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

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

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

gemiddeldeproduktievanhet
hoofdgewasin
ton/ha
2,85

3,96
3,43
3,36

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

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

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

H

J

4-6»ha
H
J

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1
1

-

1
1
1
1

1

-

-

-

-

-

1

2

3

4

1-2ha

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

4

-

2
2

-

4

-

-

-

1

-

1

5

-

1
2
15

4.3.'HETVELDWERK
De interviewswerden indeperiodesvan1aprilt/m 8mei,
envan4junit/rn25juni1968gehouden.Iederinterviewnam
ongeveerviertotvijfuurinbeslag,verdeeld overtweeà
driebezoeken.Daardelandbouwers indemeestegevallenalleen
hun eigentaal (hetHindiofhet Javaans)goedbeheersten,
enikdezeniet sprak,washetgebruikvan eentolknoodzakelijk.Hiertoekreeg ikdebeschikking overdrieHindostaanse
enquêteursvanhet CELOSteNieuwNickerie.Voordegesprekken
met Javaanseboerenhad ikdeassistentievan eenleraarvan
deplaatselijke ULO.Deboeren bleken inhetalgemeenbereid
tezijnaanhet onderzoekmeetewerken.Ditbetekent echter
niet dat zeallemaal evenopenhartigwaren.Eénmanweigerde
nahet eerstebezoek zonderopgaafvanredenenverderemedewerking teverlenen.Dezeonvoltooide case-study isniet in
ditrapport opgenomen.
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5 . RESULTATEN
5 . 1 . CASE-STUDIES TN DE BKDHlJiTäCrWOOTTEKT.ASRE 1-2 HA

Case-study no. 1
Bedrijfsgrootteklasse:1-2 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:VanDrimmelenpolder
Gezin enwoning
HetgezinvanJagdewbestaatuit devolgendepersonen:
Deboer,53jaar.
Zijnvrouw.
Eenongehuwde zoonvan31jaar.Dezeheeft delagere
schoolt/m de3deklasbezocht.Toenheeft zijnvader
hemthuisgehouden omhemmeetelatenwerken.
Eendochtervan15 jaar.Zijbezoekt deMulo omlatertot
dekweekschooltev/ordentoegelaten.
Vierkinderenzijngetrouwd enwonen elders.Eenzoen
entweedochterszijnindelandbouwgebleven.De jongste
zoonheeftdelandbouwbedrijfsschoolinAlliancegevolgd en
isnupolitieagent inParamaribo.
Jagdewwastijdensdeoorlog inde stad bijde schutterij
indienst.Daarna ishijteruggekeerd naarNickerie.
Hethuis-vandefamilie staataanderandvandepolder,
dicht bijdezee.Deboeriszeeringenomenmet deplaats
vanzijnwoning,o.a.vanwegedegoedeverbinding overde
Voordammet NieuwNickerie.Hethuis is17jaaroud.Het is
ruimgenoegvoordevierbewoners.Dezoon transporteert
met zijnossekarlastenvooranderen.Somsgaanvader enzoon
vissen,opzeeofinverbodenviswater.
Hetbedrijf
Jagdewbezit 5hagrond.Hetperceelvan 2haachter
zijnhuisbebouwthijzelf.Driekmvan zijnhuisheeft hij
eenperceelvan 2ha,dathijverhuurt.Ookbezithijnog een
perceelvan1ha,beplantmetkokosnootbomen.
Jagdew isvanmening dathijvoldoendewateropzijn
percelenkankrijgenalsanderenniet 'snachtsdeirrigatie'leidingenafdammen.Hijwilal enigetijd depercelenlaten
egaliseren,doordegradervanL.V.V.,ofdoor eenv/ieltrekker,
maardoorderegen isernognietsvangekomen.Het ploegen
moet drooggebeuren: "Dangaandeonkruidenniet rottenwaardoordegrondwarm zouworden".
Deboerverbouwt Skk,welkehijdirect inzaait.Hetgeeft
hemweinigwerk enhijkrijgt toch eengoedeopbrengst.Het
perceelbemesttehijtotnutoemetkoemest enenigekilo's
kunstmest extrabijdeslechtgroeiende rijstplanten.Vorig
jaarheefthijvoorhet eerst eenherbicidegebruikt.Insecticidenhoeft hij,doorafwezigheid vanplagen,niette
gebruiken.
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Derijpepa.djwovdtmetdehand geoogst.Hethele
tfPTiinwr.rkbdanmee,enJagde
whuurt ereenpaararbeiders
bij, omzohetwerk indekortstmogelijke tijdklaar
tekrijgen.Depadiwordtmachinaalgedorst entot omstreeks
aprilinzijn eigenpadischuurtjebewaard.Deprijsdiede
handelaar ervoorbetalenwil,isdangestegenvanSf.7,tot Sf.10,-perbaal.
Eentweederijstgewasheeft Jagdewnognietverbouwd.
Hijbezitgeentrekker.Voor eentweederijstgewasvindt
hijdezenoodzakelijk.
Contactmet devoorlichting
Een enkelekeergaat Jagdewnaardepadischuuromer
zaaizaad tekopen.Hijwilgeenlidv/ordenvandebelangengroep,omdathijmeent datdeledenbedotv/orden.Op
het L.V.V.ressortkantoor ishijnognooitgeweest.
Zijnzwagerisrayonassistent,enkomtminstenséén
keerpermaand opbezoek.Hijvertelt danietsoveredelras,kunstmest,e.d. Ookzegthijdat door schapenen
varkenstekwekenveelgeldverdiend kanworden.Jagdew
laat zijnzwagervoor eengrootdeelmaarpraten.Voor
hemhoefthetallemaalniet.Tochishijvanplanhet
dit jaareensmet edelras enkunstmest tegaanproberen.
Jagdewheeft een jaarofvijfgeleden eenenquêteur
uit Nederland opbezoekgehad diehemvroegwaaromhij
depadioverplantte;deplantjeszouden dan enigetijd in
groei stilstaan.Hijheeft toenhetvolgend jaargeprobeerd omdeSkkdirect intezaaien,watgoedgeluktis.
Sindsdiendoethijniet andersmeer.Andereboeren verteldenhem een jaarofdriegeledendat erherbiciden
bestaan.Vorig jaarheeft hijvoorhet eerst eenvandeze
middelengekocht entoegepast.
Van eenvelddag oflandbouwvergadering heeft Jagdew
nognooit gehoord.Vandetentoonstelling wel.Alsdie
gehoudenwordt gaathijaltijdkijken,ensteekt ersoms
ietsop:zoalshetkwekenvantomaten.Wanneermensen
vanL.V.V.opiemand'sperceel eenvergelijkendeproef
uitvoeren,gaathijdaaraf entoezienwat het resultaat
is.Eenbrochure overdelandbouwheefthijnooit gekregen
van L.V.V. Welbezit hijeenuit Indiaafkomstig boek
overdelandbouw,naardatheefthijaltien jaarniet
meeringezien.Hijhoudt zichaanbevolenvoornieuwe
publikaties,diedanwel inhet Hindigeschrevenmoeten
zijn.Kaarderadio luisterthijvaak,maarover eenlandbouwpraatjeheefthijnooitgehoord.
Toekomstverwachtingen
Jagdewvindthet,gezienzijnleeftijd,nietnoodzakelijk zijnbedrijfnogverderuit tebreiden.Y/elzou
hijgraag zijnpercelen latennivellerendoor L.V.V.Hij
denkt erovereentrekkeraante schaffen,wat deverbouw
van eentweedegewasmogelijkmaakt.Verderwilhijook
meergroentengaankweken,omopditgebied ineigenbehoeften tekunnenvoorzien.Hijisvanplanhetbedrijf
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indetoekomst onderzijnzoons endochtersteverdelen;ieder
krijgt +1ha.
Conclusie
Eenopgewekteman,diezichzelfgeenproblemenwilmaken.
Hijheeftdoorzijnzwagergoedecontactenmetdevoorlichting,enheeftwelbelangstellingvoornieuwemethoden.Zolanghet echterniet dringendnodig is,zalhij geen moeilijke
werkwijzen toepassen,ookalleverendiewatmeerop.Het
bedrijfdreigt indetoekomstverderversnipperd teworden.
Case-studyno.2
Bedrijfsgrootteklasse:1-2 ha
Etnischeherkomst:Javaans
Polder: Corantijnpolder
Gezin enwoning
Hetgezinbestaatuit devolgendepersonen:
Deboer,48 jaar,niet opschoolgeweest.
Zijnvrouw.
Zoon,22jaar
Schoondochter
Zoon,20jaar
Schoondochter
Zoon,15 jaar ,zit in de6e klas vandelagerescho
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Dochter7 ",
DeoudstedriekinderenvanPaiminwonen elders.Een
daarvanheeft deMuloafgelopen enwerktnuindestadbij
L.V.V.Deoudste inwonendezoonszijnrespectievelijk
chauffeurbijeengarage enarbeiderbijhet Departement
vanBouwwerken,VerkeerenWaterstaat.Inhunvrijetijd
helpenzeophetbedrijfmee.
Twaalf jaargeledenheeft Paiminmet zijnzoonshethuis
gebouwd;het staat ophogeneuten.Nuziethet ervanbuiten
eenbeetjekaaluit,maarhet iszeerluxueus ingericht.De
woning staatwatachteraan indeCorantijnpolder,
IederezaterdaggaanPaimin enzijnvrouwmetdebus
naardemarkt inNieuwNickerie om inkopentedoen.Deprijzen
zijndaarlagerdanindewinkelbijhem indebuurt.
Het bedrijf
Paimin'sbedrijfbestaatuit eenperceelvanl-g-ha,
datachterzijnhuisligt.Vroegerwashijlidvan een
vereniging van eendertigtalJavanendiegezamenlijk eenstuk
landbezaten.Zijndeelerinwas5ha.Maartoen ermoeilijkheden ontstondenrondom depenningmeester,ishijeruit
gestapt.
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Deboerverbouwtalleen padi.Ophet erfstaan
enkelekokosnootbomen; eengroentetuin heefthijerniet
meer sindsdekoeienvanzijnburendeze eenpaarmaal
leegaten.Voorhet eersterijstgewaskanPaiminvoldoendewaterkrijgen.Toenhijvorig jaarhoordedat erbij
hetgemaalpompengeplaatstwaren endat ervoldoende
watervoor iedereenzoukomen,heefthij eentweedegewasgezaaid.Erkwamhelaasgeenwater;hijheeft toen
eenpompgehuurd enwateropz'nsawahgepompt.
Hetploegengebeurtmachinaal,bijvoorkeurdroog,
omdatdatzijnsinziensbeterenookgemakkelijkeris.
Vijf jaargeledenheefthijeentrekkergekocht,omniet
meervananderenafhankelijk tezijn.Dezoonsbedienen
demachine;erwordtookmeebijanderengeploegd.Vóór
deaanschafhebbenzehier endaar eensgekekenhoehet
machinaalploegenpreciesmoetgebeuren.
Vier jaargeledengingPaiminoveropdirectinzaaien.De eerstekeerprobeerdehijhetmet Skk,maar
datwerd eenmislukking.Daarnaheefthijaltijd SML242
ingezaaid.Het edelrasvoldoethemgoed,o.a.omdathet
niet legert.Tochoogsthijnogmetdesikkel.Hetis
voorhemnietnoodzakelijk omtegaancombinen,zijngeziniszogroot datwanneeriederevenmeehelptde
oogstbinnen eenpaardagengedaanis.Daarbijheeft hij
eendorsmachine,diehijmet zijntrekkerkanaandrijven.
Paimingebruiktkunstmestv/elkehijopkrediet
betrektvandehandelaardielaterzijnpadiopkoopt.
Hijvindt dekunstmest zijngeld zekerwaard.Al eenjaar
oftiengebruikt hijinsecticiden,o.a.Malathion.Zes
jaargeleden ishijopgehoudenmethetuittrekkenvan
onkruiden enbegonnenmetherbiciden tegebruiken.Vroeger
kochthijdemedicijnenbijL.V.V.,maardezevoldeden
niet.Daaromhaalthijzenuineenwinkel inNieuw
Nickerie. Zezijndaarmaar Sf.1,-duurder daninde
padischuur,maardekwaliteit isgoed.
Contact met devoorlichting
Paiminisslechts eenenkelekeernaarde padischuur
gegaan omzaaizaad ofmedicijnentekopen.Sindshijdaar
drie jaargeledenSML242kocht ishij ernietmeergeweest.Het zaaizaad bewaarthijzelf enhijheeft ergeen
behoefteaanommetnieuwe soortente experimenteren,zolangde soort diehijgebruiktnogvoldoet.Indertijdhad
hijopaanradenvan eenHindostaanse buurtgenoot,dieeen
neefbijL.V.V.heeftwerken enzo eengrotekennisvan
delandbouwheeftverkregen,hetrasSML242gekozen.
Metdezebuurmanhad Paimingesproken toenzijneerste
poging totdirecte inzaaivanSkkmisluktwas.Dezebuurmanzeihem ookdathijbijedelraskunstmestmoestgebruiken,watdemensen indepadischuurhemookvertelden.
Tijdens eenbedrijfsbezoeklegdederayonassistent hemuit
v/elkehoeveelheidkunstmestnodigwas.
Hetafgelopen jaarishij eenmaalnaarhetL.V.V.
ressortkantoorgeweest,om eenwaterpomp tehuren.Vroeger,
toen ereenressortleiderwasdieJavaanssprak,kwamhij
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daarvaker.Tegenwoordig gaathijmetalzijnproblemennaar
eenandere bekende ophetkantoor.
Eenkeerofdrieperpadiseizoenziet Paiminderayonassistent achteroverzijnperceel]openendepadi controleren.Hijgaat danechternietnaarhemtoe.Bijmoeilijkhedenkomt derayonassistent welnaarhemomtevertellen
wat eraandehand is enhoehetverholpenkanworden.Ieder
jaarkomt derayonassistent op eenkleindeelvanzijnperceelmet eenherbicidedemonstreren enuitleggenhoenuttig
ditmiddelis.
Paiminvindt demensenvanL.V.V.zeerbereidwillig.
Volgenshemmakenzegeenonderscheid tussenHindostanen en
Javanen.Het liefstheefthijalsvoorlichter iemanddiegoed
kanvoordoen,wantalseralleenmaarmondelingwordtuitgelegd,dringthetnietgoed tothemdoor.Welprefereert hij
eenvoorlichterdieindestad zijnopleiding heeftgenoten.
Demanzaldan eenuitgebreidekennishebben.Iemanduithet
district bezitmisschienwel degaveomgoedvoortedoen,
maarhet isdevraag ofhijwelde juistewijzedemonstreert.
Met Paiminwordtnooit overdepolitiekgesproken,maarhij
houdthetvoor zeerwelmogelijk datdatmet Hindostanen
welwordtgedaan.Ietswathijniet juistvindt: "Eenvoorlichterdiezichmetdepolitiek bezighoudt zalaltijdbijbedoelingenhebben."
Vijf jaargeledenhoorde Paimintoevallig van eenandere
boerdat erindevestiging eendemonstratiewerdgehouden.
Hijheeft daartoengezienhoe ero.a.geploegd,gezaaid en
watergeloosd dient teworden.Hijprobeert hetgetoondena
tedoen,maardoet erniet zoveelmoeitevooralsdestijds
demensenvanL.V.V.Eénkeerishijnaardelandbouwtentoonstelling inhet Cultureel CentrumNickeriegeweest,maar
hijheeftgeenzinomnog eenstegaan. "Erkomenvrijwel
uitsluitend Hindostanen."Daarbijweethijonderhand welhoe
mooie bacoven encaseveknollen eruit zien.Paiminheeft
drie jaargeledenaan eenvelddagnaardebacovenpolder deelgenomen.Hijheefthet eenplezierigedaggevonden enhoudt
zichaanbevolenvoor eenvolgenduitstapje.Ietsgezienwat
hijzelfkantoepassen,heefthijechterniet.
Vroegergafderayonassistent somsbrochures,dieover
voorkiemen,ploegen e.d.gingen.Het stond erallemaalmooi,
maarPaiminisvanmening dathij,wanneerhijhetvolgens
hetpapiertje zoudoen,geentijd meerheeft om eentweede
gewasteverbouwen.Naarlandbouwvoorlichting viaderadio
.luisterthijniet,omdathijdezendtijdennietkent.
Paiminmeent dathijzolangzamerhand genoeg overde
padiweet.Graag zouhijietswillenlerenoverdrogegewassen.
Toekomstverwachting
Paiminvoelt zich "senang"indelandbouw enhijzegt
datzijnzoonsmetplezier inhunvrijetijdmeehelpen.Drie
jaargeledenheefthijbijhet Commissariaat eenaanvraag
ommeergrond ingediend.Bij L.V.V.hebbenzebijhetopstellengeholpen enhetverzoekschrift getypt.Hijkanwel 20à
25ha,eventueelook 100hagebruiken.Zijnzoonszullendan
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zekerhunhuidigewerkkring opgevenomthuis indelandbouwtekunnenmeewerken.Opdiegrond zouhijbehalve
padi,ookanderegewassenverbouwen omzohetwerkgelijkmatig overhet jaartekunnenspreiden.
Conclusie
Dezeboerlaathetwerk opzijnbedrijfvrijwelvolledig overaanzijnzoonsdiebeide eenvastebetrekking
hebben, enhetwerk dusinhunvrijeurenmoetenuitvoeren.Dehoeveelheid arbeid isopditkleine,gedeeltelijkgemechaniseerde bedrijfbetrekkelijk gemakkelijk te
verrichten.Paiminmaakt zelfgeen contactmetdevoorlichting,maariswelontvankelijkvoornieuwe ideeën,vooralalsdeze eenverlichting vanhetwerk inhouden.
Case-studyno.3
Bedrijfsgrootteklasse:1-2ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:Sawmillkreekpolder
Gezin enwoning
Ditgezinbestaatuit:
Deboer,+65 jaar,niet opschoolgeweest.
Zijnvrouw,53jaar.
Schoonzoon,38jaar.
Dochter,35jaar.
Huntweekinderen.
Zoon,33 jaar,opleiding 4klassen lagereschool.
Schoondochter.
Hunvierkinderen.
Zoon,26 jaar,opleiding 4klassenlagereschool.
Schoondochter.
Gangadien'svijfanderekinderenzijnallengetrouwd
enwonen eldersinNickerie.Deschoonzoonwerkt opeen
rivierboot,deoudste zoonisarbeiderindeKoningin
Julianapolder, ende jongste iswinkelbediende inNieuw
Nickerie.
Indedrukkeperiodenvandepadiverbouwwerkt
iedereenophet landmee.Demannen inhunvrijeuren,
devrouwendeheledag.Wanneer ergebruikwordtgemaakt
vanhûrarbeid,moeten zijlaterdehûrteruggaanbetalen.
Dewoning isvanhet oudeHindostaanse type.Eris
eenwinkel ingevestigd,welke delaatste jarenverlopen
is.Erzijndagenwaarop ergeenklantkomt.Ophetmoment
echter isdehelebenedenverdieping weggebroken,omplaats
temakenvoor eenmoderningerichtewinkel.Dewoning
staataan eenpolderwegwaardehuizendoordegeringe
grootte derpercelen zeerdicht opelkaarstaan.
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Voorhetvervoerishethelegezinopdebusaangewezen.
Gangadien enzijnvrouwkomennietvaakmeer indeVestiging.
Zijnkinderen doendeinkopendaar.
Het bedrijf
Gangadienbezitalleenhetvanzijnoudersgeërfde
perceel.Datheeft eenoppervlakvan2ha;deafmetingenzijn
20x 1000m.Degrond isniet erg effen.Hijschatdat er
hoogteverschillenvan12à13cminzijn,maarhijachtdit
geenbezwaaromdemethodevandirect inzaaientegaantoepassen.
Vorig jaarheeft Gangadiennietvoldoendewatergekregen,
maardaarkonzijnsinziensniemand ietsaandoen,wanthet
waterreservoirwasnietvol.Deleidingen zijngoed,trouwens
hijwoont dichtbijdehoofdleidingen zodathijnooit moeilijkhedendoordichtslibben e.d.derleidingenheeft.
Dit jaarheeftdeboernog Skkgeplant.Direct inzaaien
wasnietmogelijk doordezeersummieregrondbewerking (er
werd alleennat geëgd),diedit jaarmoestwordentoegepast
vanwegehetuitblijvenvandedrogetijd. "Opdezenatte
grond zouingezaaidepadi stikken"zegthij.Andere jaren
laathijhet perceeldroogploegen,danwordt degrond losser
enkanzebeteruitdrogen.
Ophetbibitveld strooit hijenigekilo'skunstmest.
Naarzijnmening,enookvolgensdievanandereboeren,heeft
overgeplanttepadigeenkunstmestnodig.Hijgebruikt de
insecticidenHCH enMalathion,eneenherbicidewaarvanhij
denaamnietkent.
Depadiwordtmetdesikkelgeoogst.Ieder lidvanhet
gezinwerktmee.Ookwerken eenpaarburenmee inwederzijds
hulpbetoon (hurarbeid)enerworden enkelearbeiders ingehuurd.
Devrouwenhelpen lateropanderebedrijvenmee.Niet langna
deoogstkomt eenloonwerkermet zijndorsmachine entrekker.
Degedorstepadi slaat Gangadien opinzijnschuurenwacht
methetverkopen ervantotdat dehandelarenbereid zijnSf. 9,à Sf.10,-perbaaltebetalen.Deopbrengstvanhetperceel
bedraagt 95à100balen;daarvanhoudthij30balenvoor
eigengebruik.
Voor eentweederijstgewaswordt Gangadiengeenwater
bovenmaaiveld verstrekt.Hijvindthettekostbaar omwater
ophetperceeltepompen.Bovendienzouhet pompen opzo'n
langgerekt perceelweinig effectiefzijn.
Gangadienbezit één koe,dievrijwelaltijd,behalveals
zegekalfdheeft,opdestalweideverblijft.Ophet erfverbouwthijwatgroenten,maardat isnietvoldoendevoor eigen
gebruik.
Contactmetdevoorlichting
GangadiengaatnaardeL.V.V.padischuur omzaaizaad en
medicijnen tekopen.Ookzijnzoonsgaan erwel eensnaartoe.
Zaaizaad heefthijniet ieder jaarnodig.Wanneer erniet
teveelroderijst inisgebruikthij eendeelvanzijn eigen

