven van het Niger Agricultural
Project in Nigeria. In 1955,toen schrijver dezes een bezoek aan dit uiteindelijk mislukte
landbouwkolonisatieproject bracht, varieerden de door de centrale leiding aan de landbouwersinrekeninggebrachtemechanisatiekostenvan£5 tot £1 per acre,afhankelijk van
het te verbouwen gewas. De bruto-opbrengsten van de betreffende gewassen vertegenwoordigdengeldswaardenvangemiddeld£10tot £12 peracre.Eenzelfde bruto-opbrengst
per acrekon door delandbouwers uit deomgevingbuiten hetkolonisatieproject ook zondereenkostbaremechanisatievandegrondbewerking worden gehaald.Dezelandbouwers
verkregen bijeenovereenkomstigesamenstellingvandeaanplant daardoorvan8-10 acres
eenevengrootnetto-inkomenalsde landbouwersinhetkolonisatieproject van 16-20acres.
Bovendien hadden eerstgenoemde landbouwers in feite een betere, d.w.z. een meer gespreide arbeidsverdeling.
43. HUIZENGA, L. H.:De landbouwkernen op Japen enindeWaropen, „Nieuw-Guinea Studiën", Jrg. 3(1959),No. 2,p. 89.
44. Respectievelijk schoolsekennisop algemeenlager onderwijs-en oplager landbouwonderwijsniveau, waarop verder kan worden voortgebouwd.
45. Althans voor wat het totstandkomen van goedlopende middenstandsbedrijven in landbouwkolonisatieprojecten oftewel in grotere verbanden betreft (landbouwkolonies van
immigranten, zoals bijv. dievan Nederlanders in Brazilië, zijn gezien hun bijzonder karakterhierbij buitenbeschouwing gelaten).Welwordt delandbouwbeoefening inhetalgemeen door landbouwvoorlichting, gebaseerd op landbouwonderzoek en landbouwonderwijs,voortdurend opeenhogerplan gebracht. Ook zijn langsdezewegverplaatsingen van
landbouwersgezinnen bevorderd om tot een groter landbouwinkomen en een meer verantwoordlandgebruikvoorhentekomen(bijv.opgroteschaalinhetvooroorlogseNederlands-Indië). De nieuwe landbouwbedrijven kwamen daarbij voor wat het type betrof
echternietuitbovenhetkleinbedrijf. Ziein dit verband:
HAAN, J. H. DE: Landbouw en welvaartsontwikkeling in tropische gebieden, in „Landbouwkundig Tijdschrift", Jrg. 73(1961).
46. Zijvindt o.a. toepassingbij devormingvanlandbouwkernen op Japen en inde Waropen
(Nederlands-Nieuw-Guinea; zie voor uitvoeriger 43.,p. 82-88), doch de landbouwers in
dezekernen,dietoenhiermedein 1954 eenbeginwerdgemaaktnogopeenzeerlaagniveau
agrarisch actief waren,zijn nognietverdergekomen danhetniveauvan kleinlandbouwer.
Voorhenisindekernenechterzoveelland- aansluitend ophetreedsincultuur gebrachte
- gereserveerd, datdezebedrijven zichuiteindelijk totmiddenstandsbedrijven kunnen ontwikkelen. In de bezochte landen behoeft in de regel niet zo'n lange weg te worden afgelegd. Bovendien komen daar reeds middenstandsbedrijven voor, welkeeen aangrijpingspunt vormen voor de beoogde ontwikkeling.
47. Een oplossinghiervoor kan worden gezocht inderichtingvanverkaveling vanhetland in
minimum bedrijfsarealen van gelijke grootte, zoalsbijv. in Suriname de zg. minimumbedrijven van 4 ha, welke tot bedrijven van 8ha of een veelvoud daarvan kunnen worden
verenigd (zie in dit verband: Stichting Planbureau Suriname: De grondslagen van een
Tienjarenplan voor Suriname, Paramaribo - Den Haag, 1952, p. 53-54).
In delandbouwkernen op Japen en in deWaropen kan, dank zij eenvoudiger omstandigheden op een lager beginniveau van ontwikkeling, van den beginne af een soepeler bedrijfsareaalaanpassing in uitzicht worden gesteld (zie 43., p.94).
48. Bijv. in Suriname,waar hetverwezenlijken van eengoedewaterhuishouding van de grond
indelandbouwkolonisatieprojecten naarverhoudinggrotekostenmetzichbrengt.
