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MAROUETALIA 2

"OM ONZE GRONDEN WEER TE DOEN
BLOEIEN":vrijheidsstrijd en transformatie
redaktiekollektief
MARQUETALIA
Debetekenis vandebevrijding vanAngola,Moçambique,GuinéBissauenKaapVerdeoverschrijdt de grenzenvande betrokken
landen inmeerdere opzichten.
ZowerdendegenendiedachtendatdeDerdeWereld voor haar
ontwikkeling afhankelijk zoublijvenvande goodwillvanhet
westen, in 1974verrast door deval van eenvande diktaturen
inWest Europa.Datgenewat deEuropese bevolking inbijna
eenhalve eeuwprotest nietweg konkrijgen,dat luktede
'extreemonderontwikkelde volken vandePortugesekolonies'.
Door de toekomst ineigenhand tenemendroegen zebij tot
eendemokratische ontwikkeling inhetwesten.
Ookde situatie inZuidelijkAfrikaveranderdedoor de strijd
vandevolken inde Portugesekolonies drastisch.Doordat het
standaard-antwoord op elkepolitieke beweging (hoevreedzaam
ook)vande autochtone bevolking uitkogelsbestond, iser
onder deverdrukte bevolkingsgroepen eengevoelvan solidariteit enwederzijdse inspiratie ontstaan.Raciale,geografische enreligieuze grenzenwerdenhierdoor overschreden.
De onafhankelijkheid vande ex-Portugese koloniën heeft de
bevrijding vanZimbabwe,Namibië enuiteindelijk Zuid-Afrika
dichterbij gebracht.
Het isregel gewordendat eenbevrijd land de grenzen opent
voor strijders inaangrenzende landen.Algerije's eersteregering inballingschap werd opgezet inNasser's Egypte.Algerijewerd vervolgens de gastheervoor dedriebevrijdingsbewegingen indePortugesekoloniën.ZodraAngola zijnonafhankelijkheid verwierfbood het onderdak aande SWAPO;hetzelfde
geldt voorMoçambique,datde grenzenopenstelde voor ZANUen
ZAPU.
Dezevoortrollende vrijheidsstrijd beïnvloedt niet alleenhet
afwerpenvanhetkoloniale juk.Hetheeft ook invloed opde
'interneklassestrijd' indepasbevrijde landen.Omeenvoorbeeld tenoemen:nude agressie vanuitRhodesië ophetbuur-

landMoçambiquewat isbekoeld heeft ditweer invloed opde
hernieuwd ingezette politieke diskussies (nadruk opbasisorganisaties,kritiek opbureaukratisering en dergelijke).
Toch reikt debetekenisvandebevrijding vanAngola,Kaap
Verde,Moçambique enGuiné-Bissauverder danalleen een stap
opdewegvanbevrijding diedoorhet continent gebaardwordt.
Er isnamelijk alle reden omaan tenemen datprecies déze
landendevoorwaarden inzichverenigen omdearmoede,
stagnatie enonderdrukking radicaal aan tepakken.Datwil
zeggen:omhet geheelvankoloniale strukturen tedoorbréken.
Tegelijkertijd zaldit eendoorbraak zijn inde recenteAfrikaanse geschiedenis.Immers nade 'bevrijding',werd totvoor
korthetvreugdeloze leven steedsweer bestendigd binnen de
klassieke neo-kolonialeschema's.
Bevrijdingsbewegingene2_'ultrakolonialisme^
De ontwikkeling vanverschillende revolutionaire bewegingen
inde ex-Portugese koloniënkannietbegrepenworden zonder
eenanalysevanhet 'ultrakolonialisme',het 'bijzonderonverzoenlijke kolonialisme'waarvanPortugal gebruikmaakte. (P.
Anderson(1)).
Eenvolstrekt verwrongen export-ekonomie,enklaves die niets
meer danbruggehoofdenvanbuitenlands kapitaalwaren,arbeidsverhoudingen die grotendeels opbotte repressie steunden,dat zijnenkelekenmerken vandeultrakoloniale erfenis.
Daarmeewerdendebevrijdingsbewegingen gekonfronteerd, een
struktuurwaarin 'afhankelijkheid' alshetwarematerieelgeworden is.Tegelijkertijd moest tegendeze afhankelijkheid in
eencompleteonafhankelijkheid bevochtenworden.
Dit gebeurde ophet slagveld maar ookna '1974',nade 'bevrijding', isde strijd niet gestopt.
PaulHoebink enJohanvanResterenmaken inditnummer een
uitvoerige analysevanhet Portugese ultrakolonialisme,haar
wortels enmet name devertakkingen ervan indekoloniën zelf.
Daarbij spitsen zijhun analyse toeop de landbouwsektor.
Debevrijdingsbewegingen waren zichvandemisvormderealiteitwelke inhet ultrakolonialisme naarvorenkwam,maar al
te seerbewust.Amilcar Cabrai zeihet alsvolgt:
"Alswehet erover eens zijndatnationale bevrijding vraagt
om eendiepgaandeverandering vande ontwikkeling vanproduktiekrachten,dan zienwedatnationalebevrijding noodzakelijkerwijs eenrevolutiemoet zijn."
Pioniers alsAmilcar Cabraiwaren,meer danwelkenationalistendanook, 'nationalisten zondernatie'.Inanderekolonies
washet denkbaar nieuwenaties tebouwen conform Britse,Fran-

seof Italiaansemodellen.Eennatie stichtenvolgens hetPortugesemodelkwam denationalisten indePortugese koloniën
echter als onmogelijk voor.Hoebink enVanResterenkonkluderendat "doorhaar eigenonderontwikkeling Portugal niet
instaatwas omhaarkoloniën eenontwikkelingsmodel op te
leggen".Denatiemoest opgebouwd worden op eengeheel nieuwe
grondslag.Enwelke grondslag datdanook zouzijn,zezô*u
niet verwezenlijkt kunnenworden tenzijdekleine groepgeschoolde pioniers instaat zou zijn zich teidentificerenmet
de interessen endekuituurvanvelen.Zegingennaar het
volk enbegonnende strijd.Ditvereiste eenpolitiek diekompleetverschildevan eenmeer ofminder vergaande hervorming
vandekoloniale staat.
Eenvorming van eenelite zonderbasisorganisatie zou reeds
bijvoorbaat krachteloos zijn.
Nietskonworden gedaan zondermassa-sympathie,om te zetten
inmassa-participatie. De slogans gebezigd doorveelnationalisten inandereAfrikaanse landenkondenhier nietbaten.
Inde Portugesekoloniënmoest gevochtenworden.
Deboeren zouden slechts gaanvechten als zeer zeker van
konden zijndathunbelangen inzetvande strijdwaren.Voor
de leiders betekende ditdatde oplossing vande nationale
kwestiemoest steunen ophet zoekenvanoplossingenvoorde
materiële enkultureleproblemenvan alledag.Pasdan zouhet
nationale bewustzijn sterk genoeg zijnomdebestaandeprenationale denkwijzen enhun individuele afwijkingen op te
nemen.
Cabrai: "Om echtevrijheid op allegebieden tekrijgen enom
de controle over deproduktiekrachten op teeisen iseenof
anderevormvan socialisme vereist.Om echtevrijheid op te
bouwenmoet erpositiefbegrip enaktiekomen,niet alleen
afwijzing vanhetkolonialisme endewil ommee tedoen in
anti-samenwerking."
Vanuit dit inzichtbegonmen aande immens moeilijkepromotie inbevrijde gebiedenvan eennieuw sociaal enkultureel
systeem gebaseerd opdedemokratie vandorpskommittees,het
oprichten van scholen,klinieken enhandelsnetwerken.
Hetopmerkelijke isdatde strijd voor denationale onafhankelijkheid dieopdezewijzewerd gevoerd,reedsbezigwas
hetkonventionele patroonvanhetAfrikaanse nationalisme te
herscheppen.Een succesvolle nationale strijd kan alleengevoerdwordendoor de sociale,ekonomische enpolitieke relaties om tevormen.Gedurende deoorlog ontstond er eennieuwe
staatsstruktuur.
"Toenwe dewapens opnamen omdeoude orde teverslaan",verteltdeMoçambiquaanse leider SamoraMachel in 1974,"voejden
we eenvagebehoefte omeen totaalnieuwe samenleving temaken.Eensamenleving waar iedereenmee zoukunnendoen,

zonder enigevormvanuitbuiting,aandevooruitgangvan
allen.Indeloopvanonze taaiestrijdmoestenweslagleveren tegenreaktionaire elementen.Hierdoor gingenweonze
doelenbeterbegrijpen.Hetwerd duidelijkdatdestrijd voor
nieuwe strukturen samenzouvallenmetdevormingvaneen
nieuwementaliteit.Datwas:verminderingvanindividualisme,
bevrijdingvandevrouw,opbouwenvaneenkollektieveverantwoordelijkheid.Denieuwementaliteitmoestbrekenmetzowel
devoor-kolonialealsdekoloniale erfenis.Omdefundamenten
vaneenwelvarende ekonomieteleggenmoestdewetenschap
bijgeloof latenrusten."
Indeloopvandetijdbleekdepraktijkvandeze theorie
naar tweekantentewerken:
1. De leiders verrijkten
hun eigen kuituur watdebeweging
alleenmaar tengoedekwam.
2. De massa's kwamen op hun beurt in aanraking met andere'
denkwijzen,
vondenhunplaats indestrijdvoornationaleonafhankelijkheid enwerdendaardoor integraal deelvanhun
land.
BinnenditkaderkondebetekenisvandeAfrikaanse kulturele
erfenis uiteraard niet genegeerdworden.Waarhetomgaatis
die erfenis teverbindenmetnieuwe ontwikkelingen.Opnieuw
Cabrai,inwiens denkenhetkulturele vraagstukeenzeerbelangrijkerolspeelde:
"Terwijlwezoweldekolonialekuituuralsdenegatieveaspektenvanonze eigenkuituur afbrakenmoestenweeennieuwe
opbouwen.Eennieuwekuituur,ookgebaseerdoponze tradities
maar daarinopgenomen alleswaterindewereld tendienste
vandemensisveroverd."
Deaandachtvoordeinhoudéndebeperkingenvandeeigen
kuituurberustenoptweehechtepijlers.
De eerste pijler van de aandacht voor de eigen kuituur: de
geschiedenisvandestrijd. Interessant genoegwarenhetzowelinGuiné-BissaualsinMoçambique,alsinAngola de minst
gekoloniseerde
volkeren (respektievelijkde Balantas, de Maaondes en de Bakongs en M'Bundu) diedehoeksteenvandegewapende strijdvormden.
Ook.vóórhetbeginvandiestrijdwasdeeigenkuituureen
bronvaninspiratievoor passief verzet.Hetverlangennaar
aktieve strijdwerd erdoor gevoed.Deduizenden volksverhalen
sprekenhierover boekdelen.Wecitereneréén:Hetverhaal
speeltindejarendertig,ineenkleindorpwaarneteen
politiepost isgebouwd eneenPortugese commisarismetz'n
vrouwwerd geïnstalleerd.
De Portugese politieman beseft al gauw dat de
werkelijke
macht niet bij hem ligt. Vandaar de opdracht om de iron te
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arresteren.
De iran is in zijn ogen een ding, zo ziet het er
namelijk ook uit: een kruis van houten stokken, omkleed met
een rode mantel en bekroond met een gele hoed.
Tegelijkertijd is deze iran het symbool van de eigen Afrikaanse
kuituur:
één van de goden die een belangrijke
rol speelt in de bepaling van de aard en de voortgang van het eigen
menselijke
leven. "En dat moet afgelopen zijn, dat absurde bijgeloof
van
jullie.
Ik heb hier de maoht." Het ding wordt dus in de kerker gesmeten. De grendels gaan op de deur. Maar na drie minuten ligt de iran, het is niet te verklaren hóe, weer vóór de
politiepost,
midden op het
dorpsplein.
Woedend geeft de commissaris opdracht het ding met benzine
te overgieten en in brand te steken. De benzine brandt
loeiend, maar de iran verkoolt niet, zelfs de mantel en de hoed
blijven ongeschonden. Ten einde raad laat hij het ding in
deboeien slaan (!) en dan wordt alles rustig. De commissaris
lijkt gewonnen te hebben... Maar om middernacht begint opeens
de alarmklok van de politiepost
te beieven. Niemand trekt aan
het klokketouw, maar wel ziet men de iran rond de toren
vliegen. En de Portugese vrouw van de commissaris rent als een
bezetene het plein op, danst Afrikaanse dansen en krijst
liederen in de taal die ze zelfs nooit heeft willen
aanhoren.
De overwinning vanhet eigene enhet effekt datdieoverwinning op dekolonisators zouhebben lijkt indit oudevolksverhaalvoorspeld.Nog belangrijker isde ondertoon vandit
verhaal, eenondertoon diehetmet alle andere volksverhalen
verbindt.Dat isdemening dat dekolonisatie slechtsoverbodige, storende,ontregelende enuiteindelijk ook zeer zwakke elementen opdringt.Anders gezegd:datmenhet eigen leven
zeerwel autonoomkanorganiseren,dat daarvoor een vreemde
macht niet nodig is.

De tweede pijler

van de aandacht voor de eigen kuituur:

nade

bevrijding.
Ook nadebevrijding zaldeeigenkulturele erfenis eenbelangrijke inspiratiebron zijnenmoetenblijven.Met name
depolitiek heeft zichdaarnaar terichten:alwas het alleen
maar omdat elkevooruitgang ophet platteland viade rurale
massa's zalmoetenverlopen.Dezevooruitgang zal tot stand
moetenkomenvia eenaktieve dialoog enwisselwerking met de
plattelandskultuur. Negeert mendiekuituur danverwerpt men
eenkracht diebewezenheeftmede de toekomst tekunnen
scheppen.
Samenvattend kunnenwe stellendatdoorhetultrakolonisme
bevrijdingsbewegingen ontstonden die steeds twee entiteiten
verenigden:eennationale en eenrevolutionaire beweging,
11

fig.1

AFRIKA

O

500

WOO

1500km

MARQUETAI.IA

allebeivechtend omgeboren teworden.Het onmiddellijke en
indeAfrikaanse geschiedenis zeernieuwe resultaatwas dat
ergemobiliseerde volken inplaatsvan elites aandemacht
kwamen.Erwerdennieuwe antwoorden ophetbestrijden vande
armoede geformuleerd inplaats vanheil te zoekenbijde
gangbare ontwikkelingsschema's.
*m

enhet_landbouwontwikkelingsvraagstuk
Eenmaal aandemacht,staandebevrijdingsbewegingen voor een
nieuwe taak:dewederopbouw van alleswat vernietigd is.Dat
wil zeggen:geen rekonstruktie vandatwatwas enevenmin een
verdere ontwikkeling langs patronenwelkehet kolonialisme
achtergelatenheeft.Hetherstel dient een gelijktijdige omvorming te zijnvanregressieve strukturen,dekreatie van
nieuweverhoudingen diede opbouwmogelijkmakenvan "een
maatschappijwaarin uitbuiting vande enemens door de andere
nietmeervoorkomt,waarindemateriële omstandigheden steeds
beterworden ende socialebehoeften vanhetvolk intoenemendematebevredigd worden" (programmavanhetFRELIMG)(2).
Opbouwenomvorming (transformatie)vormenbij elkaar een zeer
omvangrijke enuiterstmoeilijke problematiek.
Een coherente theorie over transformatie van maatschappijen
naar socialistische verhoudingen bestaat niet.Wat voor
'transformatietheorie'doorgaat bevatnietmeerdan,pp zich
belangrijkemaar steedsweer discutabele engeïsoleerd blijvende,pogingen omomvormingsproblemen inRusland,China,
Cuba,Algerije,Chili ennu ookGuiné-Bissau,Moçambique,
AngolaenKaapVerde, achteraf
te begrijpen.
Men tracht dan
deproblemen zó teverklarendatmenalshetware over de
his-

torische

ervaringen

als zodanig

'heenspringt'

:al3datendat

anderswasgeweest,dan...
Dezepogingen omde ervaringenmet omvormingen teverwerken
zijn zeerbelangrijk.De stap naar eenoverkoepelende theorie
moet echter steedsweer gezetworden.
Wijwillen inMARQUETALIA 2op twee aspektenvanhet debat
over transformatie ingaan:
1.Deverhouding tussenpolitiek enekonomie tijdenstransformatieprocessen (het 'op z'n kop zetten'vande traditioneledenkbeeldenoverdeverhouding onderbouw enbovenbouw).
2.De speciale rol enpositievande landbouwbij transformatieprocessen.
De_yerhouding_tussen_go1itiek_en_ekonomie_tijdens_transforma-

£iËEE2225ËëS
Wilmende transformatieproblematiek analytisch te lijf,dan
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zijnmet name enkele centrale concepten uithet theoretische
werkvanNicos Poulantzas vanbelang.
Zijn theorievorming heefthetwerk vanMarx,Engels enLenin
als uitgangspunt envormt ereenvrij zelfstandige uitwerking
van.
Poulantzas komt ten aanzienvanverschillende aspekten tot
nieuwebegrippen enverbanden tussenbegrippen. Zijn theorie
isveelmeer daneenaanvulling op deklassieken.Marxheeft
wel de theorievandekapitalistische produktiewijze gevormd,
maar niet dievande artikulatie (is:het ineengrijpen eneen
nieuw geheelvormen)vanproduktiewijzen. Evenmin isMarx
gekomen tot eenwetenschappilijke theorie overdeklassenstrijd ineenkonkrete sociale formatie (4).Juist op deze
terreinen zijnbegrippen geplaatst,dienodig zijnbijde
analyse vanpost-koloniale samenlevingen.
Hetbegrip produktiewijze
isniet beperkt totwatmengewoonlijk 'deekonomie'noemt,maarhet geeft een struktuur aan
die isopgebouwd uitverschillende niveau's, het
ekononrisehe,

het politieke

enthet

ideologisah-kulturele.

Binnendiestruk-

tuurnoemenwehet samenbindende enregulerende niveau dominant. Met dominantiewordt verwezen naar demechanismen en
relatieswelke de struktuur ofproduktiewijzeals geheel*in
stand houden enreproduceren.Veranderingen op juist dit
dominante niveaukunnendoorslagevend zijnvoor een transformatie vandeproduktiewijze alsgeheel.
Onder een sociale
formatie wordt verstaan een specifieke kombinatie vanproduktiewijzen opeenbepaald historischmoment.
Indatmaatschappilijk geheel iséénbepaalde produktiewijze
doorslaggevend endezekenmerkt de sociale formatie.Datwil
zeggen:debijzondere artikulatie vandeverschillende (ekonomische,politieke enideologisch-kulturele)niveau's isdie
vande overheersende produktiewijze. Zo is ineenkapitalistische sociale formatie het ekonomischniveaudominant.
Inde ontwikkeling vanhetkapitalisme inWest-Europaverwierf de opkomende bourgeoisie eerst deekonomischemacht en
pas opbasis daarvandepolitiekemacht.Onder het kolonialismehebben deverhoudingen zichoverhet algemeen anders
ontwikkeld. Hetkolonialisme heeftnamelijk -uitzonderingen
daargelaten-het ontstaanvan eenbinnenlandse ondernemende
klassemet een eigen akkumulatiebasis verhinderd.Degekoloniseerdehandlangers hebben zichhoogstens ontwikkeld tot
fraktiesvanhandelskapitaal en/of grootgrondbezitters.Ze
hebbennooit eenautonoom proces vanvergrote reproduktie op
gang gebracht.
Tijdens dedekolonisatie isdevolgorde in zekere zindan
ook tegengesteld
aandie inWest-Europa:bij ontbreken van
eenontwikkelde ekonomischebasis,wordt deverovering van
depolitieke macht eenvoorwaarde voor ekonomischemacht,
14

Dat isdemogelijkheid om (nieuwe)ekonomische (klasse-)
belangen tevormen en/of tebehartigen.
IndePortugesekoloniën die zichrecentelijk op gewapende
enmassalewijzebevrijdden,neemt dedominantie vandepolitiek specifieke contouren aan.Tegenover het ultrakolonialisme als ekonomische ontkenning van emancipatie-aspiraties
enalspolitieke onderdrukking vanwelk emancipatiestreven
danook,moest zicheen politiek
blok ontwikkelen. Eenpolitiekblokdatenerzijds enkelkon steunenopmassale steun

vanhetvolk (het vôlk dus moest vormen tot een reële

poli-

tieke faktor)
endat anderzijds zichzelf enkelkan realiseren
naeengr%ndige transformatie van 'deekonomie',zoalshet
ultrakolonialismedienaliet.Debevrijdingsbewegingen van
Guiné-Bissau,Angola enMoçambiquekonden zich,eenmaal 'aan

demacht','nief simpelweg konformeren aan de ekonomie als gegeven. Datkonnietomdrieredenen:
1.Vanwege het feitdat zealspolitiek blok gewapende massabewegingenwaçendie zichelkmoment afhankelijkwistenvan
hetvolk (wat iseen 'viszonderwater'?)»
2.Bovendienwas datvolk achter de linies,inde bevrijde
gebieden,almet eenomvorming vande ekonomie begonnen.
3.Doorhet specifiekekarakter vandeultrakoloniale ekonomie: eftorfbmischemachtsposities,beslissingscentra enprivilegeskonden,niet simpelweg overgenomenworden.Domweg omdat
zeeldersJLagen.Daarmee konde gegeven ekonomie,datwil
zeggendemisvorming vannationale ontwikkelingspotenties ook
niet 'automatisch enongemerkt' gereproduceerd worden.
•
Dedefiniëring vande toekomst intermenvanverder
strijdenvoorhet socialisme isdan ookbeslist niet toevallig. Indeze specifieke kenmerken vanPAIGC,FRELIMO enMPLA
ligt ookhet essentiëleverschilmetde contemporaine Afrikaanse geschiedenis.Hieruit blijkt dat demogelijkheid dat
het 'Afrikaansesocialisme'eenrealiteitwordt inplaats van
eenbloedarme verhulling vangecontinueerd imperialisme.
Immers:Tot aan '1974'bleek 'bevrijding'veelal nietmeer
daneenextern georganiseerde endoor eenelite gedragen
overname vangegevenpolitieke enekonomischemachtsverhoudingen.Die 'bevrijding' leek aanvankelijk steedsveelbelovend maar werd laterde schakelbij uitstek tussenkolonialisme enneo-kolonialisme.
De zichook indeze 'vroegere'gevallen manifesterende
'dominantie vandepolitiek'maakte alras plaatsvoor een
hernieuwde aanpassingvande 'politiek'aande gegevenenonveranderd gebleven 'ekonomie' (inde zinvanneo-koloniale
verhoudingen).Deaard vanhet indezegevallen aanwezige
politiekeblok bewerkstelligde eendergelijke 'aanpassing').
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InzijnartikeloverAlgerijemaaktJaapFEOUWS eenhaarscherperöntgen-opnamevanpreciesdit,totvoorkortalgemenejproces.Daarmeeleverthijeenanalytischkaderdatvan
veelbelangisbijhetanalyserenvanhetmogelijketegendeel.
DaterinGuiné-Bissau,MoçambiqueenAngola
bevrijdingsbewegingen aandemachtzijn,datmetanderewoordeneen gemobiliseerd volk énleidendekaderstegenovereen'ekonomie'
staan,datwiluiteraardnognietzeggendatdaarmeehet
transformatieproceszichook 'goed'zalontwikkelen.Zorechtlijniggaatdatniet.
Overigenszijnwevanmeningdateeneventueleterugvalvan
depolitiek-zozezichzouvoordoenindezegebieden-niet
begrepenkanwordenintermenvan 'verraad'.Evenmindoor
het 'loslaten'vaneenoorspronkelijke 'puurheid'en/of
'vastberadenheid'.Veelbelangrijkerdanhetzogemakkelijk
toepassenvanahistorischebegrippen,ishetmakenvaneen
analysevandenieuweklassenverhoudingenendeontwikkeling
vandeklassenstrijd inhetkadervandebewegingendewederopbouw.
Indebevrijdingsstrijd is nationale eenheid uiteraardeen
noodzaak.Bepalendvoordeplaatsvanindividuenisineerste
instantiehunpolitiekepositietegenoverdekolonisator.Vandaarookdevaakzopluriformeklassenbasisvandebewegingen.
Bijdebevrijdingkanditpatroonzichsterkwijzigen.De
reorganisatieenopbouwvandesamenlevingnâdeonafhankelijkheidsverwervingverlooptvooralalsfunktievanieders
plaatstenopzichtevanhetnieuwecentrumvandepolitieke
macht.Hetishetjongeonafhankelijkestaatsapparaatdat
eencentralefunktiegaatvervullenbijhetingangzetten
vandeaccumulatievankapitaal.Omindezenieuwesituatie
dekrachtsverhoudingenenhunbasisopnieuwtekunnenbepalen
iseenhernieuwd teruggrijpenopconceptenvanPoulantzas
vanbelang.Hijmaaktnamelijkeenscherponderscheidtussen
het politieke,
datwilzeggendestaat,alsjuridischpolitiekebovenbouwen de politiek,
datwilzeggendepolitieke
praktijkvandeklassenstrijd.
'Hetplitieke',destaat,isdedirektedragervandeeenheidvaneenmaatschappelijkeformatie (dieophaarbeurt
weereenkonkreethistorischecombinatievanmeerdereprodukciewijzenis)entegelijkertijddeplaatswaardetegensprakenvandezemaatschappelijkeformatiezichverdichtenen
zichmanifesteren. Be politiek
als belangrijkste
uitdrukkingsvorm van de klassenstrijd
is de drijfkracht
van de geschiedenis in die zin dat ze door transformatie
van een bepaalde
maatschappelijke
formatie een nieuwe
produceert.
Binnenditschemaontstaateenklassenbegripdatzichonttrektaandetraditionelerigiditeitvanbasisenbovenbouw.
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DeklassenanalysevanPoulantzas berust opdriepremissen.

