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1.SAMENVATTING
Ditonderzoekiseenonderdeelvanhetalgemeneonderzoeknaardesociologische enorganisatorische aspectenvan
delandbouwvoorlichting inSuriname,datdoorhet CELOSin
samenwerkingmethetMinisterievanLandbouw,Veeteelt en
Visserijwerd opgezet.Het deelonderzoek isgerichtopde
relatietussendelandbouwhuishoudkundige voorlichting en
delandbouwbevolkingvanJavaanseherkomst inhet district
Commewijne.Het onderzoek isopdezelfdewijze opgezetals
datnaardeverhouding tussendelandbevolkingvanHindo*
staanseorigine endelandbouwhuishoudkundige voorlichting
inNickerie (CELOSrapportno.1doorMej.MartineH.P.Jansen)» Hetisgebaseerd opvijftiggestructureerde interviews,aangevuldmet eenaantalobservaties diewerdenverrichttijdensbijeenkomstenvande landbouwhuishoudkundige
voorlichting.Voortswerdenvijfcase-studies ondernomen»
In1957isdelandbouwhuishoudkundige voorlichtingals
onderafdeling vandeAlgemene Landbouwvoorlichting haar
werk inCommewijnebegonnen.DeLHK (landbouwhuishoudkunde)
richt zichophetlandbouwersgezin inzijngeheelenopde
vrouweninhetbijzonder.Haartaakisdevrouwenkennis
envaardigheid bijtebrengenophetgebiedvankleding,
hygiëne,huisinrichting envoeding zodat zijvoorzichzelf
envoorhungezineenbeterleefklimaatkunnenscheppen.
DeLHKwerkt voornamelijkmet clubsonderleidingvanvrijwillige plaatselijke leidsters,dieregelmatigdoorde
LHK-sterbezochtworden.Als ergeengoedeplaatselijke leidsterstevindenzijn,zoalsinCommewijne inveelplaatsen
hetgevalis,leidtdeLHK-sterzelfdegroepsbijeenkomsten.
Inbijzondere gevallen,bijziekteofzwangerschap,worden
erdoordeLHK-stershuisbezoeken«afgelegd.Tijdensdeze
huisbezoekenwordendevrouwengeholpenmethetproject,
waarmee zebezigzijnófwordtvoorlichting gegevenover
hygieneenvoeding.Verderheeft deLHK-sterde supervisie
overde-jeugdwerk (4H)activiteiten.
Deresultatenvanhet onderzoekkunnenalsvolgtsamengevatworden.Debelangstellingvandevrouwentenopzichte
vandeprojectenvandevoorlichting,waaruit gekozenkan
worden,isvrijeenzijdig.Demeestevrouwenhebbeneengrote
voorkeurvoorhetproject "kleding".Dit istoete schrijven
aanhet feit,dat inhetdistrict geenconfectiekleding te
koopis,dieopzichzelfookteduuris.Devrouwenwillen
danookgraag zelflerennaaien,ookalomdebijverdiensten.
Het project "voeding",datdoordeLHKzelf
bijzonderbelangrijkgevondenwordt,wordt doordevrouwen
veelmindergewaardeerd.Van jongs afaanhebben zeopeen
bepaaldemanierhetvoedsellerenbereiden;zekunnenkoken,
lessenopditgebiedvindenzeinvergelijkingmethetvervaardigenvankledingveelminderbelangrijk.Timmerenen
hetvervaardigenvantriplex siervoorwerpenwordenookvaak
gevraagd.
Degemiddeldeleeftijdvandevrouwendielidzijnvan
eenLHKclubligttussende 25en30jaar.Overigenszijn
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zeerweiniggetrouwdevrouwenlidvaneenLHKclub.Het
zijnmeestalmeisjestussendezestienentwintigjaar
dieinteresseindezeLHKactiviteitentonen.Degetrouwdevrouwenhebbenhettedrukmethungezin,hethuishouden
envaakookmethetwerkophetland«Dezeouderevrouwensturenechterwelvaakhunkinderennaarde4Hclubs«
Devoorlichtingophuishoudelijkgebiedheeftte
kampenmetmoeilijkhedenvanorganisatorischeaard,zoals
deonderbezettingvandeLHKstaf.Ookdeonvoldoende
ontsluitingvanhetdistrict,vooralinderegentijd,
bemoeilijkthetwerk.Verderdoenerzichenigeproblemenindecommunicatievoor;demeeste Javaansen geven.
devoorkeuraaneenleidsteruithuneigenbevolkingsgroep.

-72.VOORWOORD
Dit onderzoekwerdverricht alsstudie-onderdeelvoor
deafdeling Sociologie enSociografievoordeNiet-Westerse
GebiedenvandeLandbouwhogeschool teWageningen.Tijdens
uepraktijktijdvan7maanden (maart-oktober1967)was
ikverbondenaanhetCentrumvoorLandbouwkundig Onderzoek
inSuriname teParamaribo,Het onderzoek stond onderleiding
vanDrs.G.Kalshoven.
Veeldankbenikverschuldigd aandeAfdelingAlgemene
Landbouwvoorlichting vanhetMinisterievanLandbouw,Veeteelt enVisserij,inhet bijzonderaandelandbouwhuishoudkundigevoorlichtstersvandeverschillende districten
voordewijze,waarop zijmijkennishebbenlatenmakenmet
hetwerkvandelandbouwhuishoudkundige voorlichting in
Suriname.MevrouwC.LieALing-Emanuelsonbenikzeerdankbaarvoorhaarhulp enmedewerking bijdeintroductie en
deuitvoeringvanhet onderzoek.OokdeafdelinglandbouwvoorlichtingvanCommewijnebenikveeldankverschuldigd.
Deindetekstopgenomenfoto-afdrukkenwerdenterbeschikkinggesteld doorL.V.V.

3.INLEIDINGEN PROBLEEMSTELLING
3.1.PROBLEEMSTELLING
Delandbouwhuishoudkundige voorlichting inSuriname is
eropgericht omdoormiddelvanvoorlichtingaandelandbouwersvrouwen indedistricten,de levensomstandigheden
vandegezinnenteverbeteren.Vangrote betekenisvoorhet
introduceren enaanvaardenvannieuwemethodenisdever-•
houding tussendevoorlichtinggevende instantie endelandbouwbevolking.Aandeenekantheeftmeneenorgaan,dat
vernieuwingen ophuishoudelijk terreinpropageert.Aande
anderekantheeftmentemakenmetvrouwendieopeenbeproefde,traditioneelbepaaldemanierhunhuishoudenrunnen.
Vanmoederopdochterwordenleef-eneetgewoontendoorgegeven.Omdevrouwentelateninzien dat eenanderewijze
vanbijvoorbeeldhet etenbereidenbeterisvoorhetgezin,
moetmenzeertactvoloptredenenveelgeduldbetrachten.
Wordenvernieuwingenniet tactvol geïntroduceerd,danis
dekansopmislukkenheelgroot.Hetgevaarisdanbovendiendat ereendusdanigeweerstand tegenhetvoorlichtingsorgaaninkwestie ontstaat,dat eralleenmaarsprakeis
vaneennegatiefeffect.Vaakkanhetdan jarendurenvoordat erweermetvoorlichting opdatgebied begonnenkan
worden.
Eenomstandigheid diehetgevenvanvoorlichting in
Suriname bemoeilijktisdegemengde bevolking.Menmoet
zeergoed opdehoogte zijnvandezedenengewoontendie
bijdediverse bevolkingsgroepenheersenenmet eenacceptabelvoorlichtingsprogramma voordedagkomen.Indeeerste
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iemandvaneenandere bevolkingsgroepgeaccepteerd en
heeft dezeweloptimaal effect?",Indetweede plaats
rijst devraagofdegroepenwaaraanvoorlichtinggegevenwordtgemengd,danwelniet gemengdmoetenzijn.
Bijde4Hclubsisdit eenminderklemmendevraagdanbij
deLHKclubs.
Hetdoelvanditonderzoekwa3nategaanoferinvloedvandeLHKwasophet levenspatroonvanhetJavaansegezin (inhet bijzonderdeJavaansevrouwen)inhet
district Commewijne.
Bijhet onderzoekvroegenwijonsaf:
-Welke categorieënvrouwendoordevoorlichting bereikt
worden.Om datuit tevindenwerdendegegevensvan
deondervraagdevrouwengesplitstnaarleeftijd,godsdienst,schoolopleiding enbedrijfsgrootte;
-welke behoefteaanvoorlichting bijdevrouwenbestaat;
welkbehoefte-patroondoordeLHKwordtgezien;op
welkemanierdezetweevaaktegenstrijdigegezichtspuntenmet elkaarinovereenstemminggebrachtworden;
-welkewijzevanvoorlichting doordevrouv/engeprefereerdwordt;
-welke categorievrouwenhet duidelijkstdoordevoorlichtingbeïnvloedwordt endatinhet bijzondermet
betrekking totdeleeftijd.
Bijhetonderzoekgingenweuitvandevolgendeveronderstellingen:
-DeLHKzouhetmeeste contacthebbenmet debeter-gesitueerden,veelmindercontactmetdealler-armsten;
-hetlidmaatschapvandeLHKzouafhankelijkzijnvan
deleeftijdvandevrouwen.De jongerenzoudenmeer
belangstelling hebbenvoordevoorlichting dandeouderen;
-deLHKzouvrijweinig contacthebbenmet deniet-leden;
-degrote trekvanhetplattelandnaardestad zoueen
grootverloopvandeledentengevolgehebben;
-dewensenvanLHKzijde envanlandbouwersvrouwen ten
aanzienvanhetvoorlichtingsprogramma zoudennietaltijdgelijkluidend zijn.Devrouwen zoudendirect
resultaatwillenzien,terwijldeLHKzichmeerzou
willenrichtenopdievormvanvoorlichting,waarvan
het resultaat pasoplange termijnmerkbaaris.
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3.2.HETDISTRICTCOMMEWIJNE
TenwestenvandeSurinamerivierligthet district
Commewijne,datintweêè*ngedeeldwordt doordeCommewijnerivier.Hierdoorvalthet bewoondedeelvanhet
distrietuiteenintweegebieden:eentamelijkgeïsoleerde strookopderechteroever,dieloopt totaandeplantageAlliance eneenstrook,diebegint bijJagtlust en
langsdelinkeroeverloopt totaanNieuw Land.Verder
vindtmenkleinevissersnederzettingen langsdeMatapica.
SindsdeOost-Y/est-verbindingklaaris,waardooreengroot
deelvanhetdistrict,dattot dietijd onbereikbaarwas
voorgemotoriseerdverkeer,ontslotenwerd,komt erook
lintbebouwing aanweerszijdenvandezeweg.Het incultuurbrengenvandestrokenland langsdeweg (grotendeelsheeftmenhiertemakenmet onwettige occupatie),
iszeeraantrekkelijk.Indeeersteplaatsisbijdeaanlegeendeelvande.aangrenzendebosschagegekapt enin
detweede plaatsistijdensdegrote brandindedroge
tijdvan1964nogmaals eengroot stukbosgedecimeerd.
Verdermaakthet feit,datmenzelfgemakkelijk envlug
indestadkankomen,landbouwproduktenkan transporteren
enversnaperingenkanverkopenaanvakantiegangers en
toeristen,hetwonenlangsdezeverkeersadei*zeeraantrekkelijk.
Debelangrijkstewegeninhet district zijnbehalve
dehierbovenvermeldeOost-West-verbindingdewegvan
MeerzorgnaarNieuwAmsterdam,vanNieuwAmsterdamvia
MariönburgnaarSpieringshoek endebinnenwegAlkmaarTamanredjo.Delaatstevormdevóórhetgereedkomenvande
Oost-West 8 jaargeleden,deenigevoorgemotoriseerd
verkeerbruikbareverbinding tussenTamanredjoenderest
vanhetdistrict.Naast dezewegenoverland zijndewegen
overwatervanniet teonderschattenbelang.Voordecontactenmet deandere districtenismenafhankelijkvan
officiëleveerdiensten endoorparticulieren geëxploiteerde
gemotoriseerde korjalen.Derechteroever endekleinedorpjesaan deboven-Commewijne,waarvoornamelijk Boslandcreolenwonen,zijnuitsluitend perboottebereiken.
Detotale oppervlaktevanhet district is4110km.2,
waarmeehet,zoalsuit onderstaande tabelaftelezenvalt,
eenvandekleinste districtenvanSuriname is.
Tabel1« Oppervlaktenvande districten
Nickerie
64.610+14140km2 (betwist gebied)
Coronie
1.620
"
Saramacca
23.420
"
Brokopondo
21,440
"
Paramaribo
24
"
Suriname
2.616
"
Commewijne
4.110
"
Marowijne
49.980+34.190 " (betwist gebied)
totaal
216.150km2
Bron:afd.StatistiekvanL.V.V.
Vandeze411.000hawordt slechts6.986havoorlandbouwdoeleindengebruikt.Derest bestaatuit oudeverlaten
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plantages,overwoekerd doorsecundairbos,enuit oerwoud»
Eindmaart1964hadCommewijne 20.002inwoners,dit
isruim6,2$vandetotale bevolkingvanSuriname.Eenopvallendverschijnselis,datmeerdandehelftvandebevolking bestaatuitmensen jongerdan20jaar.Demiddencategorievan20-40 jaariszeerschaarsbezet,terwijl
decategorie 60enouderweerzeerveelmensentelt.Dit
verschijnselwordt besprokeninparagraaf3«5 "deBevolkingvanCommewijne".
3.3- SOCIALEVOORZIENINGEN
Devolgende onderwijsinstellingen treftmeninCommewijneaan:
Kleuterscholen
Alkmaar (dependancevandeLSvanTamanredjo)
Leliëndaal.
LagerOnderwijs
5 scholeninfieerzorg
1 school " Lust enRust
1
NieuwAmsterdam
1
Mariënburg
1
LeliSndaal
1
Alkmaar
1
Tamanredjo
1
Slootwijk.
Uitgebreid LagerOnderwijs
Leiïëndaal
""
NieuwAmsterdam
Voorvoortgezet onderwijs zijnde districtsbewoners
aangewezen opdestad.Bijdezelijstmoet echterwelvermeld
worden,dat descholenvanMariënburgenSlootwijkheel
kleinzijn.Hetvoortbestaanvandelaatste iszelfszeer
dubieus.DoorhetwegtrekkenvandeToegoenezenishet
nietmeerverantwoord omdeze schoolvoort telatenbestaan
ennaarallewaarschijnlijkheid zalhijookwel opgeheven
worden.De schoolvanMariënburg iszokleinomdat demeestekinderendieindeomgevingwonennaardeschoolin
Lcliëndaalgaan.Totvoorkortwas ernog eenlagere school
opWederzorg,maardeze isbijgebrekaanbelangstellingopgeheven.DekinderendietenwestenvandewegAlkmaarTamanredjowonenmoetenoverhetalgemeengroteafstanden
afleggenombijeenschooltekomen.Eengrotehandicapvoor
het onderwijsis,dat bijnaalhet onderwijzend personeel
inParamaribowoont enelkedagnaarhunschoolinCommewijne
pendelt.Datdeonderwijzershierdoorweinigvandehuiselijkeomstandighedenvanhunleerlingenweten,iszondermeer
duidelijk.
Demedischevoorzieningen zijndevolgende.Erzijn
doktoreninNieuwAmsterdam enMariënburg.Deartsvan
NieuwAmsterdamverleentmedische bijstandaandemensendie
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wonentussenNieuwAmsterdam enMeerzorg enNieuwAmsterdam
enVoorburg.DeartsvanMariënburg behandelt demensentussenMariënburg enWederzorgentussenAlkmaarenTamanredjo.InMariënburg iseenhospitaal,dat opdenominatie staatomafgebroken teworden.Vooropname inhet
ziekenhuisismendusaangewezenopParamaribo.Danzijn
ernogpoliklinieken inNieuwAmsterdam enZoelen.Inde
toekomst komt erééninMariënburg inplaatsvanhet
hospitaal.InNieuwAmsterdam enLeliëndaalwonenverpleegsters,dieassisterenbijbevallingendiethuis
plaatsvinden.Dezeverpleegsterswordenophunbeurtweer#
geassisteerd doorJavaansevroedvrouwen (dukunbaji),
dieniet zelfstandig eenbevallingmogenleiden,watnatuurlijknietwilzeggen,datditnooitgebeurt«
InNieuwAmsterdam,Zoelen,Mariënburg enBakdam
heeftmenelectriciteit.Hetgrootste probleemvanhet
district isdewatervoorziening.Commewijne staatbekend
alséénvandedroogste districtenvanSuriname;dit
jaar (1967)vormt eengunstigeuitzondering.Hetregenwater,indenatte tijdopgevangen,isdoorgaansontoereikendvoordedrinkwatervoorziening gedurende dehele
droge tijd.Vanoverheidswege distribueertmen bijgrote
schaarstewelwatwater,maarvaakzijndemensen,vooral
alsdedrogetijdlangduurt,ookvoordrinkwateropputtenaangewezen.
Derecreatiemogelijkhedenvanhet district beperken
zichgrotendeels totfilmavonden.Menvindt diverse bioscopen,waar2à3avondenperweek filmsvertoondv/orden.
Verder wordenerinenigerecreatiegebouwen regelmatig
dansfeestengeorganiseerd, die bijzonderintrekzijn«
Daarnaastvormen deJavaanse feestenenreligieuze plechtighedeneenvoornaam onderdeelvanhet culturele leven
vandeJavaneninCommewijne.
Detwee centravanhet district zijnNieuwAmsterdam,
waardebestuursgebouwengevestigd zijn,enMariënburg,dat
Commewijne denaamvan"het districtvan deSuikerende
Rum"gegevenheeft.Behalve eennaamgeeftMariënburg ook
werkgelegenheid aan1800arbeiders(grotendeels Javanen)
diealsrietkappers inderietveldenwerken.
Mariënburg,eigendomvandeRubberCultuurMaatschappijAmsterdam,heefteenareaalvan3800ha,waarvaner
2000inproduktie zijn.Hetareaalomvatdevolgende oude
plantages:Belwaarde,Zoelen,AlaBonneHeure,Geertruidenberg,Mariënburg enEllen (ziekaartopbiz. 9 K
Eengroot deelvandewerknemers iswoonachtig indoorde
maatschappijbeschikbaargestelde complexenvanwoningen,
dezgn."kampongs".DezekampongsvindtmeninMariënburg
zelf,inBakdam,ZoeleneninRichelieu,eennieuwevestigingaande zuidkantvandeOost-West-verbinding.Eenanderdeelvandewerknemerskanechtergeenafstand doen
vaneeneigenkostgrondjeenprefereerthetwonenopde
"plantage"bovenhet comfortvanhetwonenineenkampong,
d.w.z.vrijelectriciteit,vrijwonenengratismedische
behandelingvanhethelegezin.Hetwonenopdeplantage
betekent:hethurenvaneenstukjegrondvanhetgouvernement ofvandeeigenaarendaaropzelfeenhuisbouwen.
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Derestvanhetlandwordtgebruiktvoordeverbouwvan
rijst,groenten eneventueelnogwatvruchtbomen.Dezemensenhebben zichvoornamelijk opdeoudeplantages inde
buurtvanMariënburggevestigd, zoalsJagtlust,Lust enRust,
MonTresore.a.Eenzeerbelangrijke groepwerknemersvan
Mariënburg woont inTamanredjo.Deze Javaanse nederzetting
isomstreeks1930gesticht door11gezinnen,dieweggetrokkenwarenuitMariënburg,omdathetgemisvaneeneigen
stukgrondhentezwaarviel.Zehebbeneenstukbosopengekapt enhuizenneergezet ensawah'saangelegd.Toenandere Javanenzagen,datdit experiment,waarzijaanvankelijksceptischtegenover stonden,eensucceswas,zijner
meernaardenieuwenederzettinggetrokken,(Zievooreen
uitvoerige beschrijving:G.D.vanWengen,Rapport over
Tamanredjo,1961.)Momenteelheeft Tamanredjo eeninwonertal
van+1000mensen» Debevolking bestaatvoor hetovergrote
deel"~uitJavanen.Oostwaarts,naarOrleanakreektoe,wonen
watHindostanen,dieinhet economischlevenvanTamanredjo
eenvrijbelangrijke rolspelen.Hetzouechtertevervoerenomhiernudieperopintegaan.V/eereenanderdeel
vandewerknemerswoont opderechteroevervandoCommewijne
enpendelt dagelijksopenneer.
VoordeMaatschappijishethetgunstigstalshunwerknemersindekampongwonen,detypischeJavaansewoonwijk«
Devervoersmogelijkhedenvanhethuisnaarhetwerkzijn
dangering,bovendienkanmenbijwegblijvenvandewerknemervrijgemakkelijk achterhalenwaaromhijnietverschenenis.Ookhetrisico datdearbeiders zeeronregelmatig
verschijnen,omdat zeophuneigenlandmoetenwerken,is
veelminder.Hetwonenindekampongwordt danookzoaantrekkelijkmogelijkgemaakt.InMariënburgwordt ophet
ogenblikeennieuwe "stenenkampong"neergezet enin
Richelieuheeftmenzelfshuurkoopwoningentrachtente
stichten.Dat experiment isechternietgelukt,omdatde
Javanenhet ideedatzeover25 jaardathuishuneigendom
kondennoemenniet aanlokkelijkgenoegvondenomdaarjaarlijkseenbepaald,vrijkleinbedragvoorneertetellen.Het
aantrekkelijkevandehuizenopRichelieuis,dat ereen
stukjegrondwaarpadiopverbouwd kanv/ordenvlakachter
hethuisligt.OokdeanderekampongsgevendeJavanende
mogelijkheid omzelfwatgewassenteverbouwen.Hetgrote
nadeeldaarvanis,dat dezegrondjesmeestalnogalvervan
dehuizenliggen.Tochwordt ookdaarvrijveelgebruikgemaaktvandemogelijkheid omzelfwatvoedselgewassente
verbouwen.
3.4.HETLANDBOUWAREAAL
Hettotale landbouwareaalvanCommewijne bedraagt
6.997ha,waarvan6.317 havoorbouwland en680havoor
grasland gebruiktworden.
InCommewijne isdeverdelingvandelandbouwbedrijvenoverdeverschillendegrootteklassen devolgende.
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Tabel2.BedrijfsgroottenenaantallenbedrijveninCommewijne(1966)
aantal
opp»padiinha
grootteklasse
0- &ha
804
229
536
* - 1»
373
486
1- 2"
391
211
94
2- 3 "
96
3- 4 "
29
16
68
4- 5"
21
5- 6»
4
62
6- 8 "
9
32
8-10"
4
10-12 "
176
12en groter
7
totaal
|
1754
1894
Bron:Padi-areaalopnamevanL.V.V.1966
Depercentagesindedriekleinstegrootteklassenzijn:
grootteklasse
percentage
0-£ ha
42,5
£-1 »
28,3
1-2 »
20,7
totaal
91,5
Indezetabellenzijndecitrus-enbacovenbedrijven
diemenhoofdzakelijkinVoorburgvindten2-3hagroot
zijn,nietopgenomen.Eveneensishet3*800hametende
areaalvanMariönburgnietmeegeteld,waardoorhetgrote
verschiltussenhettotalelandbouwareaalinCommewijne
enhetareaalvandezetellingverklaardwordt.
Ongeveer40$vanhettotalelandbouwareaalwordtgebruiktvoordegrootlandbouw, derestvoordekleinlandbouw.Dezetweevormenvanlandbouwuitoefeningzijn
nauwmetelkaarverbonden,Indemeestegevallenisde
plantage-arbeiderpar1?-timelandbouwer.Vandaarhetgrote
aantalsnipperbedrijven. Eveneenskanmenuitdegegevens
concluderen,datdekleinlandbouw alsnevenberoepuitgeoefendwordt.Hetisonmogelijkomgezinnenvangemiddeld
vijf,zespersonenteonderhoudenvandeinkomstenvandergelijkekleinebedrijven.Uithetonderzoekisookwelgebleken,dathetmerendeeldergeïnterviewdegezinnenneveninkomstenheeft.Ditwordtinhoofdstuk5uitvoerigerbesproken.