23

voorraad alszaaizaad.
Demensenindepadisehuurkenthijevenals enkele
andereambtenarenvanL.V.V.alleenmaarvangezicht.
MensenvanL.V.V.komen,volgenshemalleenopverzoek
bijiemandophetperceelkijken.Andere landbouwersgaan
weleensom eenbezoek vragen,maarhijniet.Hijvraagt
welaanhenwat dedeskundigeheeftgezegd ofgedaan.
WanneerGangadiende enigewasmet eenprobleem,danzou
hijwelgaanvragen om eenbezoek.Dit zouhijdoenop
het L.V.V.ressortkantoor, "wantdaarzittentochde
belangrijkstemensen."
Een jaarofelfgeledenwerkteGangadien inWageningen.Hijmoestdaarperceleninzaaien,kunstmest
strooien enbestrijdingsmiddelen toedienen.Datwasnog
indetijd dat dezewerkzaamheden met dehandwerden
uitgevoerd.Opzijnbedrijfheefthijvanhetdaargeleerdenietstoegepast.Hijzaghetvoordeelnietin.
Ookwist hijnietwaarhet zaaizaad endemedicijnenverkochtwerden.
Datdeoogstbijsommigeboerenaltijd beteruitvalt
danbijanderekomt,volgensGangadien,doordat zijalle
bewerkingen beter enoptijd toepassen.Hijkentzo'n
boer, engaat ookwel eensmethempraten overdirecte
inzaai,kunstmest enmedicijnen.Een jaarofdriegeleden
hoordehijinzijnomgeving ietsoverherbiciden en
HCH, enzagzehet ookgebruiken.Dezemensenvertelden
hem dat demiddelen indepadisehuurtekoopwaren.
Malathionkent Gangadienallanger.Toen ereenseen
groteplaagvanbibitvliegjes optrad gingenmensenvan
L.V.V.huisaanhuisomtevertellendatdezemet
Malathion bestredenkonworden.Deinsecticidendient hij
toemet eenrugspuit,welkehijvan eenandere boerhuurt.
Eenbrochureoverdelandbouwheeft Gangadiennog
nooit gezien.Ookweethijniet datviaderadiovoorlichting overdelandbouwwordtgegeven.Naartentoonstellingen endemonstratiesgaathijniet,daarvoorvoelt hij
zichteoud.Zijnzoonsgaanookniet;diehebbengeen
tijd.
HetwerkdatL.V.V.naarGangadien'smeningmoet
doen ishetgevenvangoedevoorlichting aandelandbouwers,
Overdehuidigevoorlichting ishijtevreden.
Toekomstverwachtingen
Het enigewat Gangadien,volgenshem zelf,vande
nieuwemethodenheeft overgenomen ishetgebruikvan
medicijnen.Maarhijisvanplan,zodrahetweerhet toelaat, edelrastegaanzaaien enmachinaaltelatenoogsten.
"Vroegerwashet indelandbouw zwaarwerken,maarwiede
modernedingentoepast hoeftnietmeermoeteworden."
Wanneerhijnumeergrond zoukunnenkrijgen,b.v.één
groot perceelvan10à 20ha,danginghijdat,met zijn
zoons,machinaalbebouwen.Gangadien isvanmeningdat
zijnzoonsdanzekerweervolledig indelandbouwterug
zullenkeren,endanmeerzullenverdienendanzenudoen.
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Dewinkel .laatGangndicnmoderniseren van bijde Surinaamse
Bankgeleend geld.Zijnvrouwmoet proberende investering
weerterug teverdienen.
Conclusie
Ditbedrijf levertmaar eenkleindeelvande inkomsten
vanhetgezinGangadien.Het istebeschouwenals eenbehoorlijkebijverdienste indevrijeuren.Gangadienzegtdat
hijdebedrijfsleideris,maardeanderegezinsleden zullen
ookheelwat tezeggenhebben,omdat zijdearbeidmoeten
leveren.Zijncontactmet L.V.V.isuiterstgering,maarvia
anderelandbouwerskrijgthijnogredelijkwat informatie,
alisdienietaltijdvolledig.
Case-studyno.4
Bedrijfsgrootteklasse:1-2ha
Etnischeherkomst:Javaans
Polder:Paradise
Gezin enwoning
Hethuisgezinbestaatuitnegenpersonen:
Deboer,43jaar,opleiding:2klassen lagereschool.
Zijnvrouw.
Zoon'14 iaar )b e i d e hebbenzedelagere schooldoorlopen.
Dochter,11jaar,zit inde6eklasvandelagereschool.
Het isdebedoeling dat zenaardeMulogaat.
Zoon,9 jaar,zit inde3eklaslagereschool.
Dochter,7 jaar,zit inde1steklaslagereschool.
Zoon,4jaar.
Zoon,1jaar.
Ngadiminvervult indedorpsgemeenteParadisehetambt
vantweedelurah (lurahishet Javaansewoordvoordorpshoofd).
Zijnwerk omvat,naarzijnzeggen,hetaanplakkenvanofficiële
aankondigingen enhethelpenvande eerste lurahmethet
controlerenvandeirrigatieleidingen.Dezebezigheidwordt
met Sf.8,25 permaandgehonoreerd.Daarnaast probeert hij
iederedag ergenstegaanwerken,onverschillig ofhetwerk
•uittimmeren,wiedenofgraven bestaat.Zijnbeidezoons,die
nietverderwilden leren,v/erkenindebacovenpolder.
Dewoning,ophogeneuten,isvier jaargeledengrotendeelsdoordeboerzelfgebouwd.Eenkwastverf ishardnodig.
Hijwoontaandeweg diedeasfaltweg langsderiviermetde
verderopgelegen polderseriesverbindt.Regelmatig passeren
bussenvanofnaarNieuwNickerie.Zijnvrouwmaakt erenige
kerenpermaandgebruikvan omindeVestiging veleartikelen
tekopentegenlagereprijzendanindepolderwinkelsgevraagd
worden.
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Hetbedrijf
Hetbedrijfbestaatuit tweepercelen, éénvan1haen
éénvaniha.De irrigatie-enloosleidingen zijndiepgenoeg,maardaar isookallesmeegezegd.Deboerkrijgt op
tijdwater.De eerstegrondbewerking laathijdrooguitvoeren
door eenloonwerker.Daarnapasthijmet zijneigen stieren
nog eentweedebewerkingtoe.
Ngadiminverbouwt 1haSkk en i ha edelras.Het edelras
geefthogere opbrengsten,maaromdatzijnkinderenuitsluitend
Skklustenmoethijdat blijvenverbouwen.Beiderassenworden
overgeplant;burenwerken inwederzijdshulpbetoonmee.Zijn
vrouwlevert detegenprestatie,omdathijzoveelmogelijk
buitenwerkt.Hijkanwelzaaien,maarachtdat,doorde
lagere opbrengst opzo'nkleinbedrijfniet rendabel.Hij
koopt eenzakkunstmest per seizoen;enigekilo'sworden
bijdebibitgestrooid,derestkomt opde sawah.Deboer
gebruikt herbiciden eninsecticiden.
Depadiwordtmet desikkelgeoogst.Het isdaneen
drukketijd endeboermoetveelmoeitedoenom ergensenige
arbeiders tevinden.Ongeveer eenweeknadeoogstkomt een
loonwerkermet zijntrekker endorsmachinedepadidorsen.
Degedorstepadiwordt zosnelmogelijk aan eenpadi-opkoper
verkocht,omaancontantentekomen.
Deboeristoegezegd dathijdit jaarwatervooreen
tweedegewaszalkrijgen.
Contactmet devoorlichting
Hooguit éénmaalper jaargaatNgadiminnaardepadischuuromzaaizaad tekopen.Twee jaargeledenkochthij
daarvoorhet eerst edelras,nadathijinzijnomgeving
hadgeziendathetmeeropbracht danSkk.Demenseninde
padischuurverteldenhemtoendathetnoodzakelijkwasbij
edelraskunstmest tegebruiken.
Minofmeertoevallig sprakNgadimin eenvijftal jaren
geledenmet eenvooruitstrevende buurtgenoot overhetgebruik
vanmedicijnen.Omwatmeertewetentekomenvroeghijer
eenpadicontroleurnaar,waaropdezemanhemnaardepadischuurverwees.Daarheeftmenhemverdere informatieverstrekt.Medicijnen enkunstmestkoopthijechter indewinkel
enniet indepadischuur.Eenredendaarvoorweethijniet
tegeven.V/clheefthijvernomendatdeprijzendermiddelen
indepadischuurlagerzijn.Het ishem echteronbekend,dat
ditkomt doordat eenbelangengroep demiddelen centraalinkoopt.
Viertotvijfmaalperpadiseizoenkomt derayonassistent
ofdevoormanvanL.V.V.opzijnperceelkijken.V/anneerer
iets niet inordeismet depadibehorenzedataandeboer
temelden.Maardoordathijvrijweliederedag buitenwerkverricht,kunnen demensenhemniet dadelijk bereiken enlater
zijnzehetvergeten.Daarom vraagthij,alshijhen ergens
tegenkomt,wat zevan zijnpadidenken.
Vroegerheeft Ngadimindeelgenomen aan eenvelddag naar
debacovenpolder endeuiteenzettingendaarmet interessegevolgd.Hetdaargetoondekanhijechteropgeen enkelemanier
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toepassen.V/anneererinhet Cultureel Centrum Nickerie een
landbouwtentoonstellingwordtgehouden,gaathijerkijken.
Zijnmening isdathijerwelwat opgestokenheeft,alkan
hijniet preciesaangevenwat.Hijkentgeenandereboeren
waarvanhijmeentveeltekunnenleren.Ziethijopeenvan
zijnrondes langsdeleidingen iemandspadi erbijzondermooi
bijstaan,danprobeert hijerwelachtertekomenwatde
oorzaak daarvanis.
Toekomstverwachtingen
Ngadiminmoet om inzijnlevensonderhoud tekunnenvoorzieniederedagbuitenwerk verrichten.Tochwilhijzijnbedrijfjeniet afstoten.Waarschijnlijk isderedendathijin
iedergeval,ingoede eninslechtetijden,zijn eigenrijst
wilblijvenverbouwen.Graagwilhijmeergrond hebben,maar
zietgeenkansomdezezelftekopenoftehuren. "HetGouvernementmoet onderdearmemensengratisgrondverdelen",zegt
hij.
Conclusie
Ondankszijnbelangstelling voornieuwe landbouwmethodenzalophetbedrijfvanNgadiminwaarschijnlijk niet
veelveranderingkomen.Het istekleinomb.v.machinaalte
oogsten.Arbeidvoorhet overplantenvormt ooknietzo'n
groot probleem,dathijopdirect inzaaienzalovergaan.V/el
komt bijhem duidelijk dewensnaarvorenzolangmogelijk
zijn eigenpaditeverbouwen,zoalsditbijvelekleine
Javaanse landbouwershetgevalis.
Case-studyno.5
Bedrijfsgrootteklasse: 1-2ha
Etnischeherkomst:Javaans
Polder:Paradise
Gezin enwoning
Darso is40jaaroud enisvroegertot enmetde6eklas
opschoolgeweest.Toenzijn schoonvaderdrie jaargeleden
overleed, ishijmet zijnvrouw bijhaarmoedervan80jaar
ingetrokken.Hetkleinehuisjeheefthijwat opgeknapt.KinderenheeftDarsoniet.Zijnvrouwheeftwelkinderenuithaar
eerstehuwelijk,maardezewonenelders.
Darsowerkt overdag,indeKoninginJulianapolder.Hijis
voormanvandeploegarbeidersdiedekabelbaangebouwd heeft
endezenuonderhoudenmoet.Naar envanhetwerkgaat hij
perbromfiets,diehijookgebruikt omaf entoe,samenmet
zijnvrouw,inNieuwNickerie inkopentegaandoen.
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Hetbedrijf
Het bijdewoning horendeperceelvan3/4ha,is
eigendomvanzijn schoonmoeder.ZelfbezitDarsoop
+1kmafstand vandewoning eenperceelvan l i ha.In
datperceelzitten eenpaarhogeplekken,restantenvan
oudedammen.Hijkrijgtnietaltijdvoldoendewaterop
het perceelachterdewoning.Wantmensen indebuurt
sluiten soms 'snachtsdehoofdkokeraf,uitvreesdat
hun erven,welke lagerzijngelegendandievandeandere
boeren,onderzullenlopen.
Depercelenworden dooreenfamilielid met eentrekkertegenbetalinggeploegd.Bijvoorkeurlaathijdroogploegen,maardit jaarmoesthetnatgebeurenvanwege
develeregenval.Darsoverwacht echterniet datdeopbrengstmerkbaarzaldalen.
Totnutoeheeft DarsoalleennogmaarSkk en D U O
overgeplant.Vorig jaarechterkreeghijvanzijnbuurmanwat bibitplantjesvanSML56-5,welkehijgeplant
heeft omzohetvolgende jaaroverzaaizaad van edelras
tebeschikken.Metdit zaadheefthij eenbibitveldje
aangelegd,maardehelft isniet opgekomen.Daaromheeft
hijmaar édnperceelkunneninplanten,ophet anderezal
hijdirectgaaninzaaien.Indeplanttijd neemt Darso
vakantiedagenop;zijnvrouwwerkt altijdmee.Ookhelpen
enigebuurtgenoten in "sambatan" (wederzijdshulpbetoon).
Bijdeovergeplante padiheefthijgeenherbiciden
nodig;de enkeleonkruiden die erstaankanhijgemakkelijkmetdehanduittrekken.Somsheefthijlastvan
rupsen,welkehijmet HCHbestrijdt,maaraltijd zijner
slakkenwaartegenhij eenonbekendmiddelgebruikt.Beide
bestrijdingsmiddelenkoopt hijineenwinkel inNieuw
Nickerie.Kunstmest heeft hijalleennogmaarophet
bibitveld gestrooid;bijdeedelrasbibitwatmeeromde
uittrekbaarheid teverhogen.Haarhijisvanplan50kg
kunstmest/hategaanstrooien,nuhijedelrasverbouwt.
Deverzorgingvan edelrasvindthijduurderdandie
vanSkk.Bijhetoogstenzouerwatvoordeeltebehalen
zijnalshijhetmet decombine lietdoen.Aandeandere