Klassen kunnen, omtebeginnen, niet gedefinieerd

worden

bui-

ten de klassenstrijd.
Klassen zijngeen 'dingen' ineenstatische sociale struktuur.Datwilniet zeggendat Poulantzas
klassen slechtsbegrijpt intermenvanklassenbewustzijn.
Klassenstrijd inde analysevanPoulantzas refereert niet aan
debewuste zelforganisatievandeklasse als socialekracïfl:
-wat overigens nietwegneemt dathijbewuste zelforganisatie
onderschat.De tegenstrijdige kwaliteit vandemaatschappelijkeverhoudingen,dieookde arbeidsdeling omvat,isin
laatste instantiebepalend voor deklassenstrijd.Dat brengt
ons totde tweedeveronderstelling: klassen
markeren
objek-

tieve posites

in de maatschappelijke

arbeidsdeling.

Dezepo-

sities zijnonafhankelijk vandewilvandedragers vandeze
klassen.Het is cruciaal de analyse vande struktuurvandeze
klassenniet teverwarrenmet deanalysevande aktiviteiten
van individuen (dedragers of 'agenten'),die belangrijke
posities bezetten. Beide analyses zijnbelangrijk,maar de
laatste analyse isondergeschikt aandeeerste (hetgeenniet
onbelangrijk isgeziende aleerder gesignaleerde foutom
niet gewenste ontwikkelingen toe te schrijven aan 'verraad'
ofanderepsychologische ofmoralistische begrippen.De
plaatsvandeklasse inhet raamvandegehele arbeidsdeling
inbepalend).
Deze tweevoorwaardenbetekenen dusdat omklassen tekunnen
determineren het geheel vanmaatschappelijke verhoudingengeanalyseerd moetworden enmet namede arbeidsdeling.Dat
brengt ons totde laatste premisse: klassen
zijn
struktureel

niet slechts op een ekonomisch, maar ook op een politiek en
ideologisch niveau gedetermineerd. "Politiekeenideologische
faktorenkunnenniet slechts gereserveerd wordenomdeverandering van de 'class initself'tot een 'class foritself'

teanalyseren,maar zijn doorslaggevend omde
'überhaupt te bepalen."
(Poulantzas).

klassepositie

Dat impliceert 1)dat een socialeklasseopgevatmoetworden
alshet globale effektvanhet geheel der strukturele
niveau'svaneensociale formatie;2)datbijdominantie van
hetpolitiekeniveaudeklassensamenstelling ergeheel anders
uitziet danwanneer het ekonomischniveau de sociale formatie
domineert.
Zo zal in ieder gevalbijde studievan gedekoloniseerde
maatschappijen deanalysevanhet staatsapparaat,vandesociale lagenwaaruit de funktionarissenworden gerekruteerd
endeverhouding vandeverschillendemaatschappelijkekategorieën engroepen tothet staatsapparaat,een sterkeaccentueringverdienen.Terechtverkrijgendeze aspekten indeartikelen overAlgerije,KaapVerde en inzekere zinook in
dat overGuiné-Bissau een sterkenadruk.
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Devoorgaande,ogenschijnlijk puur theoretische exercitie is
vandirekt belang voorhet themawaarwe hetdebat op toe
willen spitsen:deplaatsvande landbouw inde transformatieproblematiek.Juist dedominantievandepolitiek schept de
reëlebasisvoor eenplanmatigepolitieke interventie inde
gegeven ekonomischeverhoudingen omdie teveranderen.Ook
zalduidelijk zijndätdieherordening geenpuur technische
ingreep isof zelfsmaar zoukunnen zijn,zebehoeft een
maatschappelijk draagvlak envooronderstelt eenmaatschappelijke strijd,ook aldoetdie zich,zoalsJanDouwevander
Ploeg inzijnartikel overGuinë-Bissau schrijft,voor als

'verborgen strijd'.
Als achtergrond voorde 'plaats'vande landbouw intransformatieprocessenmogendevolgende datadienen:
Steltmenhet indexcijfer voordegemiddelde landbouwproduktieperhoofd tussen 1961 en 1965,voor alleAfrikaanse landen,uitgezonderd Zuid-Afrika,op 100,dan treftmen tien
jaar later (1974)een daling overde gehelebreedte aan:de
gemiddelde landbouwproduktie perhoofd isdangedaald tot96.
Armoe enellende zijnhelaas al lang cijfers geworden.Toch
ishet goed tebedenken datditkoele cijferpaar (van 100
naar 96)precies staat voor onderontwikkeling vanhetplatteland,voor treknaardesteden,voorondervoeding. Bovendien
ishet een indikatievoor demeest gemenevormvanafhankelijkheid:namelijk dievormwaarvan dekeerzijde door de
Yankees aangeduid wordt alsbasis voorhun 'food as arm
policy'
(voedsel alswapenpolitiek).
Tegenoverhet onvermogen omdeeigenbevolking zelfsmaar te
kunnenvoeden staan deenormehulpbronnen of 'resources'
waarover menkanbeschikken.Er isgrond,water,arbeid,technischekennis,in 'overvloed'. In ieder gevalgenoeg omde
eigenbevolking tekunnenvoeden éneenverwerkende industrie
tekunnenvoorzien énwerkgelegenheid en inkomensvorming op
hetplatteland tescheppen.
Wanneerwe lettenopdedynamiekvanhet probleemvanonderontwikkeling dan zienwe steedsmeer eengroeiende
divergentie tussennationalebehoeften ennationale resources(5).
Hetekonomische stelsel dat de eventuele inzetvan resources
endebevrediging vanbehoeften zoumoeten reguleren, 'doet'
dat slechts indewoordenvanprofessoren dienog steeds
menendat onderontwikkeling eentijdelijk fenomeen isdat
door eendosis 'groei'wel zalverdwijnen.
De landbouw is,ommeerdere redeneneensleutelsektor inde
transformatie vandemeestepost-koloniale landen.Hetmerendeelvandebevolkingwoont enwerkt ophet platteland enis,
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wat levensstandaard aangaat afhankelijk van agrarischevooruitgang.Hetkunnendekkenvande stedelijkekonsumptiebehoeftesenhetkunnenvoorzienvanverwerkende industrieën
(enzelfs:hetkunnen exporteren teneindedeviezen tevergaren)zijnallemaal sleutelfaktorenindeontwikkeling inalgemene zinenmet betrekking totde industrialisatie en stedelijkeontwikkeling inhetbijzonder.Evenzeer essentieelIs,
datdoor die agrarischevooruitgang een brede
koopkrachtige
vraag ophetplatteland ontstaat:eenvraag naarwat ekonomen
low-wage-goodsnoemen (diemassaal enoprelatief arbeidsintensievewijzegeproduceerd kunnenworden)enèenvraag
naar inputs,werktuigen,etc.Kortom eenvraag naarproduktiefaktorendie éninde agrarische vooruitgang eenpositieve
funktiekunnenvervullen endiebovendien eenbasis kunnen
vormenvoor nationale industrialisatie.
Eendergelijke brede koopkrachtige vraag ophet platteland
kanvoor de industriehet alternatief zijnvoor doodlopende
wegen die inhet verleden inanderevergelijkbare situaties
maar al tevaak zijnbewandeld.Ommaar tweevandie doodlopendewegen tenoemen:
1•Eenindustrie opproberen tebouwen dieopwereldmarktniveaukankonkurreren.Dezeweg lijkt onlosmakelijk verbondenmethethandhavenvan lage loonniveau's (het zogenaamde
comparatieve voordeel).Dictatoriale verhoudingen éneen zeer
sterke druk opde landbouwomdat hetkapitaalsintensieve karaktervandeze industrieën een sterke interne 'financiering'
veronderstelt zijnnormaal inditmodel.Tenslotte dobbert
het 'succes'van eendergelijke industrialisatiepolitiek al
te zeeropde conjunctuurgolvenvandewereldmarkt.Endat is
niet zoleuk alsjeonafhankelijkheid nastreeft.
2. Eentweedevormvan evenzeer afhankelijk blijvende industrialisatie bestaat uitdeberoemde import-substitutie.Dat

iseenvormdiegeen voortgaande strukturele

wijzigingen in

de internemarktenvooronderstelt:dekoopkrachtige vraag
blijft beperkt toteenelite engericht op luxe-produkten.En
precies dehierop geënte industrialisatiebiedt,getuigede
Latijnsamerikaanse ervaringen,géénbijdrage aandenationaleontwikkeling.Eenvandepraktische effekten iszelfsdat
ookhierdoor de uitplundering vande landbouwversterktwordt.
Afgezet tegendezehistorische ervaringe biedt eenindustrialisatiepolitiek,die zichkanrichten opeen brede koopkrachtigevraag een zinnig alternatief.Dezebrede koopkrachtige
vraag respekteert tegelijkertijd de reëleontwikkelingsbehoeftenvan landbouwenplattelandsbevolking. Centraal inde
eventuele realisatie vaneendergelijk perspektief staat echter eenagrarische ontwikkelingdie:
a.het geheelvandeplattelandsbevolking omsluit endieniet,
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zoals inhet typisch neo-koloniale model het geval is,berust
op integratie van eendeel endegelijktijdige marginalisatie
van eenmeerderheid derplattelandsbevolking;en
b.dievoldoende 'snel' is,omeenbreed absorptievermogen
voor nieuwe,nationaal teproduceren produktiemiddelenop
te
nemen;
c.endie tenslotte een 'eigen weg'kanvolgen.Datwil zeggen: eenberoep kandoen opde voorhanden zijnde resources
(metname arbeidsinzet,organisatievermogen,kreativiteit,
eigenkundigheden enervaringen),zodatniet een (teomvangrijk)beroep gedaanbehoeft teworden opbuitenlandse hulp,
financiering,experts,inputs,etc. Immershierdoorwordt een
nieuwe afhankelijkheid éneenneo-koloniaal landbouwontwikkelingsmodel gereproduceerd.
Basisvoorwaarde voor eendergelijke 'eigenweg',dus het ontwikkelen van de eigen resources3 iseenpolitieke demokratie
opdeverschillende niveau'swaaropde agrarische ontwikkeling gedefinieerd enuitgevoerd wordt.Zonder een dergelijke
demokratische verhouding zal eenduurzamebepaling van
de
agrarische ontwikkelingintermenvan eigen mogelijkheden
eneigenbehoeften fictief blijven.Daarmeewordt hetbereikenvaneen convergentie
tussennationale resources ennationalebehoeften onmogelijk.
Nemenwe opnieuw deze doelstelling -het ontwikkelen
vaneen
convergentie tussen nationale behoeften en nationale resources- (hetscharnierpunt vande transformatieproblematie)
ter
hand,dankunnenwehet 'landbouwvraagstuk'alsvolgt schematiseren:

F> produktie{••••—/aanbod

resources

jvraag

behoeften

Inde gangbare ontwikkelingsekonomie (oh,welk een bijdrage
aandevaart dervolkeren!)veronderstelt men-conformde
praktijk vanhet imperialisme- dat inhethierboven geschetste geheel,devraag-aanbod relatie centraal staat. Bovendien
wordt ervanuitgegaan dat doorhet (inprincipe ongrijpbareensterk door dewereldmarktverhoudingen beïnvloede)
'spelvandevrijemarktkrachten'eenoptimale allocatie
vanproduktiefaktoren eneenuiteindelijk optimaal evenwicht
tussenproduktie enkonsumptie zal ontstaan. Enfin,depraktijk leertanders.
Precies demarkt leidt totdekarakteristieke divergentie
tussenbehoeften enresources,totniet benutte of onderontwikkelde produktiekrachten entotonbevredigde behoeften.
Kortom: tot onderontwikkeling.

20

In'eenpolitiekecontextwaarineen bewuste
transformatie
nagestreefdwordt,verdienenelkvandeinbovenstaandschemaatjegeduiderelatiesaandachténeengeplandesturing.
Binnenderelatie resources-produktie
latenzichtweebelangrijkevragenstellen:
1.Omtebeginneniserdevraagnaardevoorhanden zijnde^
resourcesénnaardepotentiële (=ontwikkelbare)resources.
Datisbehalve een technische ookeen politieke vraag.Immershoewordtdeinzetenbenuttingeneventueleverdereontwikkelingvanresources (arbeid,grond,kennis,etc.)gereguleerd? Welke 'elasticiteit'
kent deze struktuur? Ofbeter
nog:welkeontwikkelingsvermogenskennende
verschillende
produktiewijzenwaaruitdezestruktuuralsgeheelisopgebouwd.DeartikeleninMARQUETALIA2benadrukkenjuistde
veelvormigheid vande 'geërfde'agrarischestruktuur.Een
veelvormigheiddiezichinhetprocesvanstrijdveelalnog
vergroot,ziedezelfbestuursbedrijven inAlgerijeende
'aldeiascomunais'inMoçambique.Ookde politieke
vraag naar
deprioriteiteninhetlandbouwbeleidkomtinhetdebatover
'staatslandbouwversusbevolkingslandbouw'datinGuiné-Bissau
wordtgevoerdnaarvoren.
Hetstandaardantwoordvanlinksopdergelijkeproblemen -kollektivisatielaatjuistopditniveauhaarbeperkingenzien.
Devraagisnamelijkniet:"Kollektivisatieofniet?",doch:
Opwelkewijzekunnendeeigenresourcesoptimaalontwikkeld
worden?"
Enprecieshetantwoord opdievraagvandoorslaggevende
betekenis,wordtindekollektivisatietheorieën albijvoorbaatalsbekendverondersteld.ZovatEllmanin"Socialist
Planning"devolgendeviergangbarevoordelenvankollektivistiesamen(6)(diewijvoorhetgemakmaarmeteenvankommentaarvoorzien):
a.zevoorkomtuitbuitingvanhetplatteland (enRuslanddan);
b.zemaakteenrationeelgebruikvandeaanwezigearbeidskrachtenenanderebronnen (datisdusmaarnetdevraag);
c.hetverzekerteensnellegroeivanhetverkoopbareoverschotofsurplus;
d.hetverschafteengrootreservoirvooraccumulatie(vergelijkdateensmeta..').
Indeloopvandegeschiedeniszijnerindelandenwaarmen
overgingtotalgehelekollektivistiedenodigeproblemen
geweest.Samenvattend:
-degepostuleerdeschaalvoordelenblijkenveelalafwezig;
-menslaagternietineeneffektiefgeheelvanarbeidsmobilisatieof-prikkelsteontwikkelen;
-eensocialekontrolevanuitdebedrijvenopdegenomen
beslissingenontbreekt;
-eennadeelvankollektivisatieisdatmen
uitsluitend
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gebruikmoetmakenvan administratievemaatregelen,de
markt is helemaal weg terwijl eenmarktbinneneenraamplanning efficiëntkanzijn;
- en tenslotte blijkt indepraktijk hetkollektieve bedrijf
bovenal als instrument voor 'afroming'van surplusuitde
landbouwenbeheersing vandeplattelandsbevolking tedienen.
Letwel:we zijnevenmin a-priori tégenkollektivisatie als
weerniet a-priori voor zijn.Eerstmoet echter aangetoond
worden datkollektivisatie als struktuur enals proces aansluitbijdebehoeften enpolitieke bereidheid vandeplattelandsbevolking. Endangaathet erom,ofmiddelskollektivisatie deresourcesbeter ontwikkeld enbenut kunnenworden.
Indat opzicht zijndeverschillen tussen Guiné-Bissau,Kaap
Verde,Moçambique enAngola danook veelzeggend.
Moçambique enAngolaruimenvoorkollektievebedrijven een
plaats in,ook aldoen zehet elk op eigenwijze.InGuinéBissau ismen eruitgesproken huiverig voor.Dergelijkeverschillen zeggennietsovermeer ofminder 'politiekevastberadenheid'. Integendeel:zewijzen ophet zoekenmaar optimale
antwoorden op eigen mogelijkheden en eigen behoeften.Endaa:
mééverwijzen zenaar devolstrekt verschillende uitgangssituaties,zoals die inhet artikelvanHoebink enVanKesterei
vergelijkenderwijs besprokenworden.Daarnaast veronderstelt
kollektivisatie nog altijd de politiekebereidheid vande
plattelandsbevolking omeraanmee tedoen.Zovertelt Burchett (7)vaneenvergadering inhetnoord-oosten vanAngola
waar eenMPLA-lid aan tweeduizend plantagewerkers probeert
uit te leggenwat demokratie en socialismebetekent.

Wehebben een werkelijk onapiankelijk land. Voortaan beslist
het volk wat er dient te gebeuren. Angola is werkelijk
vrij.
Degenen onder jullie die naar huis terug willen keren kunnen
dat doen. We zouden graag willen dat jullie bleven, maar het
is aan jullie dat te beslissen.
Het zou leukgeweest zijnom tekunnen schrijven datdeplan
tagewerkers enmasse doorgegaanwaren eneenkollektief bedrijf gevormd hadden. Zegingen echternaar huis.Van slaaf
naarburgervan eenbevrijd Angola iswellicht eenwezenlijker stapnaarhet socialisme daneenkollektief bedrijf dat
mennietwenst.
2.Een tweedevraag naarde relatie resources-produktie is
diewelkebetrekking heeft opdekorte termijn.Op korte
termijn zaldenoodzakelijke stijging vande produktievolumes
metname afhankelijk zijnvan:
a.demiddelenwelke toegevoerd worden (inputs,de daarbij
behorende kennis,werktuigen e t c ) ;
b. deprijzenvoordeprodukten-af-boerderij;
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c. envandepolitieke bereidheid vandedirekte producenten
óm teproduceren enbij tedragen aandenationale vooruitgang.
Kortom:kanergeproduceerd worden, ishetdemoeitewaard
(ook inverband met hetkreërenvan eigen accumulatiefondsen
inde agrarische sektor omdeverdere groei zelf tekunnen
financieren) enwilmenhet?
*"
Wanneerwe onsbeperken totdehoofdlijnen kunnenwe stellen
dathet centrale probleem ächterdeogenschijnlijk technische
punten a.enb. gevormdwordt door deberoemdevraag naarde
'transfer':
Moet de landbouw afgeroomd worden (vanmeet af
aan?)terwillevanhet financieren vande industrialisatie?
Ofmoet de landbouw juist ineerste instantie demogelijkhedenkrijgen zich te ontwikkelen?
Opnieuw eenvraagmet flinkwat linkseballast,ontstaan door
metnamede communistische legitimatievandeRussische ervaring.Menkan zichafvragenofde inderdaad chronischeonderontwikkeling vandeRussische landbouwniet juist een gevolg
isvandedwangmatig doorgevoerde 'afroming'.Eveneens kan
men zichafvragenofhetverbeterenvande agrarische ruilvoet enhetkorrigeren vande sektorale verdeling vandeinvesteringenvoor deperifere landbouwvannuniet eenbeter
perspektief is.Waarschijnlijk isdit,klassiek bekend onder
hetverbeteren vandeverhouding tussen stad enplatteland
(het omgekeerde van 'afroming'),wel eenbasisvoorwaarde voor
vooruitgang indehuidige post-koloniale samenleving.
Doetmen ditniet danwordt éénvande centrale relaties van
hetkoloniale enneo-kolonialemodel,teweten:de 'uitbuiting vanhet platteland' endedaarinwortelende onderontwikkeling,opnieuw gereproduceerd.
Betekent dit,datde 'socialistische experimenten'dienulopen indepasbevrijdeAfrikaanse landen,eendure luxe zijn?
Moet ereen (te)grootdeelvandebeschikbare rijkdom naar
de landbouw?
Dezevraagbrengtonsop element c.depolitieke bereidheid
vandedirekteproducenten om teproduceren (...metbepaalde
middelen enonder bepaalde voorwaarden,zoudenwe eraan toe
kunnenvoegen). Het zal afhangenvandemobilisatie vande
plattelandsbevolking óf enopwelk niveaumenbereid isde
gevormdemogelijkheden terealiseren.
Almet albrengt datonsweer opde dominantie
van de
politiek. De stad-plattelandverhouding;de opstelling vanderurale enurbanemassa's tegenoverhet staatsapparaat;demate
waarinhet staatsapparaat tussendediversebelangen bemiddelt endemobilisatie vandeplattelandsbevolking zijn politieke faktorenvandoorslaggevende aard. Samenbepalendeze
faktorenhet raamwerkwaarbinnen dedefiniëring enrealisatievande agrarische politek zichvoltrekt.Diezelfde
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dominantie van depolitiek toont ookdat 'socialisme'geen
'planmatiguitvoeren vaneenplan'is.Integendeel,het is
eengekontinueerde maatschappelijke strijd. Socialisme iseen
strijd die zichop andereniveau's enbinnen andere termen
afspeelt dan elkeanderemaatschappelijkeordening.
Over deoverige relaties tussen resources-produktie-aanbodvraag-behoeftenkunnenwekorter zijn.
Zowelvoor derelatieproduktie-aanbod alsvoor de relatie
aanbod-vraag geldt dat eendoordemassa zelfuitgeoefende
controle, invloed enplanning doorslaggevend is.Wilmen
hamsteren,smokkel,sabotage,opvoerenvanprijzen inde tussenhandel,cliëntisme,kortom: alleswat deperifere ellende
zo 'kleurrijk'maakt,uitbannen dan iseenpolitieke interventie inde 'normale'marktprocessennoodzakelijk. Dat
geldt destemeer alshet gaat om prijsaanpassingen,subsidieringen,etc. Immers:demarkten zijnvooralsnog nietweg te
denken.
De reproduktie vanonderontwikkeling doormiddelvandezogenaamde 'vrijemarkt',waarwereldmarkttendenzen onmiddellijk
op inwerkenmoet echter aanbanden gelegdworden. Inhet
artikel overGuinë-Bissauwordt dieper opdezeprocessen ingegaan.
Tenslotte de relatievraag-behoeften.Viadeplanning zalde
resource-aanwending enontwikkeling reeds zoveelmogelijk op
toekonstigebehoeften,dat zijnbehoeften dieverder reiken
dandekoopkrachtigevraag zoalsdie zich in onmiddellijke
zinvoordoen,georiënteerd moetenworden. Tedenkenvaltmet
name aandeproduktie vanhoogwaardig plantaardige ofdierlijkeeiwitten.Essentieel isverder het scheppenvaneen
bredewerkgelegenheid,met name inde landbouw.Datwil zeggendeproduktie intensiveren door verhoogde arbeidsinzet.
Uitvoeren van infrastrukturele werken (zoals irrigatieprojekten,erosiebestrijding,wegen,e t c ) , welke gericht zijn
opde ontwikkeling vannieuwe 'resources',door 'arbeidsbrigades',horen hierbij.
Deze, zeerproduktieve,werkgelegenheid isopnieuweenbasis
voorhet opvoerenvandekoopkrachtige vraag.
Eenvoorwaardevoor ditalles isdathetbeeld 'deontwikkelingvandeproduktiekrachten bestaat uit de introduktie van
trekkers,maaidorsers enhoogspanningsmasten' doorbroken
wordt.Ons insziens ligtdekracht vande 'vrijgevochten
volken'bovenal indebevrijding vandatgenewathetkolonialismevoortdurend knechtte en/ofmarginaliseerde:het produktieve enkreatieve vermogenvan arbeiders enboeren.Dat
ishetvermogen omdehand aande eigen ploeg te slaanen
een eigen toekomst op tebouwen.
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staatendemokratie
Wehoordenvaneenkameraad uitéénvandepasbevrijde landenhetvolgendeverhaal:
In de nationale
assemblee speelde een konflikt
rond de budgethoogte van één der ministeries.
De
sekretaris-generaal_j>an
dat minsterie
riep vervolgens allerlei
gedeputeerden
bij
zich:
"Jullie moeten wel achter onze voorstellen
gaan staan!"
Die gedeputeerden
lijken kleine boeren en boerinnen.
Dat zijn
ze ook, maar tegelijkertijd
zijn zij het die indertijd
een
heel NATO-leger op de knieën wisten te dwingen. De kracht van
het volk
zogezegd.
De sekretaris-generaal
ontvouwt enorme kaarten, praat over
Projekten en spoorlijnen.
Eet woord waarin alle
plannen
steeds samengevat worden is:
'ontwikkeling'.
En 'ontwikkeling'
is ook de term waarmee deze
vertegenwoordigers van de plattelandsbevolking
hun verlangens
samenvatten:
een betere prijs voor hun produkten, beter gegarandeerde
afname, meer toevoer van essentiële
produkten,
meer
ziekenhuizen, meer werk voor hun zonen en
dochters.
Men vindt elkaar dan ook vlot op precies deze
ontwikkelingsbelofte.
Alsbuitenstaander word jetriest alsjebedenktdatveel
vandieprojektenenspoorlijnendeinwilligingvandeboerenverlangens juist indeweggaan staan.Tegelijkertijd bedenk
jedatzelfsmilitantemijnwerkers ofboerenleidersuitZuidAmerika -mensendieovervierhonderd jaar ervaringmetonderontwikkeling enstrijd daartegenbeschikken-niet instaat
zouden zijnom direkt alternatieven tepresenteren voorhet
staatsbeleid.Hunkracht isprecieshetkunnen verdedigen
vandeeigenbelangen,waarmee zetevenshetraamwerk bepalen
waarbinnen destaat haarbeleid dient teontwikkelen.
Hoemenhetookwendtofkeert:de 'optelsom'vandemassa's
isniet gelijkaaneenkonsistent ontwikkelingsprogramma.
Betekent datnuookdateenafrondingvandepolitiekedemokratie-diezekeropbasisniveau noodzakelijk is-opmakroniveauenindevormvaneennationaal parlement niet nodig
is?
Dievraag staat centraal inveledebattendieanno 1980 gevoerd worden indepasbevrijde landen.
Ook indelinkse traditie isheteenbelangrijk thema."Alleen sovjets",zozoumenLeninkunnen parafraseren,of
'daarbovenopooknogeennationaal parlement",aldusRosa
Luxemburg. "Parlementaire demokratie",zokonkludeert Daniel
Chirot onlangs ineenempirische studiewaarineengroot
deelvandederdewereld derevue passeert,"werkt niet:het
ishooguit eenhuichelachtige vlagopeenmestpraam."(8).
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Ook alheeft Chirotnog zo'nbrede studie gedaan,wij zijn
hetniet eensmet deze stelling.Wijgeloven erniet indat
'hetvolk'dewijsheid inpachtheeft endathet 'parlement'
hooguit een spreekbuis isomde 'wilvanhetvolk' teuiten.
Dat iseen illusiedie,merkwaardig genoeg,hetmaoïsme en
het populismemet elkaar verbindt.Evenmingelovenwe ineen
parlement als 'kontrolerende volksvertegenwoordiging', zoals
dat indewestersedemokratie geschiedt.
Het isniet nodig deze illusies tehanteren omtóch eenbelangrijke funktievannationale parlementen als afronding
van eenstelselvanpolitiekedemokratie teonderkennen: die