-15-

Hetgrondgebruik inCommewijneisalsvolgt:
rijst
70$
meerjarigegewassen
5$
overige
"
17$
grasland
8$
Bron:"Deregionale OntwikkelingvandeLandbouw",
MemorandumBLO1966,
Dekleinlandbouw,draagt duidelijkhetstempelvan
subsistence landbouw:kleinearealenmetpadiengroenten
vooreigenconsumptie.Duidelijk zijndeJavaanse boeren
teherkennenaanhunnette ervenmeteenvoudigemaarkeurig onderhoudenhuizen«
3.5.DEBEVOLKINGVANCOM.IEWIJNE
Zoalsuitonderstaande tabellenafgelezenkanworden,
vormendeJavanendemeerderheidvandedistrictsbevolking.
Tabel3*DebevolkingscijfersvanSurinameen
Commewijne
totaal
mannen
vrouwen
Suriname
161.855
162.356 j 324.211
Commewijne
10.343
9.676 |
20.022
Bron:"Surinameincijfers"no.33april1965,A.B.S.
Commewijneheeft 6,4$vandetotalebevolkingvanSuriname.
Tabel4«DebevolkingvanCommewijne verdeeld
naarlandaard
mannen
totaal percentages
vrouwen
Creolen
708
8,1
905
1.613
Hindostanen
3.314
3.403
6.717
33,5
Javanen
5.460
56,1
5.773
11.233
Indianen
111
190
79!
0,9
Chinezen
58
39
97
0,5
Europeanen
41
90
49
0,5
Overigen
38
82
44
0,4
totaal
20.022
100,0
| 9.679
10.343
Bron:Volkstelling1964ABS"Surinameincijfers"no.33.
DeleeftijdsopbouwvandeJavaanse districtsbevolking
vertoont enigekenmerkende eigenaardigheden,zoalstezien
isaandebevolkingspyramideopblz.16.
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BEVOLKINGSFYRAHIDEDERJAVANENINCOMMEWIJNE
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Dezevertoont eenzeeronregelmatige opbouwenisvanhet
zg.ingesnoerdetype.De jongereleeftijdsgroepen zijnnormaalvertegenwoordigd.Deleeftijdsgroepenindemiddensectorzijnechternaarverhouding zwakbezet,waarbij
vooralde45-49groepuitzonderlijkkleinis.Daartegenover
zijndegroepenaandetopvandepyramide zeersterkvertegenwoordigd.
Vandetotalebevolkingwasinmaart 1964ruim61$
jongerdantwintig jaar.Ruim17$haddeleeftijdvanvijftig jaaroverschreden.De bevolking indemiddelsteleeftijdsgroepenis ondervertegenwoordigd,waaraangebrekaan
eneenzijdigheid vanwerkgelegenheid inhet district en
tevensdelagestatusvandelandbouwdebet zijn.Ditveroorzaaktweereengrotetrekvanhetplattelandnaardestad
tijdensdeproduktieve jaren.Vaakechterkomendemensen
naarhetdistrict terugalszenietmeerkunnenofhoeven
tewerken.Dit laatste draagt bijtotderelatiefsterke
bezettingvandehogereleeftijdsgroepen,
3.6.DEJAVAANSELANDBOUWERS
DeJavanenvormendemeerderheidvandedistrictsbevolking,Commewijneisbovendienookhet Javaanse district
bijuitstek.Ruim23$vanalle Javanenwoont er.Vande
totaleJavaanse bevolkingsgroepwoont 92$indedistricten.Erzijn2093Javaanselandbouwbedrijven inCommewijne
met eenoppervlakte cultuurgrondvan2878ha.Ditgeeft
eengemiddelde bedrijfsgroottevan1,37 ha.Hetverschil
tussendeze 2878haenhet intabel2gegevengetal,ontstaatdoordat bijdeze 2878hadecitrus-,bacove- en
groente-arealengeteld zijn,terwijlde1754havantabel2
alleenbetrekkinghebbenophet padi-areaal.Opdezebedrijvenwordtvoornamelijk rijstverbouwd.Depadivanhet
bedrijfwordt bijnaaltijdvooreigenconsumptiegebruikt.
Afentoewordenenige zakkenpadiverkocht,maardoelvan
delandbouw ishet beslistniet.Naast derijstwordener
ookgroentengeteeld,ookhoofdzakelijkvooreigengebruik.
Bovendienwordendoorsommige boerenpinda'sverbouwd.Deze
wordengrotendeelsverkocht aanopkopers.Daarnaastworden
depinda'sdoordelandbouwersvrouwen thuisverwerkttot
allerlei Javaanselekkernijendieaanschoolkinderenofop
demarkt zowelinCommewijne alsindestadverkochtworden.
Naast deze landbouwgewassen,houdendemeeste boeren
nogwatvee.Ditbeperkt zichechterindemeeste gevallen
tothethoudenvanwatkippen,dieeveneensgrotendeels
vooreigenconsumptie gebruikt enslechts zeldenverkocht
worden.Enkelelandbouwershebbeneenpaarmelkkoeien.
Graslandhebbenzemeestalniet.Hetbenodigdegraswordt
doordegezinsledenlangstransrandenenvanniet-geöccupeerdepercelengesneden.Dekoeieneneventueeldegeiten,
dieikmaarzeersporadischaangetroffenheb,wordenmeestalgebruiktalsgeldbelegging.Bijhuwelijken,geboorten,
besnijdenissenetc.wordendekoeienverkocht omovercontantgeld tekunnenbeschikken.Ookwordtvaaktussen

-18plant-enoogsttijd,alsdepadivoorraadvanhetvorige
jaarbegintteslinken,watveeverkochtomtevoorzien
indenoodzakelijkstelevensbehoeften.Vaakkomtmenook
hetvolgendetegen.Eenboerkoopteenkalfvoor+f.75,-,
fokthetopenverkoopthetzodrahetvolwassenis"voor
Sf.250,-«Voordatbedragkoopthijeerstweeréénof
tweekalverenenderestbesteedthijvoordenoodzakelijkstegezinsuitgaven,feesteneneventueelsieraden
voorvrouwendochters«
Bijnaallelandbouwershebbennaasthetinkomen
uithunbedrijfnogeenvrijregelmatiginkomenuitloonarbeid•Relatiefweinigboerenlevenuitsluitendvanwat
hunbedrijfopbrengt.Degenen,dievanhuneigenbedrijf
leven,vallenbuitendedriekleinstegrootteklassen
(zietabel2).
NaastdeactiviteitenopeigenbedrijfendeloonarbeidwordterdoordeJavaanselandarbeiderenmeer
nogdoorzijnvrouwveelvisgevangenindezwampen«Ook
dezevisvangstdienthoofdzakelijkvooraanvullingvan
heteigenvoedsel.Slechtszeldenwordtervisverkocht
enalsdathetgevalis,inheelkleinehoeveelheden.
DejongereJavaneninhetdistricthebbenvaakgeen
sawah'smeerenwerkenalleeninloondienst.Destatus
vanlandbouwerislaagenbovendienbiedthetleveninde
stadofindearbeiderswijkenvanéénvandeoudeondernemingenheömeercomfortenmeertoekomstmogelijkheden
danhetwonenopdeplantageinhetdistrict.
3.7.DELANDBOUWHUISHOUDKUNDIGEVOORLICHTING
Delandbouwhuishoudkundigevoorlichting (LHK)iseen
onderafdelingvandeafdelingAlgemeneLandbouwvoorlichtingvanhetdepartementvanLandbouw,VeeteeltenVisserij( I W ) .Tenbehoevevandevoorlichtingishetland
verdeeldinressorten.Devoorlichtingwordtgegevendoor
eenressortatafonderleidingvanderessortleider.De
landbouwhuishoudkundigevoorlichtster (LHK-ster)ressorteert,watdeadministratievekantvanhetwerkbetreft,
onderderessortleider.Detechnischeaspectenvanhaar
werk wordenbeoordeelddoorhethoofdvandeLHKteParamaribo.Ophetmomentvanonderzoekwasdezepostvacant«
ElkemaanddientdeLHK-stereenverslaginbijde
ressortleiderenhethoofdvandeLHK,waarhetaantal
clubbijeenkomsten,huisbezoeken,demonstratiesenoverige
activiteiteninvermeldstaan,benevensdevorderingendie
metdeverschillendeprojectengemaaktzijn(zieBijlage3)«
VerderwordtereenjaarverslagdoordeLHK~stersgeschreven
enmoeterinjanuarieenwerkprogrammavoorhetkomende
jaaringediendworden.Eenspermaandisereenvergadering
inhetopleidingscentruminParamaribo.Tijdensdezebijeenkomstenwordeneventuelemoeilijkhedenbesproken.Soms
krijgendeLHK-stersopdezedagtrainingineenbepaald
onderwerp.Vaakwordtereenlezinggehouden.
Hetdoelvandelandbouwhuishoudkundigevoorlichtingis:
delandbouwersvrouwentehelpenbetereenmeerproduktieve
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burgersteworden(Handleidingvoor LHK).Ditdoeltracht
mentebereikendoorvoorlichtingtegevenmetbehulpvan
lessenendemonstratiesaangroepenvrouwen,verenigdin
zogenaamdeLHKclubs.Demeestgebruiktewerkwijzeisde
demonstratie.Echtelessenwordendoordemeestevrouwen
nietzogewaardeerd.Lieverzijnzezelfmetietsbezig,
danalleenmaartemoetenluisteren»Ookwordtertijdens
huisbezoekenvoorlichtinggegeven.Datgebeurtvooraltijdensziekteofzwangerschapvandeclubleden.
HetideaalvandeLHKisomdezeclubsformeelteorganiserenmeteendemocratischgekozenclubbestuurenmet
"projectleidsters".DitzijnvrouwendiedoordeLHKgetraindwordenineenbepaaldprojectendedemonstraties
leiden.Naastdezeprojectleidstersheeft menookplaatselijkeleidsters.Dezeleidsterszouâaidesupervisieover
eenclubhebben,dezorgdragenvooreengoedegangvan
zaken,hetmateriaalonderhaarhoedemoetennemenetc.en
daardoordeLHKbijzondernuttigedienstenbewijzen.De
LHK-sterszoudendaneenmaalofeventueeltweemaalper
maandeencontrole-bezoekaandeclubskunnenbrengenen
verderdeplaatselijke endeprojectleidstersmoetenblijventrainen.Hetnietelkeweekhoevenbezoekenenleiden
vaneen clubbijeenkomstbetekenteengrotetijdbesparing.
Dezetijdzoudanweerbesteedkunnenwordenaanhetafleggenvanhuisbezoeken,hetonderzoekenvanmogelijkhedenvoor
hetoprichtenvaneennieuweclubenhetbezoekenvannietleden,m.a.w,uitbreidingvanhetaantalmensendatdoorde
voorlichtingbereiktwordt.Hetvindenvanplaatselijke
leidstersblijktindepraktijknietgemakkelijktezijn.
VoordeopleidingvoorLHK-sterkomenalleenvrouwen
meteinddiplomaMuloinaanmerking.Nahunselectiemoeten
dezevrouweneersteencursusvannegenmaandeninhetopleidingscentruminParamaribovolgen.Indertijdwerdenze
vooreenéén-jarigecursusHomeEconomiesnaarPuertoRico
gezonden.Hetvolgenvandezecursuswerdmogelijkgemaakt
doordathetSABTS(Surinaams-AmerikaansBureauvoorTechnischeSamenwerking)geldenbeschikbaarstelde.In1961
werdenechter geen beurzenmeervoorPuertoRicobeschikbaargesteld.Denegenvrouwendiedatjaaraangenomenwaren, hebbeneenopleidingvananderhalf jaarinParamaribo
gehad,maardoenverderprecieshetzelfdewerkalsdeandereLHK-sters.Nadeze negen,meisjeszijntotopheden geen
nieuwemeeropgeleid.
Per1september1967zijnermededoordeontslagname
vanhetvroegerehoofdvandeafdelingMevrouwSilosvrij
ingrijpendeveranderingeninhetLHKapparaatopgetreden.
DevroegereLHK-stervanNickerieisnaardestadovergeplaatst.HaartaakwordtcoördinatieinhetLHKwerkte
brengenenzakenopordetestelleninhetopleidingscentrum.Tevenszalzijnaarallewaarschijnlijkheidbelast
wordenmethetopleidenvannieuweLHK-stersaangeziende
LHKdringendbehoefteheeftaanuitbreiding.Verderiszij
belastmeteendeelvandeadministratieenmethetafleggenvancontrolebezoeken in deverschillendedistricten«
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Deze controlebezoeken zijnzowelbestemdvoordeverschillende districtsleidsters alsvoordeplaatselijke
leidsters.Verwachtwordt dat zijafentoe eentrainingsmiddaggeeftvoordeplaatselijke leidsters inhet district;ditalsafwisselingvandegewonetrainingdoor
deLHK-sters.
DebezettingvanhetLHKapparaat isalsvolgt:
1voorlopighoofd LHK
1 supervisoronhoofdassistent
1hoofdassistent,tevensLHK-sterinBrokopondo.
Benevensdezepersonen zijnernog zevenLHK-sters,die
hunopleiding inPuertoRicohebbengenotenentwee
opzichteressen,dieeenlèjaardurendeopleidingin
het CentruminParamaribohebbengehad.Dehoofdassistent
heeft desupervisie overdeLHK-sters ende opzichteressen.Dehoofdassistent vanBrokopondo isalleenverantwoordingverschuldigd aanhetvoorlopighoofdvande
afdeling.
Van1april1962tot1september1967heeft eenen
dezelfde LHK-sterinCommewijnevoorlichtinggegevenaan
delandbouwersvrouwen; zijheeft duidelijkhaarstempel
gezet ophetLHKwerkdaar.Hetkantoorisondergebracht
inhetgebouwvanL.V.V.teNieuwAmsterdam.