kant gaat ermeerverloren danbijhet oogstenmetde
sikkel.Enomdathijgeenkorrelverliezenwil,oogst
hijmet de sikkel.Degeoogstepadiwordt opgehoopt en
na eenweekmachinaalgedorst.Omdatde schuuropzijn
verafgelegenperceelbouwvallig is,verkoopt hijdeopbrengst vandaarmeteenaan eenhandelaar.Dievanhet
andereperceelbewaart hijtothijgeldnodigheeft.De
totaleproduktie bedraagt 100balen,waarvanhij20voor
eigengebruiknodigheeft.
EentweederijstgewasheeftDarsonogniet verbouwd.
Vorig jaarzijn eenpaarmensen ermeebegonnen.Ze
hebbenwat extrawatergekregen endeoogst isgelukt.
MaarDarso zietnogallerleibezwaren omhet zelftegaan
doen.Hijzalbijv.niet optijd eentrekkervoorhetploegenkunnenvinden,koeienzullendoorhetgewaslopen,
hijweetniet dat erpompentehuurzijn,enz.,enz.
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Ieder jaarinaprilneemtDarsobijdeVolksCrediet
Bank eenlandbouwvoorschot vanSf.150,-.Het isnietmoeilijktekrijgenvoorwiealzijnpapierenmaarmeebrengt.
Delaatste jarenhadhijgeenkredietnodig,maarnamhet
toch,omdathijdenkt eenvolgend jaar,wanneerhijhet
echtnodigheeft,nietstekunnenkrijgenalsdereeksvan
kredietverstrekkingen eenmaalonderbroken isgeweest.
Contact met devoorlichting
VolgensDarso ishetdetaakvanL.V.V.omzaaipadi,
medicijnen enkunstmest teverkopen.Ookheefthijzebezig
gezienmet proefsnitten enhetaanleggenvanproefveldjes.
Opzo'nproefveldje ishijnooitgaankijken.
Een enkelekeerkomt eenHindostaanuit deL.V.V.padischuurlangszijnperceel envraagt danwatvoor soortpadi
hijverbouwt.Darsovindt dat eendommevraag: "diemanzal
welnietsvandelandbouwafweten",endaaromvraagt hij
hem ookmaarniets.Derayon-assistent, eenJavaan,kent
hijbeter.Darso ontmoet deman opfeestjes e.d.,hijpraat
danookmethem,maarnooit overdelandbouw.Een jaarof
vijfgeleden ishijvoorhet laatst indepadischuurgeweest.
Medicijnenkoopthijineenwinkel,die islangergeopend,
enzaaizaad vermeerdert hijzelf;bijL.V.V.vindthijhet
teduur.
Bijandereboerenkijkt enpraatDarsowel eens.Toen
hijze edelraszagzaaien,heefthijdaarovermet zegepraat,
enoverdekunstmest diedaarbijnodig is.Volgenshem
wetendeboerenallemaalongeveer evenveel,ookalwerktde
één reedswel endeandernognietvolgensdemoderne
systemen. "Niet iedereenheeft evenveeldurf,ofkan iets
riskeren.Als eriemand isdiewatnieuwsweet,danishet
bijdeoverigenookgauwbekend."
L.V.V.heeft eensergens eendemonstratiegegevenhoe
ermetmachinesgewerktkonworden.Maarhijisnietgegaan,
hadhet tedruk omzoverweg tegaan.Gelijktijdigmetde
kermis iserlanggeleden eententoonstelling gehouden;
Darsoheeft eventjesnaarde cassaveknollen enbacovengekeken,maar ervielnietsteleren.
Eenkeer,toendebeheerder endevoormanvande
Bernhardpolder opdelandingsstripbijdeJulianapolderwaren,
waar eenvliegtuigmet zaaipadiwerdgeladen,heefthijaan
hengevraagd hoedatvoorkiemenging.Zehebbenhethemuitgelegd enuitgenodigd eensindeBernhardpolder tekomenkijken.
Darso isergeweest enheeftallewerktuigen enloodsenbezichtigd.
Toekomstverwachtingen
Darso isvanplan,zogauwalshetweerhettoelaat,
zijnpercelendoor eentrekker telaten egaliseren.Degrader
vanL.V.V.werktwelbeter,maardiezalhijtochnietkunnen
krijgen, "diekomennietvoor één perceel."Vandetraditionele landbouwmethodenv/eethijgenoeg,vandemachinale
nogniet,maarhijweetnietwiehethem zoukunnenleren.
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Andereboerenwetenhet zelfmisschienooknietgoed en
bijL.V.V.hebbenzehet tedruk,meenthij.
OndankszijngoedepositieindeJulianapolderwil
Darso tochlieveruitsluitend opzijneigenbedrijfwerken.
Wanneerhijeenperceelvan10hazoukunnenkrijgen,nam
hijdaarmeteenontslag.Wanneer eennieuwepolderwordtontgonnen zalhijeenaanvraagvoorpercelen indienen.Eerder
heeft 'ttoch geen zin.
Conclusie
OokalheeftDarsohierendaarinformatieingewonnen,hijdurft tochniet debeslissing tenemenzijn
methodevanverbouw inéénkeerdrastischtewijzigen.
Daarbij ishijsomszeerzuinig,zo ergdathetdewijsheid bedriegt.Tochzouhij,door eengoedevoorlichting
enbegeleiding, enmededoorzijneigenvaardigheden en
volledige lagere schoolopleiding eenmoderne landbouwer
kunnenworden.Maarzelfzalhijgeen contact zoekenmet
L.V.V.ambtenaren indepadischuurvanwiehijgeenhoge
dunkheeft.Metdemensenophetressortkantoor ookniet;
hijisbangdat diehet tedrukhebben.
5.2.CASE-STUDIES INDSBEDRIJFSGR00TTEKLAS3E4-6 HA
Case-studyno.6
Bedrijfsgrootteklasse:4-6 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder: Clarapolder
Gezin enwoning
Degezinssamenstelling isalsvolgt:
jaar,4klassenlageronderwijs.
Deboer,46
Zijnvrouw, 41jaar,2klassenlageronderwijs.
Zoon,
18 "
5
m de 5e klas
zit
Dochter,
15 "
ti
H 5e
ti
Zoon,
13 "
it
H
H 5e
Dochter,
11 "
H
n
H Ie
Zoon,
5 "
Zoon,
3 "
Zoon,
1 "
Hendrik Premcharan's oudstekinderen (tweedochters)
zijngetrouwd enwonen eldersindepolders.Zijnhuis
neuten enziet ernetjesuit.Ophet erf
staat ophoge
staan eenstenenkeuken, eenpadischuur eneengrote stal,
v/elkedateertuitdetijddathijnog schapenhad.Nu
staan erslechtstweeossenin.Dezedierengebruikt hij
omzijnossenkarvoort tetrekken.
DeClarapolder isniet zodicht bevolkt.Veelpercelenzijn ervanmensendie indeCorantijn-enVan
Drimmelenpolderwonen.Premcharan'swoning staat opeen
kruispunt;daarverzamelenzich 'savondsdemannenom
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dedingenvandedagtebespreken.Opdehoek staanookeen
grotewinkel eneenschool.Hijisoptweemanierennauwbij
deschoolbetrokken;hijwerkt eralsschoonmakermaarook
iseenvandeklassengehuisvest inderuimte onderzijn
huis,omdathet schoolgebouw tekleinis.
Het bedrijf
ToendeClarapolder 24jaargeledeningebruikwerdgenomenkreeg Premcharaneenperceelvan3hatoegewezen.Het
jaardaarop schonk zijnbuurmanhem zijnperceelvan3ha.
Deze6havormtnog steedshethelebedrijfsareaal.Overde
kwaliteit vanhet perceelisdeboertevreden;het iszo
vlakdatdirect inzaaienmogelijk is;demogelijkhedentot
irrigatie enlozingzijnookgoed.
Degrondbewerking laat Premcharandoor een loonwerker
uitvoeren.Hijblijft erwelkijkenhoedemanhetdoet,
maarhoefthemgeenaanwijzingentegeven.Hijlaatdroog
ploegen ennat eggen;uit ervaring ishemgeblekendat
daaropdebesteoogstvolgt.
Totnutoeheeft Premcharanaltijd Skkverbouwd.Bij
debibit strooit hijeenpaarkilo'skunstmest.Dit jaar
denkthijookdeovergeplante padi eenlichtebemestingte
geven.Herbicidenhoefthijniet tegebruiken.Doordathij
deoverplantmethode volgt,heeft het onkruid geringekans
omdekop optesteken.Hetweinigedat ergroeitwordtmet
dehanduitgetrokken.HCHisde enigemedicijndiehijnu
alzes jaartegen slakken enwantsengebruikt.Zonodiggaat
hijhetmet eenlepelverstuiven.
Depadiwordtmetde sikkelgeoogst;combinenvanSkk
zouhemteveelverliesgeven.Premcharan'svrouw enkinderen
helpenmee,maardaarenbovenmoethijnogarbeiderszien
tehuren (circa30mandagen)ombinnen eenredelijketijd
klaartekomen.Zijnzoonvan18jaarwerkt altijd inde
Julianapolder,zegthij.Nietlangnade oogstkandepadi
machinaalgedorstworden.Degedorste padi slaat Premcharan
inzijnschuuropenwacht totdeprijstot Sf.9,-à
Sf.10,-gestegen is.Ervindtwel enigeindrogingplaats,
maarditweegtniet optegendegestegenprijs.Dehandelaar
komtdepadithuisophalen.Vroegerheefthijeenspadiaan
hetDepartementvanEconomische Zakenverkocht,maarkreeg
toen, ondanksdatz'npadivan eerstekwaliteit was,maar
Sf.o,-perbaal.
Eentweederijstgewasheeft Premcharannognietverbouwd.
Volgenshemhebbenverleden jaarslechts enkeleboerenhet
voorhet eerstgeprobeerd.Hijdacht dat zoietsniet zoulukken enbegon erdusnietaan.
Contactmet devoorlichting
Een enkelekeergaat PremcharannaardeL.V.V.padischuuromzaaizaad tekopen,alszijneigenbewaardepadi
nietvoldoendekiemt.Dit jaarginghijernaartoemethet
planom edelraszaaizaad tekopen,maardatwastoenreeds
uitverkocht.Hijissindsvorig jaarlidvandebelangengroep,
maarditheefthemnoggeen enkelvoordeelopgeleverd.Ophet
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L.V.V.ressortkantoorishijnognooitgeweest.Demensen
vanL.V.V.komenalleen bijhemophet perceelvooreen
proefsnit,nooit omnaardepaditekijken enmethemte
praten.Premcharanmeent trouwensdathijgenoegweet
vandelandbouw engaat dusnergens ietsvragen,niet bij
L.V.V.,nochbijandereboeren. "Deboerenwetenallemaal
evenveelvandepadiverbouw."Uithetverderegesprek
blijkt echterdathijv/eldegelijkmet andere boerenover
delandbouw spreekt.Ookvindt hijdat L.V.V.zichinde
Clarapolder teweinigvanhaartaakkwijt enmeerbedrijfsbezoekenmoetgaanafleggen.
EnigewekengeledenhoordePremcharan overderadio
dat ereendemonstratie overhet bestrijdenvanslakken
zouv/ordengehouden.Hijiserechternietnaartoegegaan,omdathijhet tedrukhadmetbibit trekkenen
planten.Hijzouwelgraagwillenwetenwat ergezegd en
gedemonstreerd is,maartotnutoeheefthijbijniemand
enigenavraaggedaan.Deposteroverdebestrijdingsmiddelen opdewinkeltegenoverzijnhuisishemnog
niet opgevallen.Vroegerkwamderayonassistenthemwel
eenseenbrochure overdelandbouwbezorgen,diehij
meestallas,maarnuheefthijal eenhele tijdniets
meerontvangen.Op eenlandbouwtentoonstelling ishij
enkelemalengeweest.Hetwas erleuk,maardoorde
drukteheefthijmetniemandkunnenpraten enookniets
geleerd.
Premcharan isop geen vandegroterijstbedrijven
(zoalsdePrinsBernhardpolder)gaankijken.Hijiseen
beetjebang omdaarzomaar eensaantelopen.
Toekomstverwachtingen
Dit jaarzalPremcharanproberen eentweederijstgewasteverbouwen.Hijzaldan edelrasgaaninzaaien.
Welk rashijdanhetvolgend jaarzalnemenv/eethij
nogniet.
Negen jaargeledenheefthijbijhet commissariaat
eenaanvraag voormeergrond ingediend.Maartotnutoe
is erniet opgereageerd enhijdurft erniet opterugte
komen.Alshijdepadicultuurmet 6hakonuitbreiden,
zouhijveelnuthebbenvan eentrekkerdiehijvanplan
isaanteschaffen.Zouhijmeergrondkrijgendandie
6 ha,danzouhij "koeiengaankweken".Opdestalweide
isdatnietmogelijk: "daarzijnteveeltwee-envierbenigetijgers."
Premcharan'skinderenmogen zelfbeslissennaar
welke schoolzegaan enwat zelaterwillenworden.Hij
iswelvanmening datdegenedieopschoolgeweest isde
bestekansenkrijgt.Maar iemand die eeneigenrijstperceelheeft,metdaarbij eenbuitenbaanvanSf.3,-à
Sf.4,-perdag,hoeft ookgeenhongertelijden.
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Conclusie
Premcharaniseentamelijk conservatieve boer,diezich
lievernietwaagtaannieuwe enhenonbekendemethoden,zolanghijopdeoudemanierzijns inziensnogalleszinsredelijke opbrengstenkrijgt.Degroteafstand tussen zijnhuis
endeL.V.V.padischuur enhetressortkantoor is eenbelemmering inhet contactmet devoorlichting. Trouwenshet
initiatief isnognooit vanhemuitgegaan.Tenopzichtevan
detoekomstvanzijnkinderen staathijookvrijblijvend.
Case-studyno.7
Bedrijfsgrootteklasse:4-6 ha
Etnischeherkomst:Javaans
Polder: Corantijnpolder
Gezin enwoning
Degezinssamenstelling isalsvolgt:
Deboer,37jaar.
Zijnvrouw,33jaar.
Zoon,11 jaar,zit inde4eklasg.l.o.