49. GAITSKELL, A. :Gezira- Astoryof development inthe Sudan, Londen, 1959,p.285-286.
Aangetekendwordt,datvormingvaneeneconomischzelfstandigelandbouwende middenklasseeerstna detweedewereldoorlogmededoelvanhet Gezira-Schemewerd.
50. GUILLAUME, M.: l'Office du Niger, „L'Agronomie Tropicale", Vol. XV (1960) No. 3,
p. 280 en p.287.
HAAN, J.H. DEen HUIZENGA, L.H.:Rapport enerstudiereis overlandelijke ontwikkeling
in Tropisch-Afrika (gestencild), Wageningen, 1957,p. 59.
51. HUIZENGA, L.H.: DepaysannateninBelgisch-Kongo- eenvergelijking metdelandbouwontwikkelingskernen op Japen en in de Waropen, nog te publiceren in „Nieuw-Guinea
Studiën", Jrg. 5(1961).
De bedrijven in de betreffende paysannaten kunnen, indien hun arealen jaarlijks geheel
26
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voor landbouw in gebruik worden genomen, uitgroeien tot middenstandsbedrijven.
52. De indruk, welke van de in Midden- en Zuid-Amerika bezochte, merendeels van na de
tweedewereldoorlog daterende landbouwkolonisatieprojecten werd meegenomen, was in
dit opzicht geen andere.
53. Dwang,waaraan hetaspectuitbuitingvreemdis.
54. Hiervoor moet van tevoren een reeks van opeenvolgende minimale bedrijfsgrootten worden opgesteld, waarvoor verdere vervanging van arbeid door kapitaal voordelig gaat
worden. Terverduidelijking vanwathiermedewordtbedoeldkanhetvolgendedienen.Het
laat zich voor een landbouwbedrijf in de tropen denken, dat dit bedrijf in gezinsverband
(onderlinge hulpverlening daarin begrepen) op arbeidsbasis kan worden geëxploiteerd,
indienjaarlijks nietmeer dan2-4haincultuurbehoeft teworden gebracht. Dit areaalzou
mogelijk kunnen worden vergroot - althans voor wat de grondbewerking betreft - tot
4-8 ha, indien over een veespan met bijbehorende lichtere werktuigen en tot 16-32 ha,
indien overééntractor metbijbehorende zwaarderewerktuigenzouworden beschikt. Uitgaande van een gezinsbedrijf is vervanging van arbeid door kapitaal in elk geval nodig,
zodrameer dan4haincultuurmoetworden gebracht. Gebruikmakingvandierlijke trekkracht lijkt dan - althans gezien voor het enkele bedrijf - uit financieel oogpunt aangewezen.Eengezinsbedrijf heeft echternormaalgesprokennietmeerdantweearbeidskrachtenbeschikbaar vooreffectuering vandezedierlijke trekkracht,waardoor metbehulpvan
veespanarbeid ten hoogste 16haincultuur zoukunnen worden gebracht. Hierna zou dan
op machinale trekkracht moeten worden overgegaan. Alsminimale bedrijfsgrootten - ter
illustrering hier eenvoudigheidshalve aangegeven door de grootte van dejaarlijks in cultuur te brengen arealen - voor verdere vervanging van arbeid door kapitaal zouden op
grond van de hiervoor gemaakte vooronderstellingen derhalve4en 16ha (eventueel 2en
8ha)kunnen worden genomen.Deze bedrijfsgrootten zijn dan mede in belangrijke mate
bepaald geworden door de beperkingvan deproduktiefaktor arbeid tot datwathetlandbouwersgezin als zodanig kan leveren. Dit wilderhalve nog niet zeggen, dat vervanging
van arbeid door kapitaal na het passeren van deze bedrijfsgroottegrenzen uit meeropbrengstoverwegingen ook voordelig gaat worden. Het laat zichimmers denken, dat het
gebruikmaken van loonarbeid goedkoper kan uitkomen dan het doen van kapitaalsinvesteringen, vooral omdat dezelaatste veelal niet met vol profijt kunnen worden benut.