4*UITVOERING VANHETONDERZOEK
4.1.DEORIËNTATIE
Omkennistemakenmethetwerkvandelandbouïrhuishoudkundigevoorlichtingwerdengedurende 3wekende
ressortenindebuurtvanParamaribo bezocht.Debezoekenduurdendrietotvijfdagen.IndietijdwerdenverschillendehuisbezoekenmatdeLHK-stersafgelegd en
leidsterstrainingen endemonstraties (voornamelijkop
hetgebiedvandevoeding)bijgewoond.Detijdwaarin
dezeallereerstekennismaking viel,v/ashelaasniet erg
gunstig.Inverbandmet deverkiezingenvanmediomaart
1967haddendemeestemensenanderezakenaanhethoofd
enstonddepolitiekopdevoorgrond.Desalnietteminheb
ikindeze periode eenvrijduidelijk beeldvandegang
vanzakenkunnenkrijgen.
Nadezealgemeneoriëntatievolgdedekennismaking
methetvoorlichtingswerkinCommewijne.Daarnagingik
voor 3i maandnaarCommewijne.Indezetijdwoondeik
inhetlogeergebouwvanMariënburg,datideaalwasdoor
zijncentraleliggingt.o.v.hetgebiedvanonderzoek.
DeeerstewekeninCommewijnewarenookweervanoriënterendeaard.Erwerdkennisgemaaktmet dediverse
clubs.Indezetijdkonikmeerijdenmet deLHK-ster,
luisterdebijhetafleggenvanhuisbezoekenenkeekwat
ertijdensdelessengebeurde.Hiernawerdenervijfcasestudiesondernomen,waarbijdeLHK-sterverschillende
malenalstolkoptrad.DiversegesprekkenmetdeLHK-ster
zijntoengevoerd,dieevenalsdecase-studies eenbron
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vaninformatievormdenvoorhoofdstuk 5»Daarnaastwerden
demaand-enjaarverslagenvandeLHK-sterdoorgenomen.
Het terreinvanonderzoek bestonduithetgebied,waar
deLHKclubshad opgericht;hetgeheelomvatte devolgende
plaatsenmet dedaartussenliggendestegen:
Peperpot
Alkmaar
Meerzorg
NijdenSpijt
Jagtlust
MonTresor
Lust enRust
Wederzorg
NieuwAmsterdam
Tamanredjo
Voorburg
Margrita
Zoelen
4.2.DEVRAGENLIJST
Opbasisvandevijfcase-studies endegegevensverkregenindeoriëntatieperiode,werd eenvoorlopigevragenlijst opgesteld.Ookdeobservatiestijdensclubbijeenkomsten,demonstraties enhuisbezoekenvormdeneenbronvaninformatie.Devoorlopigevragenlijst bevattevrijveelopen
vragen.Aandehandvanvierproefinterviewswerd devoorlopigevragenlijst getoetst.Enkeleveranderingen en bijvoegingenwerdennagepleegd overlegmetDrs.Kalshovenuitgevoerd.Indezeperiodewerd ookveelgesprokenmetde
LHK-ster.Hetresultaatwas eengedeeltelijk geprecodeerde
vragenlijst.
4.3.DESTEEKPROEF
Voorhet onderzoekmoesten50Javaanselandbouwersvrouwengeïnterviewdworden.Deoorspronkelijkeopzetwas40
LHKledenen10niet-leden.Al spoedigkreeg ikechterhet
vermoeden,dat dooreentanendebelangstelling onderdeJavaansevrouwenvoordeactiviteitenvandeLHK (dooreente
drukhuishoudenofdoorzwangerschap),het zeermoeilijk zou
zijneensteekproeftetrekkenvan40LHKleden.Hetbleek
datdeledenlijstvandeLHK,ookalsdeoudersvande4H
kinderenerbijgenomenwerden,moeilijkgebruiktkonworden
alsbasisvoordesteekproef.De steekproefzoudanbijna
evengroot zijnalshetuniversum.
Inoverlegmet Drs.Kalshovenwerd beslotendatdelijst
waaruit desteekproefgetrokkenmoestworden,uitgebreid
zouwordenmetvrouwenwiermannenregelmatig contacthaddenmethetalgemenevoorlichtingswerkvanL.V.V.Verder
moestendezepersonenwelwonenindeplaatsenwaarde
LHKopereert,aangezienhetotó^rKQöcterr'Bia dananderste
uitgestrekt zouworden.
Doordeze toevoegingwerd tenslotte eenuniversumvan
115personenverkregen,diealsvolgtwarenverdeeld:
25 LHKleden
34 4Hleden
56 niet-leden
115 personen
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Bijde 25LHKledenzijnookvrouwendievroegerlidvan
clubsgeweest zijn.
De 56niet-leden zijndevrouwenwiermannen regelmatig
contacthaddenmetL.V.V.Uit dituniversumwerdmetbehulpvaneenlotingstabel eena-selecte steekproefvan50
mensengetrokken.Deverkregensteekproef-verhouding tussenLHKledenenoudersvan4Hledenenerzijdsennietledenanderszijdswas31 :19.
4.4.VERLOOPVANHETONDERZOEK
Devoorbereidingvoorhet onderzoekvondplaatsonder
vrijongunstige omstandigheden.Indeeersteplaatsregendehet sindshalfapril;vanafhalf junitoenhetechte
interviewen begon,regendehetaf entoedagenachterelkaar,waardoorvelewegenergmoeilijk ofniet berijdbaar
warenmet debromfiets.DewegAlkmaar-Tamanredjoveranderdealspoedigineenmodderpoelenisenige tijdniet
berijdbaargeweest.IndetweedeplaatsleverdehetverkrijgenvaneenledenlijstvandeLHKbijnaonoverkomelijkemoeilijkhedenop.Eenechteledenlijst bleekniet
tebestaan.Eindmeikreegikpasdegegevensopgrond
waarvandesteekproefgetrokkenkonworden.Eenandere
bijkomstigheid,diehet enquêterenbemoeilijktewashet
padiplanten,waarmee delandbouwbevolking beginjunibegon.
Demeestevrouwenwarendaaruit deaardderzaakbijingeschakeld eiwarenvaakheelmoeilijktebereiken.Tussen
demiddag enviaburenwerdenafsprakengemaakt endaardoorverliepdeinterviewperiode tochvrijvlot.
Omdat ikhet Javaansnietmachtigwas,werkte ikmet
eenJavaanse tolk,eengetrouwdevrouwvan19zonderkinderen,dievrijredelijkNederlands sprak.Naeendagof
10benikmet eenJavaansmeisjevan17 jaargaaninterviewen,omdat deeerstetolkeenpaardagennietmeekon
gaan.Dezelaatste bleekgeenonverdeeld succestezijn.
Zehad temoderne opvattingenvoordeplantagebewoners en
datwasna4interviews duidelijktemerkenaandereactievandeteinterviewenvrouwen.Demensenwarenveel
mindervlotmethet gevenvantoestemmingvooreeninterviewdanmet deeerste tolkhetgevalwas.Opzesinterviewsnaheb ikdanookalleenmet deeerste tolkgewerkt.
Vooralbijhet interviewen inTamanredjo,waar13vande
50interviewsgehoudenwerden,hebikveelhulpvanhaar
ondervonden.Zelfwas zeergeboren enhad er9 jaargewoond.Vrijveelmensenkendenhaarnog,ookomdat familie
vanhaardaarnogwoont enzijzelfnaaralle Javaanse
feesteninTamanredjogaat.Metafsprakenmakenenmetde
introductiewasdat zeergunstig.
Intweegevallenwerd eeninterviewniet toegestaan.
Dit lageaantalvielnogmee,inaanmerkinggenomen,datde
vrouwenaanhet plantenwarenenverderdat bijnadehelft
menognietgezienhad.DevrouwenvanLHKenmoedersvan
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meisjesvan4Hclubshaddenme opbijeenkomstengezienof
anderswelviahunkinderenerovergehoord.Heelanders
laghetmet devrouwen,wiermannen(enindirect zijzelf)
ookweleenscontacthaddenmetL.V.V.IndemeestegevallenhaddendezevrouwennognooitvandeLHKgehoord,warenoverhetalgemeenookouderdanLHKledenenhadden
ookgeenbelangstellingvoordeLHK.Omdezevrouwenzo
vertekrijgendatzeeeninterviewtoestonden,wasvrij
moeilijk.Mijneerstetolkhaddoorhaarbescheidenoptredenaldirect eengoede introduktie,detweede tolkmet
haarhoudingvan- "ikbenechtweleenbeetje beterdan
dedomme plantagebewoners" (zelfhad zijeenMulodiploma)
joegdemensenaldirect tegenzichinhetharnas.Hetderdeinterview,datmethaarhulpafgenomenzouworden,werd
danookeenfiasco.Devrouwinkwestieontmoettenwe toen
zevandesawahonderdemoddernaarhuisliep.Detolk
schoothaaraanenwilde directmeenaarhuisgaan,waarop
zenogalhumeurigafgewimpeldwerdmet devolgendewoorden:
"Mijnhuishoudenisheelnormaal,erisnietsovertevertellen.Ikhebhet tedrukmetplanten,enmethethuishoudenommeteenalvragentebeantwoorden".Bijdevolgendevrouwenwashet eveneensvrijmoeilijk,ombinnentekomen.Opgrond daarvanhebiktoenweerinterviewsgehouden
metm'neerstetolkendatgingaanmerkelijk beter.Devoor
mijndoelveelbescheidenerwijzevanoptredenvandeeer»*
ste heeft dedoorslaggegeven.Nadezestrubbelingenverliep
het enquêterenbijzondervlot«
Denadelenvanhetwerkenmet eentolkmoetmenzeker
niet onderschatten.Interpretatievandekantvandetolk
komt ernatuurlijkaltijd bij.Wat ookstorendwas,ishet
volgende.Als eenvrouw eenvraagniet begreep,legdede
tolkdevraaguit,waardoorbeïnvloeding ineenbepaalde
richtingnietuitgeslotenwas.Zoveelmogelijktrachtteik
ditweltevoorkomen,maarhelemaalteeliminerenwashet
niet.

5.RESULTATEN
5.1.DEPLAATSVANDEJAVAANSEVROUWINHETGEZINENHAAR
BIJDRAGEAANHETBEDRIJP
Integenstelling totwat bijeenvluchtige beschouwing
naarvorenlijkttekomen,isdepositievandeJavaanse
vrouw zeerbelangrijk.Hoewelineersteinstantievaakeen
andereindrukwordtgewekt,heeft zeinveelzaken,hetgezinbetreffend,evenveelzeggenschapalsdeman.Naarbuitentoetreedtdemanop.Als erbezoekkomt,voertdeman
hetwoord,omdatdatnueenmaal "adat"(gewoonterecht)is
bijdeJavanen.Datwordtgeïllustreerd doorhetvolgende
voorvaldat iktijdenshet enquêterenmeemaakte.Vrijlaat
indemiddagkwamikbijeengezin.Demanwastoenal
thuis.Demanontvingmij,verteldewaarhet interviewhet
bestgehoudenkonwordenenwildeverderpersébijhetititarvjug
aaoanazilszijn.Daarwasopzichzelfgeenbeiwaartegen.
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Hetprobleemwasechter,datdemanzijnvrouwternauwernoodaanhetwoordlietkomen.Metnadrukmoestikvaak
zeggen,datdezevraagdoorzijnvrouwbeantwoordmoest
worden;andershadikalleenzijnvisieopverschillende
zakengekregen.
Demedezeggenschapvandevrouwingezinsaangelegenhedenkomtduidelijknaarvorenbijdebeslissingofde
kinderennadelagereschoolverderzullenleren.
Bijde30LHKledenende18niet-ledenligtdebeslissingindehandenvandevolgendepersonen.
Tabel5»Beslissingoveropleidingvandekinderen