funktie is het bieden van een tegenkracht ten opzichte van
het staatsapparaat.
Vooralsnog zijn sterke en sterkgroeiende inplaats van 'afstervende',staatsapparaten een feit indepostkoloniale samenlevingen.Dat isniet enkelhistorisch verklaarbaar.Er
zijnook aktuele oorzaken:
a.De relatiesmetbuitenlandse kapitaalgroepen duren,ook
nadebevrijding,noodzakelijkerwijs voort.Deze relaties
noemtmen tegenwoordig vaak 'negotiated dependence',afhankelijkheid opbasisvanonderhandeling.Zevooronderstellen een
'spil'waarlangs dezerelatiesworden geordend (ziehiervoor
speciaalhet interviewmet PieterGooren indit nummer).
Omgekeerd maakt dathet staatsapparaat tot een intermediair
tussendewereldmarkt enerzijds endepasbevrijdenatieanderzijds Onze 'deskundige'weet daarover inzijnartikel over
deV.l.O.C.meer tevertellen.
b. Verderveronderstelt het ontwikkelingsproces,ook alspuur
binnenlandseaangelegenheidbeschouwd, coördinaten eneencentraalpuntmethaar eigenuitvoerende apparaten,kontrole en
macht.Datwil zeggen:eenstaatsapparaat.
c.Tenslotte isernog een specifieke eigenaardigheid vande
pas bevrijde landen.Het staatsapparaat wordt bemand door de
partijkaders.De partijwordt daarmee onvermijdelijk inmeerdere ofminderemate een aanhangselvande staat.Juistdaardoorwordt departijminder geschikt alskontrole-apparaat of
als 'plaatsvervanger'vanhetvolk.
Hiervoor isreedsgewezenopdedominantie vanhet politieke
niveau tijdens deovergang vankolonie naar eennog tebevechten toekomst. Indie sfeerneemtniet alleenhet staatsapparaat eencentraleplaats in. Integendeel,juist door die
centraleplaatsvande staat inhet ontwikkelings-ofaccumulatieproces,bepalendeklassen zich afhankelijk vanhunverhouding totdat staatsapparaat entot andere groepen en lagen
van debevolking.Zokomenplattelandsmassa's als klasse tevoorschijn.Demengelmoes vanoudekoloniale ambtenaren en
jongebevrijdingsstrijders vormeneen elite diede staat
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kontroleert.Endaarmeewordt eennationaal parlement eenbelangrijkmechanisme indeklassenstrijddiemet de bevrijding
niet stopt,maar enkel eennieuwevorm aanneemt.Datwil zeggen: eenparlement,waarlangs debehoeften en verwachtingen
vandediversebevolkingsgroepen geärtikuleerdkunnenworden,
teneindedevoorwaarden tebepalen waarbinnen de staat haar
beleid gaat definiëren.
Inhet artikel vanJanDouwevander Ploegwordende pogingen
inGuiné-Bissau omdevolksinvloed langsdezewegenvorm te
gevenuitgebreid beschreven.
Solidariteit en_kritiek
Devoorafgaande beschouwingen overhet transformatieprobleem
endeverhouding staat-demokratie zijnhet uiteindelijke
resultaat van eenanalyse-enreflektieproces,waar velen aan
deelnamen.Als redaktie hebbenwe uiteindelijk de eindjes aan
elkaar geknoopt. Inhoudelijk beschouwenwe onze stellingname
alshet doortrekken enduidelijk makenvan lijnendie inde
beschreven transformatieprocessen zélf aanwezig zijn.We voelengeen enkelebehoefte aanhet opheffenvan eenbelerend
vingertje.Nogminderwillenwe strijdervaringen aan externe
modellen onderwerpen.Des temeerbehoefte hebbenwedaarentegenaanhet analyseren enverwerken vannieuwe ervaringen,
zoalsdiewelke opditmoment inMoçambique,Guiné-Bissau,
KaapVerde,etc.opgedaanworden.
Wijdenkendat deze strijd (ende analysedaarvan) tevens
perspektieven enalternatieven oplevert. Tegelijkertijd
zijn

die perspektieven een-maatlat omer nieuwe gebeurtenissen
mee te evalueren. Wekunnen er kriteria van waaruit we zinvol kunnen kritiseren aan ontlenen. Tenslotte is het een basis omonze eigen positie te bepalen. Hoekunnenwevanuit
solidariteit totkritiekkomen envanuit dekritiek-opnieuw
debasis voor solidariteit formuleren? Eenvoudigweg omdat we
beseffen dat indie landen zelf een strijd,eenkeiharde
strijd tussenverschillende ontwikkelingsperspektieven gaande
is.

öe partijen

van Moçambique, Angola,

etc,

alduseenvertegen-

woordiger vanhetMedischKomitéAngola ophet laatst gehou-

denZuidelijkAfrikaCongres, die partijen

dat zijn

marxis-

tisoh-leninistisahe
partijen. Ze baseren zioh op het wetenschappelijk socialisme en wie ben jij als je daar dm nog
kanttekeningen bij durft te maken.
Volgens debovenstaande opvatting vankritiek ishetvermeldenvandeminder prettigekeerzijdevan demedaille enhet
onderstrepenvandevelemoeilijkhedenwaarmee deopbouw van
eennieuwe samenleving gepaard gaat, 'korenopdemolenvan
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devijand'.
Heelaas heeft deze opvatting nogveel aanhangers.
Het ontbreken vaneenartikel overAngola,dat eigenlijk niet
mag ineen thema-nummer over 'destrijd voor socialisme in
Afrika',ismede aandeze engeopvatting vankritiek toe te
schrijven.Wehebbenvelekameraden die inAngolawerkenof
gewerkt hebben,gevraagd omover dit experiment te schrijven.
Wewetendat ereen strijd inallehevigheid woedt.Tochweigerden ze.Sprekender nog,zedurfdenhetniet aante schrijvenover de strijd inAngola.Dit allesvanwege de angst 'koren opdemolen vandevijand testrooien'.
Eenwereld waarinmarxisme-leninisme altijd gelijk heeft is
eng.Eenwereld waarin alleenpartijenhet recht hebben om
datgelijk teuiten enwaarin alleswat buitendemarxistischleninistische partijen om terdiskussie komt, 'korenopde
molenvan rechts'wordt genoemd, isbenauwend. Iedereen die
dat geloof uitwil dragenkrijgt vanons eengoed onderdak in
de 'spokentent'die ze zelf opgezet hebben.Wijhoeven daar
niet in.
Temeer niet omdatwijmenen dat solidariteit met de volken
die strijden voor hunbevrijding noopt totvoortdurende positiebepaling,kritiek en zelfkritiek.Maarmisschiennog het
belangrijkste isdatwijmenen datkritiek en solidariteit
samenkunnen gaan,dat erdaardoor goede 'alternatieven'worden aangedragen.Wij zijnervan overtuigd dat indezebundel
artikelen alternatieven terdiskussie staandiedat ookverdienen.

28

noten
1)P.Anderson,Portugalandtheendofultra-colonialism,
part 1, New Left Review, nr.15,may/june1962
2)L.Moita, De kongressen van het FRELIMO,de PAIGCen de
MPLA; een vergelijkende
analyse. DeUitbuyt,Wageningen,
1980
3)N.Poulantzas, Pouvoir politique
Maspero,Paris,1971

et classes

sociales,

4)P.Ph.Rey, Les alliances
de classes; sur
l'articulation
des modes de production. Maspero,Paris,1976
5)zie:C.Y.Thomas, Dependence and Transformation,
the
economics of the transition
to socialism, MonthlyReview
Press,NewYorkenLondon,1974
6)M.Ellman, Socialist
Cambridge,1979

Planning, CambridgeUniversityPress,

7)WBurchett, Southern Africa
NewYork,1978

stands up, UrizenBooks,

8)D.Chirot, Social Change in the twentieth
JovanovichInc.,HarcourtBrace,1977

century,

29

MAflOUETALIA 2

SEMINAR

Dedr.EduardoMondlane Stichting (EMS)organiseert inhet
najaar samenmethet redaktiekollektief Marquetalia een
seminar over de transformatieproblematiek vankolonie naar
socialistische samenleving inde landenAngola,Moçambique,
Guiné-Bissau enKaapVerde.Daarnaast zalde rolvan solidariteitsorganisaties inWest-Europabesprokenworden.
Gedurende dit seminar zalonder anderevoortgebouwd worden
opde tekstenwelke inditMarquetalianummer zijnopgenomen.
Lezers diebelangstelling hebbenvoor dit seminarkunnenhun
naam enadres doorgeven aan:
Redaktiekollektief Marquetalia,
postbus 235,6700AE Wageningen
Te zijner tijd ontvangen zijdannadere informatie.
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MABQUETALIA 2

AKTIE:VERHUISBUYT

giro 3021756

Boekhandel/Uitgeverij deUitbuyt iseen linkse non-profit
organisatie vanvrijwilligers,dienubijna tien jaarbestaat.
Totvoorkortwasdewinkel indebelangrijkste winkelstraat
vanWageningen gelegen.Dat pand hebbenwe echternavijf
jaarprocederenmet deeigenaressemoetenverlaten. Inmiddels
zijnweverhuisd en isdenieuwewinkel geopend.Hetproces,
deverhuizing endeverbouwing eninrichtingvanhetpand
hebbenechter ergveel geld gekost.Omdit te financieren
hebbenwe een aktie gestart onder onze sympathisanten,die
eenhartverwarmende hoeveelheid geld heeft opgebracht,maar
nog steedskomenwe ruim2500gulden tekort.
Daaromwillenwenogmaals iedereenoproepen ons te steunen,
zodatwe onswerk voortkunnen zetten.

giro 3021756 De Uitbuyt, Churahillweg 1, Wageningen
ondervermelding van

Verhuisbuyt
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MAROUETALIA 2

PORTUGAL: "DIE IJDELSPREEKT TOTDE
WOLKEN: HET ISONS LAND!"*

johanvankesteren,paulhoebink
VIJFEEUWENPORTUGEESKOLONIALISMEINAFRIKA
Een onderontwikkeld
Zuideuropees land koloniseert
tot in de
zeventiger jaren van deze eeuw, als een van de laatste
koloniale mogendheden, Afrikaanse landen. Dat is geen variant op
de rassentheorie,
die de studenten aan de Militaire
Academie
van Lissabon kregen voorgezet en die het noordelijke
(Germaanse) blanke ras aan de top en de negroïde typen op de onderste sport van de huidskleuren-ladder
plaatste.
Het is het
resultaat
van een historisch
proces van ekonomische
uitbuiting en militaire
onderdrukking,
een proces waarbij de ekonomische ontwikkeling
en groei in Europa plaats vond door
kapitaalstromen
vanuit de koloniën. Het Portugese
kolonialisme was geen anachronisme, geen voorlader in de eeuw van
straaljagers
en raketten.
Het was de uitkomst van een historisch proces dat voor lange tijd de winnaars van de
verliezers scheidde. Onderstaand artikel beschrijft
de
ontwikkeling
van de onderontwikkeling
van Portugal, de kolonisatie
en de
dekolonisatie,
en tenslotte
de koloniale landbouw. Het eindigt daar waar de verliezers
winnaars worden.
I^Il_Eurc2a_en_Afrika
WanneerwederelatiestussenEuropaenAfrikainperiodes
zoudenwillenindelen,danzoudenweruwwegviertijdvakken
kunnenonderscheiden (1).Teneersteisereen
pre-merkantiIvstisahe periode, dieongeveerduurttotaanhetbeginvan
de17eeeuw.DekontaktentussenEuropaenAfrikaindeze
periodezijnaanvankelijkvooralindirekt.Demaatschappe*)UiteengedichtvanAgostinhoNeto,dichter,artsende
eerstepresidentvanAngola,gestorvenop 10september
1979.HetgedichtwerdgeschrevenindePIDE-gevangenis
inLuandainjuli1960.
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lijke formaties opbeide kontinenten zijn autonoom,datwil
zeggen dat zeeikaars produktieverhoudingen nietwezenlijk
bepalen.Debeidekontinenten zijnmet elkaarverbondenvia
de lange-afstandshandel
in 'luxe' 'zeldzame',niet substitueerbare produkten,waarbijvoor Europamet namehet goud
uitderegiovanOpper-SenegalendeAshantibelangrijkwas.
Deze lange-afstandshandelhadwel invloed op de sociale differentiëring (hetontstaanvan eenrijkebovenlaag)enopde
ontwikkeling van deproduktiekrachten (verbetering vanwerktuigen en technieken).Deop-enneergang vandezemaatschappelijke formaties,zowel inEuropa alsAfrika,waren vaak
nauwmet elkaar verbonden.Deverschuiving vandehandel van
deMiddellandse Zeenaar deAtlantische kust,envandenoordzuid naar deoost-west handelbetekende niet alleen deneergangvande Italiaanse handelssteden,maar ookvan deArabische enAfrikaanse Rijken,als die inde Soedan-Sahelregio's.
Dekomst vandePortugezen opdeAfrikaanse kust leidde een
nieuweperiode in,namelijk dievanhet merkantilisme
(16001800). Inzijnkontaktmet EuropaverloorAfrika zijnautonomie,enwerd het de slavenleveranciervoor de Amerikaanse
plantages.Waar indevoorafgaandeperiodedehandeldecentralisatie endevooruitgang indeAfrikaanse Rijken bevorderd
had,daar vernietigde denugeheeldoor Europeanen gekontroleerde slavenhandel de sociale enekonomische strukturen van
deverschillende Afrikaansemaatschappijen.Met geweld werd
bijvoorbeeld de trans-Sahara-handel afgesneden,enwerdener
miljoenen slaven over deoceaan gevoerd,wat niet alleenkustgebiedenontvolkte,maar ookhetbinnenland enmensen deed
vluchten naar demeest onherbergzame gebieden.Kortom,de
Afrikaanse Rijkenvielenuiteen,debevolking versplinterde
enwerd vanelkaar geïsoleerd.De accumulatievan rijkdom in
Europa,(dieook tenkoste gingvandeAmerikaanse periferie
door importenvan goud,zilver en suiker),endeproletarisering tengevolgevandeontbindingvande feodaleverhoudingenbrengen tenslotte de tweepolenvan de'kapitalistische
produktiewijze,kapitaal en arbeid tot stand en zijworden
verenigd inde IndustriëleRevolutie.
Dit luidtdan eenderde periode in,dievanhet
industriële
kapitalisme,
waarinhet zwaartepunt vanhetkapitaalverschuiftvandehandelnaar de industrie.Dezeperiode omvat
denegentiende eeuw.Afrikawordt indezeperiode,wanneer
de slavernij isafgeschaft,voor Europa een leverancier van
minerale grondstoffen en agrarische produkten.De ongelijke
ruilbevorderde dathet centrum, inditgevalEuropa,bleef
profiteren vandezehandel.Denegentiende eeuwwasvoor Afrikadeeeuwvande aanpassing aan ende inpassing inhetwereldsysteem. Aanpassing doordatmen al (Benin-kust)ofniet
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(lbo's)met slaven ertoe overging omprodukténvoor de export
naar Europa teproduceren,zoalsplantaardige oliën enhout
(2). Inpassing,omdat deproduktie,vooralnadekoloniale
verovering vanhetAfrikaansebinnenland (vanaf ongeveer 1870)
werd opgelegd.De lokalevervaardiging van ijzerwaren entextielkreeg indeze periode echter eenernstige terugslag door
dekonkurrentie van de goedkopere,industriëleprodukténuit
Europa (3).De algehele inpassing vanAfrika inhetkapitalistische systeem enderechtstreekse organisatie vande produktie daarwerd pasmogelijk door demonopolievorming.Door
kapitaalexport konden indezeperiodevanhet imperialisme
de
goedkope arbeid endenatuurlijkehulpbronnen terplaatse
uitgebuitworden.Deverdeling vanAfrika opdeKonferentievan
Ber
ü j n (1884/'85)vormdehetbeginpunt van dezeperiode.Het
Britsekapitaalverzorgde deeerste endemeest diepgaande
exploitatievan de 'beste stukken'vanAfrika,opdevoet
gevolgd door Frankrijk.Duitsland verdweennadeEersteWereldoorlog omnadeTweedeweer terug tekomen,zijhetop
kleinere schaal.België enPorugalmoesten de grotemogendhedennaast zichdulden.Afrikawordt danwel ingedeeld in
drieregio'snaar exploitatie-vorm (4):Zuidelijk enOost-

Afrikaishet Afrika

Van de arbeidsreserves

metzijnmijnen

enplantages;Midden-Afrika,de streek rondomhetKongo-bekken

ishet Afrika

van de conaessiehoudende

maatschappijen,

waar

aa

n grote ondernemingenhetmonopolie over dehandel enproduktiewerd gegeven;West-Afrika ishetAfrikavande oude

koloniale

ekonomie van de handel, waarkleinezelfstandige

Afrikaanse boerenviawetgeving enbelastingen gedwongen
werdenbepaalde produktén teverbouwen.Aangetekend moetworden,dat inde Portugese koloniën alle drie de bovengenoemde
vormenvan exploitatie voorkwamen.
lifL^DePortugese_kolonisatie
Purehandelsnaties zijnoverhet algemeen slechts eenkort
levenbeschoren.Feitelijk profiteren zijvandeonderontwikkeling aanbeide zijdenvandehandelsketen.Wanneer er in
deze landenaandeuiteindenvandeketen een ontwikkeling
°Pgangkomtdanrakendehandelsnaties inverval.Ook de
voorsprong vanPortugal,diehethaarmogelijkmaakte om
zich teontwikkelen toteenvandebelangrijkstehandelsmogendhedenvan de zestiende eeuw,was gebaseerd op eenrelatieveontwikkeling van slechts één tak:de scheepsvaart,«.nvooraldeopdie schepen staande superieurekanonnen (5).InPortugal zelfwasde landbouwdusdanigonderontwikkeld (endat
zouzenog eeuwenlang blijven),dat allerlei elementaire voedselprodukten ingevoerdmoestenworden,zoals graan,maar ook
vlees,kaas,boter envis.Zelfs toenvanwege despecerijen35