Zoon, 7 jaar,zit inde1steklasg.l.o.
Dochter,5jaar,bezoekt defröbelschool.
Zoon,3jaar.
Zoon,2jaar.
Zijnmoeder,68 jaar.Dezewoont ineenhuisje opheterf.
Paimin enzijngezinwonenachterindeCorantijnpolder.
Enigemalenperdagpasseert ereenkleinebus,voormensen
die inNieuwNickerie inkopengaandoen.Dewoning isvanhet
modernetype enstaat ophogeneuten.
Het bedrijf
Hetareaalvan 5habestaatuit driepercelen.Twee
van li ha elk;liggendichtbijhuis.Hetderdevan2ha
ligt indeNannipolderop+ 1 5 kmafstand vandewoning.
De irrigatievandepercelen isgoed;hijvolgtde
waterkalender.Overdelozing heefthijookgeenklagen.
Hetheleareaalbebouwt deboernet padi.Achterop eenperceeliseenkleinegroentetuin. IndeNannipolderheeft
hijvroegerbacovengeprobeerd teverbouwen.Ditmislukte
doordat opdebuurpercelenpadi stond;door deverschillendewaterbehoeftenkwamen ermoeilijkheden.Paiminverbouwt
drieverschillende rijstrassen:debevolkingsrassen Skken
D U O indeCorantijnpolderenSML242indeNannipolder.
Tussendedrierassentredenvolgenshem betrekkelijk
geringe opbrengstverschillen op,welkevoornamelijkvanhet
weerafhankelijk zijn.Deboerbewaart eengedeeltevande
eigenoogstalszaaizaadvoorhetvolgend jaar.Deteruglopendekwaliteit vanzijn edelrasnooptehemdit jaar
nieuwzaaizaad tekopen.Alle zaaizaad bleek echter,zowel
bijL.V.V.,alsindeBernhardpolder,reedsuitverkocht te
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zijn.Toenheefthij,tegenzijnzin,van eenandereboer
hethemvreemdeSML56-5moetenkopen.Omtrent dekwaliteitvandit zaaizaadweethijniets.
Deboerlaat zijnpercelendoor eenloonwerker
ploegen.Het iszijn ervaring dat opdroogploegen een
betere oogstvolgtdan opeennattegrondbewerking.Hij
denkt eroverzijnpercelentelaten egaliseren.Door
hetuitblijvenvandedrogetijdkon erechterafgelopen
jaarnietsvankomen.DeuurprijsvandeL.V.V.graderis
zijnsinziensniet tehoog,geziendekwaliteitvanhet
werk.Maarhijvindthetv/clbezwaarlijk omcontantte
betalen.
Paimingeeft devoorkeuraanhet overplantenvan
bibit bovenhetdirect inzaaien,omdathijzichdanzekerdervoelt overdeopbrengst.Maargedwongen doorhet
tekort aanarbeiders ishijophetperceel inde
Nannipolder overgegaan ophet direct inzaaienvan edelrassen.DeNannipolderleent zichhiertoehetbest
omdat daar eerderwaterverstrektwordtdan inde
Corantijnpolder.Plaatsenwaarnietsisopgekomenworden
metbibit ingeboet.Hetvorigerijstseizoen gebruikte
hijkunstmest,nl. 200kgbij2ha edelras,50kgbij
li haD110.
BijdeSkkgeefthijalleenwat ophet bibitveld
enbijde slechtgroeiende rijstplanten.Deboergebruikt
HCH,Malathion enherbiciden.
Het oogstenwordt bijhemalvier jaarmachinaal
gedaan;hijvindthetvoordeliger enmakkelijker.De
geoogste padiwordtgedroogd, somsindezon,somsin
eendrogervanL.V.V.Depadiwordt daarop zo snelmogelijkverkocht;erzijncontantennodig omdegemaakte
schulden(bijdeVolksCredietBank f. 500,-eneenbedrag
bijdewinkelier)aftelossen.
Eentv/eederijstgewasheefthijnognietverbouwd.
Deverstrekking vanwaterbovenmaaiveld isnl.niet
zeker enwater inpompenàf.4,-/uurishemtekostbaar.
Deboerbezit eenstier entweekoeien dieinhet padiseizoen opdestalweideverblijven.Inzijnvrijetijd
gaathijgarnalenvangen,welkemedepolderbewoncrsvan
hemkopen.
Contactmetdevoorlichting
Paiminzegtdathijnietpreciesweetv/atdetaakvan
L.V.V.is.Hijdenktaanhetverkopenvanzaaizaad enhet
controlerenvandepadi.Veelzouechterbeter,envooral
snellerkunnengebeuren.HijgaatnaardeindeL.V.V.
padischuurgevestigdebelangengroep omkunstmest,medicijnen engereedschappen tekopen.Derayonassistent vroeg
hem enige jarengeleden omlid teworden.Deartikelen
koopt hijalshet zouitkomt ookwel eensindewinkel.
Ingevalvanproblemenm.b.t.dewatervoorziening, ziekten
enplagen inhetgewasgaat hijnaarhet L.V.V.ressortkantoor.Demensendaargevenadvies enwanneerhethen
ernstig lijktkomenzeookophet perceelkijken. Inde
planttijd komenhemonbekendemensen controleren ofeen
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iederwelvoldoendewaterkrijgt.Indebloeitijdkomtde
rayonassistent bijhemvragen ofhijookmoeilijkhedenheeft.
Samengaanzedanophetperceelkijken.Gedurendehet seizoen
ziet deboerhemnog eenkeeroftien.Somsrijdthijoverde
weg enkanhijaangeroepenv/orden,somsloopthijachter
langsdepercelen indeCorantijnpoldcrenkijkthoedepadi
erbijstaat.Of erindeNannipoldergecontroleerd wordt is
hemonbekend.Hijvermoedt datdevoorlichtersnietalleen
omhunlandbouwkundigekenniswordenaangesteld envraagtzich
afofzowelde juistemensenbijL.V.V.komen.Hemhebbenze
altijdgoedadviesgegeven,maartochheefthijdeindrukdat
HindostanensnellerwordengeholpendanJavanen.
Overdemonstraties ofvelddagen ishemnooit ietsverteld.Doorderadioworden delandbouwtentoonstelling ende
landbouwvergadering aangekondigd.Hetduurt enigetijdvoordathet berichtgoed tothemdoordringt,mededoordat deuitzendingvaakalleenmaar inhet Hindostaans is.Danishet
telaatvoordevergadering:detentoonstellingbezoekthij
nognet opdelaatstedag.Vanlandbouwvoorlichting viade
radioheefthijnooitgehoord. ZowelindeBernhardpolder,
alsinWageningen heefthij eensgekekenhoedaaropmachinale
wijzegewerktwordt.Het isalleenbijkijkengebleven,hij
heeft ernietmet iemandgesproken.
Onderdelandbouwerskenthijgeenmensendieop elkgebied eenvoorbeeld voorhem zijn.Welgaathij,wanneerhij
hoort dat ergensdepadihet zeergoed doet,erevenkijken
ensomsookwatpraten.Vanandereboerenheefthijzovier
jaargeledendevoordelenvanhet edelrasgehoord.Ook
maaktenzehemattent opmedicijnen enkunstmest.BijL.V.V.
heefthijnadergeïnformeerd naarhetgebruik endehoeveelheden.
Toekomstverwachting
Paiminzalproberenzijnkinderenzolangmogelijkop
schooltelatengaan."Dankunnenzelaterwerk buitende
landbouwvinden."Wanneer zenietnaarschoolwillenziet
hijdelandbouwals enigemogelijkheid.
Vanhethuidigebedrijfkanhijwel leven,maarecht
vooruitkomenniet.Daarvoorheefthijnaarzijnmening +15ha
extranodig.Eenoppervlaktevan 20hadenkthijwelte~~
kunnenbewerken,wanneerhijdanopafbetalihg eentrekker
zoukopen.
Conclusie
Dezemanheeft,vergelekenmetandere Javaanse boeren
eengroot bedrijf eneenmodernebedrijfsvoering.Zijnzwakke
financiële positie staat eenverdere expansieindeweg.
Delandbouw ziethijdanookniet alshet enigemiddelvan
bestaanvoorzijnkinderen.Mededoorzijnweinige contacten
metdevoorlichting, staathijtamelijk ambivalentt.o.v.
L.V.V.
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Case-studynr.8
Bedrijfsgrootteklasse:4-6ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:Paradise
Gezin enwoning
Hetgezinbestaatuit devolgendepersonen:
Deboer,42jaar,opleiding 3klassen lageronderwijs
Zijnvrouw,39jaar.
Zoon,24jaar,opleiding 6klassenlageronderwijs,
werkt opdeadministratievanhetvliegveld.
Schoondochter.
Zoon, 18 jaar, met 4 klassen lageronderwijs,is
werkzoiEkend.
Zoon, 17 jaar, met 3 klassen lageronderwijs,is
werkzoiekend.
Docht'er, 15jaar, in de6deklaslagereschool.
Zoon, 12 jaar, in de 4deklaslagereschool.
Daarenboven zijnernogvijfdochters entweezoons
inhuis.Het huis,waarindehelefamilie samenwoont,
staat ophogeneuten eniskortgeleden gemoderniseerd,
o.a.voorzienvan electra englazen shutters.Deverbouwing isuit eenhypotheekvanf. 2.000,-bekostigd.
Menwoont aan eenvandebelangrijkstewegen inde
dichtbevolkte dorpsgemeenteParadise.
Het bedrijf
2
Het perceelwaaropdewoning staat is40ketting.
Dehelftwordtmetrijst bebouwd;derest iserf,beplantmet citrus-enmanjabomen,waarondervarkensen
geitenrondscharrelen.Eenhalvcpkilometervandewoning
ligt eenperceelvan100ketting ,volledig voorrijstbouw.Delaatstedrie jaarheeftdeboernietsteklagengehad overirrigatie oflozing.Depercelenwaren
nietgoedvlak.BijL.V.V.vroeghijdrie jaargeleden
ofzemetdegradergeëgaliseerdkondenworden,maar
dezeverscheenmaarniet.Afgelopen jaarheefthijhet
door eenparticulierlaten egaliseren.Dezehad zijn
wieltrekkermet eendozerblad uitgerust.Deintroduktie
van edelras isdit jaartot 20ketting^beperktgebleven.
Opdeandere100ketting2 isSkkvolgensdetraditionele
wijze overgeplant.Daarheeftdegrondbewerking telaat
plaatsgevondenomnog tekunnen inzaaien,enRadjkoemar
vondhet trekkenvan edelrasbibit tezwaarwerk.Hij
vindt direct inzaaienveelmakkelijkerdanoverplanten,
maarisbangdatdeopbrengst lagerzalzijn.Kunstmest
gebruikt hijniet.Hijisvanmening dat zijnpadi
goedgenoeggroeit.Hijgebruikt geen onkruidverdelgers
omdatvolgenshem erweinig onkruid opzijnpercelenis.
Eerdergafhijechteralsredenomte egaliseren op,het
onkruid opdehogeplekkentedoenverminderen.
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Eendrietaljarengeledenheefthijlastgehadvan
wantsen,welkemet eenhemonbekendmiddelbestredenzijn.
Terbestrijding vanderupsenindebibitkoopthijineen
winkelHCH.
Totnutoeheefthijalleenmetdesikkelgeoogst.
Ongeveer eenweeknadeoogstwordt deopgehoopte padimachinaalgedorst.Eentweederijstgewasheefthijnognietverbouwd.Hijisvanplanom erdit jaarmeetebeginnen,hoewelhijnietweet oferwaterverstrekt zalworden. "Komt
ergeenwater,danhebbenweallemaalpechgehad",zegthij.
Contactmetdevoorlichting
Radjkocmargaatnaardepadischuurom20nodig,zaaizaad tekopen.Zijn eigenzaadkiemtvaak slecht zodathij
extrazaadmoetkopen.Familievanhemverbouwdealenige
jaren edelras enweeshem opdevoordelen.Nudepercelen
geëgaliseerd zijnishijbegonnenmetverbouwenvanedelras.
IndeschuurvanL.V.V.heefthijnietgevraagdwelke soort
hetbestevoorzijnbedrijfgeschiktwas.Demensen inde
schuurhebbenhem ooknietsuit eigenbewegingverteld,
zoalsb.v.overhetgebruikvankunstmest bijedelras.Een
drietal jarengeledenhadhijwantsen inzijnpadi.Hijis
toennaardepadischuurgegaan,waarmenhem eenbestrijdingsmiddelverkocht eneenmotorspuit verhuurde.Iemand
vanL.V.V.isooknognaarzijnperceelgekomenomhet
voor tedoen.
Eenmaalisdeboernaarhet L.V.V.ressortkantoorgeweest.Hijhadgehoord datmendaareenbetermiddeltegen
rupsenverkocht danhetHCHwat hijgebruikte.Maarhijheeft
hetmiddelniet gekregen.Uit zichzelfheeftnognooit
iemandvandevoorlichting eenbezoekaanzijnbedrijfgebracht.Ofdat bijanderelandbouwerswelgebeurt ishem
onbekend.Hijdenkt datambtenarenvanL.V.V.alleenkomen
als iemand acuteproblemenheeft.Haarzijnzeggenneemt
hijgeenmethodenvanandere landbouwersover.Erzijnwel
mensenbijwiehetbetergaat danbijhem,maardatligt
volgenshemaandekwaliteit vanhunpercelen enaande
watervoorziening. Somsvraagt hijaan eenanderhoediede
padiverbouwt,maarophetantwoord slaathijgeenacht.
Zovernamhijhet eenenanderoverkunstmest enmedicijnen,
maarhetfijneweethijernietvan.
Toekomstverwachting
Deboerdenkt indetoekomst zijnbedrijfopdezelfde
wijzetebewerkenalsnuhetgevalis.Tenzijhijde10ha
erbijkrijgt,waaromhijdeDistrictsCommissarisaltweemaal schriftelijk verzocht heeft.Danzouhijweldemoderne
methodengaanvolgen,zoalshijdietijdenshetvisseninde
PrinsBernhardpolderheeftgezien.BijL.V.V,zouhijdan
vragen ofzehemde juistewijzewillenuitleggen.