kind
ouders+kind
ouders
ouders,kindenonderzer
kindenonderwijzer
kindenvader

LHKleden
n«30
18
7
1
2
1
1

niet-led
n=18
13
*L

2
-

3
«*

Uitdezetabelkanmenindeeersteplaatsaflezen,
datzeerveelkinderenzelfmogenbeslissenoverhunverdereopleiding.Zemogeniniedergevalwelhunwensen
kenbaarmaken.Zonderuitzonderingwillende50respondentendathunkinderennadelagereschoolverderleren.
Watervanterechtkomtiseenanderekwestie.Inheelveel
gevallenwerdbijdebeantwoordingvandezevraaggezegd:
"Alshetkindietswil,houdenwijhetniettegen.Het
volgtzijneigenwil."Daardoorishetpercentagekinderen,datzelfmagbeslissenzohoog.Dezebeslissingkan
echternegatiefofpositiefuitvallenenzalinbeidegevalleninhogematebepaaldwordendoorhetfeitofde
oudershetkindstimulerenenofhetkindthuisgelegenheidheeftomtestuderen.Ditlaatsteleekmeindemeestegevallenheelmoeilijk.DehoutenJavaansehuizenbestaanmerendeelsuitdengrote'Voorzaal"(woonkamer)meestalmeteenbalcon.Hierleefthethelegezin.Verderzijn
erdannogtweeofdrieslaapkamers.Dezezijnechterklein
enplaatsvooreenwerktafeliserniet.Alsdrieofvier
schoolkinderenindegemeenschappelijkewoonkamer,vaak
meteenradiodiehardaanstaat,moetenwerken,ishetresultaatvandezeinspanningengering.Huncijferszijn
danooknietgoedendatisvoorveeloudersweereenreden
omhetverderlerenniettestimuleren.Dekinderenkunnen
dan,vindenze,maarbetereenbaangaanzoekenengeld
verdienen,zodrazenietmeerleerplichtigzijn.Ditblijkt
uithetfeit datslechtstienvanvijftiggeïnterviewde
vrouwenkinderenhebbendieopdeUloofMulozitten.
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Hetverschiltussendeledenenniet-ledenwerdmede
veroorzaakt doorhet feit,dat deleeftijdvandeLHKledenlagerligtdandievandeniet-leden.Daardoorhebben
deLHKledenvaakalleennogmaarkinderenopdelagere
school.Uit dezegegevens zijndanookgeenconclusieste
trekkent.a.v.invloedvandeLHKopdeopleidingvande
kinderen.
Indetweede plaatskanmenuittabel5aflezen,dat
alshetkindniet zelfmag ofkanbeslissenbeide ouders
eventueelinoverlegmetdeonderwijzer,beslissenoverde
verdere opleiding.Inmaarééngevalbeslistalleendevadermethetkind.Inhet algemeenheeft demoederhierdus
vrijveelmedezeggenschap.Enhieriswel eenverschil tussenLHK-enniet-leden.BijdeLHKledenwordt ervaker
doordeoudersdebeslissinggenomen.Hoeweldeze situatie
minderprogressieflijkt danwanneerhetkind zelfmagbeslissenoverzijnverdere opleiding,isdatdacht ikniet
hetgeval.Mijnsinziensbetekenthet datdeoudersmeer
interessehebbenindeschoolopleiding enerookpositievertegenoverstaan.Daardoorzulleninveelvandezegevallendekindereneenverdereopieiding.gaanvolgen.
Eenanderekwestiewaarindevrouw zeerveelmedezeggenschapheeft isdebestedingvanhetgeldinkomen.Vande
50vrouwenkregen41alhetgeld inhanden,dathunmanmet
loonarbeidverdiende ofdathijdoorverkoopvanlandbouwproduktenkreeg.Bijdenegenoverigenwasdesituatieals
volgt:
- éénwasweduwe enhadautomatischvrije beschikking
overhetgeld;
- éénhadeenwerkloze echtgenoot,diebijnablindwas.
Zijzelfwerktealsschoonmaaksteropschoolenbeschikte overhet zelfverdiendegeld;
-dezevenoverigenleefdenvanhetgeenhunlandopbracht.
Als erwatverkochtwerdkregendevrouwen echter
welhetgeld,
Inaldezegevallenisergeenverband tussenhetlidmaatschapvaneenLHKclubenhetwelinhandenkrijgenvan
hetgeld.Menkanstellendathet bijdeJavaanselandbouwersgezinnengewoonis,datdevrouwalhetgeld oftenminsteeengroot deelervaninhandenkrijgt ende beslissingen
neemt overdebestedingvanditgeld.
Uitdezegegevensblijkttevensdatdemeeste gezinnen
eendubbelinkomenheoben,landbouwproduktenvaneigenland,
diemeestaldoordegezinsledengeconsumeerdwordenen
slechts zeldenverkochtwordeneneengeldinkomenuitloonarbeid.Inslechtszevengevallenlevendegezinnenuitsluitendvanwathet land opbrengt.EnhierisweleenverschiltussenLHK enniet-leden.Vandezezevengezinnen,
zijnzesgeenlidvandeLHKof4H.Conclusies trekken
t.a.v.groeperingenwaaruit deLHKhaarledenwerft,is
echtermet dezekleineaantallennietrelevant«
Devraag oferookgeldgespaardwordt,werdmaardoor
zesvandevijftigrespondenten bevestigend beantwoord«
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deniet-leden.Hierbijmoetaangetekendwordendat,behalve
devijfLHKledendiealsparen,éénpersoonbinnenkort
geldgaatsparen.Zijenhaarmanzijnvanplanomover
driejaarmetdekinderennaarNederlandtegaanenmoeten
daarvoorgaansparen.HierzietmeneenduidelijkverschiltussendeLHKledenendeniet-leden.Het aantal
leden datspaartisveelgroterdandatvandenietleden.DitisduseenindicatiedatdeLHKdemeervooruitstrevendevrouwenbeterbereikt.
Hetsparengebeurtoverigensvaakopeenzeerbijzonderemanier.Vandezesvrouwensparenerdriegewoonthuis,
tweesparenbijeenoppasservanhethospitaalinZoelen,
endelaatstebijeenJavaansemaninTamanredjo.Het
sparenvandezelaatstedriegaatopdevolgendemanier.
Eenaantalmensengaannaareenbepaaldepersoontoeen
sprekenaf,datzeperweekbijv.Sf.5,-/persoonbijhem
zullenbrengen.Alséénvanhenietskostbaarsmoetaanschaffen,kanhijhetbenodigdebedraguitdekaskrijgen,
ookalishetmeerdanhijtotdiedaggespaardheeft.
Zemoetendannatuurlijkwelhunschuldaflossen,maar
hoeven geen afbetalingscredietenbijwinkelstevragen.
Inbijnaallegevallenwordtdearbeidvoorhetbewerkenvanhetlanddoordemanendevrouwgeleverd.
Vanloonarbeidisslechtszeersporadischsprakeendan
alleentijdensdedrukke seizoenenzoalsplant-enoogsttijd.Afentoehelpendekinderenmee,maardezeverzorgenvoornamelijkhetvee. Hetgrootstedeelvanhetlopendewerkophetlandwordtdoordevrouwgedaan,aangeziendemanelderswerkt.Welneemtdezeindemeestegevallentijdensdepiekenvanhetlandbouwjaarvrijenwerkt
danvolledagenophetland.Denormaleonderhoudswerkzaamhedenkomenechteropdevrouwneer.Vanmachinale
landbouwis geen sprake. Indeeersteplaatszijndebedrijventeklein,waardoormachinalelandbouweenonmogelijkheidwordt.Indetweedeplaatsisgeenvandelandbouwersdiegeïnterviewdwerdeninhetbezitvanlandbouwwerktuigen.HetbleekzelfsdatinheelCommewijnemaar
tweeJavaanselandbouwerseentractorhadden.Alleswordt
dusnogopdetraditionelemaniergedaan,behalvehet
ploegen.Aangezienzezelfgeentractorhebben,hurenze
dezevaneenHindostaan.VoorSf.2,-/ketting2wordthetland
tweemaalgeploegd.
Tabel6.Aantallenbedrijvennaarbedrijfsgrootte
grootteklasse
aantallen
n=47
2
1-10
1ketting«
=20m
9
ii
ketting
25ketting^
« 1ha
10-20
10
H
20-30
17
M
30-40
5
If
—
40-50
II
50-60
2
It
60-70
2
It
70-80
1
It
150
1
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Vandevijftigrespondentenhaddentweegeenlandbouw«
perceel.Eenhadwelland,maardatstaatonderwater«Aangeziendemaneenpensioenvanoverheidswegeheeftende
vrouwnogwatbijverdientmethetkopenenverkopenvan
vis,vindenzehetnietnoodzakelijkomnogietsmethet
landtedoen.Doorviergezinnenwordtgeenpadigeplant,
hoewelzijwellandhebben.Aangeziendeinkomensvandeze
gezinnenvrijhoogliggenendebedrijvenheelkleinzijn,
ishetvoorhennietnoodzakelijkomteplanten.
Depercentagesvandeaantallenbedrijvenindedrie
kleinstebedrijfskiassenzijndevolgende.
Tabel7«Bedrijfsgrootteinpercentages
grootteklasse
percentages
.1. .

•

.—

. , •

. . . .

—

*

1 - 1 0 ketting'
10-20
"
20 - 30
"

21,3
36,2
Dezegegevenszijninovereenstemmingmetdegegevens
overheelCommewijneverwerktintabel2;verdereuitleg
wordtopblz.14 gegeven.
Door41vande50gezinnenwordtrijstverbouwdendoor
24gezinnenwordenbehalverijstooknogdrogegewassengeplant.Dezedrogegewassenbestaanvoornamelijkuitbacove,
citrusenpindaenzijnvoorverkoopbestemd.
Deleeftijdenhuwelijksleeftijd
Deleeftijdenvanderespondentenwarendevolgende:
Tabel8.leeftijdrespondent
leeftijd
LffiCleden
niet-leden
n=31
ns19
1
10-20jr
12
20-30"
1
30-40"
18
4
40-50»
7
50-60"
5
60-70••
2
Hierbijmoetaangetekendwordendatindecategorie
30-40jaarbijdeniet-ledenuitsluitendvrouwenvan
36jaarenouderzitten.BijdeLHKledenzittenindezelfdecategoriemaarviervrouwen,dieouderdan35jaar
zijn.
DegemiddeldeleeftijdvandeLHKledenis29,9jaar
envandeniet-leden48,6jaar.Degemiddeldeleeftijdvan
deniet-ledeniszohoogomdateróenvrouwvan66jaaren
éénvan67jaarbijis.Verderzijnernogdrievrouwenbij
van55jaarenouder.Duidelijkvaltuittabel8teconcluderendatdeLHKvoornamelijkdejongeremensenbereikt,*
en.datdezelaatst«!meeropenstaanvoorvernieuwingen.
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Tabel9.Gemiddeldehuwelijksleeftijdvande
vrouwenendedoorhengewenstehuwelijksleeftijdvoorhundochters
niet-leden
huwelijksleeftijd
LHKleden
n=15
n=31
14,8
14,2
vrouwen
17,2
16,3
dochters
Bijdeniet-ledenzijnervierbuitenbeschouwinggeblevenaangeziendegegevensvandezevrouwenzeeronbetrouwbaarbleken.DrievandevierzijnuitIndonesiëgekomenen
oplatereleeftijdinSurinamegehuwd.(OfzeinIndonesië
aleerdergetrouwdwarengeweestwasnietachterhaalbaar
aangezienderespondentendatvolkomenonbelangrijkvonden).
Nummerviergafweldejuisteleeftijdwaaropzegetrouwd
was,maaropdevraag:"Welkeleeftijdvindjedebeste
vooreenmeisjeomtetrouwen?"antwoordeze:"Dathangtaf
vanmijndochter,ofzedoorgaatmetlerenofniet.Alsze
weldoorgaatleren18jaar,anders14jaarof15jaar".
EenopvallendverschiltussenLHKenniet-ledenisniet
uitdezetabeltehalen.DegewensteleeftijdvoorhundochtersligtbijdeLHKledenietshogerdanbijdeniet-leden.
Ditkomt,omdatietsmeerLHKledenhundochtersverderwillenlatenlerenendantrouwenzelater.Dehuwelijksleeftijdvoorhundochtersligtaanmerkelijkhogerdandievan
demoeder;ookdithoudtweerverbandmethetfeit,datveel
kinderenverderwillenleren.Enookdeoudersvindenhet
meestalbeterdatdekinderen,alszehetkunnenenwillen,
eenverdereopleidingnadelagereschoolvolgen.
Deleeftijdwaaropdezoonhetbestinhethuwelijk
kantredenligtnogweeraanmerkelijkhogerdandievande
dochters.Ditwordtveroorzaaktdoorhetfeit,dathijeerst
eenbaanmoetzoeken.Verdermoethijeerstwatverdiend
hebbenomgrondtekunnenhureneneenhuistekunnenbouwen.
Tabel10«Keuzevandehuwelijkspartner
LHKleden
niet-leden
n=31
n=19
doorouders
15
17
zelfgekozen
2
9
2deechtgenootzelf
gekozen
HierisaenduidelijkverschiltussendeLHKledenendeniet-leden.DecategorievrouwendiehunhuidigeechtgenootzelfgekozenhebbenisbijdeLHKledenveelgroter
danbijdeniet-leden.Indeeersteplaatsstaatdatin
verbandmetdoleeftijdenvanderespondenten,diesterk
uiteenlopen(zietabel 8); indetweedeplaatsisde

- 29tendensdathoelangerhoemeerdevrouwenhuneigenhuwelijkspartnerkiezen.Ditkomtduidelijknaarvoreninde
volgendetabel.
Tabel11.Keuze.vandehuwelijkspartnervoorde
keuzedoor:

LHKleden
n=30
26
1

niet-leden
n=18
15

kinderen
ouders
oudersvoordochters;zoonkiest
1
zelf
2
oudersvoorzoonj
—
dochterkiestzelf
1
2
oudersenkinderen
•
HiervaltdusgeenverschiltussenLHKenniet-leden
aftelezen;wel.isheelduidelijkdetendensaanwezig
datdekeuzevandehuwelijkspartneraandekinderenzelf
overgelatenwordt.
Vande50respondentenzijn27nunogmethuneerste
mangetrouwd.Negentienvrouwenstaaninhuntweedehuwelijkenviervrouweninhunderde.Vandenegentien,dieeon*maaleerdergetrouwdgeweestz%int zijnerzevetokörtexdan
zesmaandengehuwdgeweestmetdeeersteman.Zewerden
opjeugdigeleeftijd(twaalfofdertienjaar)doorhun
oudersuitgehuwelijktaaneenmandiemeestaleenjaarof
tienouderwasdanzijzelf.Dezehuwelijkenledenvaak
schipbreukomdatdemanereenanderevrouwbijhadendaardoorbijnanooitthuiswas.Devrouwen,eigenlijkkanmen
betersprekenvankinderen,liependaneenvoudigwegen
gingenweereenpaarjaarnaarhunouderlijkhuisterug.
Datgingheelgemakkelijk,aangeziendemanslechtsdeverstotingsformulehoefdeuittesprekenenhethuwelijkwas
ontbonden.Kinderenzijnuitditeorstshuwelijkdanookbijnanooitvoortgekomen.Ookdeviervrouwen,dietweemaal
eerdergetrouwdwarengeweest,haddenuithunvoorgaande
huwelijkgeenkinderen,opéénvrouwna.Hetfeitdatze
geenkinderenhaddenvergemakkelijktedeverstotingwel.
4M»

DeGodsdienst
HetgrootstedeelvandeJavaansebevolkingbelijdt
deIslam.Datkwamookduidelijkuithetonderzoeknaar
voren.Vande50vrouwengaven48opdatzeMohammedanen
warenentwee,dataelidwarenvandeEvangelischeBroedergemeente.Hetisduidelijkdatuitdezegegevens geen
conclusiestetrekkenzijnovereventuelecorrelatietussen LHK enmensen,dieeenbepaaldegodsdienstaanhangen.
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Deschoolopleiding
HetaantalanalfabetenonderdeJavaansebevolking
isschrikbarendgroot.Ditwordtdoordevolgendetabellen.duidelijkgeïllustreerd.
Tabel12.Schoolopleidingvandevrouwen
opleiding
(n=41)
aantallen
geenschoolopleiding
29
2
1 - 3 schooljaren
9
4-6
»
3
getuigschriftlagereschool
Hetpercentageanalfabetenvan67,4$iszeerhoog.
Ikveronderstelde,dathetpercentageanalfabetenbijde
mannenminderhoogwas.
Tabel13. Schoolopleidingvandemannen
opleiding
aantallen (n =42)
24')
geenschoolopleiding^
3
1 - 3 schooljaren
9
4-6
"
6")
getuigschriftlagereschool
')Bijdeze24menseniseréén,dieeencursusheeftgevolgdenkanlezenenschrijven,maarverdernooitop
schoolheeftgezeten.
")HierbijiséénHindostaan,diebehalvehetgetuigschriftvandelagereschoolookzijnUlo-diplomaheeft.
Hetpercentagemannendatnooiteenlagereschoolbezocht
heeftisietsminder,hoogdandatbijdevrouwennl.
57»1$.Verdervaltop,dathetpercentagemannen(14,3$)
datdelagere .schooldoorlopenheeftveelhogerisdan
datbijdevrouwen(6,9$)»
Tabel14.Hetverbandtussendeschoolopleidingvande
vrouwenenhetlidmaatschapvaneenLHKclub

geenopleiding
1— 3schooljaren
4-6
"
getuigschriftlagereschool

LHK leden
15
4
6

niet-leden
14
1
-

1
2
16
27
Uitdezetabelvaltduidelijkteconcluderen,datde
LHKmeerledenheeftonderdevrouwen,dietenminste
enigeopleidinggenotenhebben.Doorhunopleidingstaan