Een niet testrak vasthouden aan deconceptie van het gezinsbedrijf zou in voorkomende gevallen dan aanbeveling verdienen, waardoor dehiervoor genoemde bedrijfsgroottegrenzen hoger zouden komen te liggen. Aan de andere kant laat zich ook een terugdringing van dezebedrijfsgroottegrenzen denken, indien een gecoördineerd gebruik van
kapitaal tussen een aantal bedrijven op voordelige wijze tot stand kan worden gebracht.
Er zal daarom, indien wordt vastgehouden aan het gezin als „arbeidseenheid" voor het
bedrijf, tevens denodige aandacht moeten worden geschonkenaandemogelijkheden van
vormingvan „kapitaaleenheden" vansamenwerkende bedrijven.
55. En dan niet in de laatste plaats sociaal-economisch onderzoek! Hierbij zal o.a. ook aandachtmoeten worden geschonken aan dein sociaal-economische zin nogal groteelasticiteitvanhet gezinsbedrijf. Hetnaar verhouding gemakkelijk kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden mag enerzijds van voordeel zijn (misschien welhet meest in tijden
van grote nationale spanningen op sociaal- en economisch-politiek gebied, zoals bijv. in
tijd van oorlog),het kan anderzijds ook gemakkelijk leiden tot uitbuiting van de op deze
wijzeeconomisch actief zijnde gezinnen in dezinvanmeer arbeid en minder loon ofgeen
loonnaararbeid(voornamelijk omdatdelandbouwerzelfdoorgaanszoweiniginvloedkan
uitoefenen op dehoogtevan deprijzen van dedoorhemterverkoopaangeboden Produkten).
56. Ditkanzijnverspreid,zoalsbijv.inhetLelydorpplaninSuriname,inde„colonia" GuayabitainVenezuelae.a. Nietzeldenechterzietmeneenstrevennaareencompromis, waarbij
- indien het natuurlijk milieu dit althans niet buitensluit - bepaalde voordelen van verspreid en van in dorpsverband wonen wat worden teruggedrongen om dezein één woonwijze, t.w.lintbebouwing, tekunnen verenigen. In dat gevalkomen dewoonhuizen vrij of
inkleinegroepjesvantweeofvieraanweerszijden vaneenwegtestaan.Voorbeelden hiervanworden aangetroffen in landbouwkolonisatieprojecten alsNanni Polderin Suriname,
Oud-Turen in Venezuela e.z.
Zie voor meer uitvoerige beschrijving:
1. TAYLOR, C. C.: Pattern of Rural Settlement, „Columbia Basin Joint Investigations",
Problem 10,Washington, 1947,p.6-15.
2. 50.,No.2.
57. Het is dit streven naar sociale opheffing van de plattelandsbevolking in het algemeen.
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waarom in de meest recente landbouwkolonisatieprojecten in Venezuela, zoals bijv. La
Morita,Nieuw-Turen enAroa,naarvormingvandorpskernen metomtebeginnen 50-250
landbouwersgezinnen wordt gestreefd.
58. Meerdanbijv. 3kmingevalvaneendorpskern van 100-200landbouwersgezinnen,zoals
uit onderstaande tekeningvoor gunstige en gestyleerdeomstandigheden blijkt.
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Vande70getekendebedrijfsarealen zijnervolgensdewegafstand berekend 30minder dan
3kmvanhetcentrumvan dedorpskern verwijderd. Indien dewoonhuizen en bedrijfsgebouweninhetmiddenvandebedrijfsarealen zouden worden geplaatst, danwordt dit aantal26.
Hetlaatzichdenken,datditboveneenbepaaldegroottegrensookhetgevalzalzijn, omdat
dan factoren als hoger ontwikkelingsniveau van de landbouwer of van de bedrijfsleider,
snellereverplaatsingsmogelijkheden (bijv. metbehulp van motorvoertuigen) en de noodzaakvanloonarbeid zichdoengelden.Terverduidelijking hiervanwordtverwezennaar de
grote landbouwonderneming oftewel het grootste landbouwbedrijf in de tropen, dat zijn
arbeidskrachten - indien dezenietuitdenaasteomgevingkunnen worden aangetrokken indorpsverband metdenodigeverzorgingsinstellingen huisvest(indien dearbeidskrachten
weluitdenaasteomgevingkunnenworden aangetrokken, danwonenzijtrouwensmeestal
in dorpsverband buiten de onderneming).