-37-

Conclusie
Demanmaakt eenweinigalerte indruk.Hijiszichvaak
niet bewust dathet indekleinebevolkingslandbouw anderskan,
Verneemthijietsovernieuwemethoden,danishijnogmaar
zeerweinig geïnteresseerd.Uitzichzelfmaakt hijgeen
contactmet devoorlichting.Wanneerdoordevoorlichting
geen contactmethemwordtgemaakt,zalhijnog lang inzijn
isolement blijven.
Case-studyno.9
Bedrijfsgrootteklasse:4-6 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder: Corantijnpolder
Gezin enwoning
Hetgezinbestaatuit devolgendepersonen:
Deboer,55 jaar,niet opschoolgeweest.
Zoon,18 jaar,tot enmet de4deklasopdelagere school
geweest.
Zoon,13 jaar,tot enmet de4deklasopdelagere school
geweest.
Dochter,11 jaar,inde4deklas.
Dochter,10jaar,inde4deklas.
Zoon,8jaar,inde2deklas.
DevrouwvanDcwbalak isvijf jaargeledenoverleden.
Deoudstevierkinderen,driezoons eneendochter,zijn
getrouwd.Zijnzoonvan18 jaarkanalvier jaarnietmeer
meewerken.Hijheeft zeerzwakkebenen,waarhijnauwelijks
opkan staan.Dezoonvan13 jaarhelpt zijnvaderaleen
paarjaar.
Teraanvullingvanzijn inkomendrijft Dcwbalak een
handel inzemelen.Ditwerkneemt enkeledagenperweek in
beslag.VroegerheefthijopdeplantageWaterloo enin
Wageningengewerkt.
Zijnhuis is negen jaaroud.Het isruim,maarmaaktde
indruknooitvoltooid tezijn.Demeubilering isuiterseenvoudig enbestaatuit eenpaarbeddenendrierechtestoelen.Hethuisstaataan eendichtbehouwde polderserie.In
debuurt staan enigescholen,eenHindoetempel,eenbioscoop
eneenpaarwinkels.DeverbindingenmetNieuwNickeriezijn
goed.
Het bedrijf
Degroottevanhetbedrijf is7fha ' ) . Het perceelin
deCorantijnpolderwaaropdewoning staat is1-|ha.Deoverige
')Daartijdenshet eerste onderzoek eenbedrijfsgroottevan
6 hawa3opgegeven enhet bedrijfquatypeniet indegrootteklasse8-20 hapast,ishet indemiddenklasse opgenomen.
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6 haliggen indeClarapolder.Ophet erfstaanvruchtbomen
enerwordtgroentevoor eigengebruikgeteelt.Hetpaard
endevarkensmoetendaarookhunvoedselzientevinden.De
tweekoeien entwee stierenverblijvenmeestal opdestalweide.
IndeClarapolderkanhijvoldoendewaterkrijgen en
lozen.IndeCorantijnpoldermoet L.V.V.altijd pompenvoor
eenaantalhooggelegen percelen,waaronderhetzijne.
Mededelingen omtrent dewaterkalenderverneemt hijvanzijn
buurman,die eenradiobezit.Degrondwordt door eenloonwerkergeploegd.Bijvoorkeurdroog;dantreedt ereen
betereverkruimelingop.
Hetafgelopen seizoenheefthijindeCorantijnpolder
1haSkkgeplant,indeClarapolderop3haSML242;op
3ha iserSML242direct ingezaaid.Kunstmest heefthij
nognooitgebruikt.V/eldenkthijeroverhetkomende jaar
ermeetebeginnen,omdat degrond armerwordt.Dewbalak
gebruikt geenherbiciden,zoalszijnbuurmanaldrie jaar
doet.Dooroverteplantenkanhijdeonkruidengoedonderdrukken.Een jaargeledenheeft hijeenkeerHCHtegende
rupsen "gezet".Hijkochthet ineenwinkel,omdat inde
padischuurallesuitverkochtwas.
Deoogst isnog altijdmet dehand binnengehaald.Hywildehethet afgelopen jaarmet eencombinelatendoen,maar
dezewastedrukbezet.Overdeoogstarbeiders ishijniet
tevreden,dezesneden ookderoderijstmeeaf.Hetdorsen
gebeurtmet eendorsmachine,kortnadeoogst.Depadi
wordtwanneernodig indezongedroogd envoorhetgrootste
deel (170vande240balen)directverkocht aan eenhandelaar.
Deresterende 70balenzijnvoorzaaizaad, eigen consumptie
enincidenteleverkoopbestemd.Deboerverbouwtniet,zoals
veleanderenindepolder,eentweedegewas.Eentrekker
voordegrondbewerking isindieperiodemoeilijk tekrijgen, endewaterverstrekking istegering.Dit jaarheeft
hijniet,zoalsvroeger,krediet bijdeVolksCredietBank
behoevenoptenemenomvoorhetploegen,planten enoogsten
tekunnenbetalen.
Contactmetdevoorlichting
Ongeveer eenmaal indedrie jaarkomt Dewbalak inde
padischuur.Danmoethijnieuwzaaizaadkopenomdatdekwaliteitvanzijneigenprodukt teveelgedaald is.Vorig jaar
heefthijvoorhet eerst edelrasgekocht.Bijburenhad hij
hetalgezien enindeschuurverteldemen erookweerover.
Ondanksdathijvanmening isdat Skkdebestepadisoortis
die erbestaat,gaathijdoormetdeverbouwvanedelras.
OphetL.V.V.kantoorishijnognooitgeweest.Heefthij
problemenm.b.t.hetgewasofwater,danwaarschuwt hijde
bestuursopzichter.
Viertotvijfmaalperseizoenwordt ereenbedrijfsbezoek bijhemafgelegd.Devoorlichterbekijkt danhet
perceel envertelthoe ergezaaid,bemest enbestredendient
teworden.Deboerluistertwelmetbelangstelling,maar
hijpastdezenieuwighedenniet toe. "Ikvindmijneigen
methodenwelzogoed."Nuderayonassistent hemdooreen

-39-

vergelijkende proefheeft aangetoond dathetgebruikvan
kunstmest lonend is,denkt hijeroverhettegaangebruiken.Dit isvijftien jaarnadathijmet ditmiddel
inWageningenkennisheeftgemaakt.Slechtsongeveer
éénderdevandeduurvanhet bezoekwordt erover
landbouwkundige onderwerpengesproken;derestvande
tijdwordtvaakaandepolitiek besteed. Devoorlichterskomenbijsommige boerenvakerdanbijanderen,
v/atindeopbrengsten ooktemerkenis.Dewbalakgaat
nietnaarhentoeomaandeweet tekomenwat zijhebben
gezegd.Ofzemoeten ereenechtproefveldje aangelegd
hebben.Afgelopen jaariserindeCorantijnpoldergedemonstreerd hoe ergeploegd,geëgd engeplantmoetworden.
"Zoalshet ook eensopeenfilmtezienisgeweest,met
veelmachines enallespreciesoptijd."Zokanhijhet
nietnadoen.Dewbalak isvanmening dat,gezienhet
geringeaantalmensenopzo'ndemonstratie,ofopeen
landbouwvergadering, demensenvantegenwoordig niet
beter enharderwillenwerken ommeerteverdienen.
"Zewillenalleenmaarmeervrijetijd."
Sinds1953» toenhijinWageningenwerkte,ishijniet
meeropeengroot landbouwbedrijfgeweest,om daar
overdemodernelandbouwmethodenteinformeren.Eenenkelemaalverneemt hijminofmeertoevallig ietsvan
eenandere landbouwerovereennieuwemethodeofeen
nieuwmiddel.Vandebelangengroep ishijgeenlid;
menheeft hemhet lidmaatschapnooitaangeboden,nochde
eventuelevoordelenuitgelegd.
Toekomstverwachtingen
Dewbalakheeftnognooit diepnagedachtwathijmet
zijnbedrijfaanmeet.Hijzelf isnietmeervanplan
veelteveranderen.Maaralszijnzoonhem lateropwil
volgendanmoet,omhem eengoed inkomenteverschaffen,
het bedrijfmet 15à20hauitgebreid enmachinaalbewerktworden.Hoezo'nmodernisering financieelmogelijk
gemaaktmoetwordenweet demanniet.
Conclusie
Dit iseenboerdiewelkennismaaktmetnieuwe
rijstbouwmethoden,maarmoeilijkbijzichzelfkanoverleggenwelkewerkwijzedemeestgeschiktevoorzijn
bedrijf is.Beslissingenm.b.t.debedrijfsvoering worden
vaakniet bewustgenomen.Demeewerkende zoonisnog te
jongomookmaareendeelvanhet bedrijfteleidenen
omzijnvadersideeën,zohijdieheeft,telatendoorwerken,
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5.3.CASE-STUDIES IIIDEBEDRIJFSGR00TTEKLA3SE8-20ha
Case-studyno.10
Bedrijfsgrootteklasse:8-20 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:Hamptoncourtpolder
Gezin enwoning
Tothetgezinbehoren:
Deboer,37jaar,opleiding t/ra5eklaslagereschool.
Zijnvrouw,29jaar, "
" 6e "
"
"
Zoon,11jaar,zit inde4eklaslagereschool.
Dochter,8 jaar," " "2e "
»
»
Zoon,4jaar.
Dochter,2-g-jaar.
HetgezinSardjoepersad v/oontindeHajuptoncourtpolder,
dichtbijeenkruising vanwegen.Erstaantweewinkels,
eenschool eneenL.V.V.padischuur.Deverbindingenmet
NieuwNickerie enerzijds endeGroot Henarpolder enWageningen
anderzijdszijngoed.Eénmaalperweekgaat demanmetzijn
vrouwperbusnaardeVestiging ominkopentedoen.Dewoning
isoud, het dak lekt,maarziet ernetjesuit.Deboeris
vanplan eennieuwewoning telatenbouwen.
Hetbedrijf
Hettotale oppervlakvanhetbedrijf is287ketting2.De
helft daarvanheefthijvanzijnbroergehuurd,diein
Paramaribowoont.Depercelen liggenrondomhethuis.Ongeveer225ketting2wordtmetpadibebouwd. Op42ketting2groeit
eenvanL.V.V.gekregen speciale soortgras,waarophij3
koeien en8stuks jongveehoudt.Bijgebrekaangrasmoeten
dedierennaardestalweide,maarhebbenhet daarnietveel
beter. "Destalweide is eenkoeienbegraafplaatsen geen
koeienbewaarplaats."
Sardjoepersad vindt dathijnietvoldoendewaterkrijgt
opzijnpercelen.Erisindehoofdirrigatieleiding voldoendewater,maarvolgenshemgeeft L.V.V.hetwaterschapsbestuur opdracht omdekokersgesloten tehouden.Een enkele
maalmoethijmet eenvanL.V.V.gehuurde Vadinipomp eneen
eldersgehuurdetrekkerwaterophetperceelpompen.Lozen
kanhijvoldoende,maarhetwordt tijddatdeleidingweer
eenswordt opgehaald.
Depercelenwordendoor eenloonwerkergeploegd.Maar
Sardjoepersad bepaalthoehijdevorenmoet trekken enmet
welke snelheid hijmoet rijden.Somsneemthijdebediening
vandetrekkergeheelover.Nahetploegen,dat,alshetweer
het eventoelaat,droogmoetgebeuren,volgt eennatte
bewerkingwaarbijmetbehulpvan eenachterdetrekker
bevestigdeplankdegrond enigszinsgeëgaliseerdwordt.
Hetafgelopen seizoenheefthij117ketting2Temerin,
40ketting2 SML56-5en38ketting2 Skkverbouwd.Het edelras
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wordt direct ingezaaid.Devoornaamste redenomedelras
teverbouwen isdathetgemakkelijk machinaalgeoogst
kanworden.Kunstmest gebruikt hijal een jaarofvijf.
Ieder jaarheefthijdehoeveelheid opgevoerd.Afgelopen
jaarwashetnog 400kg.Voordit jaarheefthijeenton
besteld.Sardjoepersad nam een jaarofviergeleden
bijzichzelf opeenperceel eenproefmetherbiciden.Hij
gebruikt devolgende insecticiden:HCH,Malathion enDDT.
Graagwilhijookanderegebruiken,o.a.PCPomdatde
insecten enslakkenresistentwordentegendeoude
middelen.Per jaarbesteedt hijindepadischuurvoor
Sf.100,-aanmedicijnen.
Deboerverkoopt depadi,zo'n300à 350balen,
in één keer.Eerstgaathijhierendaarinformerenwie
dehoogsteprijsgeeft.SomsisditbijEconomische
Zaken,alismenmet dekeuringwellastig.Hijslaat
depadiniet opomhogereprijzenaftewachten,want hij
kanhetniet dichtbijlatendrogen.Voor eigenconsumptie,
zaaizaad e.d.bewaart hij50balen.
Contactmet devoorlichting
Sardjoepersad meent dathetdetaakvanL.V.V.is
uit tezoekenwaarmeedeboerenhunvoordeelkunnendoen
enditaanhendoortegeven.Vaakkomthijindepadischuur,inhet seizoenweldriemaalpermaand.Dankoopt
hijzaaizaad,kunstmest,medicijnenofgereedschappen,of
vraagt advies overdelandbouw.Daarhoordehijvoorhet
eerst overbestrijdingsmiddelen,kunstmest enedelras.Is
indepadischuurvanHamptoncourt hetbenodigdeuitverkocht,dangaathijnaardie indeHenarpolder,ofhij
koopt het ineenwinkel.
Bijgroteproblemengaat Sardjoepersad naarhetL.V.V.
ressortkantoor.Somsalleen,ensomsineendelegatie,
alshet eenalgemeenprobleem betreft.Hetgaathierom een
slechte lozing, "wanneerdezeopgehaaldwordt,moet er
naastmeteen eentrekkerdarageconstrueerd worden",iszijn
mening.Hijisbereid daarvoor eenhogerewaterschapsheffing tebetalen.Ofzegaanomtepleitenvoorde
vestiging van eendrogervanL.V.V.inde oostelijke
polders.Dit isvroegerinvergaderingen indepadischuur
doordevoormaligeressortleiderbeloofd.Hijkentde
mensenvanL.V.V.,maarkennissen zijnhet niet:"Daarvoor
blijvenzemeestaltekort inhetdistrict."Uit zichzelf
komt ernooit iemandvanL.V.V.ophetbedrijfvandeboer
kijken, ofhet isvoor eenproefsnit ofareaalopname.
Wanneerhijzenodigheeftmoethijom eenbezoekgaan
vragen.
Het liefstheeft Sardjoepersad eenvoorlichterdie
goedkanuitleggen.Voordoenkosthemveelteveeltijd.
Devoorlichtermoetuithetdistrict afkomstig zijn,dan
zaldemandeproblemenbeterbegrijpen enHindikunnen
spreken.Ofdevoorlichterzichwelofniet actiefmetde
politiek bemoeit,laat hemkoud;zijnstandpunt istoch
niet teveranderen.
Vanandereboeren inzijnomgeving leert Sardjoepersad
niet zoveel.Demeestenpassendebewerkingenniet op