(n=43)
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dezevrouwenmoeropenvooradviezenenvernieuwingendan
devrouwen,dievan jongsafaanthuismoestenblijven.De
contactenvandezelaatste groep zijnveelmeerbeperkt
totdeeigenbeslotenkring.Alleswordt gedaanopdetraditioneel bepaaldemanier,welkealgeneratieslangtoegepastwordt.Hetnut endenoodzaakvandevernieuwingen
zienzijniet.Devrouwendiewelenigeklassenvaneen
lagere schooldoorlopenhebben,hebbenindeeersteplaats
deinvloed ondergaanvanandere bevolkingsgroepen.Indetweedeplaatshebbenzedoordeonderwijzers en onderwijzeressen
kennisgemaaktmet totaalnieuwe zaken.Ookzijnzegewezenophet feit datbepaaldedingenheelanders gedaan
kunnenwordendanzetotnutoegedaanzijnenopdevoordelendiedezenieuwemethodemetzichmeebrengt.
5.2.DELANDBOUWHUISHOUDKUNDIGEVOORLICHTING INCOMMEWIJNE
Sinds1957isereenLHK-stergedetacheerd inComraewijne.Inapril1963was debezettingmaximaal,nl.één
LHK-ster (dezehadhaaropleidinginPuertoRicogehad)en
tweeopzichteressen (dezewareninParamaribo opgeleid).
Vanaf1964waseréénLHK-sterenéénopzichteresenvanaf
juli1966werd deLHK-sterslechtsgeassisteerd dooreen
Hindostaansehulpkracht.Dezehulpkrachtwasvroegereen
plaatselijke leidstergeweest enisdoordeLHK-stergetraind inhetgevenvandemonstraties enhet leidenvan
clubbijeenkomsten.Vanaf juli1966heeft dezehulpkracht
zelfstandig eengrootaantalclubsgeleid.Huisbezoeken
mocht zeechterniet afleggen:haaropleidingwas daarvoor
niet toereikend.Sinds1 september1967isdeLHKbezetting
inCommewijneminimaal,aangeziendehulpkracht ompolitiekeredenenhaarontslaggekregenheeft.Uitbreidingvande
stafisdusdringendgewenst.
HetwerkterreinvandeLHK-sterinCommewijne omvatde
volgende gebieden:dewegMeerzorg-NieuwAmsterdam,motalle
daarbijbehorende stegenendewegNieuwAmsterdam-Mariönburg,
Alkmaar-MonTresor,kampongSawah (dehuizentussenTamanredjoenAlkmaar)enTamanredjometOrleanakreek,TamansarienSlootwijk.OokMeerzorg,dat officieelinhet district
Suriname ligt,behoort bijLKK-Commewijnef evenalsMoengo
inhetdistrictMarowijne.
Tijdensmijnonderzoek trofikindevolgendeplaatsenLHK en4Hclubsaan.(4HbetekentHoofd,Hart,Handen
enHeil):
Meerzorg
Jagtlust
Lust enRust
NieuwAmsterdam
Voorburg
Zooien
Alkmaar
MonTresor
Tamanredjo

-32OpSlootwijkwas eenclub,diedoorhetwegtrekken
vandoToegoenezenopgehevenmoestworden.Momenteellegt
deLHK-sterbijderesterende gezinnenhuisbezoekenaf.
InPeperpotwordenbesprekingengevoerd overhetoprichtenvaneenclub.
Sinds1965valt ookhetressortMarowijne onderde
supervisie vandeLHK-stervanCommewijne.Ongeveertegelijkertijdwerdende LHKactiviteitenopde rechteroever
vandeCommewijnestopgezet.Demigratievandebevolking
(metnamevande jeugdige bevolking)wasdaardeoorzaak
van.Do sociale omstandighedenvandeachterblijvenden
warenv.andienaard,datdoorgaanmetLHKwerk zinloos
was.Debevolkingmoet zóhardvechtenomhethoofd boven
watertehouden,dat ze geen. tijd,zinengeldhebbenvoor
clubactiviteiten.Dodaargedetacheerde opzichtereswerd
naarAlkmaarovergeplaatst.Hoeweldezeopzichteresnu
eendeelvanhetwerkopdelinkeroever opzichkannemen
ishetgebied Commewijne enMarowijne tegroot omdoor
1 LHK-sterbestrekenteworden.Momenteelatreeft deLHKsterernaar1xpermaand eenpaardagennaarMoengote
gaan.Zekandanproblemenmet deplaatselijke leidster
besprekeneneenwerkprogrammavoordevolgendemaandopstellen.Doorgebrekaantijdwordendezemaandelijkse
bezoekenwelvaaktweemaandelijkse.
Deproblemen,waarmee deLHK-stertekampenheeft
zijnvele.Deafstandeninhetdistrict zijngroot.De
toestandvandewegenis,zoalsikzelfhebkunnenconstateren,irderegentijd bijzonder slecht;vooralde
stegen,waarzeerveelmensenwonen,zijndannauwelijks
begaanbaar.Huisbezoekenafleggenisindieperiode dan
ookbijnaonmogelijk.Hettekortaanhulpkrachten,hierbovenvermeld,iseveneens eennijpend probleem.Hetvervoervandehulpkracht schept ookvaak onoverkomenlijke
problemen.Zehad eendienstbromfietstothaar beschikking,
die echterhetgrootste deelvandetijd inreparatiewas.
Vaakkondendoordeslechte telefoonverbindingen declubledenniet tijdig opdehoogtegesteldv/ordenvanhetniet
doorgaanvandebijeerkomsten.Als zeeenpaarmaaltevergeefs gekomenwaren,blevendeclubledenweg.Nieuwe
contactbezoekenmoetendanafgelegdwordenomdemensen
weerenthousiast temaken.Overigens isdeautotoelage
volgensdeLHK-stertelaag,aangezien zijéénmaalper
maandnaarMoengomoetgaan.
Hetvindenvaneenneutrale plaatsvoorhethouden
vandebijeenkomstenisookeenprobleem.Hetaanhuis
houdenvanclubbijeenkomsten .3tuitopzeerveelmoeilijkheden.Ruziestussenclubledenonderlingveroorzakenwegblijven.Eenrecreatiegebouw ofeenandereneutrale plaats
verdient devoorkeur.Eenvandemeesturgente problemen
isechterwelhetvindenvangoedeplaatselijkeleidsters.
InCommewijne stuithetvindenvandezepersonenopzeer
veelmoeilijkheden.Deouderevrouwenhebbenhet tedruk
methunhuishouden enmethetwerkenophetlandomdaarnaastnogveeltijdaanclubactiviteitentekunnenspenderen.De jongevrouwenhebbennoggeenoverwicht,zij

LHKactiviteiten inCommewijne
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trouwen jongofzijnalgetrouwd enhebbendankinderen,
waardoorzegeentijdmeervoorhet clubwerkhebben.Soms
zoudeLHKwelplaatselijke leidsterskunnenkrijgen,als
ereengeldelijkevergoedingvoorgegevenwerd.Dit is.
echterniet debedoelingvanhetwerk enonder geen bedingwildeLHK-sterdaartoeovergaan.
HetkantoorvandeLHKisondergebracht inhetL.V.V.
gebouw teNieuwAmsterdam.Hetwasdebedoeling datde
landbouwersvrouwen eventuelemoeilijkhedenkwamenbesprekenopkantoorendatdeLHK-sterdaarspreekdag zouhouden.Inverbandmetdegroteafstandenendegrotespreidingvando bevolking isdeze opzetnietgelukt.Voorzover
mijbekendiskomendelandbouwersvrouwennooit opkantoor,
uitgezonderd één. oftwee clubledenvanNieuwAmsterdam.
Indeloopdertijdenzijnergeenessentiëleveranderingengekomeninhetvoorlichtingsprogramma.Demeeste
voorlichtingwordtnog steedsgegeventijdensde clubbijeenkomsten.Daarnaastvindtvoorlichting tijdenshuisbezoekenvrijregelmatig plaats.Devoorlichtingviamassamedia,éénvandemiddelen,diegepropageerdwordeninde
"HandleidingvanLHK"isteverwaarlozen.Erwordtwelveel
naarderadiogeluisterd,maarbijnauitsluitend naarpopulairemuziek.
Ookdeprojectendiedoordelandbouwersvrouwengeprefereerdworden,zijnniet gewijzigd.Kleding staatnog steeds
bovenaandelijst enhoeveelmoeite erookdoordeLHK-ster
gedaanwordt omhet projectvoedingmeerwaardering telaten
krijgen,devrouwenvallensteedsweerterugopnaaien.
Verderiserveelbelangstelling voor "huisindustrie",een
soorthandenarbeidwaarbijvantriplexhuishoudelijkegebruiksvoorwerpengemaaktworden.
5.3.CLUBSEN CLUBLEDEN
Bijhet beginvanhet onderzoekwerdenervoordevolgendeplaatsenLHK-en4HclubsmethetvolgaideDodenaantal
opgegeven:
NieuwAmsterdam
LHK
9
Tamanredjo
4K
36
Alkmaar
4H
10
Jagtlust
LHK
10
Meerzorg
LHK
7
Lust enRust
4H
5
Welgelegen
LHK
6
Zoelen
LHK
14
totaal
97
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Tabel15.

Tamanredjo
Alkmaar
Jagtlust
Meerzorg
LustenRust
Welgelegen
Zoelen
NiewAmsterdam
totaal

Declubsverdeeldnaarlandaard
Hindo-- Creolen
Javanen
stanen
6
30
-

Chinezen
-

-

—

-

-

-

5
5
7

—

-

3

2

-

-

-

-

-

—

-

-

4
29

3
3

1
1

5
5

6
14
1
64

Tijdenshetonderzoekenmotnamebijhetmakenvan
deafsprakenbleekdatervande30Javaanse4Hkinderen
inTamanredjo zevenverhuisdwarenendrieonbekendwaren,
zowelbijhunonderwijzeralsbijhunmede4Hleden.In
AlkmaarwarenvandevijfJavaansemeisjestweegeen clublidmeeromdatzeeenmeningsverschilmetdeHindostaanse
hulpkracht overweggeraaktmateriaalhaddenenverderde
indrukhaddendatdezehulpkrachtdeHindostaanse ledende
handbovenhethoofdhieldendeJavaansekinderenvoorde
hele zorgvanzakenvandeclubaansprakelijk stelde.
InZoelenblekenvande14LHKledentweeverhuisdtezijn
endriewarenschoolkinderen.Hetaantalactieveledenbleek
dusaanmerkelijkkleiner danwasopgegeven.
Inaugustus1967werd tijdensdemaandvergaderingin
hetopleidingscentrum inParamaribo beslotendatalle
LHK-sterseenverslag overhunwerkzaamhedengedurendehet
afgelopen half jaarmoestenschrijvenentevenshetaantalclubsendeledenmoestenvermelden.VanCommewijncwerdentoendevolgendegegevensgekregen.
Tabel16.LHKledeninCommewijnc,augustus1967
Creolen Chinezen
Javanen Hindoes
anen
MonTresor
9
Zoelen
11
1
NieuwAmsterdam
1
4
3
8
Jagtlust
4
MeerzorgII
11
3
MeerzorgI*)
14
6
1
totaal
37
25
')Deledenvandeze club eiseneendiplomakleding,hetgeendoordeLHKniet gegeven wordt.Alsdezecontroverseblijft bestaanzaldeclubwaarschijnlijkwel
verdwijnen.
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Tabel17» 4HledeninCommewijne,augustus1967
Javanen Hindostanen Creolen Chinezen
MonTresor
10
2
Alkmaar
10
2
Voorburg
9
Lust enRust
10
6
Tamanredjo
6
4
Meerzorg IV
12
totaal
32
39
totaalaantal LHKen. IEleden:14C >
.Behalve dezeclubsbestaanernogplannenvoordeclubs
indevolgendeplaatsen:
Meerzorg IIILHK
ƒDezebeginneninseptember;
Meerzorg langsdehoofdierisaloververgaderd.
weg
Peperpot
Hierzijnalwel contacten
gelegd;inaugustuswaser
nogniet begonnen.
Slootwijk
Hierwordenalleenhuisbezoekenafgelegd.
Alkmaar
Erisgevraagd oferweermet
LHKactiviteitenbegonnenkon
worden.Menhoopt inseptember
vanstarttegaanmet ongeveer
12leden.
TamanredjoII
Plaatselijke,leidsterwilalleenverder;hiermoetalleen
leidstertraining gegevenworden.
IndetabellenvalthetgroteaantalclubsinMeerzorgop.Ditwordtveroorzaakt doordegrotebevolkingsdichtheidinMeerzorg endeuitgestrektheidvanieplaats.Meerzorg isverdeeld invierseries:A,B,Cer.D.Als debelangstellingvoorLHKactiviteitengrootgenoegis,ishet
zekerlonend ommeerdere clubsopterichten.VoorkinderenvanserieDishet ondoenlijk omnaareenlesdiegegevenwordt ineenschoolinserieAtelopen.Aangezien
de (voornamelijkHindostaanse)meisjesinderdaad zeerenthousiastwarenvoordeLHKlessen, isereengrootaantalclubsopgericht.Deze clubsfunctioneerden eindaugustus1967zeerbehoorlijk.
Volgensdezeopgave zouereentoenamevanruim50
ledenplaatsgevondenhebben.Ditisgedeeltelijkalsvolgt
teverklaren:indeeerste plaatslopendeLHKactiviteiten
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omkilometersdoorderegenafte'leggenenkomendusniet,
Indetweedeplaatsbeginteindmei/beginjunihetplantenvandepadi,waarbijhethelegezingemobiliseerd
wordt.Ookditiszeerongunstigvooreengoedeopkomst
vandeleden.Pasnaderegentijdinjulibeginnende
clubactiviteitenweerserieus.DeLHK-stergaatdanbezoekenafleggen.Eveneenswordenindezetijdnieuwe
clubsopgericht,watduidelijktemerkenisaanhetverschilinledentalvandeclubs.
Eenanderemerkwaardigheidindetweevoorgaando
tabellenishetgroteverschilinledenaantalinTamanredjoendeversohuivingindeverhoudingJavanen-Hindostanen.AangeziendesituatieinTamanredjovaneen
bijzondereaardis,zalhierondereenwatuitvoeriger
beschrijvingvolgen.
Tamanred.jo
Detoestandwande4Hclubinïaannreêjöwastijdens
hetonderzoekdevolgende.Allereerstmoetnogopgemerkt
wordendatervande30Javaanseledendieikopgekregen
haddertiengeïnterviewdweiden.Elfhaddendochters
variërendvan10-13jaardielidwarengeweestvande
4Hclub.Dezeclubheefttotjuni1966onderdeleiding
vaneenJavaanseopzichteresgestaan.Nadietijdheeft
deHindostaansehulpkrachtdezeclubgeleid.Sindsmaart
1967isdeclubnietmeerbijelkaargeweest.Demoeilijkhedenmetdebromfietsvandehulpkrachtveroorzaakten
hetmislukkenvandeafspraken.Veelkinderendieettelijkekilometersmoestenlopen,kwamentevergeefs.Toendit
eenpaarmaalgebeurdwasheefteenonderwijzervande
schoolingegrepen.Eristoenbeslotendatvoorlopigtot
augustus/septembermetalleclubactiviteitengestoptzou
worden.Vandaardatdeelfgeïnterviewdemoederszeiden:
"Mijndochterislidgeweestvandeclub".Vandeelf
kinderenwarenerdrienietmeerdanzesmaandenlidgeweest;drieongeveereenjaarenvierlangerdan êén jaar,
maarnietlangerdananderhalf jaar.Eenmeisje,eenkind
vantienjaarismaareenpaarkeergeweestomdatze,
naarzezelfzei,tekleinwas.Deredenendieopgegeven
werdenvoorhetnietkomenzijn:
deHindostaansehulpkrachtkwamnietmeer (§J
teklein
(15
kongeenstofvoornaaienkopen
(1)
Vandezeelfkinderenwildenvierweernaarlesgaan
zodradeclubzoubeginnen.Erzullenweldenodigehuisbezoekenafgelegdmoetenwordenomdekinderenweerenthousiasttemaken.Eindaugustushebiktijdens één van
deeersteclubbijeenkomstenkunnenconstaterendatmaar
één meisjevandeelfverschenenwashoeweldeonderwijzer
vandevierde" klas metzeerveelklemgezegdhaddatde
lesweerzoubeginnenendatzeallemaalmoestengaan.
Demeisjesdieeindaugustusdeclubwelweerbezochten
warengrotendeelsHindostaansen.Dezewoondenevenalsde
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heteenpaarkeervoornietekomendeJavaansekinderendermateafgeschrokkendatzevoorlopignognietkomen.Zekijkenwaarschijnlijkeerstofdejuffrouwnuinderdaadiedere
weekkomtenzullendannadiverseaansporingenvandekant
vandeonderwijzerendeLHKschoorvoetendweerbeginnen.
BovendienwashetweerinaugustusinCommewijnenieterg
stabiel.Bijnaelkedagvielerjuistomstreeksdetijd
datdeleszoubeginneneenflinkebui.Enalsheteenmaal
flinkregentkomennochkinderen,nochvolwassenennaarde
club,ookalhebbenzedeautovandeLHK-sterofdebromfietsvandehulpkrachtvoorbijzienrijden.
Deanderetweegeïnterviewdenv/areneenleidstervan
de4Hclubvan1964eneenlidvandezeclub.Tijdenshet
leiderschapvandeeerstewarenookvolwassenvrouwenlid
vandeclub.Veelvandezevolwassenvrouwenz eggen datze
geentijdhebben;zeblijvennaeenpaarlessenzonderiets
tezeggenweg.Deplaatselijkeleidsterbeweerdeookdater
demeestebehoefteaannaailessenbestaat,aangeziener
geen "modiste"opTamanredjois.Devrouwenzijndusaangewezenomzelftenaaien,ofopdetoevalligeaanwezigheid
vaneenvrouw,diekanenwilnaaientegenbetaling.Aan
zelflerennaaienbestaatdusgrotebehoefte.Deplaatselijkeleidsterhadzelfwelbelangstellingvooralleprojecten,ookdecursussentrokkenhaaraan.Zevermoeddealleenweldatdeandereledenmeerbelangstellinghaddenvoor
deprojectenwaarzezelfmeebezigkondenzijnenwaarze
directresultaatvankondenzien.
Hetvroegerelidvande4Hclubwaseenjongevrouw
van19jaar.Zezouwelweerlidvandeclubwillenworden
omdatzenognietgoedkonnaaienenkoken.Zemoestophoudenmetclubactiviteitenomdatzenahetbehalenvanhaar
getuigschriftvanhaarvadernietmeernaarschoolmocht.
Dehoofdonderwijzervonddat,inverbandmethaarintelligentiediebovenhetgemiddeldelag,bijzonderspijtigen
stakdatooknietonderstoelenofbanken.Sindsdatincidentdurfdederespondentnietmeernaardeclubtegaan,
dieindeschoolgehoudenwerd.Ookdezevrouwstondpositieftegenoveralleprojectenenwildeookwelcursussen
overkinderverzorging, hygiënee.d.ophetprogrammahebben.
UithetvoorgaandekanmenconcluderendaterinTamanredjowelbehoeftebestaataanLHKactiviteiten.Devrouwen
vondendathunkindereninderdaadveelleerdenopdecursussenenwildeneenenkeleuitzonderingdaargelaten,dat
hundochtersweernaardelesgingenzodradiezoubeginnen.
DeLHK-Btermoestdanechtertrachtenregelmatigtekomen
ofiniedergevaltijdiglatenwetenalszenietkonkomen.
BijhetonderzoekenofeenJavaanseleidstergeprefereerdwordtboveneenvaneenanderebevolkingsgroepwerd
hetvolgendegevonden:
negenvandeelfvrouwenprefereerdeneenJavaanse,twee
vondendehuidigesituatiebevredigend.Dehoofdmotieven
omeenJavaansetekiezenwaren:"ZeisgewendMaanJavaansekinderen'}"Zeisereenvanonseigenvolk"; Zebegrijpt
onsbeter".Opdevraagaanwelketaaldevoorkeur gegeven
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maarverondersteldmagworden,datditgekoppeldisaan
dekeuzevandebetrokkenlandaard.Zevenpersonenvonden,datdelesinhetNederlandsgegevenmoestworden;
zeswildenlieverJavaansalsvoertaalhebben,omdatdat
huneigentaalis.Degenen,diedevoorkeurgevenaan
Nederlandsassocieerdenvaakdelesmetschool,waarNederlandsookdevoertaalis.Verderkanhetfeitdatze
dachtendatikhetalsNederlandsewelplezierigzouvindenalsNederlandsalsvoertaalgekozenwerd,hetantwoordbeïnvloedhebben.
5.4.DEOPKOMSTVANDECLUBLEDENENDEDUURVANHETLIDMAATSCHAP
De31vrouwendieietstemakenhebbenmetdeLHKen
4Hkanmenopdevolgendemanierindelen:
actiefLHKlidtijdenshetonderzoek
5
LHKlidgeweest,ofdochterisLHKlidgeweest
dochteractief4Hlidtijdensonderzoek
14
dochter4Hlidgeweest
3
Dedriegewezen4HledenzijnaluitvoerigbesprokenindeparagraafoverTamanredjo.
Deredenenwaaromdenegenvrouwen geen LHKlidmeer
waren,warendevolgende:
- Zegingennietmoernaarschool.Demeesterwasboos
endaaromdurfdenzenietmeernaarlestegaan,aangeziendezeinschoolgegevenwordt.
-Clubopgehevenbijgebrekaanbelangstelling.
- Geentijd,menmoestrijstplanten.
-DeLHK-sterkwamteongeregeld.
-Aangezienzeverhuisdis,isdeclubteverweg.
- Isgetrouwdenheefteenbabyvaneenpaarmaanden,
waarvoorzegeenoppasheeft.
-Verveeldezichoplesenhadthuisveelwerk.
Hetgeentijdhebbenwerdookdoordrieanderevrouwenopgegeven.Ookhetfeit,datzekleinekinderenhadden
endaargeenoppas voorkondenkrijgenvormdeeenbeletselomdeeltenemenaandeLHKactiviteiten.Alszeeen
babyverwachtten,hieldenzeautomatischopmethetnaar
leskomen.
Deduurvanhetlidmaatschapvandezenegenvrouwen
varieerdevanenigewekentotanderhalfjaar.Drievande
negenvrouwenantwoorddendatzenaeenpaarkeerniet
meerwildenkomen,deanderezeswarenviermaandentot
lfjaarlidgeweest.Opdevraagofzeweerlidwilden
worden,antwoorddenviervrouwenbevestigend.Eenvan
dezevierisinmiddelsv/eerlidgeworden,aangezienhet
kind,waarvoorzetweejaargeledentbuismoestblijven,
inmiddelsgrootgenoegisomonderdehoedevandeoudere