handel grotekapitalenLissabonbinnenvloeiden,kwamener
hongeropstandenvoor en stierven de armen inde straten.De
Portugesemanufaktuurhad zichnauwelijksontwikkeld: laken,
zijde,metaalwaren,meubelswerden ingevoerd.Toendehandelsburgerijmet de adel assimileerde entenslottemet de Britten
hetVerdragvanMethuen (1703)afslootwas daarmee tevens de
weg geblokkeerd voorhet ontwikkelenvaneeneigenmanufaktuur:debekroningvan eenpolitiek die gerichtwas ophet
makenvan snellewinsten en luxe-konsumptie (6).Ook inAzië
ontmoetten dePortugezenbeschavingen die opeenhoger peil
stonden en zelfs schepen diegroterwaren dan dehare,alleen
devuurkracht was superieur aanPorugese zijde(7).
Het is 'toeval'vandegeschiedenis datPortugalkon uitgroeien tot deeerstebelangrijke kolonialenatie:haar geografische ligging als een schakel tussen oost enwest,noord
en zuid,zijhetmetmaar tweevoor grote schepen geschikte
havens; de scheepstechnische vindingen endeuitbouwvande
karveel tot een zeewaardig schip,waarbijmediterrane-en
atlantische zeevaartkennis inLissabonverenigd werd met
steunuitde Italiaanse handelssteden (8).Daarnaastwas er
de tijdelijke terugvalvan de Italiaanse handelssteden,omdat
dehandelmet deArabieren afgeslotenwas.De aanvoer van
specerijen door dePortugezen viadeKaaproute zoudie terugvalnogversterken (9).Ook inAziëwaren de Portugezen
•gelukkig':geenvande grote statenwaspolitiek erg sterk
toendePortugezen daar arriveerden,verschillende Rijkenwaren inverval ofheftig verdeeld (10).Door de strijd tegen
deArabieren had zich inPortugalwel een sterk koningschap
gevormd,datna deburgerlijke revolutie in 1383eenkoalitie
met dehandels-burgerijaanging.
Dithad,afgezienvandekonsumptievehouding vandeze adelannex-handelsburgerij,totgevolg datdePortugese expansie
inAfrika enAzië,diebegon in 1415met deverovering van
Ceuta,eendubbel gezichtvertoonde:éénkant diegerichtwas
ophet drijvenvanhandel,ende andere die zichrichtte op
militaire avonturen,diemet name inMarokko fataal afliepen
(11).
Op zoeknaarhet goudvan Guinea,zakten dePortugezen langzaamdeAfrikaansekust af,enhandelden vooral inWest-Afrika
waar zeook enigenederzettingen vestigden,ingoud,slaven,
ivoor enarabische gom,die geruild werden tegenmetaal,glas
en stoffen,veelal aangevoerd uitNoord-Europa. In 1498omzeildeVasco daGamaKaap deGoedeHoop enbereikte India.Zo
werd de zestiende eeuwvoor de Portugezende eeuwvande specerijen,de eeuwvandepeper.De door deVenetianen bewapendeArabierenkonden dePortugezennietmeer stoppen,endeze
laatstenkregenviaverschillende vestigingen rondom deIndischeOceaan ook de inter-Aziatische handelbijna volledig
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inhanden (12).
Deontwikkeling,ditkeer aanéénkantvandehandelsketen,
namelijk indeNederlanden,maakte een eind aande Portugese
voorspoed.Dehandelswinstenwerden in luxe-konsumptiegestopt,ofverdwenen naarVlaanderen,waar dePortugeseschuldenopliepen totdriemiljoen crusados.Deneergangwerdbe^zegeld toeneendeelvande adelhaar toevlucht zocht tot
Castilië enPortugalbij Spanjewerd ingelijfd (1580-1640).
Hetwas eenvrijbrief voor deHollanders omhetPortugese
monopolie,eerst inWest-Afrika envervolgens inAzië te
betwisten,enover tenemen (13).Portugelkroop tegenEngeland aanom zichde Spanjaarden endeHollanders vanhet lijf
tehouden: zijbetaalde indevormvanTanger enBombay die
het afstond aande Britten,endeneergang vandatbeetje
manufaktuur wat nogbestond. Het landwerd opdebeen gehoudendoor deBraziliaanse suiker,dathetbelangrijkste Portugese exportprodukt was inde zeventiende eeuw,envooral
doorgevoerd werd naar Groot-Brittannië.Vanuit Afrika kwamen
deduizenden slaven die opdeze plantages tewerk gesteld
werden.Angolawerd de grootste leverancier (14).Erwasechter alééngrootverschil tussen depeper ende suiker:de
laatstewerd vooralvervoerd inEngelse enHollandse schepen.
Drie,vooralvanwege een gebrek aaiikapitaalmislukte pogingenomhandels-compagnieën op te zetten tekendende langzame
ondergang vandePortugesehandels-burgerij,eenklasse van
middelgrote handelarenbestond nauwelijksmeer (15).DePortugese ekonomie stagneerde,wijnwashet enige produkt dat ze
afleverde voor dewereldmarkt,graanmoest geïmporteerd worden,opdeAfrikaansekustenkonPortugal slechts enkelenederzettingenhandhaven alsdoorvoerstationvan slaven(16).
Ophetmoment datFranse enBritse suikerproduktie opdeCaraïben de Braziliaanse dreigde teovervleugelen,kwam er een
nieuwe reddingvoorhet Portugese koloniale rijk inde-vorm
vandeontdekking van goud inBrazilië,zodat de achttiende
eeuwvoor Portugal de eeuwvanhet Braziliaanse goudkonworden,alwashet slechts opbasisvandoorvoer naarLonden in
ruilvoor Britsemanufaktuur-produkten(17).
ToenBrazilië in 1822onafhankelijkwerd,wasPortugal teruggeworpen op zichzelf enniet capabel omgebruik temaken van
zijnAfrikaanse bezittingen. Pas inde tweedehelftvan de
negentiende eeuwkwam er inPortugal,door een feitelijk
protektionisme ende lageprijzenvoor dekatoen,gefinancierd door tekorten opdebetalingsbalans,enige industrie
vande grond (18).De grootmachten,Groot-Brittannië,Frankrijk enDuitsland,raakten inde slagomhetbezit vanAfrika.
Onder deprotektievanEngeland,dat deBelgische enFranse
opmarsvreesde,wist Portugal inBerlijn (1885)zijnaansprakenopAngola,Moçambique enGuiné-Bissau bekrachtigd te
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krijgen.Toenhet zijndroom,eendwarsdoorsnede vanAfrika
vanAngola tot aanMoçambique,wilde gaanverwezenlijken,
werd het getroffen door een Brits ultimatum, sloegen deBritten aanhet onderhandelen over eenverdeling vanhet Portugesebezitmet deDuitsers,enmoesten dePortugese diplomatenmet de staart tussendebenen deBritse claims erkennen.
Toen sloegendePortugezen ijverig aanhetveroveren,maar
het zou tothet eindevande EersteWereld oorlog dureneer
zehetAfrikaanseverzethaddenneergeslagen.
Waar de Britten endeFransen concessiemaatschappijen oprichttendieookhetbestuur over hunkoloniën overnamen,daar
waren de Portugezenniet instaat om zelfstandighun koloniën
uit tebuiten.Aanhet eindevan denegentiende eeuwwerden
ook indePortugesekoloniën de eersteconcessiemaatschappijenopgericht,voornamelijk met Britskapitaal,maar ookDuits
enwat Frans enZuidafrikaans.Deze concessiemaatschappijen
kregen tweederde vanMoçambique onderhunkontrole. Inhet
begin vande eeuw legdende Britten de Benguela-spoorweg
(vanZambia,toenNoord-Rhodisië,via Belgisch Kongonaar de
kustvanAngola)aan,zoals ook inPortugal zelf Brits en
Franskapitaal aktiefwas inhet aanleggenvan spoorwegen,
hetbouwenvanbruggen,endergelijke.Ook de eerste inAngolaenMoçambique opgerichte plantageswaren inbuitenlandse
handen(19).
Noch deRepubliek (1910-1926),noch de 'EstadoNovo' (19261974)van Salazar enCaetanokonden indeze situatie ineerste instantie verandering brengen.Maar door een zekernationalisme endoor de afscherming vandePortugesemarktvoor
buitenlandse investeringen door restriktievewettelijkebepalingenkon zich toch langzaam een zekere industrialisatie
inzetten.Het ingrijpenvan de staat endeprotektie van een
aantal ekonomische sektoren leidden tevens totmonopolievorming -op eenkunstmatigemanier dus-bijvoorbeeld inde
chemie ende staalindustrie.Er ontstonden eenhalf dozijn
financieringsconglomeraten,die ook aanzienlijke belangen
hadden indekoloniën,metname inde tertiaire sektordaar.
Vooral CUF,het comglomeraatvande familie deMelo,ende
Banco Espirito Santovande gelijknamige familiehaddenaanzienlijke koloniale belangen (20).Opbasisvan de goedkope
katoen uit dekoloniënkon zichbovendien een textielindustrie inPortugal ontwikkelen,die,alhoewelversnipperd over
velekleinebedrijven,hetbelangrijkste Portugese exportprodukt ging leveren,ineerste instantie naar dekoloniën,
inde loopvande zestiger jaren ook steedsmeer naar NoordEuropa.
Deze industrialisatie inPortugal zelfbetekende nogniet dat
Portugal via eeneenduidig,veelomvattend plande exploitatie
vanhaarkoloniën terhand nam: het is tekenend
voor de
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genoemdemodellen vankoloniale exploitatie inde Portugese
koloniënnaast elkaar voorkwamen.Eenbelangrijk aspekt van
dePortugese onderontwikkeling was dat dekapitaalgroepenvan
hetmoederland niet konkurrerend waren opwereldmarktniveau.
Ditbracht indeeersteplaatsmet zichmee,dathet opdez^e
kapitaalgroepen steunende kolonialisme behoefte bleef houden
aande reedsmeerdere malen genoemde dwang enrepressiebinnen 'haar'koloniën,enopde tweedeplaats datmen zichzo
bleef verzetten tegen een formeledekolonisatie. Immers,binnenhetkoloniale schema zoukonkurrentie aangegaan moeten
wordenmet de andere,internationale kapitaalgroepen, terwijl
daarentegen de statusvankoloniehet relatief achterlijke
Portugese kapitaal eenbeschermd énafgeschermd achterland
"leefbieden.Zowel viadehandel (gedwongenverbouwvan Produkten),alsvia concessiemaatschappijen enhet gebruik maken
v
an de arbeidsreserves haalden dePortugese koncerns -veelal
overvleugeld door buitenlands kapitaal-hunwinsten uitde
koloniën (21). Het is eveneens tekenend datde Portugese
kapitaalgroepen nietkapabelwaren omdeminerale rijkdommen
vandekolonën tebenutten.Toen Salazar zichvanwege de snel
oplopende kostenvoor dekoloniale oorlog gedwongen zag om
buitenlands kapitaal ineigen land endekoloniën toe telatenendewetgeving opbuitenlandse investeringen liberaliseerde,kwamen ondernemingen alsGULF enKruppAngola binnen
omerolie en ijzererts tegaanhalen(22).
--2i_5e_nadagen_van_het_kolonialisme
inde zestiger jaren zoude industrialisatie zichdusnog
versnellen,juist ook door de stimulansen diehetbuitenlandskapitaal,met name indePortugeseverwerkende industrie,daaraan zougeven. IndePortugese handel begon 'Europa'
een steeds belangrijker plaats intenemen.BinnendePortugesebourgeoisie ontstond een fraktie diemeer belangenhad
bijindustrialisering,desnoodsmet hulpvan buitenlands
kapitaal,enbij eenverdere toenadering tot de EEG.Er ontstonden tegenstellingen binnen dePortugesebourgeoisie,die
aangeduid werden als een tegenstelling 'EuropaversusAfrika',
maarmisschien beter samengevat kunnenworden onder denoemer
tehoge uitgavenvoor dekolonialeoorlogenversus koloniale
belangen' (23).Marcelo Caetano,de opvolger van Salazar,
probeerde een evenwicht tussen de frakties tevinden,zowel
door ze tegen elkaar uit te spelen (24),alsdoor een aantal
veranderingen af tekondigen,waarbij Lissabonsekorrespondenten enEuropese enAmerikaanse socialewetenschappers al
snel sprakenvande'Caetaanse lente' (25).Caetano'sveranderingenbleken al snelnietmeer dannaamsveranderingen,de
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meer 'liberaletechnokraten'kondenhetveld weer ruimen,en
deveranderingen indekoloniën kwamenvooralneer op een
'vietnamisering'vande oorlog:het afschuivenvandekosten
opdekoloniën,ookdoor de 'afrikanisering'vanhet leger;
het inrichtenvan 'strategische dorpen'endergelijke(26).
De toenamevanhet relatieve gewicht ven de industriële
bourgeoisie tenkostevandegrootgrondbezitters konuiteindelijk de twee tegenstrijdige tendensen (eenverdere integratievandePortugese ekonomie inhetkapitalistische Europaversus eenverdere integratie vandePortugese ekonomie
endievanhaarkoloniën)nietmeermet elkaar verbinden(27).
Ondankshet feit dat dePortugese regering in 1972 eenassociatieverdrag met deEEG afsloot,was op datmoment al-en
dat zoutot de coupvande 25e april 1974zoblijven-de
fraktievande 'ultra's',deopAfrika georiënteerde fraktie,
aandewinnende hand.Maar ook zij zagenhet tijkeren:de
kritiek ophet regiem uit allerleikringennam toe,met name
vanuit studentengroeperingen envanuit progressievekatholiekekring,waarbijhetbelangrijkste onderwerpvankritiek de
kolonialeoorlogenwaren;het aantal stakingen groeide sinds
1968razendsnel;dezekritiekpenetreerde ookbinnenhet leger,waar deanimo omverder tevechten indekoloniënmet
het groeienvandekritiek snel afnam (28).Door dekoloniale
oorlogwasbovendien deklassensamenstelling vanhet officierscorpsveranderd,enwas alleen de topnognauwmet het
regiemverbonden (29).Daarnaast bestonden ervanuit demilitaire academie regelmatigekontaktenmet de universiteiten,
wat dedoorstroming van ideeënvande oppositie bevorderde
(30).Uiteindelijk reulteerde dit inde zomervan 1973in
eenoppositiefront,deBeweging van deKapiteins (naderhand
omgedoopttotdeBeweging vande Strijdkrachten,deMFA), die
zoals denaam al aangeeft,haar aanhangvooralvond onderlagere officieren,vooral beroepsofficieren,omdat inde eerste
faseookberoepskwesties nog eenbelangrijke rol speelden(31).
De 'ultra's'probeerden indecember 1973via eenpaleisrevolutiedeze ontwikkeling nogwel testuiten,maar ze faalden
jammerlijk.Meer succeshadden ze toenCaetano deoudepresident admiraalTomazwildevervangen doorDe Spinola (32),en
zezowelDe Spinola alsCostaGomes tot aftredenwisten te
bewegen.Hetwas toenmaart 1974;eenmaand laterkonden ze
zelf hetveld ruimen.
De Spinolawasdus geennieuwe figuur ende ideeëndiehij
propageerde over dekoloniënwaren dat evenmin,ze lagenin
het verlengde vandiegene dieCaetano al eind zestigerbepleitte.Zegingen danookniet uitvan 'zelfbeschikking'van
dekoloniën,maarvan 'autonomie'binnen eenLusitaanse Commonwealth (33).Dat isnietverwonderlijk wanneermen debindingenvanDe Spinola,via een zetel indedirektievanhet
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belangrijkste Portugese staalconcern,met Champalimaud,een
vande 'Europese'grootondernemers,kent.De Spinolawas dan
ook zeker geen 'leider'vande coup,maarhijwerd door de
MFAnaarvoren geschovenvanwege zijn (internationale)bekendheid (34).
Ii^_De_dekolonisatie
De 25eapril 1974,de coupvandeBeweging vande Strijdkrachten,bracht feitelijk een totale ineenstorting vanhetkolonialeregiem,waar al snelbleek datDe Spinola deboel niet
meerbijeenkomhouden. InGuiné-Bissau enMoçambiquewaren
de zakenhet snelst bekeken,toen zowel dePAIGC alshet
FRELIMO 'neen'zeiden tegenDe Spinola'svoorstellen,enook
zijnsuggestie omeerst een referendum tehouden,endanop
dezemanier over zelfstandigheid of autonomie ineenfederatiefverband tebeslissen eennegatief antwoord kreeg.ArtistidesPereira,sekretaris-generaal vandePAIGC toendertijd,
gaf aandat de ideeënvanDe Spinolaniet nieuwwaren en
noemde ze "hetmeest zuivereneo-kolonialisme" (35).Het
FRELIMO verklaarde alopde 27e april:"Zoalshet tijdperkCaetanovolledig heeft duidelijk gemaakt dat ergeen liberaal
fascismekanbestaan,zo ishetnodig tebegrijpen dater
geendemokratisch kolonialisme is."(36)Over een eventueel
tehouden referendum zei SaraoraMachel:"Jevraagt een slaaf
niet ofhijvrijwil zijn,zeker niet nadathij al inopstand gekomen isennogminderwanneermen zelf slavenhouder
ls
- (37)InGuiné-Bissau konDe Spinola geen steun vinden
bijkonservatieve Afrikaanse groepen,maarhet belangrijkste
was,dat erhier aleen feitelijkewapenstilstand tot stand
gekomenwas,dePortugesemilitairen zichverbroederdenmet
de soldatenvan dePAIGC enpressie uitoefenden op Lissabon
omdirekt de aldoor dePAIGC opgerichte Republiek GuinéBissau teerkennen (38).InMoçambiquekondende troepenvan
hetFRELIMOvrijelijk oprukken.Eennog onder CaetanoopgerichteAfrikaanse groepering probeerde nog,metveel geld en
middelen toegerust (39),omdeMoçambiquaansebevolking voor
zich tewinnen,maar ophaarmeetingskreeg ze slechts een
'vivaFRELIMO'tehoren(40).
Demislukking vande eerste onderhandelingen inmei enbegin
juli,waar dePortugese delegatie slechtsmet de 'Spinolistische'voorstellen kwamen,stelde ook deMFA zeer teleur.
ToenDe Spinola dan,inde eerstehelftvan juli,dacht zijn
kracht uit tekunnen spelen enzijnpopulariteit tebenutten
om snelviapresidentsverkiezingen voorlopig demachtvast te
houden,leedhij eeneerstenederlaag entrad deMFA zelfde
regeringbinnen.Eind julimocht hij zijnnederlaag erkennen
door zelf opde televisie devolledige onafhankelijkheid aan
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deAfrikaanse koloniën toe tekennen.Deonderhandelingen
waren toennog slechts een formaliteit:op 26 augustuswerd
er inAlgiers een akkoord bereiktmet dePAIGC,waarbij GuinéBissau op 10september onder dePAIGC officieel onafhankelijk
werd endeKaapVerdenaeenreferendum op 30juli 1975.Op
8 september alwerd er inLusaka ook eenovereenkomst met het
FRELIMO afgesloten,dat een overgangsregeringinstelde ende
datumvandeonafhankelijkheid op 25juni 1975vastzette.Een
opstand vanblankekolonisten inLourencoMarqueswerd ge- w
smoord door een algemene stakingvan deAfrikanen(41).
Bleef overAngola,het land vandeolie,dediamanten,het
ijzererts endekoffie,vanGULF,vandeAngloAmerican Corporation,vanKrupp,vanAmerikaanse,Britse,Belgische,
Franse enWestduitsebelangen.Hierkande dekolonisatie
sowieso alniet rustig verlopen,omdat aldezebelangenhier
hun eigen ijzer inhetvuur hadden.DeVerenigde Staten,die
cnderhet duoNixon-Kissinger dichter tegendeminderheidsregiems inZuidelijk Afrika aangekropen waren,hadden nog een
oude erfenisvanKennedy,indevorm vandeFNLA (42).Rechts
Portugal,later gesteund door de CIA,had ook al zo'nbondgenoot indevormvan deUNITA,die later ookde favoriet van
Zuid-Afrika zouworden (43).DeFransen richttenhun aandacht
vooral opde olie-enclave Cabinda enzehaddenbinnenhet
FLEC zelfs eenophun oliemaatschappij,deELF,gerichte en
doorhaar gefinancierde fraktie(44).
Uiteindelijk mondde dit uit inéén front,dat slechts één
doelhad:voorkomen dat deMPLA inAngola opwat voor manier
danook aandemacht zoukomen.
Ineerste instantie ging dit nogvia onderhandelingen en
probeerde De Spinola zijnAngolese tegenpartij nognaar eigen
voorkeur samen te stellen (46).Maar toenDe Spinola inseptember uit zijn funktie en inmaart 1975definitief vanhet
Portugese politieke toneelverdween,moesten ookde 'buitenlandse'bewegingen zich schikken inhet 'Akkoord vanAlvor'
van 15januari 1975.
Ook hier zoudenverdragen slechtsvodjespapier blijken:het
FNLAhad teweinig steunonder debevolking envoelde zich
wel sterk door devanafmei 1974door Chinezen enAmerikanen
geleverdewapens (46):het ging opbrutemanier inhet offensief enwerd vervolgens door deMPLA uit Luandaverdreven(47).
Begin augustus volgde deUNITA,toenZuidafrikaanse troepen
Angola alwarenbinnengevallen, inhet zuidenhet voorbeeld
vanhet FNLA. Beidebewegingenkregenondanks forsebuitenlandse steun fiksenederlagen teverwerken,waarop debuurstaten Zaïre enZuid-Afrika (viaNamibië) zichopenlijkmet
de strijd inAngola zelf gingenbemoeien enbeidemet een
legermacht binnenvielen.Als reaktiehierop vroeg de Angolese
regering hulp aanCuba,dat ineen eerdere fase alruim
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honderd adviseurshad gezonden (48).Met de steunvandeCubanenkondende troepenvan deMPLAnu eerst inhetnoordenoprukken,vervolgens de Zuidafrikanen tot stilstand brengenen
hen tenslotte totde terugtocht dwingen.Deplannen omLuanda
voor de 11enovember,dedatumvan deonafhankelijkheid, te
veroveren endeMPLA uitde stad teverdrijvenwarenmislujct.
Navierhonderd jaar kolonialisme eindigdede overheersing,
zoals zebegonnenwas:inbloed.Tegelijkertijd werd echter
debasis gelegd voor eennieuwe samenleving.Het Portugese
kolonialisme was tenonder gegaan aan zijn eigen tegenstellingen,waarbij debevrijdingsbewegingen inAfrika alskatalysatoren dienden,die de ontbindingsprocessen versterkten.
Portugal was teruggeworpen op zichzelf:een onderontwikkeld
land inde zuidpuntvan Europa,waar ook arbeiders enboeren
vochten omdieuitgangspunten teverkrijgen,diede bevrijdingsbewegingen zichalhadden verworven.
2

- DELANDBOUW INDE KOLONIËN

Nadeperiodevan slavenhandelwerd de export van tropische
landbouwprodukten debelangrijkste bronvan inkomstenvoor
dePortugesekoloniën endatbleef zo tothetbeginvande
Jaren zeventig vandeze eeuw,toenoliehet belangrijkste
exportproduktvanAngolawerd.
Sindshetbeginvandenegentiende eeuw stonden indekolonisatievanAfrikade onteigening vandegrond endetoeeigening vande arbeidskracht vandeAfrikanen door deEuropeseveroveraars centraal.DeAfrikanenwerdenvan debeste
gronden verdreven en 'geherhuisvest' inreservaten.Tribal
TrustLands,Bantustans endergelijke.Dat gold ookvoorbepaaldedelenvandePortugesekoloniënAngola enMoçambique,
w
aar Afrikaans landwerd onteigend voor deverbouwvankoffie
ensuiker.Dat gebeurde op grond van eendekreet uit 1901,
waarbij alle land datniet inpartikulier bezitwas,tot
staatseigendom werd verklaard.Voor deAfrikanenwerden in
laterbeschikkingen stukken land gereserveerd,waarvan de
grenzen echternooit duidelijkwerden afgebakend(49).
Deekonomievandekoloniënwas gebaseerd opde exploitatie
vangoedkopeAfrikaanse arbeidskrachten in land-enmijnbouw.
Daarbijvielen devolgende vormen teonderscheiden (waarbij
Per landverschillende kombinaties vanvormen zichontwikkelden)(50):
1. korrigerende
arbeid, opgelegd als strafmaatregel wagens
overtreding vanhet strafrecht,de arbeidswetgeving ofhet
nietbetalenvanbelasting.
2. Verplichte
arbeid, gebaseerd op eendekreet uit 1947,-waarinalle inheemsenverplichtwerdenminstens zesmaanden per
jaar m loondienst te zijnvan deoverheid of een partikuliere
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werkgever.Deverplichte arbeid werd vooral aangewend om
vrouwen enkinderen teronselenvoor arbeid bijpubliekewerken zoalshet onderhoud vanwegen,als er teweinigvrijwillige arbeiderswaren.
3. kontraktarbeid,
na de afschaffing van de slavernijwerd de
verhouding arbeider-werkgever officieeldoormiddel vankontrakten geregeld. De sankties opkontraktbreuk door deAfrikanenwaren zeer streng enkonden leiden tot een veroordeling
tot 'korrigerende'arbeid.Dekontraktenwerdenmeestal via
ronselaars afgesloten,die geenmiddel schuwdenbij dewervingvan arbeiders voor deplantages endemijnen (51).
Het systeem bood allekans totmachtsmisbruik enkorruptie,
zoals ookbleek uithet rapport,dat in 1947werd opgesteld
door Henrique Galvâo,toendertijd hoofdinspekteurvan de
koloniën (52).IedereAfrikaan had volgens eenwetsregel uit
1899de 'morele en legale'plicht tewerken,datwil zeggen
in loondienst te treden (53).Ondanks allerlei wijzigingen
indiversewetsteksten bleef dezeplicht door de jarenheen
gehandhaafd(54).
4. vrijwillige
arbeid, gebaseerd op eendirekt tussenarbeider enwerkgever afgesloten kontrakt.Hetvoordeel van een
dergelijk kontraktwas,dat hetmeestalmet eenwerkgever
dichtbijhuiswerd afgesloten.Hetkwamvooralvoor inde
sektor vandehuishoudelijke arbeid.
5. gedwongen Verbouw vanhandelsgewassen,vergelijkbaar met
het kultuurstelsel inNederlands Indië,dat daar echter reeds
langwas afgeschaft,voordat dePortugezen er onder Salazar
pas goed meebegonnen enAfrikaanse boeren dwongenhun land
metkatoen,koffie,rijst etc tebebouwen,diedandoor de
staat ofmonopoliebedrijven tegen zeer lageprijzenwerden
opgekocht.
6. trekarbeid,
deAfrikanenwerdenviabelastingen en andere
middelen min ofmeer gedwongenwerk te zoeken inof zichte
latenrekruteren voor demijnen en landbouwondernemingen in
Zuid-Afrika,Rhodesië enZuid-West Afrika (55).Vooral uit
Zuid-Moçambiquewerkten grote aantallen arbeiders inde Zuidafrikaanse goudmijnen.Voor dePortugese staat zaten daar
aanzienlijke financiële voordelen aanvast:inde zogenaamde
Moçambique Conventiewas bepaald,dat eendeelvande lonen
ingoud aandePortugese overheid zouwordenovergemaakt,die
hetbedrag dan later inkoloniale escudos aande arbeiders
overmaakte;de staatkreeg eenbepaald bedrag per geleverde
arbeider vande rekruteringsorganisatie, terwijl de arbeider
zelfookbelasting betaalde;bovendienwasbepaald dat47,5%
vande in-enexportvan deTransvaal viadeMoçambiquaanse
havenLourençoMarquesmoest verlopen.
De arbeidswetgeving was aangevuld met een aantal juriache
regelingen,die deAfrikaansebevolking indeelde in twee
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kategoriën:de 'indigenos'of inboorlingen ende 'assimilados'
°fde '(aandePortugezen)aangepasten'.De 'indigenos'kondenallevoornoemde verplichtingen opgelegd worden. 'Assimilados'konmenpasworden,alsmen aaneen groot aantalverplichtingen hadvoldaan,endeze statuswerd dan als gunst
verleend.Minder dan eenhalf procent vandebevolkingmocht
uiteindelijk diegunst ontvangen.
Onderdrukvandeopstand enbuitenlandse pressie werden
hier enigehervormingen oppapier doorgevoerd,hetgeenmeer
neerkwam op enkele naamsveranderingen(56).
Deproduktie vanhandelsgewassen koncentreerde zichinde
eerste eeuwenvanPortugals bestaan alskoloniale mogendheid
inAfrika opde twee eilandkolonies KaapVerde en SâoTomé
enPrincipe.Daar ontwikkelde zich een systeemvan 'slavernijmerkantilisme' (57),waarbij op groteplantagesmet name
suikerwerd geproduceerd met vanhetvasteland aangevoerde
slaven.DeTransatlantische slavenhandel vanaf versterkingen
°Pdekust deed het belang vande eilandenverminderen.Langzamerhand ontwikkelde zich een feodaal systeem,waarbij de
voormalige slaven alshorigen ofkleinepachters ineenafhankelijke positiebleven.
Angola, Guiné enMoçambiquewaren insterkemate opdeexportvan slaven gericht.Pas rond 1800werd eenbegin gemaakt
m
et deproduktievanhandelsgewassen.Typerend voor desituatie indePortugesekoloniën enmet name inAngola enMoçamhiquewas dat terwijl zevanwege de onteigening vande grond
endegedwongen tewerkstelling tenbatevan relatief grote
aantallenblankekolonisten tot 'hetAfrikavandearbeidsreserves' gerekend kunnenworden,ookde anderevormen van
exploitatie ereenbelangrijke rol speelden.Portugesekolonistenvervulden ten aanzienvankleineAfrikaanse producentenderolvanopkopers enhandelaren,zoalsLibanezen,Grieken enanderen inWestAfrika deden enwaren ophun beurt
afhankelijk van grote Portugese in-enexport firma's en
banken. Grotedelenvan dekoloniënwaren afgestaan aankonsessiemaatschappijen,belastmet handel,produktie enbestuur;
z
ij legdendeAfrikaansebevolking inhun territorium deverplichteverbouwvanhandelsgewassen op.
Zoals alaangegeven:het onvermogen vanPortugal eeneenduidig systeem op te leggen;dereservering van eengroot deel
vandekoloniale produktie voorverwerking door de Portugese
ekonomie;het grote aantal Portugezen indekleinehandel,
maar ookwerkend als taxi-chauffeurs,schoenpoetsers,dienstenwinkelmeisjes,baantjes die inanderekoloniënvooral door
Afrikanen enLibanezenwerdenvervuld,dat allesvormt een
uitdrukking vandeonderontwikkeling vanPortugal eniseen
oorzaak vanhet feit,dat Portugal,zolang de binnenlandse
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machtsverhoudingen erzichnietwijzigden,moestblijvenvasthouden aaneenkoloniale bezettingvanzijnAfrikaansekoloniën.
^Ii_5Ë_Kaa£_Verde
Nadeontdekkingvandeonbewoonde KaapVerde door dePortugezen in 1446,vestigdenerzich immigranten uitPortugal,
Genua, Spanje enFrankrijk,diein1466vandePortugesekoning eenhandelsmonopolie inhetkustgebied vanGuinékregen.
De eilanden zelfwerden doordevorst alserfelijkbezitaan
gunstelingen geschonken,dieergrote plantagesvestigden.
Omdat zedaarvoornietvoldoende Europesewerkkrachten konden
aantrekken,lietenzeerGuinese slavenwerken (58).Tijdens
hetmerkantilisme ontwikkelde deKaapVerde zichtoteen
stapelplaatsvanuitGuiné afkomstige optransportnaarAmerikawachtende slaven.Toen aandeslavenhandel inhetbegin
vandenegentiende eeuweeneindkwam,vormdede landbouw
debelangrijkstebronvaninkomstenopdeeilanden.Hetgrondbezitwasechter zeer ongelijkverdeeld.Erhadzicheensysteemvanerfelijk grootgrondbezit gevormd,waabijdeadellijkeheren ('morgados')opgroteplantageskatoen,sisal,
indigo,mais, suiker,koffieenolie-houdende zaden lieten
verbouwen enpaarden fokten.Terwijl lijfeigenenhetland
bewerkten,woondendeeigenaarsvaak inPortugal.Daarnaast
bestond ereenkleine groepvanzelfstandige kleineboeren,
diedearmstegond bezatenenopderandvanhongerbalanceerden.Degrootste groep bestond uitpachters,dievolledigwarenovergeleverd aandewillekeurvanhunpachtheren,
dienaar believendepachtovereenkomst kondenwijzigenof
opzeggen.
De grootgrondbezitters kaptendebossen,dietoennogvijftig
procentvandeoppervlaktevandeKaapVerdebedekte,omde
plantages uittebreiden.Daardoor spoeldendezeldzame,
maar zeerheftigeregenbuiendevruchtbare grondwegenkreeg
de erosievrij spel.Devoor landbouwbruikbare grond daalde
vanvijftig procent vroeger tottienprocent nuvanhettotaleoppervlakvandeeilanden.Daardoor endoordat deeigenaars
niet inirrigatiewerken ofgrondverbetering wilden investeren,
daaldedevoedselproduktie sterk enkwamen erbijhongersnodengedurende delaatste twee eeuwen 210.000mensen (iets
minder dandehuidigebevolking)omhetleven.Na 1900daaldendeagrarische exporten sterk.Degroteplantages raakten
deels invervalenwerden ineengroot aantalkleinepachtboerderijen opgesplitst.Eengroeiend deelvandegrond kwam
inhandenvandePortugese banken(59).
Deperiodiekehongersnoden dwongenvelen ineenopdevroegere slavernij gelijkende horigheid,anderen lieten zichronse46

lenalskontraktarbeiders voor de Europeseplantages opSâo
Tomé enAngola. In latere jarenkwamereen grootscheepse
emigratie op gangnaar deVerenigde Staten,Zuid-Amerika,
Portugal,Senegal enNederland(60).
2i2i_Sâo_Tomé_en_Princi£e