Zievoor uitvoeriger:
1. FAO: Agricultural Credit for Small Farmers, Rome, 1952,p. 8;
2. FAO: Manual ofSupervisedAgricultural CreditinLatin America, Rome, 1955,p.10.
Bijv. het Landbouw- en Visserijkredietfonds in Suriname. Het verstrekte krediet wordt in
dit gevalaangeduid alsdirect overheidskrediet.
Bijv.BancoAgricolaYPecuarioinVenezuela, Caja CreditoAgraria,IndustrialY Minero
in Columbia, Juntas Rurales de Credito Agricola del Banco Nacional de Costa Rica en
Costa Rica en Banco National de Credito Ejidal in Mexico. Het verstrekte krediet wordt
in dit geval aangeduid alsindirect overheidskrediet.
Teneindescheveverhoudingen zoveelmogelijk tevermijden. Inditverband kanbijv. worden gewezen op demoeilijke positie,waarin deoverheid verkeert, door dat delandbouwkolonisten - toch al bevoordeeld - ten vollekunnen profiteren van de kredietfaciliteiten
van deoverheid, terwijl anderen, diein delandbouw actief zijn, ditalleen alvanwegehun
moeilijker bereikbaarheid niet of maar zeer ten dele kunnen.
In ditverband moetworden gewezen ophet gevaar, datmechanisatie- afhankelijk van de
omstandigheden nueensminder danweermeer aantebevelen- voortijdig, datwilzeggen
opeentijdstip dat devoor-ennadelen ervannogniettenvollekunnenworden onderkend,
wordt gepropageerd.
Suriname, Costa Rica en Mexico(resp.7, 5-6 en 8%perjaar).
Venezuela (1%-6%tegen 5%- perjaar hogervoor uitleenbedragen boven Bs.20.000,—)
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en Columbia (inhet algemeen 2%-8 % tegen 6% perjaar hoger voor uitleningen op lange
termijn en/of groteuitleenbedragen).
Meer in de zin van het voorkomen van een te snelle kredietuitzetting.
Deze kosten zijn - ook afgezien van niet terugbetaalde kredieten - in de aanloopperiode
naar verhouding hoog. In Costa Rica bijv., waar dekredietverstrekking aan de landbouw
vergelijkenderwijs goedisgeorganiseerd, waseenrentevan 6% in 1960niettoereikend om
dekosten van delopendeoperaties tedekken. Het bedragvan de personeelskosten wasin
verhouding tot het bedrag van deuitstaande kredieten daarvoor te hoog.
Minof meerinstrijd hiermedevaltveelaleenneigingwaar tenemen omderentevoet voor
overheidskrediet konstant te houden. Naar het wilvoorkomen ten onrechte, omdat - afgezien van zakelijke overwegingen - het opvoedkundig gezien nietjuist is om de kredietnemer tewennenaaniets,datnietgeldtvoor dekredietbronnen, waarophij - minder kunnende profiteren van overheidssteun - mogelijk naderhand zal zijn aangewezen.
In feite zullen daneerstkredietenin deconsumptieve sfeer (tenbehoevevan degezinshuishoudingenniettenbehoevevandebedrijfshuishouding) nodigkunnenzijn omdeproduktiviteit te kunnen opvoeren.
HAAN, J. H. DEen HUIZENGA, L.H.: Rapport enerstudiereisover landelijke ontwikkeling
inTropisch-Afrika, Wageningen, 1957, p.51-52(Société MutuelledeProduction Rurale,
CercledeThiès,Sénégal).
Enkelekredieten in Columbia (voor bouwenherstelvan huizen ten plattelande) en Costa
Rica (kredieten voor specialedoeleinden meteen rentevoet van 5%) zouden hiertoe eveneenskunnen worden gerekend (in 1960).
Eenpuntvanoverweging- alsalternatievemogelijkheid - zoukunnenzijn omgeenkrediet
te verstrekken voor bepaalde doeleinden, zolang voor meer urgent geachte doeleinden
geen krediet wordt aangevraagd.
Een dergelijke werkwijze mist echter de souplesse, welke redelijk gesproken nodig isvoor
toepassing in depraktijk. Moet een landbouwkolonist krediet voor bijv. de aanschaf van
eenvooreengeëigendelandbouwbeoefening benodigd werktuigwordengeweigerd, zolang
hij geen krediet voor bijv. dezorg voor een geëigende drinkwatervoorziening van hem en
zijn gezinheeft aangevraagd (ziein ditverband 69)?Het antwoord zalin dergelijke gevallenvaak ontkennend moeten zijn, teneindehet streven naar het goedenietinhetkwadete
doen verkeren.