- 42-

tijd toe enkomennadeplanttijdnogmaarzelden ophun
percelen.Welleerthijhet eenenandervan eenpaar
vriendendie eenbedrijf indemiddenstandspolderhebhen.
Dezelegdenhemhaarfijndetechniekvanhet inzaaienuit•
enhetdaarbijbehorendenat-endroogleggenvanhetperceel.
Ookverteldenzehemhoegrootdekunstmestgift moetzijn
eninhoeveelmalendezetoegediendmoetworden.Medeop
hunaanradenhebbenvijfboeren,waaronderhij,besloten
gezamenlijk 5tonkunstmest tebestellenbijC.Kersten&Co.
Bijzo'nhoeveelheid isdeprijsnogmaarSf.10,50perzak.
Bijdebelangengroep ishet Sf.12,50perzak.Sardjoepersad
islidvandebelangengroep,maaromdathetbestuurniets
doet,betaalthijgeen contributiemeer.Hijkrijgtnog
weldegebruikelijkekortingen.
Vroegerheeft hijeenseenbrochure overdelandbouw
gekregen.Diewastweetalig,Hindi enNederlands.Vanallerleionderwerpenwerden erinbehandeld.Helaashebbende
kinderenhemverscheurd.Heellanggeledenheefthijbijde
kermis eenlandbouwtentoonstellinggezien,maarhijheeft
daarnietsopgestoken.Zijnvrouw enhijzijnook eensmet
eenvelddagnaardebacovenpoldergeweest.Hetwasinteressant,maarhijziet erniets inomzelfbacoven tegaanverbouwen.Eendemonstratie iserwel eensgeweest,maarhij
hadhettedruk omtegaankijken.Landbouwvergaderingenzijn
eronderde laatsteressortleidernietmeergehouden.
Sardjoepersad luistert 'savondsvaaknaarderadio endan
hoorthijookwel eenseenpraatje overdelandbouw.Onderwerpenwaren:veeteelt,specialegrassen,het zettenvan
omheiningen,kwekenvan citrus e.d.
Sardjoepersad isvanmening datopdevolgendepunten
dedienstverleningaandeboerenverbeterdmoetworden:
a. Lesgeven,b.v.indepadischuur.Vooraldenieuwerijstbouwmethodenmoetenuitputtendbehandeldworden.
b.Devoorlichtersmoetenookuit eigenbeweging enniet
alleen opverzoek,opdebedrijvenkomenomdepadite
bekijken enaanwijzingentegeven.
c.Ermoet optijdwaterverstrektworden.
d.Depadikeuring vanEconomische Zakenmoet vergemakkelijkt
worden.
e.Ermoetenmeer enopeenvoudigerwijzepompen enspuiten
verhuurdworden.
f.Ermoet eenechteveeartskomen.
Toekomstverwachtingen
Het isSardjoepersad'sbedoeling zijnkinderen zoveel
mogelijk telatenleren.Dankunnen zelater,wanneer er
misschiengeentoekomstmeerindelandbouwzouzitten,een
goedanderberoepkiezen,zoalspolitieman,ambtenaar,of
wanneer ergeld zouzijn,handelaar.Helaaszitzijnzoon
op schoolmaarwat tesuffen,metzijndochtergaathettot
nutoebeter.
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Voor eengoedbestaan indelandbouw isnaarzijn
mening eenarear-1van50hanodig.Zelfheefthijbijde
vorigeministervanL.V.V.eenaanvraag ingediend om
eenstuklandvan100ha,dichtbijCoronietemogeninpolderen.Door eenlandmeterheefthijvoorSf.60,eenkaart vanhetgebied latenmaken,welkekaarthijde
aanvraag isgevoegd.Tot ophedenheefthijechtergeen
antwoord gekregen.Ophet ogenblik ishijvanplaneerst
eennieuwhuistelatenbouwen.Ditzaluit eenhypotheek
bekostigd moetenworden.Wanneerdatafgelost is,wil
hijeentrekkerkopen.
Conclusie
Sardjoepersad is eenbijzonderactiefman.Hij
verzamelt overal informatie overmogelijkeverbeteringen
enbeproeft dehemaanbevolenmiddelen ophunwerking.
Ookopandergebied,o.a. indepolitiek eninhetwaterschapbehoorthijtotdemensen dievooraan lopen.Hij
iseenvandeweinige landbouwers,dieduidelijke punten
aangeeft,waardoordevoorlichtingsdienst verbeterdkan
worden.
Hijheeftplannengemaakt omeengroot bedrijfte
stichten.Maarzijneigengeringefinanciëlefondsenzijn
m.i.meerdeoorzaakdat zenietuitgevoerdworden,dande
onwelwillendehouding vanhetGouvernement,zoalshijbeweert.
Case-studyno.11
Bedrijfsgrootteklasse:8-20ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:Corantijnpolder
Gezin enwoning
HetgezinvanRadjkoemarbestaatuit devolgende
personen:
Deboer,50jaar,opleiding 2jaarlagereschool.
Zijnvrouw,44 jaar,opleiding 2jaarlagereschool.
Zijnmoeder,75jaar.
Zoon,22jaar.
Schoondochter.
Zoon,20jaar.
Schoondochter.
Zoon,13 jaar,zit inde 1steklasvandeUlo.
Danzijnernogvier jongerekinderen:3zoons
en1dochter.DriezoonsvanRadjkoemarwonen inWageningen,
éénismiddenstandsboer,deanderetweezijndaarvoorin
opleiding.VroegerhebbenzealsarbeiderbijdeStichting
Machinale Landbouwgewerkt.Detweezoonsdiethuismeewerken,willen,zodraze26jaarzijn,ookvoor eenmiddenstandsbedrijfinaanmerkingkomen.
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DewoningvanRadjkoemar staatniet inzo'ndichtbevolkt deelvandepolder,maarlangsdewegdiedeverbindingtussendeoudepolders endeNannipoldervormt.Aan
hettypederhuizenlangsdezepolderserie isduidelijkte
ziendathiergroteboerenwonen.
Hetbedrijf
Radjkoemarisvroegerbegonnenmet eenperceelvan
25ketting2indeVanDrimmelenpolder,dathijvanzijn
vadergeërfdhad.Indeloopdertijdenheefthijhetvoortdurenduitgebreid met 60ketting^indeCorantijnpolder,
tweepercelenvan140ketting2 en70ketting2 indeClarapolder (op+8kmafstandvanzijnhuis), enmet 100ketting^
indeNannipolder (op+12kmafstand).Twee jaargeleden
kochthijnog750kettihg2aandeNickerierivier,30km
stroomopwaartsgelegen.
Delaatstetwee jaarheefthijgeenmoeilijkhedenmet
dewatervoorzieningindebevolkingspoldersgehad.Het
perceelaandeBovenNickerierivier ligt ineenonbewoond
gebied enookhijzelfkomt ermaarzelden.Het isingepolderdmaarheeftgeenmogelijkheid tot irrigatie.Eenvan
detweepercelen indeClarapolder isergoneffen.Hetis
al eenseenkeergegraderd,maarhet isnognietvlakgenoeg.Voor eentweedebewerking heeftRadjkoemardegrader
vanL.V.V.nognietkunnenkrijgen.Degrondbewerkingverrichthijmet zijneigentrekker.Achttien jaargeleden
kochthijals eenvande eersteboeren eentrekker.
Opallepercelenverbouwt Radjkoemaruitsluitendrijst.
Ophet oneffenperceelinde Clarapolderwordt Skkgeplant,
opalleanderepercelenwordt edelrasingezaaid.Sindsdrie
jaargebruikt hijkunstmest.De eerstekeer6zakkenvoor
9 ha,maardelaatstekeer2zakkenperha,verdeeld over
tweegiften.Al een jaarofvierbestrijdt Radjkoemaronkruiden tussendepadimet 2,4D enSurcapur.Insectenen
rupsenprobeert hijmet Indrine,MultiparathionenHCHte
verdelgen.
InI963heefthijvoor f. 3.000,-eentweedehands
combinevandeStichting Machinale Landbouw overgenomen.
Hijvindthetwerkenmet eencombineveelgemakkelijker,dan
zoveelarbeiderstemoetenhuren.Nuishijineenpaar
dagenmetdeheleoogstklaar.In1965kochthijnog een
dergelijke combine.Vandeoudste sloopthijnuaf entoe
eenonderdeelomdeandere ermeeterepareren.Degeoogste
padiwordt regelrecht vanafhet perceelaan eenpelmolenaar
verkocht.Diemankomthetzelfophalen enzorgt ookdathet
gedroogdwordt.
Sindstwee jaarverbouwthijop eendeelvanzijnpercelen eentweederijstgewas.Hetwaterinde irrigatieleiding
bereikt echternietzo'npeildatallepercelenbevloeid
kunnenworden.Wanneer ernietvoldoenderegenvaltmoet er
duswateropdepercelengepomptv/orden.Ditgebeurt gemiddeld
tweekeerpermaand,gedurendevieruurperha.Depomphuurt
hijbijL.V.V.
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Contactmet devoor1ichting
Radjkoemargaatnaardepadischuur omzaaizaad te
kopen.Niet ieder jaarheefthijnieuwzaadnodig,en
somskoopthijookwel eenszaaizaad van eenandereboer.
Dit jaarkonhijmaar 250kgzaaizaad indepadischuur
kopen.Dat isvoorhemveelteweinig,daarommoest hij
indeBernhardpolder bijgaankopen.Kunstmest enmedicijnenkoopt hijook indeschuur.Maarvaak brengenzijn
zoonsuitWageningennieuwe,krachtiger (engevaarlijker)
medicijnenvoorhemmee.
Y/anneerRadjkoemarproblemenheeftm.b.t.hetwater,
ofietsbizondersgedaanwilkrijgen,gaathijnaarhet
L.V.V.kantoor.Daarvraagt hijderessortleiderte
spreken,want dezekanhemhet best enhet snelsthelpen.
Vroegerkendehijdefunctiesvandeambtenaren,maarde
laatste tijdzijn erveeloverplaatsingengeweest.Bij
hemkomtnooit iemandvanL.V.V.ophet bedrijf.Ofdat
bijanderenwelhetgeval isenmenbijhem om eenof
andereredennietkomt,ishemonbekend.OverdeambtenarenvanL.V.V.heeft Radjkoemaroverigensniette
klagen;hunlandbouwkundigekennis isgoed enzegedragen
zichcorrect.Welishijvanmeningdatdemensenvan
L.V.V.nogmeervandelandbouwmoetenleren,ookbuitenslands endanhunverworvenkennisaande landbouwers
moeten overdragen.Als eenmogelijk voorlichtingsmiddel ziet
hijdenieuwsbladen.Wanneer erbrochures overdelandbouwkomen,wilhijerdaargraag eenvanhebben.Hindi
kanhijzelflezen;Nederlands zouéénvanzijnkinderen
voorhemvertalen.Eenvoorlichtingsgesprek voert hijhet
liefst inhetHindi,eventueelinhetSurinaams;
Nederlands begrijpthijniet voldoende.Hetliefstheeft
hijeenvoorlichterdiegoedkanvoordoen;alsdemensen
hethemalleenmaaruitleggenbegrijpt hijhetniet voldoende.Eenvoorlichtermoetuit het district zelfafkomstig zijn;danzalhijdeproblemenvandeboeren
beterbegrijpen.Metdepolitiekmoet zo iemand zichniet
bemoeien;dat stoortalleenmaarhet voorlichtingsgesprek.
Bijnaalle informatie overnieuwe landbouwmethoden
heefthijvanzijnzoonsindemiddenstandspolder in
Wageningengekregen.Vaakgaat RadjkoemarnaarWageningen
toe omzijnzoonswat tehelpen enzoziet hijdenieuwe
methoden indepraktijk toegepast.Metandere landbouwers
indepolderpraat Radjkoemarwel eenswat,maarvanhen
leerthijniets enhijheeft ookniethet ideedatze
watvanhemleren. "Erisonderlingmaarweinigverschil."
Op eenlandbouwtentoonstelling ishijwel eensgeweest,maardelaatste jarenwordendievolgenshemniet
meergehouden.Van eenvergadering ofdemonstratie heeft
hijnognooitgehoord. Toendebelangengroepwerd opgericht
heeft derayonassistent hemgevraagd bijdevergadering
aanwezig tezijn.Hijheeft toenf.2,-/hainleggeld
betaald; sindsdiennietsmeer.Opverschillende artikelen
krijgthijkorting.
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Toekomstverwachtingen
Radjkocmarvindt landbouwer eenfijnberoep; "danben
jevolledig eigenbaas."Maarvooreengoed bestaan istoch
wel eenbedrijfvandeomvangvaneenmiddenstandsbedrijf
nodig.Radjkoemarzegtdat ervroegerwelpercelentekoop
waren,maartoenhadhijgeengeld.Ennuisdesituatie
andersom.Bip'deMinistervanOpbouwheefthijeensineen
briefom20a 30hagrondverzocht,medemethetoogopde
toekomstvanzijnzoons.Hijheeft hieropgeenantwoordgekregen.
Conclusie
Dit iseenmandiealvroeg op eigenkracht zijnbedrijf
begontevergroten enals eendereerstendemachinale
rijstbouwging beoefenen.Doordat zijnzoonsopdemiddenstandsbedrijven zijngaanwerken,heeft hijweernieuwe
impulsen totverderemoderniseringvanzijnbedrijfgekregen.
Metdevoorlichtingsdienst heefthijdaarentegenweinig
contact.
DebewerkingvanhetperceelaandeBovenNickerierivieristotnutoeniet ergsuccesvolgeweest.Hetligt
teverweg om erintensiefaandacht aantebesteden.
Case-studyno.12
Bedrijfsgrootteklasse:8-20 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:Paradise
Gezin enwoning
HetgezinAnatram bestaatuit:
Deboer,41 jaar,lagere schoolgeheeldoorlopen.
Zijnvrouw,39jaar,5jaarlagereschool.
Zoon,22jaar,studeertaandeAlgemeneMiddelbareSchool.
Zoon,18jaar,5jaarlagereschool.
Zoon, 2jaar.
Zoon,10maanden.
AanhethuisvanAnatram isteziendat erdelaatste
jarennochvanbinnen,nochvanbuiten ietsaangedaanis.
Het iseengroothuisophogeneuten,gebouwd ineentypisch
Hindostaanse stijl.Het staataan eensmallezandweg,iets
achterhetdichtstbevolkte deelvanParadise enisinde
regentijd alleentevoet bereikbaar.DeplantageWaterloo,
ligt op+5kmafstand vanzijnhuis.Wanneerhijhetniet
zeerdruk"heeftmetdepadiverbouw,werkt deboerdaarals
voormanvan eenploegarbeiders.
Hetbedrijf
Anatramheeft zijngrondbezit indeloopvantwintig
jaaruitgebreid van60ketting«?tot 200ketting .Daarvan
ligt135ketting^achterzijnhuis en65ketting^op1km