"•

SâoToméhad inhetPortugese koloniale systeem eenzelfde
plaats alsdeKaapVerde.Nadat zichin 1485Portugesehandelarenophet eiland gevestigd haddenkregen zijvanhunkoninghet handelsmonopolie indeGolf vanGuinee totaande
Kongo (61).Het eiland zelfwerd door devorst aaneenvan
z
ijnvazallen,Joâo dePaiva,geschonken,diehet lietbewerkendoor verbannen Joden enmisdadigers.Dezenvoerdendeverbouwvan suikerriet in,dat totdan toevoornamelijk van
Cypruskwam,waarmenmet Russische slavenwerkte.DeEuropese arbeiders op SâoToméwerden spoedig door Afrikaanse
slavenvervangen(62).
Toen Braziliëna 1550debelangrijkste suikerproducent ter
wereld werd enbehoefte had aanduizenden zwartearbeidskrachten,werd SâoTomé totde grootsteslavenhavenvanAfrika.
De slavenhandelaars vanhet eiland stoorden zichniet aande
aanvankelijk opvreedzame handel énop samenwerkingmethet
Kongorijk gerichtepolitiek vanhet centrale gezag inPortugalendroegendoor hun intensieve jacht op slaven inaanzienlijkemate bij aande ineenstorting vanhet Kongorijk (63)
Deslavenhandelbreidde zichdaarop uit tothet zuidelijker
gelegenMbundu-rijkvande 'Ngola'.DePortugezen stichtten
erdevesting Luanda,dekernvandelaterekolonieAngola.
De stad ontwikkelde zich spoedig tothetbelangrijkste centrumvande slavenhandel inWest-Afrika. SâoTomé verloor
daarmee niet alleen zijn leidende positie inde slavenhandel,
m
aar zag zijn suikerriet-plantages tengronde gaan tegende
Braziliaansekonkurrentie.Hetbelang vandeeilanden binnen
hetPortugese koloniale rijkdaalde toensterk.
Datveranderde toennieuwekultuurgewassenwerden geïntroduceerd:koffie in 1800en cacao in 1822.Deproduktie geschieddeopgroteplantages,waaropdeslavenbevolking vandeeilanden tewerkwerd gesteld.Daarnaastwerdenslavenaangevoerd
uitAngola.Toen de slavernij in 1878afgeschaftwasweigerdendeex-slavennog langer opdeplantages tewerken,zodat
de Portugezen ertoe overgingen kontraktarbeiders ('serviçais'
°f 'contratados'geheten) teronselen inAfrika.Hetarbeidstekortwerd laterbovendien aangevuld metverbannen politieke
tegenstanders(64).
Deslechtebehandeling vandekontraktarbeiders,het feitdat
zenabeëindiging vanhunofficiële kontraktperiode automatischopnieuw gekontrakteerd werdenendewrede mensonterende
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ronselpraktijken ophetvasteland werdendoor verschillende
reizigers aandekaak gesteld.De Britse jounalist Henry M.
Nevinson slaagde ermet zijnboek "Amodern slavery" ineen
internationale boycot vande Sâotomese cacao door Engelse en
Duitse chocoladefabrikanten tot stand tebrengen,die inzoverre susesvolwas,datdekontraktarbeiders na afloop van
hun termijnnaarAngolakonden terugkeren.Nietteminbleef
deverscheping van arbeiders doorgaan.Per dekreetwerd hun
aantal in 1946op 5000per jaar gesteld.De situatievande
kontraktarbeiders verbeterde nauwelijks enwerd door het 'Ad
HocCommittee onForced Labour'vandeVerenigdeNatiesnog
in 1953met 'dwangarbeid voor ekonomische doeleinden'vergeleken(65).
Indatzelfde jaarkwamen deAfrikaanse bewoners vandeeilanden inopstand tegenPortugese dekreten,diehenhun status
vanPortugees burger dreigden teontnemen (evenals debewomersvanKaapVerde bezaten de Sâotomezende statusvan 'nâoindigena'),waardoor zealsdwangarbeiders kondenwordeningeschakeld (66).De opstand werd inbloed gesmoord enveranderdeweinig aande sociaal-ekonomische situatie,waarindriehonderd grootgrondbezitters 93%vanhetbebouwbare oppervlak
vandeeilanden inhandenhadden,terwijlde 40.000 afstammelingenvande slavenopderesterende zevenprocent eenbestaanmoesten zien tevinden(67).

DeTransatlantische slavenhandel luiddevoor Guiné-Bissau een
periode van stagnatie in,waaraannoch deaantasting vanhet
Portugese handelsmonopolie doorNederlanders,Britten en
Fransen,noch de afschaffing vande slavernij indenegentiende eeuw eeneindmaakten.Omdathet land vanwege bodemgesteldheid enklimaatniet geschiktwasvoor grootschalige
landbouw,probeerden de Portugezen,evenals de anderekolonialemachten inWest-Afrika,eenekonomische struktuur op
poten te zettendie gerichtwas op de exportvan tropische
landbouwgewassen.Nadatrond 1840de aardnotenkultuur haar intredehad gedaan in Senegal enGuiné,besloten de Portugezen
deverbouwervanverplicht testellen.Omdie teelt af te
dwingenmaakten zenaastmilitair geweld gebruik van innatura (aardnotenenrijst)tebetalenbelastingen.
Om zich tekunnenhandhaven tegenaanspraken vankonkurrerendeEuropesemogendheden,moest Portugal nadeKonferentie van
Berlijn zijnkolonies openstellenvoor buitenlandskapitaal,
zodatdebinnen-enbuitenlandse handelvanGuiné-Bissau bijna geheel inFranse enDuitsehandenkwam (68).Ook Unilever
had viadeNSCA een flinke vinger inde pap (69).Na demachts
overname door Salazarwerd viabeschermende tarieven
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envergunningenhetmonopolie vandePortugese ondernemingen
hersteld,waarvan uiteindelijk deCompanhiaUniâo Fabril
(CUF)hetmeest profijt trok ennagenoeg dehelehandelkontroleerde.
°e aardnotenteelt werd eenmonokultuur: indeperiode 19501960bestond de exportvoor 50à70%uit aardnoten,terwijl
daarnaastpalm-olie enrubber van inhetwild groeiendeplantenwerden uitgevoerd.
He
t land,datvoor deproduktie van aardnotenwerd gebruikt
besloeg 22%vanhet totale landbouwareaal.Debosbouwwas in
feitepure roofbouw,kostbare houtsoortenwerden gekapt,aan
herbebossing werd niet gedacht.Industriëleverwerking van
a
grarischeprodukten geschiedde slechts op zeerkleineschaal.
Doordeverplichte aardnotenteelt ende 'verplichtearbeid'
aanopenbarewerken,bleef deproduktievan voedselgewassen
inGuiné-Bissau benedenhetpeilvandebuurlanden,ofschoon
degrondvanGuiné-Bissau inprincipe vruchtbaarder wasdan
d
ie vandeomringende landen.Deveeteelt had veel onder ziektes te lijden,diedoorhet ontbrekenvaneen georganiseerde
veterinaire dienstnooit goed bestreden kondenworden.
DePortugese landbouwtechnische dienstenhielden zichnauwelijksbezigmetwetenschappelijk onderzoek enwaren slecht
°PdehoogtevandeproblemenvandeAfrikaanseboeren(70).
NietteminblevendePortugezen ervanuitgaan,datdeAfrikaanse zelfvoorzieningslandbouw voldoende opleverde ominhet
levensonderhoud tekunnen voorzien,zodatvoor dehandelsgewassendus zeer lageprijzenkondenwordenbetaald(71).
iijdensdebevrijdingsstrijd was eenvande centrale doelstellingenvandebevrijdingsbeweging,dePAIGC,de gewapende
s
trijd vergezeld te laten gaanvaneenekonomische boycot
vandePortugezen endeopbouwvaneennieuwe ekonomische
struktuur indebevrijde gebieden.
R
eeds inhetmiddenvandejaren '60was deaanvoer van aardnotenbijdePortugesehandelskantoren metvijftig procent
verminderd.Verscheidene Portugesemaatschappijen zagenzich
zodoendegenoodzaakt zichgeheel of gedeeltelijk uitGuinéBissau terug tetrekken (72).Terwijl indebevrijde gebieden
voldoenderijstwerd geproduceerd om ineigenkonsumptie te
kunnenvoorzien,nam deachteruitgang vande landbouw inde
nogdoor dePortugezenbezette gebieden een enorme omvang
aanenmoest in 1974meer dandehelftvande gekonsumeerde
r
ijstworden ingevoerd(73).
--^-Angola
r

°endePortugezen in 1483inkontaktkwamenmet debewoners
vanhethuidigeAngola,raakten zediep onder de indruk van
de
machtvanhetnoordelijke Kongorijk en streefdennaar
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vriendschappelijke betrekkingen.Tot debelangrijkstehandelsartikelenbehoorden slaven,die door dePortugezen tewerk
werden gesteld op SâoTomé of geruild tegenhet goudvande
Ashanti.
De opkomst vande suikerkultuur inBrazilië deed devraag
naar slaven geweldig toenemen,waaraandeAfrikaanse staten
uithunbeschikbare reserves niet kondenvoldoen,zodat
vreedzame handel spoedig plaatsmaakte voor roof,intriges en
militaire interventies.Dat leidde uiteindelijk tothet uiteenvallen en later in 1665 totdevolledige ineenstorting van
deKongo-staat.De Portugezen haddenhet zwaartepunt vanhun
aktiviteiten toen alverlegd naar devesting Luanda,gelegen
inhet gebied vandeMbundu,dat door de Portugezen naar de
titelvandevorst (Ngola)Angolawerd genoemd.Hier traden
de Portugezenvan aanvang afhard op ende slavenhandelaars,
totwie ookdehoogste ambtenaren endeJezuïeten behoorden,
strooptenhet gebied af.Tot demethoden omaanslaven te
komen behoorde ookhet opleggenvaneenbelasting aande
dorpen,die inslavenmoestwordenvoldaan (74).Inafwachtingvanhunvertrek overzeewerdende slaven tewerkgesteld
bij openbarewerken of indebescheiden landbouw.
Dewinsten uit de slavenhandel bezorgden dekleine Portugese
kolonie inLuanda eendekadente welvaart.Van enigeontwikkelingvan landbouw ennijverheid wasnauwelijs sprake.Een
groot deelvanhetvoedsel enanderekonsumptie-goederenwerden ingevoerd.Het zuidelijkgelegenBenguelawerd nooitmeer
daneenmin ofmeer zelfvoorziendende gemeenschap vanhandelaars,vissers enboeren.Verder daneen smalle kuststrook
reikte dePortugese invloed tot inde 19eeeuwniet(75).
De ontwikkeling vanhet industriële kapitalisme leidde tot
een stijgende vraag naar grondstoffen en tropische landbouwprodukten.Al inhetbeginvande 19eeeuwwarendePortugezenbegonnenmet suikerplantages inhetkustgebied of ten
zuiden vande Cuanza.Opdeze zeer groteplantages (degrootsteplantageonderneming van CADAhad aanvankelijk een totale
oppervlakte van 17.000km ,ofwelhalf Nederland),waarvan de
meeste rond 1900-1920gestichtwerden,gingmen al snel over
totdiversificatie:naast suiker,hadmenook sisal,oliepalmen,koffie en inhet zuiden rundvee.De lokale Afrikaanse
bevolking inhet gebied werd voor eendeel onteigend engedwongen teverhuizen naar reservaten(76).
Inhetnoordwesten, tennoordenvandeCuanza,werd ook door
kleineAfrikaanse boerenkoffie geproduceerd. Dat ging daar
gemakkelijk:dekoffie groeit ermin ofmeer spontaan,terwijl deboerenvanwegehunbeperkte aantal struiken endoor
inschakeling van familieleden inhet seizoen hetwerk nog
wel aankondennaasthun zelfvoorzieningslandbouw. Indedoor
deOvimbundubewoonde centralehoogvlaktekondendeboeren
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voordathungebied door Portugalveroverd washun inkomen
aanvullendoorhet tappenvanwilderubber.
Dekonkurrentiemet de anderekoloniale mogendhedenmaakte
eenverdere en intensievere bezetting vanhet binnenland
noodzakelijk voor Portugal.De aanlegvandeBenguelaspoorwegwaarmee in 1900eenbeginwerd gemaakt endiede erts-"
gebieden inKatanga enZambiaviade centralehoogvlakte van
Angolamet dehavensteden BenguelaenLobitoverbond, leverde
daaraan een flinkebijdrage.Buitenlands kapitaal investeerde
1
n de infrastruktuur (Benguela spoorweg),de diamantwinning
(Diamang)ende landbouw (Cotonang,CADA). Onder Salazar
werd diepenetratie vanniet-Portugees kapitaal indekoloniënbeperkt,wat leidde tot eenversterkte greepvandePortugesehandelshuizen enbanken opde agrarische exportenvan
Angola.
De sterke stijging nadeTweedeWereldoorlog vande prijzen
v
an tropische landbouwprodukten enmet namekoffie bracht
ee
n stroomvanPortugese immigranten opgang,vaak afkomstig
vanhet armePortugese platteland (77).Eendeelvanhen vestigde zich inhetkoffiegebied tennoordenvandeCuanza,
waar zeeendeelvan dekleineAfrikaansekoffieproducenten
a
l danniet 'legaal'vanhun grond,verdreven.Korrupte Por-'
tugeseambtenarenmaakten gebruikvande 'moreleenwettelijkeplicht'vandeAfrikanen om tewerken,desnoods 'verplichtearbeid inhet algemeenbelang' teverrichten,omhenopde
Europeseplantages tewerk testellen,ook al zoudenze
v
°lgensde lettervandewet als zelfstandige producenten
erkendmoetenworden.Eengrootdeelvandeplaatselijkebevolking vluchtte danookweg,de grens methet toenmalige
Belgische Kongo overenwerd vervangen door kontraktarbeiders
ui
t centraalAngola(78).
D
e valvandekoffieprijs tegenhet eindevandejaren,vijftigbracht eengroot aantalEuropese planters,die inde
^oogkonjunktuurvaak grote schuldenhaddengemaaktbijde
koffiehandelaars endePortugese banken enjuist uit derode
cijfersbegonnen tekomen inernstige problemen.Door kapitaalgebrekwarenhunproduktiemethoden zeer arbeidsintensief,
zodat zezich slechtsvia eenverscherpte uitbuiting vanhun
zwarte arbeiderskondenhandhaven:Afrikaansevrouwen enkinderenwerdenvoor eenfooi als seizoensarbeiders tewerkgesteld(79).
Deze situatiewaarin deAfrikanen hun landwerd ontstolen en
Zijzelf tegenlagerelonen tewerk gesteld enmishandeld werden,vormde eenvandebelangrijkste oorzakenvande opstand
ln
hetkoffiegebied in 1961.Degroteremeer kapitaalintensieveengediversifeerde plantage-ondernemingen ten zuiden
vandeCuanzakondendeprijsschommelingenbeter opvangen en
winstgevend blijvenproduceren.
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Tot debelangrijkste agrarische exportproduktenbehoorden in
1960koffie (35%vande totale export)sisal (10%),mais
(5%), katoen (4%),suiker (3%),vismeel,hout,palm-olie,etc.
(80). Eendeel daarvan (koffie,sisal,suiker)werd vooral op
Europese plantages verbouwd of indoor concessiemaatschappijenbeheerde gebieden verplicht doorAfrikanen geteeld.De
grootste ondernemingenwarenvaak inhandenvan niet-Portugees
buitenlands kapitaal,deplantageonderneming CADA (Frans),de
katoenconcessie Cotonang (Belgisch)endekoffieplantageCassaques (Engels)(81).
De opstanden in 1961 indekoffie enkatoengebieden inNoordAngola,de schijnbare concessiesvanhet Portugese regime en
devoortgang vandebevrijdingsstrijd haddenvoor de landbouwproduktie inAngolauiteenlopende gevolgen:het koffiegebied inhet noord-westen bleef eenhaard vanverzet,de
lokale bevolking had zichbijdatverzet aangesloten ofwas
haar KongoKinshassa gevlucht,zodat arbeidersvan elders
uitAngolamoestenworden aangetrokken.De Europese plantages
indit gebied kregen een strategische funktie inde strijd
tegendebevrijdingsbeweging. Redenvoor financiële steun aan
noodlijdende bedrijven. Inhet landbouwbeleid werd prioriteit
gegeven aandieprodukten die opdewereldmarkt de hoogste
prijsmaakten tenkostevan deproduktie van voedingsgewassen
en sekundaire exportprodukten als rijst enbonen (82).Katoen
nam deplaats invan sisal enwerd nuookvoormeer danvijftigprocent doorblankeplanters geproduceerd.Hetzelfde gold
voor de tabaksteelt,eens een typisch Afrikaans produkt(83).
Watnietveranderde,was dat dekleineAngolese boerende
overschotten uithun zelfvoorzieningslandbouw slechts tegen
doordekoloniale landbouwraden vastgestelde prijzen aan
Portugese handelaars ofmonopoliebedrijvenkondenverkopen.
Deverschillen tussen deopkoopprijzenendeexportprijzen
f.o.b.waren aanzienlijk, zoalsblijkt uit devolgendevoorbeelden uit 1966(84).
produkt

gemiddelde pri.jsinescudo! 3/kg
kleinhandel exportprijs fob.

katoen
rijst
koffie
gedroogdeka; ssave
maïs
tabak
palmpitten

3,90
1,74
8,00
0,66
0,88
5,65
1,90

17,34
4,34
19,56
1,74
1,79
17,06
3,88

verschil
absoluut %
13,47
2,60
11,56
1,08
0,91
11,41
1,98

Nadat inapril 1964onder drukvan de lastenvandeoorlogvoering tegendebevrijdinsbeweging de grenzenvan dekolo-
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345
150
145
164
103
200
104

niënweervoorbuitenlands kapitaalwaren opengesteld,groeidehet aandeel daarvan inhet totaalvanhet indekoloniën
geïnvesteerde kapitaal vannog geen 15%voor 1964tot 25%in
!969 (85)ennaar schatting 50%in 1975,waarvanhet grootste
deelinAngola.Hetbuitenlands kapitaalkoncentreerde zich
vooral opdemijnbouw,metname deoliewinning (Gulf,Petr«»f
ina,Texaco), ijzer (Krupp)endiamant (Diamang), samengoed
voor 99%vande totalemineraleproduktie inde laatste jaren
vande Portugese heerschappij (86).
Ondanks de geringe aandacht voor dekoloniale landbouw m de
Ontwikkelingsplannen,bleef deze sektor,waarin 90%vande
bevolking aktiefwas,eenbelangrijkebijdrage aande export
}everen.De stijgende inkomsten uit deexport vanAngola,die
inde zeventiger jaren toteen snel groeiend overschot opde
handelsbalans leidden,werden doorkostenvandekoloniale
oorlogvoering endeverminderde inkomsten uithet transitoverkeer (vanwegedeblokkadevan deBenguela-spooweg)nagenoeg geheel teniet gedaan(87).
--5:._Mo£ambi<jue
Vanaanvang afvervuldeMoçambique.tweebelangrijke funkties
tenaanzienvanhet Portugesehandelsrijk inAzië:opde
eersteplaatswarendekuststeden aantrekkelijk als tussenstations opde zeewegvan ennaar India.De stadsstaatMoçambiquebleek daarvoor zeer geschikt enwerd het belangrijkste
Portugese steunpunt aandeAfrikaanse oostkust.Toen deArabischehandelaren ermet steunvandeTurken inslaagdende
Portugezen uitdenoordelijke havensMombassa,Malindi en
Kilwateverdrijven,werd datbelang alleenmaar groter.
°Pde tweedeplaats bleek er eenbloeiendehandel tebestaan
tussendeAfrikaanse staten inhetbinnenland van Zuidelijk
Afrika enerzijds,enIndiaendeArabischewereld anderzijds.
°iehandelverliep viade Swahili-handelaars (gearabiseerde
Afrikanen) inde stadsstaten aandekust.Vooralhet goud uit
Zimbabwe enhet achterland van Sofala oefende grote aantrekkingskracht uitop dePortugezen,diedaarmee de specerijenhandelhoopten tebekostigen.De Indiasevorstendommen,om
nogmaar te zwijgenvan China enJapanwaren te sterk omvia
geweld tot lageprijzen gedwongen tekunnenworden.DePortugeseverwachtingen bleken echter tehoog gespannen.De goudaanvoer bleef laagenwasnietvoldoende omdePortugeseaanwezigheid tekunnen financieren.Militaire expedities landinwaartsbrachten daarin geenverandering.
Nietteminvestigde eengroeiend aantalPortugese avonturiers
enkriminelen zichinZimbabwe,het rijkvandeMweneMutapa.
Toen dat,onder anderdoor intrigesvandePortugezen,uiteen
begon tevallen,slaagde eendeelvanhen erin zichals een
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soortAfrikaanse vorsten tehandhaven.Hunmachtspositie in
het dalvandeZambeziwerd erkend door dePortugese kroon
diehunbezittingen de staat van 'prazo'gaf,datwil zeggen
datdegrond officieelheteigendomvandekoningbleef,maar
dathetvruchtgebruik vande grond enookhet gebruik vande
bewoners erfelijk aande 'prazeiros'werd toegewezen.De
'prazos'bestondendankzijde slavernij:slavenarbeid leverde
hetvoedsel,slavenlegers beschermden hetbezit,enuit de
verkoop van slavenwerd de invoervan allerlei luxe-goederen
betaald.Het Portugese gezag accepteerde de 'prazeiros',omdat
hun aanwezigheid dePortugesevestigingen aandekust tegen
aanvallen door Afrikaansevolkenvanuit hetbinnenland beschermde.
Nade ineenschrompeling vanhet Portugesehandelsrijk inAzië
doorkonkurrentie vanNederlanders,Britten enFransen verloor
hetbezitvanMoçambiqueveel aanbetekenis voor Portugal.Dat
veranderde toenonder druk vanGroot-Brittannië in 1809de
internationale slavenhandelwerd afgeschaft endeBritsemarinehet rechtkreeg Portugese schepen tedoorzoeken,wat
vooralvoor dekustvanAngola gebeurde.Devraag naar slaven
inBrazilië enopdeFranse suikereilanden inde Indische
Oceaanbleef echter bestaan,zodat zich eenbloeiende slavensmokkelvanuitMoçambique ontwikkelde.De uitvoer steeg van
ongeveer 10.000slavenper jaarrond 1815totongeveer 25.000
per jaar indeperiode tuisen 1830en 1850.
Halverwege denegentiende eeuwwas ervandePortugese invloed inMoçambique nietveelmeer over daneen aantalbedreigde forten aandekust.Diedreiging kwamvan tweekanten:
deAfrikaansevolken die inbeweging gekomenwaren door de
expansie vanhet Zulu-rijk inNatal indedertiger jarenvan
denegentiende eeuw,wat uiteindelijk leidde totdevorming
vaneen sterke Shangaanstaat inZuid-Moçambique;envanhet
Britse imperialisme,gepersonifieerd inde figuur van Cecil
Rhodes,diedoor debezettingvan 'Rhodesië'enNyassaland
dePortugese aanspraken opdie gebieden dwarsboomde.
Omhunnominale aanspraken ineen feitelijke machtspositie
om tekunnen zettenen zich tegendeEngelse enDuitsekonkurrentie tekunnen handhaven,bleekhetvooral inMoçambique
noodzakelijk met diekonkurrentie samen tewerken.De grotendeels op zelfvoorziening gerichte 'prazos'werdennuvervangendoor een aantal oonoessiemaatschappijen,
waarvan devoornaamstewaren:de Companhia doNiassa (opgericht in 1891),de
Companhia deMoçambique (1891)ende Companhia doZambézia
(1892). Een groot deelvanhet aandelenkapitaal vandezeondernemingenwas inBritse,Zuidafrikaanse enDuitse handen
(88). De concessiehoudende maatschappijen bezaten exclusieve
controle over landbouw,visserij,mijnbouw,publiekewerken,
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hetkommunikatiewezen endoor deAfrikanen tebetalenbelasingen.Diebelastingen konden ingeld ofnaturabetaald
worden,maar somsalleen inarbeid,
everbouwvankatoen ensuiker dateerde inMoçambique aluit
tijdvanhet prazosysteem,maar pasdoor de concessiemaatschappijenwerd dekuituur vankatoen,suiker,thee,rijst--»
e n ko
pra opkommerciële leest geschoeid. Zijverrichttengeoogischonderzoek, legden spoor-en telegraaflijnenaan,waaror
zedehandel stimuleerden endebasis legdenvoor een
ystematisch ekonomisch kolonialisme (89).Hun enthousiasme
rminderde echter toendeverwachteminerale rijkdommen
uitbleven.Uiteindelijk bleken de aktiviteitenvanderaaatÇappijen teleurstellend. Weliswaar transformeerden zede
dernis ineenproduktief gebied,rijpvoorvestiging van
anke immigranten,maar deAfrikaanse bevolking had daar
geenprofijtvan(90).
e ontwikkelingen buitenMoçambiquewarenbepalend voor de
ociaal-ekonomische struktuur diena 1900inMoçambique tot
andkwam.Opde eerste plaats:de expansievandeZuidafri.. n s e goudmijnen-die leidde tot eengrotevraag naar zwarte
1 ln erker
^
s . Eerdere overeenkomsten resulteerden in 1909in
d ^ e Moçambique Convention'waarbij.deWENELA,derecruteringsganisatievandemijnen,het recht kreeg omAfrikaanse
eiders tewerven inMoçambique ten zuidenvandetweewintigstebreedtegraad. Inruil daarvoor zoueendeelvan
i M ° n e n ^ a n d e a r b e iders ingoud aandekoloniale overheid
^nMoçambiqueworden uitbetaald.De arbeiders kregen danna
rugkeeruitZuid-Afrika inkoloniale escudoshet resterende
vanhun loon.Bovendienwas bepaald dat 47,5procent van
in-enexportvanTransvaal viaLourençoMarquesmoest
open. Een tweede ontwikkeling was demachtsovername van
me a Z ^ ' D e z e luiddehetbegin invan eenpoging dekoloniën
r
dienstbaar temaken aandePortugese ekonomie.Datgebeurdeonder anderedoorhetverplicht stellenvandekatoeni j t a a n Afr ikaanseboeren tenbate vandePortugese textielustrie.De concessiesvan de grotemaatschappijen werden
meer verlengd enPortugal nam allebestuurlijke bevoegdhedenzelfweer over.
erfenisvande concessiemaatschappijen,de zuigkracht van
de p U l d a f r i k a a n s e mijnen endebehoefte aangrondstoffen van
oytugese industrie hadden opde landbouw inhet zuiden,
h
midden enhetnoordenvanMoçambique een verschillende
uitwerking.
(M a n d b o u w i n het zuiden,indeprovincies Lourenço Marques
,P u t ° ) ,Gaza en Inhambane,werd gedomineerd doorde trekeidnaar enindemijnenvan Zuid-Afrika.Midden-Moçambigeb' W a S a l s i n d s d e c i J d v a n d e concessiemaatschappijen het
ledvandeplantages,merendeels beheerst door buitenlands
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kapitaal. Inhetnoorden,indeprocincies Niassa,Cabo Delgado enNampulaoverheerstehet systeemvandeproduktie van
handelsgewassen doorkleineAfrikaanseboeren.
De opstanden inAngola in 196]endedaaropvolgendehervormingenhebben ookMoçambiqueniet onberoerd gelaten: in 1964
starttehetFRELIMOdegewapendebevrijdingsstrijd, die reeds
inhetbeginvande zeventiger jaren resulteerde indefeitelijkebevrijding vangrotedelenvan denoordelijkeprovincies eneenernstige bedreiging voor deplantages inde valleivandeZambezivormde.Eengroot deelvandeboeren in
hetnoordenviel toenalbuitenhetbereikvande Portugezen
endusookbuitenhun produktiestatistieken.
Deofficiële afschaffing vandekontraktarbeid leidde tot
eendalingvanhet aantal 'shimbalos'.Daardoor ehdoor de
opheffing van eenaantalbeperkingen opde investering van
buitenlands kapitaal,namdemechanisatie inde landbouw
sterk toe.Dat goldniet alleenvoor deplantages inMiddenMocambique,maar ookvoor dekleine enmiddelgrote blanke
boeren inhet zuiden.
Hoewel officieeldeverplichteverbouwvankatoenwasafgeschaft ennietmeer heettevoor tekomen,bleef feitelijk
het systeem daar,waar hetkon,nog jarenlang voortbestaan
(91). Niettemin daaldehet aantalboeren dat indekatoen
werkzaamwas,van rond 800.000 in 1960,naar 500.000 inhet
beginvande zeventiger jaren.Datwerdmedeveroorzaakt door
het feitdat een toenemenddeelvandeproduktie nu -evenals
inAngola-op 'Europese'bedrijven plaatsvond. Enbovendien
doordat het door hetMocambiquaanseKatoeninstituut gehanteerde systeemvanprijsbepalingdekleineAfrikaanse producentbenadeelde(92).
De laatste jarenvandePortugesebezettingwerden gekenmerkt
door een opvoeringvan debevrijdingsstrijd enerzijds,en
een sterker koncentratie vandekoloniale landbouw opdeexport anderzijds.Deproduktievandebelangrijkste handelsgewassen (suiker,thee,katoen,cashewnoten)nam sterk toe,
zulks tenkostevandevoedselproduktie (tarwe,rijst,pinda's) (93).De exportnaar Portugal geschieddenog altijdver
onder dewereldmarktprijzen.Dat gold niet alleenvoor de
Afrikaanse boeren:nog in 1973klaagdenblankeplanters dat
zijvoorhunkatoen slechts éénderdevandewereldmarktprijs
ontvingen.Zelfs degrote suikerplantagesmoesten ver onder
demarktprijs aanPortugal leveren(94).
Een ander effekt dat dedoor dePortugezen opgelegde verbouw
vanproduktenhad,wasdatdeAfrikanen geen tijdmeer hadden
voor deverbouwvan arbeidsintensieve voedingsgewassen.Daarvoor indeplaatskwam deweinigvoedzame cassave.
Inde laatste jarenvanhetPortugese kolonialismewerd toch,
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medemetbehulp vanbuitenlands kapitaal,eenbegin gemaakt
metde industrialisatie vanMoçambiqueopbasisvandeverwerkingvan landbouwprodukten. Opvallend daarinwas derolvan
n
et buitenlandse enmetnamehet Zuidafrikaanse kapitaal(95).
°okdemijnbouw endewinning van gas leken goedevooruitzichten tehebben.Een groot aantal,voornamelijk buitenlandsemaatschappijen,vroeg exploitatieconcessies aanvoor de
winning vanuranium,steenkool,berylium,mangaan,diamant,
zilver,bauxiet,aardolie enaardgas etc.(96).
Aandepositievan deAfrikaanseboerenveranderde weinig
ondanks eengroeivanhet BrutoNationaal Produktmet 6,6 à
6
» 8 % i nd eperiode 1963-1971.80%vandebevolking bleef
werkzaam inde landbouw;0,5%werkte indemijnen,en3%
vond eenbestaan inde industrie.Daarentegen droeg de primaire sektor slechtsvoor 40%bij aanhet Bruto Nationaal
Produkt,de sekundairevoor 15%ende tertiaire,belangrijk
vanwege het transitoverkeer met Zuid-AfrikaenZimbabwe,ook
voor 40% (97).Deverdeling vande landbouwgrond bleef ten
nadele vandeAfrikanen. Eénprocentvandegrondbezitters,
blankeboeren enplantagebedrijven,hadden debeschikking
overvijftig procent vande ingebruik zijnde landbouwgrond,
99% zwarteMoçambiquanenmoestenhet doenmet de anderehelft