9

-4Dbroersenzusters thuisteblijven.Dekinderenvandoanderedriewarennunogteklein,maarbinnen afzienbare
tijd zoudenzewelzonderbezwaar thuiskunnenblijven.
Domoeders zoudendanweernaarlesgaan.Hetisnatuurlijk
welzaakdatdeLHK-stercontactmetdezevrouwenhoudtzodat dezevoornemens inderdaad uitgevoerd worden.Devijf
overigevrouwenwilden geen lidmeerwordenomdaterin
bunbuurt geenclubwas,hungezondheid,teslechtwasofomdatzenahetwerkophetlandeninhethuistemoewaren.
Vandenegentienniet-lodenwildeniemandlidworden
vaneenclub.Deredenen,dievoorditontkennend antwoord
werden gegeven warendevolgende:
tooud
6
teveelwerk
4
geen tijd
3
geenclubindebuurt
2')
veelkinderen
1
moest geldverdienen
1
geenzin
1
niet goed onthouden
1
*)Deze tweevrouwenwarenopMargrita,waargeenLHE
clubsmeerzijn.Drie jaargeledenzijnalle activiteitenopclubgebied daargestopt,aangeziende
bevolking daaralhunenergie nodigheeftvoorde
strijdomeenbestaan.
Devoornaamste zaakwaardoordezevrouwengeenlidwillenwordenisdatzeteoudzijn: "Zo*nclubisgoedvoor
jongeremensen".Datdeze opvatting algemeengehuldigd wordt
bleekuitdeleeftijdenvanmensendielidzijnvaneen
LHK club.Deleeftijdvanhenligt aanmerkelijk lagerdan
dievanniet-leden.Bovendienhebben dezevrouwenalzo'n
traditioneelbepaaldemanieromhothuishoudentedoen,dat
zeaanvoorlichting opdatgebied geenbehoefte hebben.
"Ikweetheusweltekoken,juffrouw",iseenalgemeengehoord gezegde.Demeestevandezezesvrouwendiezichte
oudvooreenclubvoeldenwaren echterv/elvanmening,dat
hetvoor jongemensen zeernuttigwas.Zeleerdenzichdaar
alvastbekwamenophuishoudelijk gebied.Vooralhetleren
naaien stondookhierweerinhotbrandpuntvandebelangstelling.Eerst goed eigenklerennaaienendatlatereventueelvooranderen,zodatzeweerwatgeldkondenverdienen.
Dealgemene tendensbijdezenegentienvrouwen is,datze
geen tijdhebbenvoor clubactiviteiten.Datgeentijd hebben
heeftverschillende oorzaken:teveelkleine kinderenen
geenoppaszodatdevrouwnietwegkan;veelwerkinhuis
enophetland.
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Sindseenjaarstaathet4Hwerk (hetjeugdwerk)geheelondertoezichtvandeLHK.Totdietijdwasheteen
zelfstandigeorganisatiemeteeneigenleiding.NucontroleertenleidtdeIHKdebijeenkomstenindedistrictenenishethoofdvandeL M tevenshoofdvande4H
organisatie.De4Hclubskunnenhetbestbeschouwdworden
alseenvoorlopervandeLHKclubs.Ookhierlerendekinderennaaien,figuurzagen,tassennaaien,kokenenbakken.
Ophetogenblikisdesituatiezo,datdeovergangvan
4
HclubinLHKclubvrijongemerktgeschiedt.Opeenbepaaldmomentvindendekinderenzichteoudomlidvan
eenjeugdclubtezijnenwillenLHKledenworden.De4H
clubvindtdangemakkelijkzijnvoortzettingineenLHK
club.
InCommewijnebestaande4Hclubsalleenuitmeisjes.
Enigejarengeledenzijnereenpaarjongens4Hclubsgeweest,diewegensdeongunstigefinanciëlepositieopgehevenmoestenworden.Erwerdenwelmaterialengekocht,
maardoordekinderenweidnietsbetaaldeneendergelijke
toestandkonnietvoortbestaan.
Hetlidmaatschapvaneen4Hclubismogelijkvoor
kinderenvan9t/m15jaar.Veelechtertreftmenop
clubbijeenkomstenkinderenjongerdan9jaaraan.Deze
wordendoorouderezusteismeegenomen.DeLHKheeft geen
bezwaartogenhunaanwezigheid.Kinderenvan15jaartreft
menechterzeldenofnooitbijdezeclubsaan.Zodrade
kinderenvanschoolafzijnvoelenzezichvolwassen,en
alszedanalergenslidvanzijnishotvaneenLHKclub.
5.6.DEONDERWERPENENMIDDELENVANVOORLICHTING
Unaniemwarende31IHKledenvanmeningdatvoorlichtingdoormiddelvandemonstratieshetplezierigst
was.IndeeersteplaatszagenzedanwatdeLHK-ster
deedenindetweedeplaatswarenzezelfookbezig.Het
nietzelf bezigzijnwasnamelijkhetgrootstebezwaar
datderespondententegencursussenoverkinderverzorging,
hygiëneonvoedingsleerhadden.Eencombinatievaneen
cursuseneendemonstratiezoudusdevoorkeurverdienen.
Indepraktijkblijktechterdatookdezecombinatiehen
nietzogoedaanstaat.Datligtmedeaandeuitgesproken
voorkeurdiedoordevrouwenenkinderenaandedaggelegd
wordtvoorhetproject "kleding".Ditlaatstewordtbijzonderduidelijkgeïllustreerddoordevolgendetabel:
Tabel18.Voorkeurvooronderwerpen
naaien
21
bakken
koken
2
timmeren
3
pitrietbewerking
kinderverzorging
-~
hygiëne
alleonderwerpen
5
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Dooreenpaarrespondentenwerdenockcombinatiesopgegeven,zoalsnaaienentimmeren,enkokenennaaien.Inal
dezegevallenwerderechterwelbijgezegddatgeallereerstgoedwildenlerennaaienendaarnaooknogweliets
aanoenanderprojectwildendoen.Hetdoorslaggevendeargumentvoorhetgoedwillenlerennaaienwashetvolgende.
Indeeersteplaatszijnergeenconfectieklereninhet
districttekrijgen.Bovendienzoudendeze,alszeerwel
waren,teduurzijn,zodatzedoordevrouwentochniet
gekochtkondenworden.Hetalternatiefisdan<5fdeklerenzelfnaaien<5fzedooreennaaisterlatenmaken.De
eerstemogelijkheidisverreweghetvoordeligst.Bovendien
zijnernietzoheelveelnaaistersinCommewijne.
Aankokenwerddoorslechtstweevrouwendevoorkeur
gegeven.Erwerddanbijgezegd:"Maardankoekjesentaartenbakken".Aanhetbereidenvandagelijksegerechtenbestondzogoedals geen behoefte.Vooralhetkokenvangewonemaaltijden,waarbijdenadrukvaltopeenbeterebereidingswijze,slaatnietaan.Eén,hooguittweelessen
wordenwelgeapprecieerd,maardaarnamoethettochweer
afgewisseldwordenmetkledingoftimmeren.Hetbakkenvan
koekjes,taarten,cakesendergelijkewordtwelmeergewaardeerd,maarwordtdoordevoorlichtingterechtalsminderbelangrijkbeschouwd.Vanhetthuisnamakenvanderecepten,diebijeenvoedingslesgegevenworden,isbijna
geensprake.Vaakhebbondevrouwen,vooralalszeiets-willenbakkengeenoven,waardoorervanhetthuismakenvan
dezezakennietskomt.Omditonderwerptochtebehandelen
zalmenhetmoetencombinerenmet<5fhetmakenvanlekkers
<5feenheelanderproject.Bijvoorbeeldeerstietskokenen
daarnadevrouwennoghelpenmethetnaaienvankleren.
Hetisechterweldevraagofdaargedurende één lesvoldoendetijdvooris.
Devijfrespondenten,dieantwoorddendatallelessen
goedwaren,warendemoedersvan4Hkinderen.Zijwaren
vanmening,dathunkinderenallesmoestenleren.Dekinderenzelfkoniknietnaarhunmeningvragenaangezienze
tijdenshetinterviewnietthuiswaren.Alszewelthuis
waren,warenzevaakzoverlegendatzemijopdezevraag
geenantwoorddurfdengeven.Naheelveelaandringenmijnerzijdskwamerdantenslotteweleenantwoord,maarofze
daarnuhelemaalachterstondenisdevraag.
EenpaarledenzoudenhetprettigvindenalsdeLHKsterafentoeeensbijhenthuiskwam.Dezehuisbezoeken
moestendanwelnaasthetnormaleclubbezoekstaan.Voor
hetafleggenvanmeerhuisbezoekenisuitbreidingvanhet
LHKapparaatabsoluutnoodzakelijk.Hierisechterweleen
mogelijkheidomviaindividuelevoorlichtingonderwerpen
alshygië'ne,kinderverzorgingeneventueelooknogwatover
voedingsleertebehandelen.
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6.CASE-STUDIES
6.1.PONIAH
PoniahwoontmethaarmanenviervanhunnegenkinderenopeenperceelinWelgelegen.Poniahis32jaaren
sinds1957getrouwdmethaarhuidigeman,dievierjaar
jongerisdanzijzelf.Zijbeidenvoorzieninhetonderhoudvanhetgezinmethetmakenvankleding.Poniahverdientmeerdanhaarman,aangeziendevraagnaarvrouwenkledinggroterisdandienaarmannenkleding.Vooreen
jurkwaarzemeestal tweedagenmeebezigis,krijgtze
Sf.1,25envooreenbroek,waardanookveelmeerwerk
aanis,Sf.5,-.Zebezitten30ketting2grond,waarop
rijstenkouseband (groente)verbouwdworden."Metveel
kinderenisplantennoodzakelijk"zegtPoniah.Totdegeboortevanhet één.nalaatstekindwerktezijookophet
land.Zeheeftzichtoen"geforceerd",ensindsdietijd
helptzenietmeerregelmatigophetland,alleenmetgrotedruktereiktzeeenhelpendehand.Verderdoethaarman
Sorotaroenoallesophetland.Poniahregeltdofinanciële
zaken.Zijhuurtgeenarbeidersvoorhetveldwerk,alleen
alsmensenschuldenbijhaarhebbenneemtzijzeindienst
omhenopdiemanierhunschuldenaftelatenlossen.Voor
hetploegenvanhetlandhurenzeeentractoràSf.2,-/
ketting2.Derestwordtdoorhenzelfgedaan.Erwordtalleenrijstgeplant.Deopbrengstenvanhetlandwordendoor
hetgezingebruikt;erwordtmaarweinigverkocht.Soms
isdeopbrengstnietvoldoendeomindebehoeftetevoorzien,enmoeterbijgekochtworden.Behalvehetlandhebbenzeooknog15kippen,dieofdoorPoniahofdoorde
kinderenverzorgdworden.Ookdekippenendeeierenzijn
uitsluitendvooreigenconsumptie.
VoordatzijopWelgelegenwoonden,haddenzeeenperceel+woninginSanten.Datperceellaghogerendaar
planttenzebehalvepinda'sooknogrijst.Hethuidigeperceelstaateengrootdeelvanhetjaaronderwe.ter,vooral
alsderegenszoovervloedigvallenalsin1967hetgeval
was.
Degezinssamenstellingisalsvolgt.In1950trouwde
Poniah,14jaaroud.Navjjfmaandenhuwelijkwerdze,
zwangervanhaareerstekind,doorhaarmanindesteek
gelaten.HaarmanliepwegmeteenvrouwvanBiliton.Na
degeboortevanheteerstekind,eenmeisje,zijnzegescheiden. Dezedochter,dienu16jaaris,isgetrouwd,
heefteenkindenwoontnietmeerthuis.Noggeenjaarna
hetmislukkenvandathuwelijktrouwdePoniahweer.Deze
verbintenisduurdeeenjaarenerwerdweereendochter
uitgeboren.Dezedochter,dienu15jaaris,woontsinds
eenjaarbijhaarvaderenwerktnuophetlaboratoriumin
Marib'nburg.Nadeverstotingdoorhaartweedemanheeft
Poniah5jaargewachtvoorzeweereenofficieelhuwelijk
aanging.Indietijdheeftzeechterwelsamengeleefdmet
eenmanvanwiezijtweezonenheeft.Deoudstevandeze
twee,die13jaaris,isindestadopdeMulo;deandere,
11jaar,zitnogopdelagereschoolvanAlkmaar.
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In1957volgdehethuwelijkmetSonotaroeno.Uitdit
huwelijkzijnvijfkinderengeboren.Hetoudstemeisje,
10jaar,zitopctelagereschool» De daaropvolgendejongen,8jaar,ziteveneensopdelagereschool.
Daaropvolgtweereenmeisje,6jaar,datinLivornoin
hetdistrictSurinameopschoolgaat.Daaropvolgthet
probleemvandefamilie,namelijkeenjongetjevan
4 jaar,datnietkanpraten,alleeneenpaaronverstaanbareklankenuitkanstoten.Doofstomishij,zotemerkenniet.Daarvoorbegrijpthijtegoedwateromhem
heengezegdwordt.Bovendienreageerthij,wanneerhij,
ookvangroteafstand,geroepenwordt.Echtdoktersadviesoverditkindisdoordemoedernooitingewonnen.
Zelfgaatzeregelmatignaareendoktertoe,maarover
ditkindspreektzezogoedalsnooitmethem.Ditonder
hetmotto:"Ikkangeenafstandvanhemdoen.Enhijmoet
zekernaardestadalsikmetdedokteroverhempraat."
Datisookwelhetmeestwaarschijnlijk.Maarhetisook
heelgoedtebegrijpen,datdemoederditkind,datnu
dejongsteinhuisis,lievernietwilmissen.Tenopzichtevanhetkindishetechteronverantwoord.Poniah
heeftnogeennegendekind,eenmeisje,datnutweejaar
is.Ditkindis,toenzeeenpaarwekenoudwasgeadopteerddooreenNederlandsefamilieenwoontinHolland.
Erisindeadoptie-overeenkomsthetvolgendeaangetekend,
"Ophaar21stemaghetkindkiezen,bijv/iezeuiteindelijkwilblijven,haareigenmoederofhaarpleegouders".
RegelmatigkrijgtPoniahookfoto'senbrievenoverdit
kind.Vandaarookdegehechtheidaanhetstommejongetje.
Poniahkrijgtvangeenvandevadersvandeanderekinderengeldvoorhetonderhoud.Alleenheeftzebijdegeboortevanhetlaatstekindeenbewijsvanonvermogendheidgekregenenheeftdaarmeevoorhaarzelfenhethele
gezinrechtopvrijedoktersbehandelingengratismedicijnen.Datisvoorhaarinderdaadvanheelveelbelang,
aangezienzijvoorzoverikhetkanbeoordelen,zeerveel
medicijnengebruikt.
DeeerstetweehuwelijkenvanPoniahzijndoorhaar
oudersgeregeld;demanmetwiezenugetrouwdis(voor
deburgerlijkestand)heeftzezelfuitgezocht.
DewoningisheteigendomvanPoniahenSorotaroeno;
zehebbenhemzelfgebouwdenmoetenalleendenormale