Zie voor uitvoeriger:
1. 56.2., p. 3-10.;
2. BELSHAW, H.:Agricultural Credit in Economically Underdeveloped Countries, Rome,
1959, p. 199-210.
Concentratie van landbouwbedrijven van min of meer hetzelfde type, waarvoor met meer
dan gewone overheidsbemoeienis een min of meer uniforme ontwikkeling wordt nagestreefd.
Voor aankoop, openlegging,verkaveling, bevloeiing, ontwatering e.d.
Bijv. als gevolgvan: 1.uitgifte van nog niet definitief onteigend land aan landbouwkolonisten (in geval van langdurige onteigeningsprocedures) en 2. een étappesgewijze inrichting van het landbouwkolonisatieproject en een daarmede samenhangend periodieke uitgifte van landbouwbedrijven.
Vanuit zakelijk oogpunt. Beide partijen - overheid en landbouwkolonist - weten gedurendeeenzekeretijd niet,waaraanzijfinancieel toezijn.Deachteraf tetreffen regelingkan
gemakkelijk tot discussies in een minder goede sfeer aanleiding geven en bij één of beide
partijen een onbevredigend gevoel achterlaten. Hierbij zullen de concessiesin de praktijk
welvoornamelijk van de kant van de overheid komen, waarbij inbegrepen een eventuele
opzichzelf ongewensteverlateaflossing vandeschuldvan delandbouwkolonist alsgevolg
van deniet tijdigevaststelling van degrootte daarvan.
Voor een zg.oogstkrediet derhalve direct nadat de betreffende oogst - behoudens hetgedeeltedaarvan, dat voor eigen gezins-en/of bedrijfshuishouding wordt benodigd - isverkocht, vooreenkrediet ten behoevevan deaankoop vaneenmachine door degroottevan
het bedrag van de normale termijnafschrijving binnen de grootte van het bedrag van de
betreffende termijnaflossing te houden, enz.
Bijv. in geval van oogstkrediet (zie 78). Indien een landbouwer het aan hem verstrekte
oogstkrediet niet kan aflossen, omdat zijn oogst door oorzaken buiten zijn schuld (abnormale weersomstandigheden, bijzondere ziekten en plagen, enz.) geheel of gedeeltelijk is
mislukt,danbehoefthijnietalleenkredietomditoogstkrediet ophetovereengekomen tijdstip te kunnen aflossen, doch bovendien nog krediet voor de volgende oogst. Dit laatste
mogelijk meer dan normaal, indien door totale oogstmislukking geen noemenswaardige
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reserves aan geld en goederen beschikbaar zijn voor het levensonderhoud tot aan het afkomen van de nieuwe oogst.
80. Bijv. tegen een naar verhouding hoge rentevoet.
81. Ev. kwijtschelding in gevalvan uitzonderlijke rampen van een nationaal karakter. Indien
echter sprake isvan uitstel, dan dient dekredietaflossing zodanig teworden uitgesmeerd,
dat dit de kredietnemer nogjuist niet belet om zich zo goed mogelijk in te spannen voor
eenhogerlevenspeil.Dit impliceert, dat dezeuitsmeringvandekredietaflossing nietalleen
moet worden gezien alseenverdelingnaar tijd, doch tevens aiseenaanpassing aan deactueleinkomenspositie (in dezin van meer aflossing in „betere" tijden en minder aflossing
in „slechtere" tijden). Ten aanzien van de aflossing van dit in wezen exceptionele krediet
dienen derhalve de nodige voorzichtigheid en de nodige soepelheid met elkaar te worden
gecombineerd indezinvan „telkenszoveelalsmaarenigszinsverantwoord is".
82. Liefst zo veel mogelijk nader omschreven.
83. Het gaat hierbij in feite om vergoeding van de oprichtingskosten van het bedrijf. Deze
kwamen in de bezochte landen meestal ergens uit tussen 1.000 en 5.000 guldens per ha
oftewel tussen 5.000en 50.000guldensvoor bedrijven met 5-10 ha land.Het ismetdergelijke bedragenvoor ogenduidelijk, datvantevoren grondigdienttewordennagegaan of:
1. er alternatieve mogelijkheden buiten delandbouw met meer perspectief voor aanwendingvan debetreffende overheidsmiddelen zijn;
2. eeninvestering alszodanig- en zoja tot welk bedrag per ha - in delandbouw sociaal
en economisch (uit een oogpunt van concurrerend vermogen) verantwoord is;
3. eenniets-bezittende deten behoevevan hem gemaaktekosten binnen een redelijke tijd
van bijv. 10-15jaren uit eigen besparingen kan vergoeden.