3.KONKLUSIES
D

°or haar eigen onderontwikkeling wasPortugal niet in staat
°mhaarkoloniën een ontwikkelingsmodel op te leggen.Voor
kapitaalen technologie,noodzakelijk bijhet openleggenvan
dekoloniën,was zeafhankelijk vanbuitenlandse ondernemingen.Tevensnoodzaakte deze onderontwikkeling Portugal omvast
te
houdenaaneendirekte overheersing vanhaarkoloniën,
waar eigen,nationale ondernemingen andersniet zoudenkonkurrerenmetbuitenlands kapitaal.
Naar analogievan eerderekoloniale (Frankrijk inAlgerije)
enneo-koloniale (deVerenigde Staten inVietnam)voorbeelden
deed dekoloniale oorlog ook inPortugal de interne tegenstellingen toenemen,enwas dezeverscherping vandetegenstellingendeuiteindelijke oorzaak voorhetbeëindigenvande
koloniale oorlog.Debevrijdingsstrijd indekoloniën fungeerde daarin als eenkatalysator diede afwikkelingversnelde.
u
°k indekoloniale landbouwwas de onderontwikkeling van
Portugal zichtbaar.Verschillende vormenvankoloniale exploitatie bestonden hier naast elkaar,enbuitenlands kapitaalnam ookhier eenbelangrijke plaats in.InGuinë-Bissau
enMoçambiqueveroorzaakte debevrijdingsstrijd eenverdere
verschuiving inde landbouwproduktie naar exportgewassen,
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waar zonesvande subsistentie-landbouw nagenoeg geheel onder
dekontrolevandebevrijdingsbewegingen gekomenwaren. In
Guiné-Bissaubetekende ditdatdezekolonie voor Portugal
verlies gevend gewordenwas,en slechts ompolitieke redenen
aandekoloniale overheersing werd vastgehouden.
De erfenisvandebevrijdingsbewegingen iser eenvanonderontwikkeling op ekonomisch en sociaal niveau,met versnipperd
overhun landenverspreid enigemoderne enclaves,waar het
buitenlands kapitaal de scepter zwaait.
Er zal een zware ekonomische enpolitieke strijd gevochten
moetenwordenomdeze onderontwikkeling teoverwinnen ende
vruchten daarvan aan alle lagenvandebevolking tengoede
te latenkomen.
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tabel 1.Angola Import per land inmiljoenen escudos (99)
jaar

1961

1965

3.268

5.601 10.595

Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
West-Duitsland
Frankrijk
Nederland
Japan
Zuid-Afrika

1.432

2.661 3.728
627
993
441 1.150
459 1.185

tabel la.Angola

Import per land inp

jaar
totaal

414
339
276

1961

1965

1970

1972

1971

1970

totaal

1974

1973

12.128 10.728 13.269 15.836
3.832
1.092
1.340
1.379

2.485

557
267
674
443

636
210
616
490

964
1.364
1.327

3.370 3.326
1.022 1.109
1.274 1.615
1.738 2.034
783 1.077
743
770

760
1.568

rocenten
1971

1972

1973

1974

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Portugal
43,8
Groot-Brittannië 12,6
Verenigde Staten 10,3
West-Duitsland
8,5
Frankrijk
Nederland
Japan
Zuid-Afrika

47,5 35,2 31,6 32,1 25,4 21,0
11,2
9,4
9,0
8,9
7,7
7,0
7,9 10,9 11,0 12,7
9,6 10,2
8,2 11,2 11,4 12,3 13,1 12,9
4,6
6,0
5,9 ,6,8
2,2
2,0 .
5,6
5,8
5,6
4,8
3,7
4,6
5,8
9,9

tabel 2.Angola Exportper land inmiljoenen escudos
jaar
totaal
Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
Nederland
Japan
Canada
West-Duitsland
Spanje
Trinidad
Frankriik

tabel 2a.Angola
J

aar

totaal

1961

1965

1970

1971

1972

1973

1974

3.874 5.747 12.172 12.147 13.915 19.15830.996

745 2.023 4.173 3.699 3.633 4.828 8.431
179
479
536
186
432
77
745
816 1.324 1.899 2.380 2.274 5.364 11.778
545
479
434
829
679 1.318
406
798 1.295 1.387 1.686 1.798
44
24
705 1.637 1.973 2.418
249
0,5 31
581
997 1.271
320
772
312
275
613
536 1.271
404
603
208
418
194
Export per land inprocenten
1961

1965

1970

1971

1972

1973

1974

100% 100% 100% 100% 100% 100 Z 100 Z

Portugal
19,2 35,2 34,3 30,5 26,1 25,2 27,2
Groot-Brittannië 19,2
1,3
3,6
1,5
3,4
2,8
0,6
Verenigde Staten 21,1 23,1 15,6 19,6 16,3 28,0 38,0
Nederland
10,5 11,8 10,8
6,8
3,9
2,5
1,4
Japan
0,6
0,8
6,6 10,7 10,0
8,8
5,8
Canada
0,5
2,0
5,8 11,8 10,3
7,8
West-Duitsland
7,2
5,5
6,3
2,6
4,2
5,1
4,1
s
Panje
3,4
4,4
2,8
4,1
Trinidad.
1,8
4,4
Frankrijk
1,6
3,0
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tabel 3.Mozambique Importper land inmiljoenenescudos (99)
1975

1976

totaal

3.268

5.601 10.595 12.128 10.728 11.415 11.741 10.472

9.630

Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
West-Duitsland
Frankrijk
Japan
Zuid-Afrika
Irak
SaoediArabië

1.432

2.661

3.728

414
339
276

627
441
459

993

jaar

tabel 3a.Moçambi
jaar
totaal
Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
West-Duits1and
Frankrijk
Japan
Zuid-Afrika
Irak
Saoedi Arabië

tabel 4.Moçambiq

1961

1965

que Importper
1961
100%
43,8
12,6
10,3

8,5

1965
100%

1970

1.150
1.185

1972

1971

3.832
1.092
1.340
1.379

1973

1974

2.485

3.025

1.968

1.612

964

925

1.364
1.321

769
687

805
574

905
587
414

1.370

1.674

1.116

1.223

708
639

627
788

538
547

636
597

1.998

2.209

1.833

1.473

29

103

568
443

land inprocenten
1970
100%

1971
100%

1972
100%

1973
100%

1974
100%

1975
100%

1976
100%

47,5
11,2

35,2

31,6

23,1

26.5

16,8

15,4

9,4

9,0

8,9

8,1

7,9
8,2

10,9
11,2

11,0
11,4

12,7
12,3

6,6
5,9

7,7
5,5

9,4
6,1
4,8

12,0

14,3

10,7

12,7

6,2
5,6

5,3
6,7

5,1
5,2

6,6

17,5

18,8

17,5

0,2

1,0

ue Exp< Drtper

land inmiljoenen es

*,2
15,3

5,9
4,6

cudos

1965

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

totaal

3.107

4.497

4.613

4.768

5.541

7.559

5.050

4.524

Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Nederland
West-Duitsland
Japan
Italië
Spanje

1.151

1.724

1.727

1.826

1.729

2.529

1.201

1.131

221
417
95
465
119

200
624
119
434
92

248
614
111
388
104

338
914
526

329
801
704
344
154
175
121
260

207
695
410
205
111
319
75
63

jaar

tabel 4a.Moçambi
jaar
totaal
Portugal
Groot-Brittannië
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Nederland
West-Duitsland
Japan
Italië
Spanje