huurwaardebelasting,(een-vierentwintigstevandegetaxeerdewaardeperjaar)aanhetGouvernementbetalen.
Hetiseenvrijkleinongeverfdhoutenhuisoplageneutenenbestaatuiteenbalconenvoorzaal,waareeneettafelmetstoelenstaan}daarachterisweereenkamer,
dieoverdagevenalsdewarandadienstdoetalsnaaikamer
enwaar'snachtsgeslapenwordt.Benevensdezekamerzijn
ernogtweeslaapkamers.Demensenslapenopeenglosso
(slaapmat)engewonebedden.Naasthethuis,eraanvastgebouwd,maardirectopdegrondisdekeuken,eenvrij
groteruimtewaarookwelgegetenwordt.Verderzijn
PoniahenSorotaroenodrietrapnaaimachinesrijk.Het
huisisheelschoonennetjes.Hetgrootstebezwaarvan
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bereikenis.Allesstaatonderwater,ookheterfzelf.
Poniahzelfis geen.lidvandeLHKclub.Decontacten
vandeLHKmetditgezinliepenviadetweededochterRenita,dienuinhetlaboratoriumvanMariënburgwerkt.Een
halfjaargeledeniszemetclubactiviteitenopgehouden,
aangezienzetoennaarMariënburgverhuisde.Renitais+
1 jaarplaatselijk leidstervandeclubgeweestenheeTt
zichmetdeprojectennaaien,bakken,kokenentuinieren
beziggehouden.DeclubwaarvanRenitaplaatselijkleidstergeweestis,wasopgerichtdoordeJavaanseopzichteresdietot
juni1966inCommewijnewerkzaamgeweestis.NahaarvertrekheeftdeLHK-sterdeleidingopzichgenomen,maaral
vrijspoedigisdeclubuitelkaargevallen,ookalomdat
Renitaverhuisde.Poniahzelfheeft geen tijdomlidte
wordenvaneenLHKclub,zeheeftteveelwerk.Zeheeft
weleenpaarnaailessengevolgd,maarisdaarmeeopgehouden,omdatzedezelessenechtnietnodighad. HetbakkenvindtPoniahwelfijneneenpaarreceptendieRenita
heeftmeegebracht,heeftzeweleensgemaakt,AndereinvloedenvanLHKwarenniettemerken.Renitaheefthaar
Produktenvannaai-entimmerlessenmeenaarMariënburg
genomen.
6.2.DJAINEM
Djainemwoontmethaarman,haardochtereneenkweekkindopJagtlust.Djainemis35jaaroud.Haarmanvoorziet
inhetonderhoudvanhetgezindoorhetverrichtenvan
loonarbeidbijLareco (eendochter-ondernemingvandeHeidemij.).Hetloonvanhaarmanbedraagtf.19,-perweek,
datisnetgenoegomvanrondtekomenenalsnetsomseen
weekeenbeetjekariguitvaltzegtDjainemlaconiek"dan
etenwemaareenbeetjeminder".Waarschijnlijkzaldatminderetennietzoheeldikwijlsvoorkomen,aangezienmoederendochter(devaderhebiknietgezien)ernogalwelgedaanuitzagen.Behalvevanhetgeldinkomenvandeloonarbeidleefthetgezinnogvandeopbrengstvande10ketting2grond,diezegehuurdhebben.Daaropstaankouseband (bonen),pindaenbananen.DezeProduktenwordenvoornamelijkzelfgeconsumeerd,eenkleindeelvandepinda
wordtdooreenopkopergekocht.Demankomtelkedagpas
om4.00uur 'smiddagsthuisengaatdannogophetland
werken.Verderwordteengrootdeelvandearbeidverricht
doorde18jarigedochterSoesah.Hetgezinwoontal16
jaaropJagtlust,endenktdaarookteblijvenwonen.
DaarvoorhebbenzeopVisserszorggewoond.Behalvedit
landhebbenzenogwatpluimvee:15kippen,30kuikensen
2kalkoenen.Deeierenwordennietverkocht,gedeeltelijk
wordenzezelfgeconsumeerd,gedeeltelijklaatDjainemze
uitbroeden.Kippenwordenwelverkocht,zijhetnietindie
mate,daterveelmeeverdiendwordt.Hetgaatvaakzo,
datdeburenalszeeenkipnodighebbenlangskomenen
vragenofDjainemhendaaraankanhelpen.
Degezinssamenstellingisalsvolgt:Djainem (35jaar)
enhaarman,(37jaar)hebben êón dochter,Soesah
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van18jaar.Toenzemerkten,daternaditkindgeen
kinderenmeergeborenwerden,hebbenzetweekinderen
geadopteerd.Deze "kweekkinderen",zoalszeinSuriname
genoemdworden,zijnjongens.Deoudste,15jaar,ishet
kindvaneenbroervanDjainera,dejongste,eenbabyvan
lijaarishetkindvaneennichtvanDjainem.Djainem
kanlezennochschrijven.Soesahendeoudstezoonhebbenbeidendelagereschooldoorlopen.Soesahisdaarna
haarmoedergaanhelpeninhethuishouden.Sindshaar
elfdejaarheefthaarmoederhaarkooklessengegevenen
sindshaarzestiende jaarverzorgtSoesahallemaaltijdenzelf.Dejongenvanvijftienjaarheefteveneensde
lagereschooldoorlopen.Daarnaishijtweejaarthuis
geweestenheefttoenmeegeholpenophetland.Eenvan
zijntakenwasondermeer,hetverzorgenvande3stieren.
Deze dierenwerdenalleengehoudenvoordestalmest.
Toendejongennaardestadging,waarhijeenbaanbij
eenbouwbedrijfkonkrijgen,zijndestierenverkocht,
omdatniemandermeervoorkonzorgen.Deverdereeconomischefunctievandezediereniswaarschijnlijkeensoort
geldbelegginggewetsat.DemeesteJavanenbeleggenalsze
tenminstegeldoverhoudenditinvee;somsookinjuwelen
voorhunvrouwen.Eenspaarbankiseenbijzondereonbekendeinstellingvoorhen.
Het huisisdoorDjainem'Bmanzelfgebouwd.Sinds
hetneergezetis,isernooitmeerietsbijgebouwden
Djainemzouookgeenveranderingaanwillenbrengen.Het
omvat één.grotekamer,staatdirectopdegrondenisdus
eenzg."flc*t"woning.Deslaapkamerv/aarhetgezinslaapt
isafgescheidenmeteengordijn.Erligteenzeilopde
vloerenhethuisisevenalsheterfheelnetjes.Deinrichtingisvrijsummier;erstaan3grotetafels(een
beetjeoverbodig)enwatrechtestoelen.Hetgrootstedeel
vandetijdzithetgezinbuitenondereen afdakdataan
hethuisvastgebouwdis.Daaronderstaaneenpaarbanken.
Verderhebbenzeeengrootwandkleedaandemuur,benevens
dehaastonvermijdelijkefilmsterrenplaatjeseneenradio.
Naasthethuisiseenkookhokdateengewonelemenvloer
heeft.Ditallesiskeurigopgeruimdenzeeroverzichtelijkingericht.Erwordtgekooktophoutofopeenprimus.
Voorregenwaterhebbenzeeenregenton,wateromtebaden
halenzeuithuneigenwaterput.
DecontactenmetdeLHKlopenviaSoesah.Soesahis
eerstlidgeweestvaneen4Hclub.Alvrijvlugiszodaar
leidstervandeze4Hclubgeworden.Dezeclubisopgeheven
omdatdeoudersvande4Hkinderenniettevredenwaren
overwatzedaarleerden".Deouderswarenbijzonderteleurgesteld,datdekinderenkussenslopenleerdennaaieni.p.v.
kleren,daarbijtotaaluithetoogverliezend,datjemet
heteenvoudigemoetbeginnenomlatermoeilijkeredingen
tekunnenmaken.Alsreactiehebbenzedekinderentoen
verderthuisgehouden.Soesahistoenlidgewordenvande
LHKclub.Dezeclub,samengestelduitHindostanenen
Javanen,bestaatnogsteedsenSoesahwasookhiervande
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Soesahbinnenenkelewekengaat trouwenennaardestad
gaatverhuizen.Nalang tegenstribbelenheeft Soesaheindelijkaandewensvanhaaroudersvoldaanenisinhethuwelijksbootjegestapt.Zekent deman (een jaarofachtouderdanzijzelf)wel,maargaatmeeropaandrangvanhaar
oudersmethem trouwen,danuit eigenvrijewil.
Deprojectkeuze vandeclubisvrijeenzijdig.Een
jaarlang zijnzenualbezigmetnaaienenhet ziet erniet
naaruit,dat daarveelverandering inzalkomen.Soesah
zelfheeftwelbelangstellingvoorkokenendanvooralvoor
het bakkenvankoekjes.Maardeandereledenwillenalleen.
maarnaaien.Tijdensdeleswerdenalleenrechte jurkengenaaid,dehuisjurkenwordendoordeledenzelfgeknipt en
genaaid.Djainem isinnaamooklidvande club,maarkomt
alleenalszeeen jurknodigheeft.Daarnagelooft zehet
welweer.SoesahnochDjainemhebbenbepaaldewensenvoor
hetLHKprogramma.Zewillenalleenpertinentgeen"cursussen".VerderwasSoesahheelenthousiast overdetwee
tochtendie zeinLHKverband gemaakthad,éénnaarMoengo
enCayenne en<^énnaarBrokopondo.Inhuiswareneenpaar
ProduktenvanSoesahtezien,enwelhettimmerwerk,datze
eenjaargeledengemaakthad.
Het contactmet delandbouwvoorlichting isnogalsummier.Eenmaal permaandkomt eenvoorlichter,maardeze
voertmeestalalleeneenareaalsopname uit.
6.3.RAMINIE
RaminieisinNickeriegeborenenisnu45 jaar.Op
15 jarigeleeftijd iszegetrouwd ennaarCommewijneverhuisd.Dezehuwelijksverbintenisheeft 3 jaarstandgehoudenenistoendoorverstoting ontbonden.Vijfmaandenlater
trouwde zeopnieuw,ditmaalvoordeburgerlijkestand endezeverbintenis bestaatnogsteeds.Uitdithuwelijk is1kind
(eenmeisje)geboren,datnu7 jaaris.Paidjah,hetdochtertje, zitindeeersteklasvandelagere schoolvanAlkmaar,
Als zekanenwillerenmag zenaardeULOvanLeliëndaal.
DezeULOheeft alleeneeneerste entweedeklas.AlsPaidjah
daneventueelnogverderwilleren,,mag zenaardestadgaan.
Haarvaderenmoederbeslissensamenoverhetaldanniet
indestad opschoolgaanvanPaidjah.Alsditbesluitpositiefuitvalt,gaatPaidjahwonenbijeenzustervanRaminie.Raminie enhaarmanzijnbeidenanalfabeetRaminie enhaarmanhebben,toenzegetrouwdwareneen
halveketting2vanhetGouvernement gekocht enhebbendaarophunhuisgebouwd.Verderstaanernogwat bacoven ophet
erf.Behalve dezehalveketting2hebbenze delaatste
3 jaarnog2-èhavanhetGouvernement gehuurd.Daarhebben
zedeafgelopen 2jaarniet geplant;dit jaargaanzealleenrijstplanten,maarhet isdevraag ofzehethele
areaalzullenbeplanten.Dearbeid indelandbouwwerkzaamhedenwordengeleverd doorRaminie,haarmanenburen.Zewerkensamenin"sambatan".Dithoudt in,dat delandbouwer
bijzijnwerkzaamhedengeassisteerdwordt doorburen,familieleden,vrienden etc.zonderdaarvoorietstebetalen.
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Demanzorgtvoorhetlevensonderhoudvanhetgezin
doorloonarbeidteverrichtenopdeplantageWederzorg
(eencitrusplantage).Daarmeeverdienthijf.20,-tot
f.25»-perweek»Zijnvrouwkrijgtalhetdoorhemverdiendegeldendoetalleinkopen.Dezeinkopenwordenin
dewinkelindeomgevinggedaan; eenmaalperjaargaat
RaminienaardestadominkopentedoenvoorhetBodofeest,
hetgroteMohammedaansefeestaanheteindvandevastenmaand.Ditisookdeenigekeerdatzenaardestadgaat.
Behalvehetgeldinkomenvandemanheefthetgezinnogde
opbrengstenvanhetgehuurdeland.Dezeopbrengstisuitsluitendvooreigenconsumptie.Verderhebbenzenogwat
kippen,dieookbestemdzijnvooreigenconsumptie.
DedagbegintaltijdvroegvoorRaminie.Om5«00uur
'sochtendsstaatzealtekokenomhetwarmeetenklaar
temaken,dathaarmanmeeneemtnaardeplantage.Raminie
enhaardochtereten'sochtendsbrooden'smiddagsen
'savondsrijstmetgroenten,visofei.Eenmaalperweek
kooptzevlees.
RaminieislidvandepasopgerichteLHKclub.Deze
clubbestaatintegenstellingtotdemeesteclubs,uitsluitenduitgetrouwdeJavaansevrouwentussende30en
45jaar,eenunicuminCommewijneenfeitelijkinheel
Suriname•
DecontactenmetdeLHKzijnersindsmei1967«Toen
hebben7vrouwenvanWelgelegenwaaronderRaminiegevraagd
ofergeenLHKclubkonkomenvanuitsluitendJavaanse
vrouwenenofdeLHK-sterdezezelfkonkomenleiden.
AangeziendemeesteJavaansevrouwenofalleenJavaansóf
JavaansenNegerengelsspreken,wildenzelievergeengemengdeclub.Zevoelenerzichalgauwminderwaardigen
durvennietzoheelergenveeltekomen.Alseralleen
maarJavanenlidzijn,voelenzezichmeerophungemak«
DeLHK-stervoeldedatprobleemookwelenwashetinhaar
5-jarigewerkperiodealverscheidenemalentegengekomen.
Ditleekhaareenbijzondergoedplanenzeheeftdanook
directdezegroepvrouwenalsclubgenomen.Inantwoordop
mijnvraagaanRaminie:"Watwiljenuallemaallerentijdensdeclubbijeenkomsten",werdheelenthousiastgeantwoord:"Alles".Bijdoorvragenbleek,datzetochwelhet
liefstwildelerennaaien.Eerstvoorzichzelfendaarna
vooranderemensen,zodatzonogwatgeldkonverdienen.
Maarookwildezetimmerlessenhebben.Ditopentbepaalde
nieuweperspectievenvoorhetvoorlichtingswerkopWelgelegen.Tentijdevanditgesprekwasdeclubpastweemaal
bijelkaargeweest,zodaternognietveeltezeggenviel
overdegangvanzaken.Eindaugustus1967hoordoikechter
vandeLHKdatdezeclubbijzonderenthousiastwasendat
deopkomstvandeledenbijzondergoedwas.
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Vragenlijst
DEJAVAANSELANDBOUWBEVOLKINGENDELANDBOUWHUISHOUDKUNDIGE
VOORLICHTINGINHETDISTRICTCOÏH.ÏEWIJNE
Datum:

Naam:
Woonplaats:
ALGEMEEN
1.Welkegodsdiensthebje?

a.Islam
b.Protestants
c.R.K.