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afstand.Dezegrondenheefthijvanhet Gouvernement in
huur.Toenhijdezepercelenverkreegheefthijaande
vorigehuurder eenbedragmoetenbetalenbijnanetzo
hoogalsbijgrond in erfpacht.Eénperceel istamelijk
hooggelegen endaardoormoeilijk tebevloeien.De
perceeldammenlatenwaterdoor,opdezewijzeverliest
deboerwelveelvanzijnmetmoeiteverkregenwater.De
lozingwordt belemmerd doordeindeleiding gebouwde
bruggehoofden,ietswat officieelverboden is.Dehelft
vandepercelen isgeëgaliseerd door eenloonwerker.
Dezelfdemanverricht ookdegrondbewerkingbijhem.
Ditmoet bijvoorkeurdrooggebeuren,danwordt degrond
nl. luchtiger enbrosser,waarna depadibetergroeit.
Hetvorige jaarheeft deboer152ketting2edelras,
en42ketting^Skkverbouwd.DeSkk eneendeelvanhet
edelraswerden overgeplant.Bijdebibitvanhet edelras
heeft hij10kgkunstmest gestrooid,v/atdeuittrekbaarheid bevorderde.Omonkruiden enrupsen indepadite
verdelgenkoopt hijherbiciden enHCH, indepadischuur.
TotnutoeheeftAnatrammetdehandgeoogst.Daarvoor
moethijveelarbeidskrachtenvanbuitenaantrekken.Hij
beloont zemet Sf.3,-perdag,ofgaat laterbijhen
eendagwerken.Nadeoogstwordt erzo snelmogelijk
gedorst.Dehelftvandeproduktie (+200balen)wordt
danverkocht omgemaakte schuldenaftelossen.Derest
verkoopt hijlater,wanneerdeprijzengestegenzijn.
Dertig balenSkkbewaarthijvoor eigenconsumptie.
Omdatdewatertoevoer inhetnaseizoenonvoldoende is
kanhijgeentweedegewasverbouwen.
Anatram*sveestapelbestaatuitdriekoeien,twee
stieren endriekalveren.Normaalverblijvendezedieren
opde stalweide.Alleenals eenkoemoetkalven^haalt
hijhaaropenplaatst haarbijdeschapen engeitenophet
erf.
Contactmetdevoorlichting
DeboerzietalstaakvanL.V.V.hetverkopenvan
zaaipadi enhetgevenvanvoorlichting. Hijheeft over
devoorlichtingsdienst nietsteklagen;de laatste jaren
vindt hijdiesterkuitgebreid.Dehoeveelheid zaaizaad
diezeverstrekken isechterveeltegering enhijkreeg
hetniet tijdiggenoeg.HijishiervoornaarhetL.V.V.
kantoorgeweest,maarzijnwensenzijn slechtsgedeeltelijk ingewilligd.Anatram'szwagerisvoormanbijL.V.V.
ineenanderrayon.Dezekomtv/eleensopbezoek,maar
heeftweinig op-ofaanmerkingen overAnatram'slandbouwmethoden.Hijgaatnaardepadischuur omzaaizaad,medicijnen enkunstmest tekopen.Hijvraagt danaandemensen
opzijnperceeltewillenvoordoen,hoehetmiddelgebruikt
moetworden.Meestaldoenzedat ook.Inde schuurverteldemenhem overhetgunstig effectvankunstmest op
edelrassen,waarophijbeslotenheeft datdit jaareens
teproberen.Een jaaroftiengeledenheeft hijopaanradenvanzijnzwagerkunstmest gestrooid bijSkk en D U O
maardathaaldenietsuit.
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Hijzagvier jaargeleden eenboerinzijnbuurtwerken
metherbiciden.Dezemanbehoortaltijd totde eersten,die
nieuwevindingen toepassen.Toenhijinformeerde watdit
voor eenmiddelwas,verv;eesdezeboerhemnaarL.V.V..Het
gebruikvanHCHwerdhem een jaarofzesgeledenopdemarkt
inNieuwNickerieuitgelegd.DemedicijnenkooptAnatram bij
voorkeur indepadischuur,omdat dekwaliteit daarbeteris
danindewinkel. "Maarniet altijdhebben zehet invoorraad."
Uitzichzelfkomendevoorlichterszo'nviermaalper
seizoenopzijnbedrijf.Ishijdanthuis,danloopthij
metzemeenaarhetperceel envraagt overmesten,zaaien
enz.Delaatste jareniservolgenshemgeendemonstratie,
velddag oflandbouwvergaderinggehouden.Wel eententoonstelling,maardezeheefthijniet bezocht.Nazijnlange
dagtaak bezithijdaartoegeen energiemeer.Eenmaalper
weekwordt er 'savonds eenlandbouwvoorlichtingspraatje
voorderadiogegeven.Daarinwordtverteld overmodderen,
voorkiemen,inzaaien e.d.Eenbrochureoverde landbouwheeft
hijnooitgekregen.Hijheeft erwelbelangstellingvoor.
Toekomstverwachtingen
Anatram isvanplandenog oneffengedeeltenvanzijn
percelentelaten egaliseren,zodrahetweerhettoelaat.
Eerst danisdirect inzaaienvan edelrasgoedmogelijk.Het
edelraszalhijbemesten enmetde combine latenoogsten.
VerderwilhijeenVadinipompaanschaffen eneendefecte
trekkerdiehijbezit zodanig latenopkalefateren datdeze
depompkanaandrijven.Zozalhijeentweederijstgewas
kunnengaanverbouwen,omdathijdanonafhankelijkvande
waterverstrekking isgeworden.Graag zouhijmeergrond
willenhebben.Hetliefst zo'n 20ha,aan éénstuk;maar
geld omzo'nperceeltekopenheefthijniet.
Conclusies
Anatramlijkt eenactieve enhardwerkendeman,die
openstaatvoorvernieuwingen.Hijvoelt zichniet zoerg
zekeroverdenieuwelandbouwmethoden enwenst daarom een
voortdurende begeleiding enbevestiging datdetoegepaste
nieuv/emethoden juistzijn.Deophet bedrijfmeewerkende
zoonkent langniet zo'ngrote ijveralszijnvader.Hetis
dusdevraag ofdegangvanzakenophet bedrijfzodynamisch
blijft,wanneerdezoondeleiding zalovernemen.
Case-studyno.13
Bedrijfsgrootteklasse:8-20 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder:VanDrimmelenpolder
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Gezinenwoning
Hetgezin iszeergroot enisvanhet oudeHindostaanse
jointfamilytype.
Deboer,54jaar,lagere schoolgeheeldoorlopen.
Zijnvrouw,48jaar.
Zoon,33jaar.
Zoon,32jaar.
Dochter,27jaar.
Dochter,22jaar.
Dochter,20jaar(verpleegster).
Detweeoudstezoonswonenmethungezinnen inhet
ouderlijk huis.Totvoorkortwoonde defamilie indrie
kleinehuisjesopéénerf,maarkortgeleden isde
ruimewoning diezijzelfgebouwd hebbenklaargekomen.
Deze staataan eenvandehoofdpolderwegen,opslechts
enkelekilometersafstandvanNieuwNickerie.
Bhudai isnietalleenlandbouwer,hijisookhandelaar.Voor eengroterijstpellerijinParamaribokoopt
hijpadi op,vervoert zemetzijnvrachtautonaarde
steiger,omzevervolgensnaardestad teverschepen.
Zijn jongstezoonhelpthembijditwerk.Deanderezoon
werkt bijeenaannemer.
Hetbedrijf
Achterhetwoonhuisligt eenperceelvan60ketting^
enindeNannipolder éénvan200ketting2.Twaalf jaar
geledenheefthijvan eenparticulier eenperceelvan
55hagekocht opderechteroevervandeNickerierivier,
tegenover Paradise.Lieverhadhijgrondgehad opdelinkeroever,maardiewasnietmeervoor eenredelijkeprijs
tekrijgen.Vande55hakanmomenteel slechts6à10
hagebruiktworden.Overdeirrigatie enlozing inde
bevolkingspoldersheeftBhudaigeenklachten.Opde
rechteroevervandeNickerierivierkanhet perceel
echternietbevloeidworden endemogelijkheid tot lozen
isookniet zogoed.
Depercelenzijnredelijkvlak.Hetploegenwordt
door eenvandezoonsgedaan.Vijftien jaargeleden
kochtenzehun eerstetrekker,voornamelijk ommethet
ploegennietmeervananderenafhankelijk tezijn.Inde
VanDrimmelenpolderwordt eenSkkbibitveld gemaakt.Een
groot deelvandezebibitwordtgebruikt omhet perceel
opderechteroevertebeplanten.Ophetperceel inde
Nannipolder isdit jaarSLÎL-242ingezaaid.Deverbouw
van edelrasiswelmakkelijker,dandievandeSkk,maar
infinancieelopzichtkomthetnietvoordeligeruit,
o.a. omdat hijkunstmest (op8ha12zakkenàf. 12,50)
onkruidbestrijdingsmiddeleneninsecticidenmoetgebruiken.
Het edelraswordtmet een combinegeoogst,deSkkmet
de sikkel.VoordeoogstmoetBhudaiarbeiderszienaante
trekken (+90mandagen).Dezezijnechter tegenwoordig
moeilijk tevinden;alsditnogmoeilijkerwordt ishij
welgenoodzaakt nogmeeredelrastegaanverbouwen.Omdathijzelfgeenpompbezitheeft hijnog geen tweede
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rijstgewasverbouwd.Hijweetweldat L.V.V.pompenverhuurt,maarhijvindt datmendaarnietvast oprekenen
kan.Wanneerhijzezouwillenhuren,kunnenzebijeen
andereboeringebruikzijn.
Eénàtweemelkkoeien staanophet erf,dekinderen
snijdengrasvoorze.Derestvanhetrundveeverblijft
opdestalweide.Tweemaalpermaandgaat eriemandnaarde
dierenkijken. Iseenvande beestenziek,danlaathijde
veedeskundigevanhetabattoirkomen.Dezemanhelptgratis.
Alleendemedicijnendienenbetaald teworden.Af entoe,
wanneererwatgeldnodig is,wordt eendierverkocht.Het
isnooitmoeilijk eenkopertevinden.
Contactmetdevoorlichting
EénkeerperjaargaatBhudai,ofeenvanzijnzoons
naardepadischuur omedelraszaaizaad tekopen.Skkzaad
bewaart hijzelf.Metde rayonassistentwordt overlegd
welke soorthetmeestgeschikt is.Lievergaathij,wanneer
de juiste soortnietvoorradig is,eenkeerterugdandat
hijeenandereneemt.Medicijnen e.d.koopthijmeestal
ineenwinkel;deze isbijnaaltijdgeopend,ook 'szondags.
Wanneerdepadidoorziekteofeeninsectenplaag bedreigd
wordt,gaatBhudainaarhet L.V.V.ressortkantoor.Hijspreekt
danmet deressortleiderzelf,dieiemand naarzijnperceel
stuurt omtekijkenwat eraandehand isenadviesgeeft
overbestrijdingsmiddelen.
Zonderdathijeromvraagt,komt tweeàdriemaalper
seizoen iemandvanL.V.V.ophet bedrijfkijken.Meestal
iserwel iemand thuis,diedan evenmeelooptnaarhet
perceel.OokhetperceelindeNannipolderwordtdoorL.V.V.
gecontroleerd.Wanneer erdaar ietsniet inordezouzijn,
komenzehet zekerbijhemmelden.Vroegerkwam ereenlandbouwleraarbijhem ophetbedrijf.Dieriedhetgebruik
van edelras enhetdirect inzaaiendaarvanaan.Toenhij
ereen jaarofzesgeledenmeebegon,heefthijooknog
eerstgeïnformeerd bijboerendiehetaleerder eenshadden
geprobeerd.Hetgebruikvankunstmest,herbiciden eninsecticidenheefthijindezelfdeperiodealsdeverbouwvan
edelras,vanL.V.V.geleerd.
HetmaaktBhudainietsuit of eenvoorlichteruitde
stad ofuithet district afkomstig is.Het liefstwilhij
datmenbijdevoorlichting depolitiek erbuitenlaat.Voor
hem isuitleggenvan ietsnieuwsvoldoende;hethoeftniet
voorgedaan teworden.Hetmaghem inhetHindi,Nederlands
ofSurinaamsuitgelegdworden;alledrietalenverstaat
hijvoldoende.
Een enkelekeergaatBhudai of éénvanzijnzoonsnaar
deBernhardpolder.Hijheeft erkennissen onderdearbeiders,
zijnzoonkentdebeheerdergoed.Hethelebedrijfhebben
zebezichtigd enhebbendaarheelwatgeleerd overvoorkiemen,zaaien,hetverschiltussendesoorten enz.Met
anderelandbouwerspraathijnooit; "vandievalt toch
nietsteleren". Vroegerkreeghijiederemaand eenbrochure
overdelandbouw van L.V.V.,maardat iszomaargestopt.
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Het ishemonbekendwaarom.Voorlandbouwvergaderingen
heeftBhudaigeentijd,hijweet trouwensniet precies
waar enwanneerdiewordengehouden.Op eententoonstelling ishijwel eenseenkeergeweest;van demonstraties
envelddagenheefthijnooitgehoord.
Toekomstverwachtingen
Bhudai enzijnzoonsvoelenzichthuis indelandbouw,hetgaathenredelijkgoed. "Alshet Gouvernement
watmeeraandachthadvoordelandbouw enmaatregelen
tot ondersteuning trof,zouhetnogveelbetergaan."
Bhudai isvanplan eenwaterpomp tekopen,omeen
tweederijstgewastegaanverbouwen.Graag zouhijmeer
grond indepoldershebben,metgoed onderhouden irrigatie- enloosleidingen.
Conclusies
Deze ondernemende boerisdoorzijnactievebelangstelling engoede contactenmet devoorlichting al
vroeg opdemoderne landbouwmethoden overgegaan.
Zijnpoging,omop eigenkracht eengroot areaal
aanderechteroevervandeNickerieriviervoorpadiverbouwgeschikt temaken,isnietgeslaagd.Demoeilijkhedenzijndaartegroot omdoor eenenkeling overwonnenteworden.Hulpvandeoverheid ofsamenwerking
metanderenzouhieruitkomst kunnenbieden.
Case-study no.14
Bedrijfsgrootteklasse:8-20 ha
Etnischeherkomst:Hindostaans
Polder: Clarapolder
Gezin enwoning
Hetgezin isalsvolgt samengesteld:
Deboer,26 jaar,opleiding 1 jaarMulo.
Zijnvrouw.
Hundochtertje.
Zijnmoeder.
Zijnvader,44jaar,opleiding 2jaarHighschoolin
BritsGuiana.
Driekinderenvanzijnzuster.
Zijenhaarmanwonen eldersopeenkleinbedrijfje.
Omdat zijmaar eenklein inkomenhebben,zijndrievande