60

1961

142
147
64
360
111

111

1961

1965
100%

350
201
92
247
182
104

inprocenten

que Export per land

100 %

234
1.074

1970
100 %

1971
100%

1972
100%

1973
100%

1974
100%

1975
100%

1976
100%

41,1

37,0

38,3

37,4

38,3

31,2

33,5

23,8

7,7
5,9

4,6
4,7
2,0

4,9
9,3
2,1

4,3

5,2

6,1

4,4

4,1

5,2

13,5

13,0

16,5

10,6

13,8

23,7

10,4

3,6

2,6

2,6
9,4
2,0

2,3
8,2
2,2

9,5

11,6

9,3
4,6
2,0
2,3
1,6
3,4

8,1
4,1
2,2
6,3
1,5
1,3

7,7
4,4
2,0
5,5
4,0
2,3

3,7

2,0

25,0

(D zoals uitgewerkt door Samir Amin in zijn: Onderontwikkeling
en
Afhankelijkheid
in Zwart Afrika - hun historische
oorsprong en hedendaagse vormen in S. Amin e.a.,
Imperialisme en onderontwikkeling, Nijmegen 1976, pp. 29-35.
(2) S. Amin e.a. op. cit., p. 46.
(3) I. Wallerstein:
The three stages of African involvement in the world-economy,
lr
\: I. Wallerstein/P.
Gutkind leds.), The p o l i t i c a l , economy of contemporary, BeoeYly
Hills/London 1376, p. 35-37.
(4) S. Amin, op. cit. p. 318 e.V.
(5) In Portugal hadden zich due de voorwaarden voor de ontwikkeling
van een manufaktuur niet ontwikkeld in de Middeleeuwen. Dit in tegenstelling
tot Nederland, een
eeuw later. Alhoewel zich in Nederland wel een zelfstandige
handelsburgerij
had onttrt-kkeld, volgt de neergang van Nederland als handelsnatie
toch eenzelfde
patroon
als Portugal, juist vanwege het 'parasitaire'
karakter van het
handelskapitalisms.
Zi-e: K. Marx, Das Kapitaal, Dritter Band, (MEW bnd. 26) Berlin 1972, pp. 34-35.
W over dit beroemde verdrag hebben vele ekonomen, beginnend met Ricardo en recantel
ijk nog Amin en Frank, hun hoofd gebroken. De nadelen voor Portugal zijn het nauwgezetst onderzocht door S. Sideri, TradeandPowerinformalcolonialisminAngloPortugeserelations, Rotterdam 1970.
<?) P. Anderson, Portugal and the end of ultra-colonialism,
part 1, NewLeftReview,
np
- 15, may/June 1962, p. 91.
.
I«) Uit technisch oogpunt (kompas navigatieboek)
waren de ontdekkingen overigens al
een eeuw eerder mogelijk geweest, zie: A.H. Oliveira Marques, HistoriadePortugal,
volume I, Das origens as revuloçôes libérais,
Lisboa 1972, p. 195-196; en ook CR.
Boxer, ThePortugueseseaborneempire 1415-1825, Harmondsworth 1973, p. 12 e.V.
(9) via de suiker van Madeira, het belangrijkste
exportprodükt van de 15e eeuw voor
Portugal, waren de Portugezen de Middellandse Zee binnengedrongen.
De specerijen
handel, een monopolie van de Portugese kroon, veroorzaakte een aware krisis m Venetië, en bijvoorbeeld
de Duitse bankiers (uit Augsburg) keerden zich nu naar Lissabon.
T
°en de handel tussen de Turken en Venetië zich herstelde,
tekende zich langzaam ook
de neergang voor de Portugese specerijenhandel'
af. Zie F. Brandel, TheMediterranean
andtheMediterraneanworldintheageofPhilipII,New Ïork/London 1976, pp. 543569, en pp. 608/9.
yO) p. Anderson, op. cit., pp 90-94.
,.
(n
> A. Cunhal, AslutasdeclasseemPortugalnosfinsdaIdadeMédia, Lisboa 1975,
P- 131; A. Borges Coelho, AaccumulaçâocapitalistaemPortugal, Porto 1977, pp. 55
(12) c.R. Boxer, op. ait. pp. 51 e.V.; P. Anderson, op. cit., p. 91.
(13) van 1598/9 bij de aanval op Sâo Tomé tot 1663 de verovering van de Malabark
*st, wisten de Hollanders bijna de gehele handel in de OOst en hen belangrijk
deel
van de Afrikaanse handel te bemachtigen (C.R. Boxer, op. cit., pp. 116-129). _
(14) naar schatting tussen de vier en vijf miljoen slaven werden er in een ruime
one eeuwen, vooral uit Angola, weggesleept: J. Duffy, PortugalinAfrika, Harmondsuorth 1962, p. 59; P. Anderson, op. cit., p. 96.
'1°) S. Sideri, op. cit., p. 19-32; A.H. Oliveira Marques, op. cit., p. 361/2, 377/8,
385, 3gßt
(16) ook de verlichte,
'nationalistische
' diktator de Markies De Pombal kon daar_
rond 1770 niets aan veranderen, en onder Britse druk werd hij door de adel
verwijderd; zie S. Sideri, op. cit., pp. 90-103; A.H. Oliveira Marques, op. cit., pp. 518
e
,'Ji\» A- Fonseaa Ferreira, op. cit., p. 97, pp. 127 e.V.
117) Het tekort op de handelsbalans met Engeland was jaarlijks
gemiddeld zo'n
£ 1 iniljoen. Een tekort dat gedekt moest worden mat Braziliaans goud. zie: S.
Sideri,
ait
°?', ->
PP- 52-53; P. Anderson, op. cit., pp. 94/5.
'18) Dat tekort op de betalingsbalans
kon toen aangevuld worden met de overmakingen
"»an kolonisten uit Brazilië;
een eeuw later zouden Portugese arbeiders in NoordEuropa eenzelfde weldaad voor de Portugese betalingsbalans
betekenen. Hierover en
over die geleidelijke
industrialisering:
M. Villaverde Cabrai, 0Desenvolvimentodo
"pitalismoemPortugalnoseculoXIX, Porto 1976.
'•W E. Souea Ferreira, Estruturasdedependência, Lisboa 1975, pp. 18-19;
Projekt9Iyppe Afrika, DerrevolutionäreBefreiungskrieginAngola,GuineaBissaoundMozambique, Berlin 1969, p. 28 e.V., p. 62 e.V.; J. Duffy, op. cit., p. 139 e.V.; S. Side7pni°P' aitm' pp- 2S2-264, p. 191 e.V.
120) Maria Beimira Martins, SociedadesegruposemPortugal, Lisboa 1973.
'21) zie ook verderop onder 2.1. Een bijna beroemd voorbeeld van het gebruik maken
van de arbeidsreserves
zijn natuurlijk
de verdragen die de Portugese regering met
Zuid-Afrika afsloot ter levering van Mogambiquaanse arbeiders voor de mijnbouw. Zie
onder 2.5. en E. Martins, ColonialismandimperialisminMozambique, Kopenhagen z.j.
1^374 1); E. Mondlane, ThestruggleforMozambique, Harmondsworth 1989; Centro de
studos Afriaanos, TheMozambicanminer:astudyintheexportoflabour, Vniversidade Eduardo Mondlane, Maputo 1977.
122) In totaal gaf het fascistische
regiem iussen 1961 en 1973 meer dan 16 miljard
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gulden uit aan de koloniale oorlog. Het defensiebudget
slokte de helft op van het
overheidsbudget.
Financiering werd gevonden door middel van het opvoeren van de belastingdruk,
en door buitenlandse
leningen, die met name de Verenigde Staten in
ruil voor het gebruik van de basis op de Azoren gaarne bereid waren te geven. Voor
cijfers betreffende
deze punten zie o.a.: E. Guerra, Evoluçâo da economia Portuguesa,
Lisboa 196?3 p. 28; C. van Krimpen/S. Bosgra, Portugal en de NAVO, Amsterdam 1969,
derde uitgebreide
druk 1971. Verschillende
Westeuropese groepen die zich met de Portugese koloniën bezighielden
(Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en GrootBrittannië)
hebben studies uitgegeven over de ekonomische belangen van hun respektievelijke
landen in Portugal en haar koloniën, lie ook: L. Salgado Matos, I n v e s t i mentos e s t r a n g e i r o s em P o r t u g a l , Lisboa 1973.
(23) J. Marcum (in: Angola: perilous transition
to independence, in: G.M. Carter/P.
O'Meara (eds.), Southern Africa: the continuing c r i s i s , London/Basingstoke
1979,
p. 188) spreekt over die tegenstelling
maar trekt hem niet door naar de krisis
binnen
het regiem. Het is tekenend voor veel journalistieke
en wetenschappelijke
literatuur
over Portugal dat de ekonomische ontwikkelingen
in Portugal en de daaropvolgende
machtsverschuivingen
in dit soort werk buiten beschouwing
blijven.
(24) Zo gebruikte Caetono de studiegroep SEDES, een groep die vooral vai het uitbrengen van studies (overigens juist niet over de koloniën) 'oppositie'
voerde, in
de balans mat ultra-rechts;
zie: N. Blume, Sedes: an example of apposition in a conservative authoritarian
state, in: Government and Opposition, vol. 12, nr. 3, summer
1977.
(25) ze waren dan ook niet in staat om de veranderingen die zich werkelijk in ekonomie, sociale ontwikkeling
voordeden, in te schatten en bijvoorbeeld
de coup te voorzien. Zie de diverse persberichten
over Portugal in: Facts and R e p o r t s , vol. I, II
and III, 1970, 1971 and 1973.
(26) een lvietnamisering'
die naar Amerikaans model en met Amerikaanse steun verliep: J. Marcum, op. cit., p. 188/9; of bijvoorbeeld
William Minier, U.S. Policy in
Angola and Mozambique, in: Africa Today,-vol. 23, no. 3, july-september
1976; over
de nieuwe politiek
van Caetano en vooral de 'uiterlijke
vorm' ervan: E. Sousa Ferreira, Portuguese colonialism from South Africa to Europe, Freiburg 1972, ch. A.
(27) E. Sousa Ferreira, op. cit. (1972), p. 52/3.
(28) de al bij noot (24) aangeduide studies 'vergeten' ook het verzet van de demokratische oppositie,
of noemen slechts de aktiviteiten
van de verschillende
stadsguerrilla-groepen,
die men dan ook nog door elkaar haalt, zoals: R. Fields, The
Portuguese r e v o l u t i o n and the Armed Forces Movement, New York 1976; D. Porch, The
Portuguese armed forces and the r e v o l u t i o n , London 1977; L.S. Graham/H.M. Makler
(eds.), Contemporary Portugal - the r e v o l u t i o n s and i t s a n t e c e d e n t s ,
Austin/London
1979; N. Bruce, P o r t u g a l : the l a s t empire, London 1975; ook de verschillende
artikelen van Kenneth Maxwell in The New York Review of Books (vol. XXII, no. 6, 17 april
1975, en no. 9, 29 may 1975) en Foreign Affairs (vol. 54, no. 2, January 1976).
(29) Dit in tegenstelling
tot wat D. Porch (op. ait., p. 44) beweert die een gebrek
van Salazar ten opzichte van 'big bussiness ' konstateert
en dan via de
verbindingen
van hoge officieren
daarmee, doorredeneert en konstateert
dat veel hoge
officieren
"minder warme relaties met de iktatuur hadden". Hij vergeet dat Salazar via een
militaire
staatsgreep aan de macht gekomen is, dat een lange serie van
militairen
belangrijke
posities,
bijvoorbeeld
het presidentschap
en in diverse regeringen,
onder het fascisme hebben ingenomen, en dat ook nilitairen
als De Spinola een glanzende carrière in de ascistische
staat achter de rug hebben, waarbij ze het, zoals
in het geval-De-Spinola,
brachten tot gouverneur van Guiné-Bissau en
plaatsvervangend opperbevelhebber.
Amilcar Cabrai (in een interview met T r i c o n t i n e n t a l t January
1973) duidde De Spinola's politiek
in Guiné-Bissau aan met die "van glimlach en
bloed": toenadering en demagogie tegenover de Afrikanen en aan de andere kant napalmbombardementen.
(30) de beste studie waarin deze verschillende
faktoren worden aangegeven is
altijd
nog: A. Rodrigues/C. Borga/M. Cardoso, 0 Movimento dos Capitâes e o 25 de A b r i l ,
Lisboa 1974.
(31) een tekort aan officieren
noodzaakte het regiem om steeds meer
dienstplichtigen
officier
te maken. Een verbetering
van hun positie was de eerste aanleiding voor de
lagere beroeps-offiaieren
om bij elkaar te komen. Tegenstellingen
met de
dienstplichtige officieren
verdwenen echter snel, ten opzichte van de problematiek van de koloniale oorlog, al bleven beroeps-officieren
de vooraanstaande rol spelen in de MFA.
Dit wederom versus het zware accent dat D. Porch (op. cit., ch. I en II) aan deze
kwestie
hecht.
(32) K. Maxwell in: Foreign A f f a i r s , vol. 54, no. 2, January 1976 onder de
titel:
The thorns of the Portuguese
revolution.
(33) A. de Spinola, Portugal e o f u t u r o , a n ä l i s e da conjuntura n a c i o n a l , Lisboa 1974,
m.n. p. 197 e.V. De Spinola wilde dus geen 'zelfbeschikking'
voor de koloniën
zoals
wetenschappers
(vgl. R. Fields, op. cit., p. 8) en fournalisten
aangeven.
Zijn
boek deed dan ook de "krisis" niet "ontbranden", zoals The Guardian (27 april 1974)
suggereert.
Maxwell (in: The hidden revolution,
in: The New York Review of Books,
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no. S, 17 april 1975) geeft dan ook tercht aan: "Terwijl Journalisten
geduldig door
de barokke /syntaxis van De Spinola's
'Portugal en de toekomst' waadden, werd het Programm van de MFA zelf weinig bediscussieerd,
terwijl dit snel in de overgangsgrondwet van de Portugese Republiek tercht gekomen was. Dit was een zware
beoordelingsfout. "
(34) De voormannen van de MFA zouden in eerste instantie
Costa Gomes geprefereerd
hebben (Maxwell, op. ait. (1976), p. 2S9). Portugezen geven overigens De Spinola's
Politieke en ideologische
positie heel wat 'prozaïscher'
en daarmee
tegelijkertijH
ook heel wat duidelijker
aan, wanneer ze zeggen: "De Spinola was meer
'marceUst'
aan Marcelo (Caetano)" wat zijn ideeën over de oplossing van het koloniale
probleem
bet
/-eft
(A. Roarigues e.a., op. cit., p. 239).
ISS) interview met Afrique-Asie, 13 mei 1974.
[37) rede voor de OAEvan de president van het FRELIMO op 11 juni 1974, afgedrukt
l
n: Mozambique Revolution, no. 59, april-june
1974
138) de tektet van de door de Portugese militairen
in Guiné-Biesau aangenomen motie
°P 1 juli 1974 is te vinden in: Edicâo CIDAC-I, Lisboa, juli 1974. De al langer bestaande en door konservatieve
Afrikaanse leiders gesteunde FLING, en de ijlings
opgerichte UDC hadden geen enkele invloed; zie ook: Paul Hoebink, De Portugese
dekolonisatie-politiek
en haar gevolgen, in: Werkgroep Zuidelijk Afrika Nijmegen, Zuidelijk
Afrika: i n t e r n a t i o n a l e s t r i j d en s o l i d a r t e i t , Kongresmap Zuidelijk Afrika Kongres,
Nijmegen 1975, pp. 196-199.
(39) van Mogambiquaanse industriëlen
en vermoedelijk ook van de CIA, zie: 'Mogamoxque - quem finança os partidos?',
in: Expresso, 13 juli 1974. Het betreft hier de
GVMO, de Grupo Vnido do Moçambique, voortgekomen uit het DOREMO, dat weer
gedeeltel
i-jk bestond uit afvalligen
van het FRELIMO en eveneens een tijdlang suggereerde een
guerrilla te voeren, maar naar de Portugese zijde overliep,
(vergelijk
in Angola de
VNITA, beide bewegingen gepuscht in het door Amerikanen en Neuman veel geciteerde _
werk: R. Gibson, African L i b e r a t i o n Movements - contemporary s t r u g g l e s against white
minority r u l e , New York/London 1972).
140) Fachts and Reports, 25 mei 1974, p. 14; de FUMO bood vervolgens het FRELIMO een
alliantie
aan, hetgeen dit natuurlijk
niet accepteerde.
(The Guardian, 20 mei 1974).
"ft is dus niet zo dat FRELIMO-aanhangers de groep ontbonden, zoals T. Hodges in:
Mozambique: the politics
of liberation
(in: G. Carter/P.O'Meara, op. cit., p. 71)
suggereert.
zi
[\\\
« o.a. P. Hoebink, op. cit., pp. 185-228.
142) De Kissinger-politiek
ten aanzien van Zuidelijk Afrika werd dan ook 'Tor Baby
genoemd en was een feitelijke
verschuiving
ten opzichte van de politiek
van Kennedy
en Johnson, die op twee paarden hadden gewed, dat wil zeggen zowel de
minderheiderein-ems voorzichtig
ondersteund hadden, als ook in Angola via de CIA in het geheim het
FNLA. Een gegev n dat opnieuw bekend werd via het minitieuze verslag van de commandant over de CIA-operaties in Angola in 1975: J. Stochwell,
In search of ennemies _a
CIA s t o r y , New York 1978. Deze en ook verschillende
andere studies, waaronder die
van t.v.-kommentator
H. Neuman (Angola, l/IW-reeks nr. 7, Den Haag 1976), die zich
bijna geheel op Amerikaanse bronnen baseert, steunen wat de geschiedenis
van de koloniale overheersing en het verzet betreft op: J. Marcum, The Angolan Revolution, Vol. I,
™e anatomy of an explosion (1859-1962), Cambridge, Mass., 1978. Deze Marcum was een
tT-Odlang adviseur van Holden Roberto, de leider van de FNLA (W. Burahett, Southern
« r i c a stands up - the r e v o l u t i o n s i n Angola, Mozambique, Rhodesia, Namibia and South
Africa, New York 1978, p. 29). Dit naar verklaringen
van Joncs Savimbi, leider van
de VNITA en in het begin van de zestiger jaren minister van buitenlandse
zaken in de
door het FNLAopgerichte regering in ballingschap
(GRAE). FNLAbetekent
overigens
Nationaal Bevrijdingsfront
voor Angola'. Zowel Marcum als Stochwell geven aan, dat
het de slechtst
georganiseerde en meest bruut optredende Angolese beweging was, die
alleen aanvang zestiger jaren even militair aktief was in Angola en zich daarna vooral bezig hield met het tegenhouden van MPLA-guerrilleros.
(zie o.a. S. Bosgra/S.
Dijk,
De s t r i j d tegen het Portugese kolonialisme - Angola, Mozambique, Guinee, Amsterdam
19e3
, en ook latere gewijzigde drukken; S. Bosgra/K. Schaepman, Angola - b e z e t , b e v r i j d , bedreigd, Bussum 1975; B. Davidson, In the eye of the storm: Angola's people,
Harmandsworth, 1973).
'43) Wat zeer opvallend is in de bovengenoemde studies van Marcum, en ook in andere
(zoals: Chr. Kayser S P. Meyns, Die Sowjetunion und Kuba in Angola - die Er toicklung
einer neuen Abhängigkeit,
in: C. Legum S T. Hodges, Krieg um Angola, Köln 1978, een
samenwerkingsverband tussen rechtse Afrika-kenners
en maoïsten; verder ook Stochwell,
™' °^*° en natuurlijk
H.J. Neuman, op. cit.),
is dat zij de kollaboratie
van de
VNITA met het Portugese koloniale leger in de strijd tegen de MPLA vanaf het begin
Utm
de zeventiger jaren in het geheel niet vermelden en zodoende de VNITA omhoog kunnen schrijven tot hun favoriete
beweging, waar deze in Afrika zelf door de latere
samenwerking met Zuid-Afrika al gedesavoueerd was. De dokumenten, een
briefwisseling
assen Savimbi en het Portugese hoofdkwartier
in Angola (gepubliceerd
i?i:Afrique-Asie,
juli 1974) werden door Otelo Saraiva de Carvalho openbaar benaakt (Burchètt,
op.
att
. , p.39). In zijn memoires vermeldt ook Marcelo Caetano (Depoimento, Rio de
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Janeiro 1974> p. 180-181) deze samenwerking met het Portugese koloniale
leger.
Toen de Portugese regering begin dit jaar weer kontakt zocht met Savimbi,
ontstond
er in de Portugese pers een diskussie3
waarin niet meer de collaboratie
zelf ter diskussie stond, maar wel hoe deze te legitimeren was. Al vlak na de 25e april zoeht
Savimbi kontakt met Angolese zakenlieden en kreeg hij van Zuid-Afrika een
vliegtuig
tot zijn beschikking l'Afrique-Asie, 30 juni 1975).
(44) In tegenstelling
tot wat Neuman (op. cit. o.a. p. 44) beweert, was dit FLEC,
het 'Bevrijdings front voor de Enclave Cabinda' , yiooit militair
aktief. De MPLA was
dat wel, vanaf 1964, en had dan ook geen moeite met de machtsovername in deze enclave. De problemen ontstonden pas, toen een fraktie van het FLEC, geleid door een
vroegere direkteur van de Franse oliemaatschappij
ELF, met behulp van vroeger soldaten uit het koloniale leger een inval deed en de ander fraktie,
vanuit Zaïre ondersteund door Mobutu, haar daarbij te hulp kwam.
(45) In juli al smeekte De Spinola, naar zijn eigen memoires, Nixo op de Azoren om
een interventie.
Half september onderhandeld? hij op de Kaap Verde met Mobutu, die
de FNLA-leiding in zijn gevolg had. Vlak voor zijn val startte hij de
'definitieve'
onderhandelingen met rechtse (blanke) Angolese partijtjes
en zakenlieden.
Zie o.a.
TheTimes van 14 en 16 september 1974; S. Bosgra &K. Schaepman, op. cit., p. 94-97;
en: Movimento das Forças Armadas, Relatoriodo28deseptembro1974, Lisboa 1975.
(46) De Chinezen begonnen de wapenleveranties
en de levering van ruim honderd adviseurs eind 1973 om die in mei 1971 sterk op te voeren. Dit alles na een bezoek van
Mobutu aan China in 1973. De Amerikanen begonnen begin juli 1974. De leveranties
van
de Sowjet-Unie waren een reaktie daarop en vonden pa3 in het najaar plaats (zie: J.
Stockwell,
op. cit., o.a. pp. 257-258).
(47) De meest flagrante en volgens verschillende
waarnemers, onder wie
bijvoorbeeld
Stochwell, meest uitdagende daad van het FNLAwas de moord op een vijftigtal
jonge
MPLA-militanten.
Neuman noemt deze zaken niet en doet de hele strijd in Luanda en de
moordpartijen van het FNLAaf als een strategisch
spelletje
tussen MPLA en FNLA om
het bezit van de hoofdstad.
(48) Het is soms komisch om te zien hoe men -erkennend dat de Cubaanse soldaten pas
begin november in groten getale in Luanda aankwamen en dus een reaktie waren op het
binnenvallen
van de Zuidafrikaanse
en Zaïrese troepen- toch probeert om de zaak om
te keren en van de UNITAen het FNLA slachtoffers
wil maken (zie: Chr. Kayser &P.
Meyns, op. cit., p. 230 e.V.). Een precies overzicht van de Cubaanse hulp aan Angola
is gegeven door de schrijver
Gabriel Garcia Marques en onder andere gepubliceerd
in:
TheWashingtonPost van 10, 11 en 12 januari 1977.
(49) James Duffy, op. cit., p. 168.
(50) Perry Anderson, op. cit., pp. 88-99.
(51) Duffy, op. cit., p. 185-186
(52) S. Bosgra &A. Dijk, Angola,Mozambique,Guinee,destrijdte^enhetPortugese
kolonialisme, Amsterdam 1969 (2e druk), p. 32-38.
(53) Duffy, op. cit., p. 132.
(54) Iedere Afrikaan werd als werkloos beschou d en dus verplicht
tot
kontraktarbeid tenzij hij door middel van een vrij beroep, via handel of nijverheid
in zijn
eigen onderhoud voorzag; of in vaste dienst van overheid of partikulieren
was of in
ieder geval zes maanden per jaar; of de laatste zes maanden op kontraktbasis
in ZuidAfrika of Zimbabwe had gewerkt; of minstens vijftig
stukt rundvee bezat of als zelfstandig boer erkend werk; of minder dan een jaar uit militaire
dienst was, zie P.
Anderson, op. cit., p. 89.
(55) zie daarvoor o.a. Francis Wilson, LabourinSouthAfricanGoldmines, London
1972 en over Rhodesia, Charles van Onselen, Chibaro, London 1976.
(56) 5. Bosgra &A. Dijk, op. cit., p. 42-50.
(57) S. Amin (1976), op. cit. ch. 5, p. 318.
(58) J. Duffy, op. cit., p. 33-34; Angola Comité, Guinée-BissauendeKaapVerdische
Eilanden, Amsterdam 1971, pp. 6-7, 16-51, Nico van Niekerk ca. KaapVerdischeEilanden, Den Haag 1975, p. 5.
(59) Afrika Komitee, EinVolkinBewegungkannniemandaufhalten, Berlin 1974, pp. 44
(60) N. van Niekerk e.a. op. cit., pp. 6-7
(61) Mario de Andrade &Marc Ollivier,
La guerre en Angola, étude Socio-économique,
Paris 1971, p. 19.
(62) Basil Davidson, In the Eye of the Storm, Harmondsworth 1975, p. 81-82.
(63) James Duffy, op. cit., p. 41-46.
(64) S. Bosgra & A. Dijk, op. cit., p. 134.
(65) Basil Davidson, op. cit., p. 116, J. Duffy, op. cit., p. 134.
(66) S. Bosgra &A. Dijk, op. cit., p. 39-40, B. Davidson, op. cit., p. 118-119, J.
Duffy, op. cit., p. 134-139.
(67) S. Bosgra &A. Dijk, op. cit., p. 134.
(68) Angola Comité, op. cit., p. 14.
(69) W. Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, London/Dar es Salaam, p. 170.
(70) Angola Comité, op. cit., p. 16.
(71) Zie verder Joop de Jong, Rob Buytenhuis, Guinée-Bissau, een bevrijdingsbewe-
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(73) 7-f
^""-<-e> op. ait., p. „,-„.
(741 J-e "er-der Joop de Jong, RobBuytenhuia, op. cit. p. 34-37.
(76) s' s" y' °P' 0 i t " P- S9~63(76) r'V > S ^ r a * X' Schaepman, Angolabezet,bevrijd,bedreigd, nuaaum is/o,
(77! MJ A* M' Paige' AgrarianRevolution, New York/London 1978,p. 230-233
Anaol
daardoor steeg het aandeel van de Portugezen in de totale
bevolkin,
44 081 aanz%enUJk1900: 9000, 1910: 12.000, 1920: 20.700, 1930:30.0
op.
oit.,
78 828
»D L'm_ j ' „°»emgen8
. - . wasI960:
de emigratie
172.529. van
Ziede
M.Portuqezen
de Andrade naar
en M.de EEC-landen,
Ollivier,
Zuid- en
^damerika
vele malen groter.
Co
P- 16-2% °'a' Angola
™-tê> Koffie voor Nederland, Bloed vanAngola, Amsterdam z.j
'(80) J<?f{eïy "• Pa9e> °P. oit., pp. 247-256.
&
(81) f" A.ndmde
»• Ollivier,
op. ait., p. 34-35.
(82) A
.3Kl s *. Sohaepman, Angola, bezet b e v r i j d , bedreigd. Bussum 1975, p. 29.
2 0 Boavida
(83) M T '
'
Angola, zur Geschichte des Kolonialismus, Frankfurt 1970, p.
(84) iVd ! °f t h e } i b e v a t i m Front, Revolution in Angola, London 1972,p. 34.
(8c.\ T> (~m> f.o.b.= free on board, dat wil zeqqen zonder vervoerskosten
e.d.
(86) f lavid*™- op. oit., p. 295.
s Ta
de bel'
^ .* * Sohaepman, op. cit., p. 109. Eenaardig inzicht in de groeienhet p ar*98ietling
vanhet buitenlands kapitaal voor Angola en de verwevenheid met
eSe
ka ita
PP •;V'„
P ol
is te vinden in: Members of the Liberation Front, op. ait.,
PP- 53-57
(87)
(88) ^"""^rktenE.V.D., Den Haag, landengroep 12 19754e kwartaal, pp. 39-40.
S
(89) .;j ' uT^™
and
Imperialism
in
Mozambique,
z.j., pp.114
V,aP*y'is>Colonialism
Colonialism
and
Imperialism
in
Mozambique,Kopenhagen
Kop,
(90) j ' ntnJ%kSen' M°zar"l>ique-ahistory, London 1978, passim.
(91) V ^ffU' °V- oi-t-, P- 142.
(92) I' ^Sf^'
^ndla^'
op."'ait.',
op. ait., pp.
pp".'* „85-87.
-„,.
(93) ^.^rtlns,
op, ait., pp. 126-127.

(94) S ÎT'

PP

-

22S 23S

-

-

(95) v , j h t Mozar"t>ique: Agriculture the base of developmenst, in Africa, June 1975
(96) tJh.Mfrtin^. op. ait., pp. 141-143.
(97) f dem' pP- 1ZS-141.
4e kwa ? ° " m a r k t e n landengroep 12, Economische Voorlichtingsdienst,
Den Haag1976,

'(Z') f " " ' d'"ne
en

voor

'19?s-

Estât/T^
tobel 1 t/m 4: Anuärio Estatistiao,
INE, vol. II, 1961; Anuärio
do PI
Z° de An90ta, Repertigâo de Estattstica
Geral e INE, 1965 e 1972; Projecto
y°9tmb°
Voj^nto, Presidênoia do Conselho, vol. III, 1973;Anuärio Estatistiao
de
ir
>: EdqUe/ ^^oçâo
Provincial dos Servigoe de Estatistica,
1975;alle ook geciteerd
Anéol UaP
Sousa Ferreira, E s t r u t u r a s de Dependência - as r e l a ç ô e s economicas de
i S ^ _ 7 g 7 < , M o e a m b i < l u e com a M'A. Lisboa 1975,pp. 34-35; Exportmarkten, landengroep 12,
Voor de ' ,Eaonomisahe
Voorliahtings
Dienst, Den Haag.
baar o ^ nt.eresseerde
lezer zijn bij de redaktie nog statistische
gegevens
verkrijgVer
baar
"J V^voer van Mogambique naar goederengroepen 1972-1978; Invoer vanMogambique
Neder91°ed^ren 1972~1S?8;
In- en Uitvoer vanAngola naar goederen 1971-1974; Handel van
md
"e* Angola 1969-1974; Handel met Mogarrbique 1970-1979; Export vanMogambique
naar
N ,
goede e
""d naar goederengroepen 1973-1979; Export vanAngola naar Nederland naar
1973-vr%?°eVen 1972-1979; Import van Mogambique uit Nederland naar goederengroepen
9
' Ir*port van Angola uit Nederland naar goederengroepen
1972-1979.
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GyiNE-BISSAU: OVER LANDBOUW EN
VERBORGEN KLASSENSTRIJD

jandouwevan derploeg
--.L_v°oraf
schrijven over landbouwontwikkeling ineenpasbevrijde
K?a ^ S Gu i n é~Bissau stuitopobstakels.Hetverwachtingsleemvandegemiddelde linkse lezer isdaarvan zeker
•"•ethetgeringste.Ikherinnermeeenfrappant detail.Het
cijaenseenlezing overdeagrarische ontwikkelingin
^ozambique.Hetpubliek verliet de.zaaleenbeetje mokkend.
ers
|erwaseigenlijk,vond men,alleen over Mozambique
^ e n tijdevandePortugezen gesproken.
e
z t iseenbitterepildiedelezerookbijditartikel
moeten slikken.Demisvormingvandelandbouw door koloelk 1 S m e 6 n o o r l o 8 v o r m t niet alleenhetvertrekpuntvan
ed a a r n a volgende stapvoorwaarts.Dezelfde misvorming
tookaltevaakdebelemmerende factor.Detypischkolalesituatie isniet enkeldeveelal onbewust toegeDeI*-6 meet^-at'omdaarna volgendevooruitgangteevalueren,
olonialemisvormingvandeagrarische sector isbovenal
Ult
drukkingvandeintegratievandiesector indewer.
eë m a 5 ,:e n juist daaromverdienthetrecente verleden
, kri tische analyse,welkedemisvormingvandelandbouw
di *»ev°l8v a n deincorporatie inkapitalistische verhouha
"lootlegt.Noch incorporatie,nochdedaarmee samenma? 6 n d e""^vormingwordenopstelensprong ongedaan ged o r een
re
?
politieke
dekolonisatie.Deneo-koloniale
gressievandeAfrikaanse landbouw (vrijwel overal daalt
JV0 r e
° b eld devoedselproduktie perhoofdvandebevolking)
P eektdaaromtrent boekdelen-enalseenonafhankelijke,
zal a .*-sche landbouwontwikkeling ietswilbetekenen,dan
zeuitdrukkelijk preciesmetdieregressiemoetenafreEen
la A

wezen

eender probleem geldt binnendepasbevrijde
°evrijheid erfteenveelhe
ïlheidaanproblemenéneen

d e—n :™c£.ciieenaer proDieemgeJ

67

staatsstruktuurvanhetkolonialisme;problemen en strukturen
die als zeal overwonnenkunnenworden toch zeker inde
eerste jarenhun effectenhardnekkig zullen latenvoelenendaarmee de agrarische sector ineenmatrix persendie
vooralsnog verrevan optimaalis.
Wie dit alleeniet onder ogenwil zien,ofhet terwille van
eenabstracte solidariteitmeent temoetenverzwijgen,die
zal ooknooit deenormewaarde beseffenvan ogenschijnlijk
geringe stappenvoorwaarts.Dat geldt evenzeer voor devele
ensomsuitbundige foutendiegemaaktworden.Ook daaraan
kan eenbelangrijke betekenis toegekend worden,juist omdat
eenkritiese analyse vanprecies deze 'fouten'deweg wijst
naar nieuwewegen die door overgeleverdemodellen slechts
aanhet zicht onttrokken of zelfs geblokkeerd worden.
Datbrengtmenaar een tweede elementuithet eerder genoemdeverwachtingspatroon. Een factorwaar ik zelf ookvaak
lastvanheb tijdensm'nwerk envooral tijdenshetoverdenkenvandatwerk. Ikbedoel dat als jedie enkele 'stappenvoorwaarts'netjesbijeenneemt,isoleert uithun kontekstenzevervolgens plaatst binnen ofwel degeijkte 'modellen'of ze tracht tebegrijpenbinnenonzenormale,van
ekonomisme doortrokken visies,dat jedan denkt:isdat nou
alles?
Enja,dat isdanprecies alles. 'Weinig'kanbinnen de
socio-politiekekontekst vanhier,veelméér betekenen dan
indrukwekkende strapatserijophetniveauvande zogenaamde
'ontwikkeling der produktiekrachten.'Eenniveauwaarop men
meestentijds precies datnegeertwatwel eensbeslissend zou
kunnen zijnvoor Guiné:debevrijding van de potenties der
gegevenmaatschappelijke krachten.
2JL2::_Inleiding
Om tebeginnen zal ikeenophet eerste gezicht nogal triviale invalshoek nemen omde effectenvanhet kolonialisme
-begrepen als de integratievanhet (landelijke)produktieproces in (delenvan)dewereldmarkt- teonderzoeken:rijst
versus aardnoten, 'bevolkingslandbouw' contra de produktie
van cashcrops.Ikhoop aan tekunnen tonendatniet de aard
vanhet voortgebrachte produkt,maar de wijze Waarop het
voortgebracht wordtbeslissend is.De integratie indewereldmarkt brengt produktiewijzenvoort die zich kenschetsen
door eenregressievebodembenutting,door 'slecht landbouwen'i
zodat infeite eenmateriële basisvoor latere onderontwikke"
lingwordt gelegd.
Hetdaarmeegedefinieerdeprobleemvormtvoor Guiné-Bissau
eenonmiddellijk enpraktisch probleem. Immers:debeelden
vandevroegerekolonisatoren waren vlot gesloopt,maar de
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sokkels vormennog steedshecht verankerdebetonklonten die
et zomaar teverslepen zijn.Datbreukpuntwaar pas bevrijdeofgedekoloniseerde natiesvoor staanwordtvaak vervangen
door eenmeer algemenevraagstelling: 'Afrika'versusde ontwikkeling,waarbij 'Afrika'staatvoorhet geheelvan (nóg
aanwezige) tradities voor het 'eigene',enontwikkeling '*
v
°ormodernisering:voor de afbraak vandat 'Afrika'.Moet
vooruitgang deze laatstewegvolgen? Ofveronderstelt ontwikkeling eenoptimale benutting van de eigen maatschappelijkekrachten? Deze inessentiepolitiekevraag is tennauwsteverbonden met demeer technischevraagnaar dekonkrete
aardvande landbouwontwikkeling.
ni

ed>
Daarna zal ik eenkort overzicht gevenvandewijze
waarop totnu toeophet eigenlijke probleem indelandelijkewederopbouw gereageerd is:hoe trachtmendemisvor"^ngvande agrarische produktie ongedaan temaken? Hoe
trachtmen leven enwerken ophet platteland zo teveranderen
dat eréngoed geleefd engewerkt kanworden éndit inessentievande landbouw afhankelijke land haar ontzagwekkende
makroproblemen opkan lossen.Ter verduidelijking:
~n °g geen 15%vande importenwordt door deexportengedekt;
75%vandenationale investeringenstroom steunt opbuitenlandse financiering;
50%vandie investeringenkomt indehoofdstad terecht,
grote delenvanhet platteland worden schromelijk verwaarloosd;
-andbouw'ontvangt opditmoment slechts een 5à7%van
de
nationale investeringen;hetmerendeel daarvan gaat naar
deproduktievan exportgewassen;
eenopde duizend Guineers iseenbuitenlandse expert;
tezamennemen deze 'coöperanten'een zeer belangrijke
Plaats ininhet uitvoerende apparaat;
deopleiding van eigen technischekaders envooral:van
hogerekadersmetvoldoende technische capaciteiten
_b ü j f t erg zwak;
e
n tenslotte tekenende eerstepogingenvan Internationaal
Monetair Fonds enWereldbank omhun opgebouwde houdgreep
teeffectueren zichal enigszins af.