84. Terverduidelijking van 1.,2.en 3.kan het volgendecijfervoorbeeld dienen.Hierbij isuitgegaan van devolgende veronderstellingen:
1. opvoering van hetjaarinkomen van delandbouwkolonist van 1.000 tot 2.500;
2. basisinkomen uit bedrijf in het landbouwkolonisatieproject in het Ie, 2e, 3e,4e en 5e
jaar resp. 500, 1.000, 1.500,2.000en 2.500,in het 6een in de daarop volgende jaren
eveneens 2.500;
3. af te lossen krediet uit hoofde van in het landbouwkolonisatieproject ontvangen land,
huisen bedrijfsgebouwen in totaal 10.000.
Jaar
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In de gevallen 1.en 2.is in totaal 10.500(10.000 + 500afgelost, in geval 3,in totaal 10.550
(10.000 + 500 + 500).Renteisgemakshalve buiten beschouwing gelaten.
85. Zie6.,p.60-61.
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4. SUMMARY
As the outcome of a visit to Surinam, Venezuela, Columbia, Costa Rica
and Mexico from August, 21 to September, 28 1960, some observations
are made on the subject of land reform, land settlement and agricultural credit.
Taken as a whole, land reform, land settlement and agricultural credit in the
countries visited are in many cases an indivisible unit in the sense that land
reform involves the settlement of farmers and the granting of credit to these
farmers. Only a few aspects (chiefly relating to the problems of raising levels
of living) of these interrelated problems are discussed in further detail.
LAND REFORM

Land reform aims at the removal of the bottlenecks from te agrarian structure which prevent an optimum social and economic development of rural
areas. Its object is to raise the levels of living of the rural population both in
the material and spiritual sense. In the countries visited the solution of the
problem is chiefly seen as the foundation and strengthening of an agricultural
middle class having their own farms which are run on a family or group basis
without the use of outside labour, thus yielding a middle-class income according to local standards.
In the countries concerned, the establishment of an agricultural middle
class originating from social groups which were previously engaged in agricultural work lower down the scale means at least doubling or trebling the
present income level of these groups. Such an increase in real income and
fanning productivity makes great demands on the spiritual and material absorptive capacity of thepersons directly concerned as well as on their technical
and organising abilities. Closer analysis of this leads to the conclusion that
although the establishing of a strong group of middle-class farmers is a sound
object indeed, this should not mean that the larger scale agricultural undertaking, especially the estate should a priori be excluded. From the social and
economic point of view small scale as well as large scale type of farming may
fit very well together into the pattern of agrarian development of the countries
visited.
The socially and economically justification and acceptance of large-scale
farming and hence of paid labour means that not every person engaged in
agriculture will have his own farm. Leasehold tenures should not be rejected,
especially not when the contract is based on a long-term lease. In our opinion
the idea that the cultivator of the land should be its owner, should not be the
exclusive maxim of the agrarian policy.
In practice the implementation of land reform is confronted with great problems which are often difficult to solve. It is therefore very important that the
social and political urge for land reform should withstand any pressure or
temptation to proceed too rapidly, as overhasting action may lead to disappointment and disillusion which in turn may lead to serious, even organised
opposition against the responsible authorities.
LAND SETTLEMENT

Land settlement means the settling on the land of people engaged in agriculture as a means of subsistence. Such settlement is taken in the wide sense
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of the word which implies both settlement in another area and settlement
under different conditions in the same area.
The success of land settlement greatly depends on the farmers' families to
be settled and the types of farm to be established.
Land reform always has a marked social and political character. For this
reason the agricultural colonists are chosen in the first instance from the section of the agriculturally minded population in which the greatest need is felt.
Among the neediest of the agriculturally minded groups of the population a
further choice has to be made of those who are first qualified for the allocation
of a farm in a land settlement project. The aim will be to sort out applicants
who may be almost certainly expected to run their future farm properly with
the help available.