kinderen inhet ouderlijkhuisondergebracht.Devader
heeft vijf jaargeleden zijnzoonde leiding vanhet
bedrijfgegeven,alblijft hijhemmet raad endaadterzijdestaan.
HethuisvanRachie,dat ophogeneuten staatis
elf jaargeledengebouwd.Door enigevertimmeringenis
hethuis erniet fraaier opgeworden.Hethuis staatver
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depolderin,maarmenvoelt ditnietals eenbezwaar.Op
debromfietsofmetdebus isNieuwNickeriesnelgenoeg
tebereiken,om erinkopen tedoenofwat pleziertemaken.
Op enigeafstand vanhethuis staat een.grotepadischuur.
Vader enzoondrijvenal4jaareenhandel inpadi.Nade
oogstkopenzeindepolders enigeduizendenbalenpadiop
enverschepen dezenaardestad,omzedaaraan eenof
anderepelmolenaar teverkopen.
Het bedrijf
ToendevadervanRachie 22jaargeleden indeClarapoldergingwonen,beschiktehijmaarover één stukland
van3ha.Nuishetareaaltot 3percelenvan ieder6ha
uitgegroeid.Ophet ogenblik is3haverhuurd aan eenarme
weduwe en3ha isaanzijnzwager enzuster ingebruik
gegeven.Rachieheeft tweemaandengeleden inhuurkoop een
trekkergekocht.Directheeft hijtoeneendozerbladgehuurd endaarmeezijnpercelengeëgaliseerd.Waterkrijgt
hijaltijd optijd eninvoldoendemate;dewaterkalender
functioneert goed.Hetploegen ("dry plough")doethijmet
zijn eigentrekker.
Dedoorhem bewerktepercelen,heefthijmet SML
242ingezaaid.Dezaaipadikocht hijvan eenandereboer.
Eerderhadhijdit jaarbijdeL.V.V.padischuur SML56-5
gekocht,maardiekiemdeniet,net zoalsbijveelandere
boerenhetgevalwas.Indepadischuurbegreepmendaar
nietsvan.Ditwasnuhettweede jaardathijinzaaide;
vorig jaarhadhijdehelftvanzijnpercelenmet edelras
ingezaaid,deanderehelfthadhijbeplantmet Skk.De
belangrijkste reden om edelrasteverbouwen isvoorhemdat
het inzaaien enmachinaaloogstenminderarbeidkost.Wel
heefthij,om eentijdelijkwatertekort,teoverbruggen
watermoeten inpompenmet eenbijL.V.V.gehuurdepomp.
Bijhet edelrasishijdirectkunstmest (50kg/ha)gaan
gebruiken.Vroeger,bijdeSkk,gafhijalleenwat ophet
bibitveld.Vorig jaarheefthijvoorhet eerstHCHgebruikt,
tegen slakken.Maardit jaarheefthijeenhem onbekend
nieuw middelgekocht indeL.V.V.padischuur;dathielp
nog beter.Omaantastingen inzijntomatenplantentebestrijdengebruikt hijMalathion.Tegelijkmethetdirect
inzaaienishijbegonnenmethetgebruikvan Surcapurtegen
Morenagras.Bijhetoverplantenwasonkruidbestrijdingniet
nodiggeweest.
Het edelraswordtmet eencombinegeoogst.Deopbrengst,
samenmetdevananderenopgekochte padi,verkoopthijzelf
inParamaribo.Eentweederijstgewasheefthijnognietverbouwd.Twee jaarheefthijbijandereboeren indebuurt
gekeken ofhet zoulukken.Nuishijervanovertuigd dathet
kan.
Rachiebezit twaalfrunderen,welkehijbeschouwt als
eensoortgeldbelegging.Wanneerhijwatgeldnodigheeft
verkoopt hijdevetstekoe.Deafgelopen jarenheefthij
echternietskunnenverkopen;debeestenwerden ziek en
enkelengingendood.Deartskonerooknietsmeeraandoen.
Inhetpadiseizoen staandedierenopdestalweide,waar
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hij éénmaalindeveertiendagenkomt controleren.In
dedrogeperiodehaalt hijdemageredieren endekoeien
diemoetenkalvennaarhuis,omzewat optefokken.
Contact met devoorlichting
DemensenvanL.V.V.komennietuit zichzelfbij
hemophet bedrijf.Wanneerhijeenprobleemheeft zou
hijhunkunnenvragenomtekomen.Haartotnutoeheeft
hijzijnproblemenaltijd inoverlegmetandereboeren
opgelost;diepastenal eerderdenieuwemethodentoe.
Meestal sprakenzesamen over "medicijnen",vooralover
dietegen slakken,waarvanzeveellasthadden.Hetinzaaienvandepadiheefthijvan zijnoomgeleerd.Deze
was ereen jaar eerderneebegonnen.Vanwiehijhet
weergeleerdhadweet Rachieniet.Zijnoomvertelde
hemookdathetnoodzakelijk isbijedelraskunstmest te
gebruiken.HetbestaanvanSurcapurkendehijaleen
geruimetijd,maarhoehetpreciesgebruikt moetworden
hebben eenpaaroudevrienden,dienuindemiddenstandspolderbijV/ageningenwonen,hemuitgelegd.Hijisnooit
bijhenophet bedrijfgeweest,maarspreekt zewanneer
zebijhunfamilie indepolderopbezoekzijn.
NaardeL.V.V.padischuurgaat Rachieomzaaizaad en
medicijnen tekopen.Vroegerkocht hijdemedicijnenook
wel eensineenwinkel,maardaarmee ishijopgehouden
toenhijbemerktedatdekwaliteit daarniet altijd even
constantwas.NaarhetL.V.V.kantoor ishijafgelopen
jaargeweest om eenwaterpomp tehuren.Vroeger,toenze
daarnog demedicijnenverkochten,kwamhij erveelvaker.
Jarengeledenbezorgdederayonassistenthierendaar
brochures overdelandbouw,maardat isineensgestopt.
Rachieweet dat eriedereweek eenradio-uitzending over
delandbouw is.Vaak luisterthijernaar, enheeft er
ookvangeleerd,o.a. overhetvoorkiemenvandepadi
endenoodzaak vanhet inlatenvanhelderwater.Een
jaarofviergeledenwas eraandekermis eenlandbouwtentoonstelling verbonden.Wat daartezienwas,wasvoor
hemallemaaloudekost.Over eenlandbouwdemonstratie heeft
hijv/eleensbijgeruchtevernomen,maarhijwistnooit
precieswaar enwanneer.
VolgensRachiemoet L.V.V.deboerenallesleren
overdelandbouw,vooralgoed aangevenwanneerdeverschillende bewerkingenmoetenplaatsvinden i.v.m.de
watervoorziening. Ophet ogenblik doenzenogniet voldoende.Alleszoueigenlijk beterkunnen.Den stapinde
goederichting isdeoprichtingvandebelangengroep,die
het bestaanderboeren eenbeetjeverlicht.TochisRachie
noggeenlid;hijziet ernognietvoldoendevoordeelin.
Toekomstverwachtingen
Om inhetvervolg vanallemoeilijkhedenmet zaaizaadaftezijnisRachievanplanhet zelftegaanbewaren.Eendeelvandepadi zalhijhiertoe extragoed
drogen.Hijzalhetdit jaarvoorhet eerstgaangebruiken,
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bijde "second crop".Rachie isvanplan eendubbelehoeveelheid (100kg/ha)kunstmest tegaangebruiken.Anderen
dedenditook, enkregen perha eenacht balenhogereopbrengst.
Inwelkerichting,dehandel ofde landbouw,hijzich
indetoekomst hetmeest zalgaanbegeven,weet Rachie
nogniet.Hijistevreden indelandbouw;daarkanhij
eigenbaaszijn.Enhet isnietmeerzulkzwaarwerk als
vroeger.Hijprobeert trouwensallesinzijnlevenmakkelijkertemaken.Medevoorzijnvrouwvroeghijde
Districts Commissaris omdeaanlegvan electra;danzou
zijmetdewasmachinekunnenwassen.
GraagzouRachiemeergrondwillenhebben.Daartoe
heefthijtwee jaargeleden bijhetDepartement van
Opbouwgezegeldeverzoekschriften ingediend;maarhij
heeft ertotnutoegeenreactie opgehad.Hijzegtwel
30à40haaantekunnen.Alshetkanmoethet één perceel
zijn;versnippering brengt alleenmaarongemakkenmetzich
mee.Eenbedrijf indemiddenstandspolder tebezitten
vindthijniet zoaantrekkelijk.Daargeldenzoveelregels
enbepalingen,datmenvan "moderne slavernij"kanspreken.
Het ismisschien ietsvoormensenmetweiniggeld.Maar
hijzouveellieverzelf eenstukinpolderen enmethulp
van enigegoedearbeidersbewerken.Omdit ideeuitte
voerenheeftRachienietvoldoendegeld,maarhijmeentdat
het Gouvernementwelzalbijspringen,wanneertezienis
dathij erserieusaanwerkt.
Conclusie
Rachie isiemandmetondernemingslust eneenmoderne
instelling.Hijwasgedwongendoordegroottevanzijn
bedrijf enhet steedsgroeiendetekort aan landarbeiders
derijstcultuuropzijnbedrijftemechaniseren. Zijn
instelling t.a.v.demodernemethoden ispositief;hij
tracht zoveelmogelijk denogresterende handarbeid door
machinestelatenuitvoeren.
Doordevelegrote enprogressieve boeren inzijn
vriendenkring heeft Rachie,veel overdemechanische
rijstbouw geleerd,zonderbijL.V.V.tehoevoiinformeren.
Met zijnhuidigekennis enervaring ishijinstaat een
groterbedrijf teleidendanhijnuheeft.Maar,zoals
veelvanzijnstreekgenoten,denktRachiewat gemakkelijk
overdesteundiederegering hem onvoorwaardelijk zou
moetenverlenen bijeen eventuele bedrijfsvergroting.
Alshijhiertoeniet demogelijkheid krijgt isdekans
groot dathijzijnondernemerschapindehandelzalontplooien.
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6. CONCLUSIES
Gezienhetkleinsaantalpersonenwaarmeegesproken
is,worden onderstaande conclusies onderhetnodige
voorbehoud gegeven.
1.Vooraldeboerenmetgrotebedrijvenpassendemoderne
methodevanrijstverbouw toe.Eénvanhunvoornaamste
redenenomhieropovertegaan isdebijdezewijze
vanverbouwgeringehoeveelheid benodigde arbeid.Er
wasdelaatste jarennl. eentekort aanarbeiders ontstaan.Deboerenvandeoverwegend kleine bedrijven
indeoostelijke polders,welkevroegeralslandarbeider inWestwerkten,zijnnuvoornamelijk inde
bacovenpolderswerkzaam.Daartegenoverbeschikkende
boerenvankleinebedrijvenmeestalovervoldoende
gezinsarbeid omteblijven overplanten.
2.Boerenmetgrotebedrijvenhebbendemogelijkheid om
op eendeelvanhunareaalproeventenemenmet
nieuwemethoden.Nagebleken succeskunnenzijdeze
volledig invoeren.Opdekleine bedrijvenwilmen
niethet risiconemen ookmaar eengering deelvande
oogstmet proefnemingenteverliezen.
3.Hethebbenvan eennevenberoep isophetkleinebedrijfniet bevorderlijk voordetoepassingvanmoderne
methoden.Deboerwenstvaak dewerkzaamhedengeconcentreerd teverrichten,intweekorteperiodes,
waarvoorhijverlofopneemt.Bijdeop traditionele
wijzegeplantepadi isditmogelijk.Dezepadibehoeft,
buitendeplant-enoogsttijd,weinigverzorging.
4.Hetgemakdatdemodernemethodevanpadiverbouw biedt,
wasvoorbjerenmet eenmodernelevensinstelling ook
eenredenomdetraditionelemethode teverlaten.Nu
het levenspatroonvandeplattelandsbevolking van
Nickerie sterkaanverandering onderhevig is,wordt
demodernemethode steedsalgemenertoegepast.
5.Vrijwelalleboeren,endegroteninhetbijzonder,
wensenhunbedrijftevergroten enditdanmachinaalte
bewerken.Hetvoorbeeld vandemiddenstandsbedrijvenin
Wageningenheefthungeleerd dathetmogelijk isopdie
manier eengoed inkomenteverkrijgen.Wanneerhenniet
demogelijkheid tot inkomcnsvergroting indelandbouw
geboden zalworden ishetwaarschijnlijk,dat juistde
ondernemendstepersonendelandbouw zullenverlaten.
6. InlichtingenvandeL.V.V.ressortleiding, beheerders
vandePrinsBernhardpolder enV/ageningsomiddenstandsboerenwordenhooggewaardeerd.Dekennisvanhet lagere
L.V.V.personeel,vaak zelfboerenuitdebevolkingspolders,wordtniet zohooggeschat.Daartegenover staat
dat zijhetbest opdehoogtezijnvandeplaatselijke
omstandigheden enookdetaalderboerenbeterspreken.
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7.L.V.V.geeftweinig ofgeenopdebedrijfsvoeringgerichte
voorlichting.Meestal beperktmenzichtotdedistributie
vanlandbouwbenodigdheden.Desgevraagd wordt dewijzevan
gebruikuitgelegd engedemorstreerd.Ookwordtveeltijd
besteed aanandereactiviteiten,zoalshetverzamelenvan
gegevensvoorlandbouwstatistieken.
8.Groteboerenhebbenhetmeeste contactmetdevoorlichting,
Het initiatieftot contactgaatookvakervanhenzelf
uit. Zijzoekenniet alleen contactmet L.V.V.,maarook
metmiddenstandsboeren enhetpersoneelvandePrins
Bernhardpolder.
9.Hetblijkt dat landbouwersvanJavaanseherkomst enige
schroommoeten overwinnenvoordat zijincontact treden
metdevoorlichting.Ditwordtgrotendeelsveroorzaakt
dooromstandighedenvan sociaal-culturele aard;daarbij
komtnog dat demeeste L.V.V.ambtenarenvanHindostaanse
originezijn.
10.Mededoor eengrotematevanwantrouwen ennaijvertussen
delandbouwers onderling,wordendedoor een enkeling
toegepastevernieuwingenniet sneltot eenalgemeengoed.
11.Deplaatsvandewoning t.o.v.de sociaal-economische
voorzieningen,waaronderdeL.V.V.padischuur,isvan
invloed ophetverkrijgenvankennisoverdemoderne
methodenvanpadiverbouw.
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