2.Wanneerbenjegetrouwd?
a.voordeburgerlijke
stand
b.doordepriester
3.Benjealeerdergetrouwd
geweest?
Duur
Aardverbinding

4. Krije jegeldvoordekinderen a.ja
vananderemannen?
Hoeveel?
5.BenjijzelfuitIndonesië
gekomen?

Ontbinding

Kinderen

b.neen
a.vrouw
b.moeder,vader
c.grootmoeder,grootvader

HETGEZIN
Gezinsleden

Leeftijd Gehuwd Inwonend/Niet

Schoolgaand/Niet
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6.Wiebeslist,watdekinderen
gaanleren?

a.kind
b.moeder
c.vader

7.GaandekinderennadeL.S.
naardestadvoorverder
onderwijs?
Watgaanzenahunleerplicht
doen?

a.ja
b. neen

a.ophetlandwerken
b.kantoorbaan
c.loonarbeid
waar?
d.anders

8.Denkjeerweleensoverom
ergensanderstegaanwonen?
Zoja,waarom?
Enwaar?

DEHUISHOUDING
9.Hoevaakwordterperdag
gegeten?
10.mekookter?

a.vrouw
b.moeder
c.dochter

11.Waaropkookje?

a.hout
b.petroleum
c.gas

12.CONSUMPTIEPATROON
Baby
Brood
Pap
Rijst
Vlees
Kip
Vis
Eieren
Melk
Groenten
Vruchten

Kind

Volwassene

. -5313.Koopje

Week/maand Prijs
Brood
Rijst
Vlees
Vis
Melk
Eieren
Groenten
Fruit

14.V/atgebruikjevoor

a.drinkwater
b,kookwater
c.waswater

15.Hoekonjeaanwater a.drogetijd
b.nattetijd
16.Iserelectriciteit? a.ja
b.neen
17.Iserhiereendokter?a.ja
b.neen
Waarwel?
Gajeerweleensnaara.ja
toe?

b.neen
c.soms

18.Isereenvroedvrouw? a.ja
b.neen
Waar?
Gajeerweleensnaara.ja
toe?

19.Apparaten

b.neen
c.soms
naaimachine
ijskast
radio
televisie
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20.Huisinrichting

kamers
slaapkamers
bedden
slaapmatten
kasten
keuken

DEPOSITIEVANDEVROUW
A.INHETBEDRIJP
21.Bedrijfsgrootte

. . . . ha
. ...ketting'

Hoeveelpercelen?
22. V/at doet j e man?

a.helejaarinloondienst
b.seizoenarbeid
c.opeigenland
d.elders
e.werkeloos
uitkering?

Waar?
23.Hoeveelverdienthij?
24.Geefthijhetheleloonaan
jou?
25.Hebjehetland

a.gehuurd
b.eigendom
c.anders

26.Sindswanneerhebjehet
land?
27 Watplantje?

28.Koopjezaaipadi?
Soort

soort

herkomst

ingezaaidareaal

prijs
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29.Gebruik jebestrijdingsmiddelenvoordepadi?

30.Koop jeanderzaaizaad?
soort

herkomst

herkomst

prijs

prijs

31.V/atdoe jemetdeop- a.zelf consumeren
brengstvanhet land? , v e r k o ü e n
D verlC0 en
Aanwieverkoop je?
'
P
Voorhoeveel?
32. Spaar jegeld?
Opwelkemanier?

a.thuis
b. spaarbank
c.anders

33.Wiewerken erophet
land?

a. jijzelf
b. jeman
c.kinderen
d.andere familieleden
e.buren

Betaal jed. en e.?
Sambatan?
34. Huren jullie eentractor
voorhet ploegen?

a.ja
b.neen

Hoeveel«kostdatper
ketting^?
35. Hebben jullie

a.koeien
b.kippen

36.Verkoopje

a.kip

prijs

37. V/ie zorgt er voor het
vee?

b.melk
c.vlees
d. eieren

-5 6 -

38.Werkjenogergensanders?
Waar?
Hoeveelverdienje?

B.INHETGEZIN
39.Gajevaakbijjeburenop
bezoek?
40.Hebjefamiliein

a.stad
b.Commewijne
c.anderdistrict

41.Gajedaarweleensnaar
toe?
Alleenofmetjeman?
42.Gajeweleensnaardefilm?a.ja
b.neen
c.soms
Waargajedan?
43.Gajeweleensnaareen

a.slametan
b.tajup
c.wajangvoorstelling

44.Geefjezelfweleenseen
slametan?
45.Hoeoudwasjetoenjetrouwde?
46.Watvind jedebesteleeftijdomtetrouwenvooreen a.meisje
b.jongen
47 Wiebeslistmetwieje
kinderenzullentrouwen?

a.kindzelf
t>.Jij
c.jeman

RELATIEMETDELANDB0UY/HUISH0ULIOJNDIGEVOORLICHTING
48.BenjelidvaneenLHKclub?a.ja
Hoelang?

b. neen
c.geweest
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49.Waarombenje geen lidmeer? a geen tijd
b.clubteverweg
c.ruziemetleidster
d.geenandereJavanen
e.anders
50.IsjedochterlidvanLHK
of4H?

a.ja
.
b.neen
c.geweest

Hoelang?
51.Waaromisze geen lidmeer?
52.Iszelidgeworden,toen
a.ja
jijmetclubopgehoudenbent?,
0 0
^ö
b.neen
53.Hoevaakiserclubbijeen.../week
komst?
/
. ../maand
54.Waarwordtdeclubgehouden? a.recreatiegebouw
b.huisclublid
c.elders
55.Wieisdeleidster?
Hoeiszegekozen?
Waarom?
56.Welketaalwordtertijdens
delesgesproken?
Zoujedelessengraagin
hetJavaanswillenhebben?
57.Watdoejehetliefstoples?a.naaien
b.bakken
c.koken
d.timmeren
e„pitriet
f.kinderverzorging
g.hygiëne
58.KrijgjeweleenshuisbezoekvaneenLHK-ster?
Wanneeriszevoorhetlaatst
geweest?
Watheeftzetoenbesproken?

-5859.Watvindjeprettiger?
60.Komterweleensiemandvan
L W voorjeman?
Wanneerishijvoorhet
laatstgeweest?
Waaroverheefthijtoen
gesproken?

OPMERKINGEN

a.huisbezoek
b.les
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Onderafdeling Landbouwhuishoudkunde
VERSLAGOVERDEMAANDAUGUSTUS1967RESSORT COMMEWIJNE/
MAROWIJNETEVENS OVERDRACHTSRAPPORT
(C,LieA Ling-Emanuelson)
Dagboek
1
Nw.Amsterdamkantoor L W
Tamanredjo 4Hbijeenkomst:kleding
MeerzorgSt.Lorentiusschool:kleding
2

District Marowijne L W met overdracht.
MonTresorplaatselijke leidster training+
LHKbijecrokoEJt (plaatselijk leidster)4H
bijeenkomst
MonTresor.Jagtlustbijeenkomst:huisindustrie

3

Voorburgwegensmisverstand geen doorgangn.m.
MeerzorgIIvergadering teroprichtingLHK
clubn.m.
Nw,AmsterdamkantoorL W demonstratie-materiaal
v.ra.

4

Nw.AmsterdamkantoorL W demonstratiemateriaal.
Zoelenbijeenkomst:kleding
Alkmaarbijeenkomst:kleding

5

KantoorL W besprekinghulpkracht:demonstratiemateriaal

7

Paramaribo opleidingscentrum:vergadering

8

Nw.Amsterdam leidstertraining.Tamanredjo
kleding,
Meerzorgwegensderegen geen doorgang (kleding)

9

MonTresorplaatselijke leidstertraininghuisindustrietevens LHKbijeenkomst.MonTresor
4Hbijeenkomst.Jagtlust:huisindustrie

10

KantoorL W demonstratiemateriaal. Voorburg:
kleding

11

Alkmaar:huisindustrie (bromfietsdefect)geen
doorgang. Zoelen:huisindustrie.,Kantoor LVV:
demonstratiemateriaal

12

Kantoor LW:demonstratiemateriaal

14

Kantoor LW:Paramaribo.VertreknaarNw.Nickerie

14t/m 25DistrictNickerieinverbandmet overdracht
26

Kantoor L W Paramaribo
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28

KantoorL W Nw.Amsterdam.Zoelenrplaatselijk
leidster
Meerzorg4H:huisindustrie(plaatselijkleidsters)

29

KantoorL W Nw.Amsterdam»kantoorwerkzaamheden

30

VerhuizingNw.Amsterdam-Nw.Nickerie.Inventarisatiebegonnen

31

VerhuizingNw.Amsterdam-Nw.Nickerie.

11.1Algemeen
Op2augustuswerdinverbandmetdeofficiëleoverdrachteenbezoekgebrachtaanhetdistrictMarowijne.
Daarwerdenercontactengemaaktmetdeplaatselijkleidsterstevenswerderdemonstratiemateriaalopgehaald.De
inventariswerddoorgenomenenschriftelijkovergedragen
aandeRessortleidervanCommewijne.
Inverbandmetmijnoverplaatsingwerdindedager
van14t/m25augustuseenoriëntatiebezoekgebracht
aanhetdistrictNickerie.Daarwerdendeverschillende
clubsbezocht.EerbezoekaanWageningenwerdookafgelegd.
Daarwerdovernachtomkennistemakenmetdeclubs.Ook
werdenallegezinnenophetopleidingsbedrijfenopde
middenstandsbedrijvenbezocht.Verderwerdenalleandere
werkzaamhedendoorgenomen.TijdensmijnafwezigheidgingendegemaakteafsprakeninhetdistrictCommewijnevoor
zoverhetmogelijkwasdoor.Op7augustuswerddemaandelijksebijeenkomstvandeLHKgehouden.OpMeerzorgwerden
opaanvraag2clubsopgericht.DeclubvanVoorburgis
ookbegonnen,Deoverigehebbenaanhunprojectengewerkt.
Debestaandeclubsdiemomenteelinhetressortzijn;
1.MonTresorLHK 11leden
2.MonTresor4H 12leden
3.Alkmaar
4Hopgeschotenmeisjes
14 leden
»
4.Zoelen
4H
"
"
11
H
5.Amsterdam LHK
9
H
6.Jagtlust LHK
12
H
7.MeerzorgSt.Lorentiusschool
14
H
8.Voorburg4H
11
9.LustenRust4Hslechteopkomst
16 " maar
16 de H
laatstetijdminder
10.Tamanredjo4HOpenbareSchool
10leden
11.Meerzorg4Hhoofdweg
12 "
12.MeerzorgOpenbareSchoolIIILHK reedsvergaderd
beginnen
13.MeerzorglangsdehoofdwegnaarNw.AmsterdamLHK
insept.8leden
14.MeerzorgOpenbareSchoolI
14ledeneisendiploma,willenalleen
kleding
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15.TamanredjoIIIbinnenwegIIplaatselijkleidster,
wilalleenverdertraining,
heeft1naaimachineaan
huis
16.Peperpotnognietbegonnen.Welcontactengemaakt
17.Slootwijkdaarwordenmeerhuisbezoekengedaan
Alkmaarbinnenwegweeraanvraag+12leden
Reedsafspraakgemaaktomop6septembertebeginnen.
Deonderwerpenwaaraangewerktzijnindelaatste6
maandenzijn:
1.kledingb.v.:volwassenkleding,kinderkleding,
schortenenz.;
2.huisindustrie,weefwerk,houtwerk;
3.voeding;
4.plaatselijkeleidstertraining;
5.handwerken,patchwork,schilderstukjes,kleedjesenz.j
6.huisbezoeken;
7.vergaderingen;
8.behuizing.
Tijdensdehuisbezoekenwerdenbehandeld;
1.kinderverzorging;
2.kleding,hygiëne;
3.kinder-+kleutervoeding;
4.4Hclubbezoeken;
5.gesprekkenin'talgemeendienietdirectéénonderwerp
tendoelhadden,maarverschillende,o.a.voeding,
behuizing;
6.bezoekenaanledenenniet-leden
Plaatselijkeleidsters
Metzoekennaargeschikteplaatselijkeleidstersen
tevensookhetvindenvanhetjuistemateriaalalsookhet
vervoerisdegrootstehandicap vanditdistrict.Meestal
ishetzodatmengoedeplaatselijkeleidstersheeftgehad
diezichgeheelenalgavenvoorhuntaak.Zijnvandeze
mensenechtervelendoorbepaaldeomstandighedenweg,
danishetmoeilijkweeréénindeplaatstevinden.Het
isvoorgekomen,datmennaenigetijdombetalingvroeg.
Anderenblijkenzeerattentvol,maaropdecontrole
bleekdathetnietjuist werd weeigegeven.Echterzijn
erookvelengeweestdiezeergoedvanhuntaakopde
hoogtewaren.Ookuitéénvanhenwerddeplaatselijke
hulpkrachtgekozen.Geruimetijdhebbenwijgewerktmet
plaatselijkeleidstersperproject.Indemeestegevallen
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waarer geen plaatselijke leidstersgevondenzijnwerden
debijeenkomstengehouden doorde LHKzelfofdeplaatselijkehulpkracht.Ditheeft echterooktotnadeeldat•
men,trots ernadien eenplaatselijke leidsterzouzijn,
tochverlangt datdeLHK-sterzelfkomt.
Detrainingenwerdenvroegergecentraliseerd,thans
wordt erindividueelgetraind.
Degemaakteafsprakenzijndevolgende;
Doorgaanmethetkledingsproject,handenarbeid,voeding
(bakken).Voorzoverhetmogelijk isde4Hclubsvande
vakantiemaand 'smorgenshouden.
Trainingenplaatselijke leidsterszowel hulpkracht gaan
hunnormalegang.
Demonstratiemateriaal opstellen enklaarmaken.
Zowel zeekennaarplaatselijkeleidsters.Kiezenvaneen
bestuurindeclubs.
V/atZoelenbetrefthetprobleemvandeclubszoekenop
telossen.De clubsdiedelaatstedagen ietsopachter
uitgegaan zijnweernieuw leveninteblazen.
Opmerking
Hetafgelopen jaarwaren ermeerclubsinhet
ressort.Toenwaren erook 2volledige LHKkrachtenin
het ressortwerkzaam. Daarna eenhulpkracht dienuwegens
inkrimping isontslagen.Hetdient echteraanbevelingnog
eenassistente oftenminste 1hulpkrachtweerterplaatse
tezetten,aangezienhetwerk één persoonteveelis.
Hetvolgendemateriaal isinhet ressort aanwezig:
keukengerei (zie inventaris)
timmergerei "
"
Alkmaar;keukengerei+tafel+zes stoelen
padischuur;dezewarenvanderechteroever afkomstig
naaimachines:5opkantoor L W
1 opSlootwijk,mevr.Wetzel
1 opTamanredjo,Openbare School
1 opTamanredjo,binnenweg,mevr.Krisna
timmergerei:

Q p Zo elen plaatselijke leidster

groot demonstratiemateriaalb.v.keukenkast
kinderbed
bed
kinderkast
tafel+stoeltjes.