Choosing farmers for a settlement project, however well prepared and made
the selection may be, affords no certainty that all persons selected will be
satisfactory agricultural colonists. In the public interest it should therefore be
possible for those who have been unable to seize the opportunity to improve
their welfare to be replaced by more succesful applicants.
To a certain extent the choice of farm type has already been determined
beforehand, viz. the middle-class family farm. In practice it is often found that
this choice of middle-class farm based on its own labour potential does not
fulfil expectations. This makes it necessary to consider more carefully what
the real object of such a middle-class farm is.
A middle-class farm of the kind referred to is one which provides the farmer
and his family with a subsistence level which in terms of money is about
double or treble that required for the minimum level of bodily sustenance. To
this end a fairly large part of production has to be marketed. Moreover it is
a farm which when run on a labour basis would have to attract some two or
three hired labourers from outside; if such outside labour were not to be used
there would be a fairly high use of the production factor of capital.
For persons accustomed to a considerably lower level of economic activity
a farm of this type creates a number of difficulties which are not easily overcome. Initially, owing to the relatively small size of the farm some of the
capital goods required can only be put to good use provided they can be
utilised by more than one farmer. If this cannot be organised in a reasonably
efficient manner (by no means an easy problem in the given situation) the use
of capital may be an obstacle to the attainment of a higher level of living. In
such a case a situation may occur in which a substantial increase in the size
of the farm is still unable to provide an increase in the nett income, while this
increased size was obtained by means of a disproportionate increase of the
capital burden.
Another difficulty is the large gap which has to be spanned in order to rise
from the existing low level of living to the middle-class level. This is regarded
as a first step, but it is an important step the size of which is usually underestimated. It means, for example: 1. at least doubling or trebling the income,
2. becoming accustomed to continual and strenuous psysical and mental work,
3. developing self-activities, together with managerial capacities and initiative,
and 4. the acquisition of general and agricultural knowledge. Such requirements will often be beyond many settlers despite their determination and
ability.
Having regard to these and other diffuculties the following recommen32
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dations are made: 1.inplanning the land settlement project possibilities should
be afforded of eventually changing the size and layout of the farm, 2. the
possibilities of advantageously combining the production factors should not
be disregarded by a too rapid transfer from labour to capital, 3. (having regard
to 2. also) the idea of the family-size farm should not be too rigidly adhered
to, and 4. social and economic and other research should be conducted on
colonist farms and by means of pilot farms.
Finally, with regard to the question of living on the land on which the farm
is situated or in a village community at a greater or lesser distance from the
farmland and buildings, preference is given to the former kind of settlement.
This chiefly owing to the fact that the farmer should be linked to his farm as
closely as possible in order to raise himself from the level of smallholder or
lower to the level of middle-class farmer.
AGRICULTURAL CREDIT

Agricultural credit may be briefly defined as a temporary transfer of funds
to settlers or farmers to enable them to practise agriculture or to practise it
more efficiently. In the countries visited agriculture was chiefly assisted by
means of government credits.
The granting of credits to agricultural colonists is an integral part of their
training to become skilled and economically independent middle-class farmers. They start with little or nothing, so that the government is obliged to give
them substantial support in the form of credits. This assistance may begin to
assume such proportions that the government is obliged to make quite sure in
advance whether its creditors can repay within a reasonable time what is required of them.
Since the necessary caution has to be observed and educational principles
adhered to at the same time, this means that credit can only be granted
provided the need thereof is fairly well established. It would seem that the
credit-granting system known as supervised credit is in this connection particularly suitable for use in the land settlement project provided organisation
is preceded by the preliminary research required for the careful drafting of a
development plan, and a sufficient number of experts are available for carrying out this development plan and helping and supervising the agricultural
colonists.
In principle credits should be redeemed according to conditions previously
agreed upon. If the agreement is to answer the purpose for which it is intented
it should be based on the following considerations: 1. the credit should be
redeemed at a time suitable for the credit-taker, and 2. the credit should be
redeemed as soon as full use has been made of its effect of producing an increased return.
Possibly more than with any other agricultural credit, the supply and redemption of credit for the provision of land, house and farm buildings is to be
regarded as an integral part of the development of welfare and of the furthering of a higher level of living. It would be preferable for the credit to be redeemed in such a waythat the annual income of the agricultural colonist family
is subject to a gradual rise.
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