1dezeproblemen zijnperfekt verklaarbaar. Iknoemhet
°°kuitdrukkelijk problemen,
al zouden zebinnen dekontekst
Vande
traditionele anti-imperialisme theorieën voldoende
2
^jn omeenvernietigend oordeel tevellen.Maar misschien
Zl
Jn die theorieënwelniet zogoed,zeker niet alshet gaat
°mde strijd voorbij de onmiddellijke politieke heerschappij
an
het imperialisme (viahet ouderwetsekolonialisme of
. a a a n haar gelieëerde binnenlandse elites).De gangbare
Perialismekritiek laat zichniet zomaar 'omdraaien'tot
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opbouw-theorie.
Maar terzake:Bovenstaande lijst geeft aanhoe groot dedruk
w
el niet isomde landbouw snel teontwikkelen endatook
noghoofdzakelijk op 'eigenkrachten'tedoen.
E
r zijn een aantalbelangrijke stappen inde richting van
eeneventuele oplossing gezet.Andere stappen ontbreken.En
vooralsnog blijven er legioveldenoverwaaromtrent zelfs
nauwelijks stappen denkbaar zijn.
Ikzalvandat alles een tussentijdse balans proberen te
geven:vanhetbereikte,vandemisstappen enmetnamevan
devraagstukken (paragraaf4 ) .
Belangrijker echter nog daneenprecieze balans lijktme
eenbeschrijving vande eigenlijkemotor achter hetbereikte:
endat isdanniet het enthousiast-met-z'n-allen-de-produktiekrachten-ontwikkelen (hetdoetme nog steeds denken aande
0v
erigensbestwelmooie Chinese affiches diewe een tijdi n g allemaal inonzekamertjes hadden hangen). Het is simpelweg strijd:de ondertussen gevoerde maatschappelijke
strijd verklaart zowel hetbereikte alshetnog niet bereikte
alshetonhaalbare.Die strijd isvaak goor,meestal verwarre
nd, somsmoedgevend. Ikgaer danookmaar zonder alte
v
eel scrupules over schrijven (paragraaf5 ) .
2-Ii_Riistkultuur_als_bevolkingslandbouw
He

t platteland vanGuiné-Bissauwordt gekenmerkt door een
eeks landbouwstelsels waarvan depolen als twee extremen
tegenover elkaar staan.De enepoolwordt gevormd door de
Produktievan cashcrops,waarvan dievanaardnoten debelangrijkste is.Daartegenover staat de typischebevolkingslandbouw.Rijst ishetkenmerkende gewas.Hetverschil tussendeze stelsels isnietvanbio-technische aard (rijst
Ve
rsus aardnoten)enalevenmin vanmarktkundige aard,zoals
netbegrippenpaar bevolkingslandbouwversus cashcrops lijkt
te
suggereren.De 'zelfvoorzienende'boerenverhandelen een
aanzienlijk deelvanhunproduktie,terwijl devoor de 'markt
Producerende'boeren tochmeestalwelhun eigenvoedsel
voortbrengen.
De
verschillen die er zijn-endat zijnaanzienlijke en
voor deontwikkeling vanhet landwellicht doorslaggevende
verschillen-dieverschillen dus,die liggenveeleer ophet
niveau vandeproduktiewijzen.De relaties tussen dewerkers
en
hunproduktiemiddelen (metname grond), tussende verschillendeproduktieve eenheden onderling, tussenmarkt en
dieeenheden -dat geheel vanrelatiesvertoont,net alsde
doelstelling waarop de inzetvan arbeid,grond,kennis,etc.
georiënteerd wordt,groteverschillen,
eneerste indrukvan de genoemdeverscheidenheid verkrijgt
r
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mendoor dehuidige situatie te relateren aanhaar ontstaansgeschiedenis.
De tweenavolgende kaartenvertonen de hektare-opbrengsten
vanrijst,respectievelijk aardnotenper regio.Zoalsmen
zietvariëren dehektare-opbrengsten sterk:van0,4 inGabu
tot Ij3tonrijstper hektare inde zuidelijke provincie
Tombali. Inhet gevalvande aardnoten zijnde fluktuaties
minder.
Opbeidekaarten zijnookdehistorische expansiebewegingen
vande tweegewassen aangegeven.
Derijstteeltkendehaar centrumeen 30jaar geledennog in
de regio die thansOiowordt genoemd.Ook inandere gebieden
werd uiteraard rijstverbouwd;elke stam,waar zezichdan
ookbevindt behoeft enverbouwt rijst.DochOio alleenbevattemethaar 42.000hektaresmeer danéénderdevanhet totale
national areaal.
Sindsdien ishet zwaartepunt vanderijstteelt zuidwaarts
geschoven.Terwijlhet areaalnatte rijstde laatste 25jaar
overal daalde, steeghet aanzienlijk inde zuidelijke
regio's:Buba enTombali.
De expansie vandenatte rijst ishet gevolgvandegroeiendebevolkingsdruk inhet centrumvanhet land.Oio isde
'grond'vande Balantas,eenvolk dat zichkenmerkt door de
afwezigheid vanenigerlei hierarchische struktuur. Binnen
de grote families isde autoriteit indehandenvande oude
mannen enopdorpsniveau kan slechts eendemokratisch opererende raad van oudemannenbeslissingen nemen.Boven
dorpsniveaubestaat géénautoriteit.
Ikbenadrukdit omdatdeze stuktuur niet alleenerg indruist
tegendiewelkeWittfogelvoor irrigerendevolkerenponeerde,
dochookomdat deBalantasenenkele andere stammenbinnen
Guiné-Bissau zélf zeer opmerkelijk zijn.Eenbelangrijk deel
vande 20à25verschillende volkeren diehet landbevolken,
kennen strenghierarchische,soms semi-feodaleorganisatievormen.
De Balantas zijnrijstboerenbijuitstek.Wellicht debeste
van geheelAfrika.Zijwerken in bolanhas: tropische rijstpolders,welke doormiddelvaneenenorme kollektieve
krachtsinspanning gekonstrueerd worden invroegeremangrovebossenendievandeeb-en-vloed-beweging indeestuarias,
afgeschermd wordendoor imponerende,metdehand gekonstrueerdedijken.
Iseenbolanha eenmaal 'gereed',danwordt degrond verdeeld
op eenwijzedie typerend isvoor dit egalitaire engerontokratischevolk:Menneemt een touwenpast enmeetnet zo
lang totelke familie grond heeftnaar ratovanhet aantal
arbeidskrachten.
Debevloeiing isuiterst ingenieus envraagt opnieuw om
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samenwerking:de afvoervandehoger gelegen akkers is toevoervande lager gelegen akkers.Een systeem datveel koordinatie vraagt omde jonge plantenbijvoorbeeld niet te
overspoelen.Toch iser interessant genoeg géén centrale
autoriteit.Het onmisbare reguleringsprincipe is inhanden*
vandeGoden (deBalantas zijn animisten),welke demensen
°Phunbeurtvoorzagen ennog steeds voorzienvaneen uitgebreide setvanspelregels.
Moderne inputswordennergens gebruikt:bemesting vindt
Plaats doorhet slibrijke water tijdenshetbeginvande
natte tijd over develden tedoenspoelen.
°ok insecticides enHighYieldingVarieties zijnonbekend.
Welweet elkeboer om tegaanmet een twintigtal lokale
variëteiten,die gaanvande floating rice types totaan
snel-groeiende variëteiten.Deboerenkennis vandeze rassen
is
zohoog,datvrijwel overal eenperfekte aanpassing aan
demicro-milieus wordtbereikt.
Doorhet geleidelijk aan 'op'rakenvande overblijvende
m
angrove-bossen (potentiële bolanhas)endoor de geleidelijke
ophogingvande gebruikte bolanhas door de steedsweerherhaalde overstromingen,raakte hetmoederland vande Balantas
vol.Eengedeeltelijke uitwegwerd gevonden inhet combineren
vandenatte-rijstteeltmet allerlei droge gewassen.Daarvoor leenden zichsorghum,millet,aardnoten,cassave,droge
ri
Jst, zoete aardappelen,etc.Menkende zealwel,doch ze
werden enkel opminieme schaal geteeld.Nuvolgde expansie,
enweldoorhet toepassenvandebrand-kultuur inde totdan
toeonaangetastewouden.
.
Een andere 'uitweg'vonddedemografischegroei inde (definitieve)migratie naarhet zuiden.Terwijl debevolking inOio
daaldemet gemiddeld 1,04%per jaar tussen 1950en1975,
steegdievanTombali,indezelfde periodemet 2,35%per
jaar.Ende stroommigranten vanuithet centrumvanhet land
naarhet zuiden,bestond hoofdzakelijk uitBalantas.De
gronden inTombalimaakten ze totdehunne.De inTombali
aanwezige Goden zijndievandeBalantas,endekultuurtechnische enagrarische praktijkendiehiervoor beschrevenwerdenvindtmen opexact dezelfdewijze inhet zuidenterug.
We

kunnen derhalve stellen dat de expansie van de
tuur een expansie van de bevolkingslandbouw is.

rijstkul-

—i£-._Exgansievan aardnoten

Daarentegenisde expansie van de aardnotenkultuur het resultaat van een voortschrijdende incorporatie in de wereldmarkt.
De

aardnotenkultuur kent een lange traditie inGuiné-Bissau:
aanvankelijk geïntroduceerd door Engelsen leidde ze lange
tx
Jd een sluimerend bestaan. Inde tweedehelftvandevorige
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spreiding vande aardnotenteelt eenverandering ophet niveau
van derurale produktiewijze geforceerd heeft,dan zaldie
verandering (onder anderemeetbaar als een optredende extensivering)zichookmoetenvoordoen inde rijst,althans:

voorzover die voortgebracht wordt door
boeren '.

'geïncorporeerde

Indatverband ishet belangrijk tevermelden dat de ruimte
inGuiné-Bissau zogeschakeerd en imponerend is,debevolkingsdruk zó laag,ende ervaringen inde teeltvanwelk
gewas danook,zozeer gespreid zijn,dat praktisch overal
elk gewasvoortgebracht kanworden.Elke gemeenschap,elke
stambeschiktmet anderewoorden over depraktischemogelijkheid omelk gewas (bijvoorbeeld rijst)teverbouwen zoals
menmaarwil.Doen zichdan tussen de stammen tochbelangrijkeverschillenvoor (bijvoorbeeld de ene stamhaalt zeer
hoge,de andere zeer lagehektare-opbrengsten),danrijst de
vraag naarhetwaarom. Immers:alle stammenhebben inprincipede ecologische,teeltkundige en technische mogelijkheid
omrijst op een 'goede'manier tetelen.
Tabel 1geeft een systematische hergroepering vandehektareopbrengsten vanrijst per regio enper stam.
tabel 1:inter-regionale en inter-tribaleverschillen in
hektare-opbrengsten vannatte rijst (in tonnen).
stammen Balantas
regios

Papeis en
Manjacos

Fulas en Mancanhas
Mandingas
0,85en0,82

Catio (Tombali)

1,41

0,84en i0,79

Cacheu (Cacheu)
Fulacunda (Buba)
Mansoa (Oio)

0,90
0,84
0,88

0,82

Bissau (Bissau)
Farim (Oio)
Bafatä (Bafatä)

0,78
0,71
0,70

0,61
0,80

0,72
0,66

0,50
0,40

0,49
0,40

0,40

0,39

0,35
0,33

0,44
0,31

0,63
0,59
0,65

Gabü (Gabü)
0,65
Bolama (Bolama)
SanDomingos(Cacheu)0,45

0,70
0,62

0,40

(gebaseerd opde landbouwtelling van 1953,uitgevoerd door
Cabrai)
Men ziet:Er zijn sterke regionaleverschillen,doch door
die regionale verschillen heen loopt een systematisch verschil tussende stammen onderling.
Ongeacht deregio:de Balantas komen steedsnaar voren alsde<
beste rijstbouwers,deMancanhas als slechtste.Tussen de

0,60
0,50
0,41
0,40

0,50
0,29

'kop'ende 'staart'bevinden zich tweemiddengroepen:de
eerste samengesteld door dePapeis endeManjacos,de tweede
do
°r Fulas enMandingas.
Correlerenwenude gevondenprokuktiviteitsverschilienaan,
de
incorporatiegraad (die ik indit geval gemetenheb ais
hetpercentage vanhet totaalbewerkte areaaldataande
aardnotenteelt gewijd wordt)danvindenweeen duidelijke
samenhang:
grafiek1:toenemende
h

intensivering vanderijstproduktie

°gehektareopbrengstlBalani

tas

01 01
•U T3 01
ca
O) >
T3
C M

,Ü

3
T3
O

Papeis en
[Manjacos

0) c u
e . H &.

Fulas en
Mandingasj
***••»,\[Mancanhas

ai i-i u
C 01 en
41
O

1a ge h e k t a r e
opbrengst ! _ _
3,7 7tot

1820tot25

T")

toenemende
32/. i ncor poratie

^ e n ziet:naarmate menper stam (ende stijlvanboerenis
binnen een stamvrijhomogeen)méér aardnoten tenbehoeve
Van

dekommercialisätieverbouwt, daalt de

hektare-opbrengst

Va

* rijst.
Incorporatie leidt toteen zekere extensivering
Va
n depoduktie.
~-_i_Heroriëntatie_van_de_arbeid
|>egevonden samenhang is logischverklaarbaar:Eendeelvan
de
beschikbare arbeid wordt onttrokken aandeproduktievoor
ei
genbehoeften.De zovrijkomende arbeid wordt ingezet
^°°rdeproduktie van aardnoten:de cashcrop.
r c
° h isde optredende verschuiving nietvanpuur technische
aar
d . Want achter dieverschuiving vaneendeel der arbeid_
"aardeproduktie vaneen cashcrop ligt eenbelangrijke socio*ulturelepotroonwijziging.Arbeidwordt nu gemobiliseerd
fc
enbehoevevanvolstrekt anderedoeleinden,waardoor zeeen
anderkarakterverkrijgt enzichook op anderewijze gaat
plateren aandeoverige resources (ofproduktiefaktoren)n
dit gevalmet name de grond.
_„
1
r debevolkingslandbouw isdearbeidsinzet georiënteerd op
de dij-rekte
- eigen
.
, , r _ - n.Ze,.._^
1_
bevrediging vande
behoeften.
kent_als
tiet ware ook een 'natuurlijke'beperking:de arbeidsinzet
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behoeft de eigenbehoeften niet al te zeer teoverschrijden.
Van accumulatie -begrepen alsvormen en inzettenvan steeds
meer produktiemiddelen- is geen sprake.
Ineenopdemarkt georiënteerd produktiestelsel wordt de
funktie (endaarmee dekonkrete aanwending)van arbeid een

andere. De arbeid dient nu een maximale monetaire
op te
leveren.

opbrengst

Deze patroonwijzigingkan inhet gevalvande aardnotenteelt
zelf,duidelijk onderkend worden.
De arbeid inde aardnotenproduktie kent devolgende fasen:
- Om tebeginnenmoet de gekozen grond afgebrand worden,
- daarnamoet zegecleard worden (stronken en stammenverwijderen,enigszins egaliseren,etc.)
- Daarnakomt een zeer arbeidsintensieve fase:het bouwrijp
makenvande grond.Tot voorkort gebeurde dit overalmet
dehand.
- Daarnakan gezaaid worden;vervolgens komenhetwieden
ende oogstaktiviteiten.
- Devorige twee fasenkunnen indedaarnakomende jarenherhaald worden,waarbij dieherhaling kan gaan totdekompleteuitputting vandebodem. Eenandere mogelijkheid
bestaat uithet opnemenvande aardnotenteelt ineenof
ander vruchtwisselingsschema,waarin ook braakperioden
voorkomen.Opdezewijze vermijdtmen de totale degeneratie
vandeproduktieve vermogens van de grond enhet gevaar
vanerosie.
Tracht mennueenmaximaalmonetair resultaat tebereiken
met debeschikbare arbeid,dan zoudenwe inde arbeidsorganisatie hetvolgendewaarmoetenkunnennemen:
- De verhouding tussen queimada (het afgebrande deel)enhet
effektief benutte areaal (Q/Ac) zal stijgen. Immers:vruchtwisseling,dat is indit geval de teeltvan minder
renderende gewassen,wordtminder interessant en zal nagelaten
worden.Dat betekent dat er steedsmeer bos afgebrand
moetworden omnieuwe grondenvoor de aardnotenteelt te
kreëren.
- Hetbouwrijp makenvande grond (demeest arbeidsintensieve
fase) zalmet steedsminder zorg geschieden, teneinde zoveelmogelijk grond tekunnen bewerken.Omdemonetaire
opbrengst teverhogen zal erper familie eengroter areaal
bewerkt worden:Ac/F stijgt.
- Hetdoen regenereren vande grond wordt steedsminder van
belang:doorgaanmet zaaien enoogsten levert éngeld én
vernietiging vanhet agrarisch potentieel op.Demarktbeloont echter het eerste,maar sanktioneert het tweedeniet.
Met anderewoorden:deverhouding Q/P zal stijgen,waarbij
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p

staatvoor pousio,
dat isgrond die inhetkader vaneen
vruchtwisselingsschemabraak ligt.
En tenslotte zullendehektare-opbrengsten lagerworden,
vooraldoor deonzorgvuldige grondbewerking.
. n u , dit isexact het geval.Grafiek 2toontaandatmet de
ncorporatie erméér gebrand wordt,per familie eengroter
r
eaalbewerkt wordt endat devernietiging vanhet agrarisch
Potentieel (totuitdrukking komend ineenstijging van Q/P)
ineensmet de incorporatie toeneemt.Amilcar Cabrai komme
ntariierdedienaangaande "dat dezeverhouding (Q/P)toeneen
>tnaarmate hetkoloniale aspekt vande inheemse land° u w nadrukkelijkerwordt."
x

êrafiek2
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2.6. Inkomensmaximalisatie_versus_een_hoge_beloning_2er_mandag
Eenbedrijfsekomonischemico-benaderingkanbovenstaande,bovenal technische,enopmacrogegevensgebaseerde analyse aanvullen.Daarvoor gebruik ikdegegevens van eennegentalbedrijven:Ze liggen allemaal dichtbijeen,rond dedorpenCanjumaenCaChiguingo.De ekologische omstandigheden engehanteerde instrumenten zijn inalle negenbedrijven éénder.De
bedrijfshoofdenbehoren allen totdezelfde stam,deManjacos.
Hetvoornaamste verschil tussen debedrijven onderling is
dat sommigen degrond zeer intensief bewerken en tothoge
hektare-opbrengsten komen;bij anderen daarentegen paart een
relatief slordige,een gehaaste grondbewerking zich aanlagereopbrengsten perhektare.
Het enige instrumentwaarover deManjacosbeschikken isde
hak.De grondbewerking moet geheelmet dehand geschieden.De
belangrijkste keuzedaarbij isofmendegrond zorgvuldig
gaat bewerken (diepe engoedomgewoelde.vorenzalmaken),hetgeenveelmandagen per hektarevraagt.Het alternatief bestaat
uithet 'gehaaste'werken. Lavrar quente-quente:
dat ishet
begripwaarmee deboeren zelf dezemogelijheid aanduiden.

Voorhenishetidentiekaan slecht werken. E ca bem direito.
Toch gebeurt het op grote schaal.We zullen zienwaarom.
Haastigwerken,moge dan 'slecht'zijn indie zindathet,de
opbrengsten gaat drukken -er staat tegenover dathet bewerkte
areaal aanzienlijk groter kanzijn.
Grafiek 3geefthet algemeneverband weer tussendehektareopbrengsten enhet aantalmandagen grondbewerking perhektare.

grafiek 3
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Hetverband kan echter nog ietsverder gedetailleerd worden.
ramers:alsde grond beter bewerktwordt kanmenermeer
zaaigoed inkwijt.Bovendien zaleengoedbewerkte grond de
eenmaalgezaaide aardnotenmeer kans opontwikkeling geven.
e
jonge aanplant zalminder gauwdoor onkruid verstikt «
rakenendebodem isegaler,dusmeerkansop eengelijke en
goedeopkomst.
T

|nonderstaand stroomdiagram zijndezeverbanden (alscorreatiecoëfficiënten)voor deonderzochte groep vannegen bekijven weergegeven:
Pandagen grond- +0 ,83r-pbrengstfaktor|'"'"\|hektare-opbrengst
bewerking/ha.
+0 77_>/[hoeveelheid zaai-|/+0,97
'
goed perha.

1^

0v

erall-verbandmandagen/ha—\hektare-opbrengst:+0,85

e
gesignaleerde verbanden zijn,opnieuw,nauwelijks opmerelijk.Het eigenlijke vraagstuk -endat iswélboeiend- is

aaromverschillendeboeren een zo uiteenlopend

gebruik van

ezeketenmaken,vandie samenhang diehenmaar altegoed
ekend is.Waarom bewerken sommigendegrond slecht,teneinde
X
J lagehektare-opbrengsten terecht tekomen? Daarmee en
Passant denatuurlijke hulpbronnen onderbenuttend endeweg
voorde erosie plaveiend? Enwaarom doenanderenhet tegenovergestelde?
etantwoord ligtbijde doelstellingen diede verschillende

Producentenzichstellen: bij hun verschillende
opzichte van de markt.

relaties

ten

a
°el 2zaldatverduidelijken. Ikheb degegevens vande
°nderzochtebedrijven inzoverreveranderd dat ikvoor alle
edrijveneen gelijkehoeveelheid mandagen (namelijk 150)
eschikbaarverondersteld heb voor degrondtewerking.Die
grondbewerking isaanhetbegin vande regenperiode gebonden:
me
estal loopt zevanbegin juli tot 20augustus.Zou daarna
°ggezaaid worden dan isdekans opniet opkomen tegroot,
aa
r deregenperiode inhet algemeen inseptember,oktober
e
indig t .
le
150beschikbaremandagenkreërenvoor allebedrijven een
gelijke uitgangssituatie.De overige gegevens zijn empirisch.
at
wil zeggen dathet effektieve aantalper hektare pebruike
mandagen voor grondbewerking,dehoeveelheid zaaigoed,de
°Pbrengsfaktor (dat isdeverhouding tussen zaaigoed enopre
ngst), dehektare-opbrengst,dereservering vanhet zaaigoed,het aantalmandagennodig voorwieden enoogsten,etc.
nt
leend zijn aande feitelijkebedrijfssituaties zelve (meer
ecies:aangegevens vandit jaar,envanbeide voorgaande
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jaren).
tabel2:verschillendebedrijfsmodellenvoordeproduktievan
aardnoten,uitgaandevandeveronderstellingdater150mandagenbeschikbaarzijnvoordegrondbewerking.
bodembenutting
extensief
gemiddeld

extensief

1.beschikbaaraantal
mandagenvoorde
grondbewerking

150

150

150

2.mandagenperhektare
besteedaangrondbewerking

19,0

26,3

45,3

3.totaalbewerkte
areaal (3=1/2)

7,9ha

5,7ha

3,3ha

4.opbrengstfaktor
(=verhoudingtussen
zaaigoedenopbrengst)

1:4,5

1:4,7

1:5,3

5.hoeveelheidzaaigoed
perhektare (ongepeld)
6.hektare-opbrengst
(ongepeld)

317kg

392kg

450kg

1412kg

1847kg

2385kg

7.brutoproduktie (3x6)

11,2ton

10,5ton

7,9ton

8.reserveringzaaigoed

2,5ton

2,2tor.

1,5ton

9.beschikbaarvoorde
verkoop ( = 7 - 8 )

8,7ton

8,3ton

6,4ton

52.200pG

49.800pG

38.400pG

10.monetaireopbrengst
(uitgaandevan6pesos
perkg)
11.aantalmandagen/ha
tbvwiedenenoogsten

45

40

35

12.totaalaantalmandagen ( 1 + 3 x 1 1 )

505

378

265

13.inkomenpergewerktemandag (=»10/12)

103pG

132pG

145pG

Wel,menziet:deboerendiedegrondhetmeestextensief
bewerken (regel 2),diebehalendelaagstehektare-opbrengst
(regel 6),maaromdatzijtevenshetgrootsteareaalinkuituurkunnenbrengen (juistdankzijhet 'haastig1werken),is
uiteindelijkhunoogst (regel7)endaarmeedehoeveelheid
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w

arendie zekunnenverkopen (regel9)hethoogst.Zijverwerven dehoogste geldelijke verdiensten (regel10).
Interessant genoeg isdebeloning per gewerktemandag in
hungeval -datvandeextensiefwerkende boeren-het laagste,
"atkomt omdat zijméér hektares moetenwieden enoogsten*
enbovendien per tewieden hektareméér tijd kwijt zijn,
simpelweg omdat door de slechtere grondbewerking het onkruid
sneller enmassaler opkomt.
"erder spreekt de tabel voor zich:Hetbruto-inkomendatde
1
ntensiefwerkende boer en zijn familieverdienen is lager,
" e beloning per gewerkte dag echter hoger (enbovendien
"üjft ermeer tijd beschikbaar voor 'nevenaktiviteiten').
^atbetekent nudit alles?
D

& motieven of doelstellingen

duktie plant
de

Zz

en organiseert

van waaruit de boer zijn pro-

-dedoelstellingendus,waaraan

resultatenvandieproduktie zullenmoetenbeantwoorden-

jn bepalend voor de uiteindelijke

vorm die het

produktie-

Pfooes 'aanneemt. Wilhij eenmaximaal geldelijk inkomen
"alendan zalhijneigennaar eenextensieve bedrijfsvoering;
Wl
l hijdaarentegen eenhogebeloning per gewerkte mandag
Realiseren,dan zalhijmoeten intensiveren.
£ e kwestie isechter datdoelstellingen zichniet naarwille£e"r laten formuleren.Welkedoelstellingenwaar gesteld
gunnenworden,is,net alsdematewaarin ze gerealiseerd
ku
nnenworden,afhankelijk van zowel de interne struktuur
v
andeprokuktie-enkonsumptie-eenheid, alsvandebredere
^erhoudingenwaarinbeiden geïntegreerd zijn.
n
hetGuinëése geval betekent dathetvolgende.
Autoritair georganiseerde familieswaarinde patriarch
naar
elievenkanbeschikken over de arbeidskracht van z'n vrouwen
en
kindere enwaarinhijdegene isdie zichde resultaten
Va
n de arbeid toeeigent -diegrotepatriarchale familieverbandendus,dievormendeperfekte basisvoorhet formuleren
en
v o o r hetverwerkelijken vanmaximalisatie vande geldex
jke opbrengst als produktiedoelstelling -ongeacht degei g e n dieditheeft voor debeloning per arbeidskracht.
en
extensieve bodembenutting isdanhet logische gevolg.In
atopzicht ishet sprekend datde extensieve aardnotenkulu
ur zichjuist onder de geïslamiseerde volkeren zo sterk
er
spreidde.Hetprincipevan autoriteit ishier immers
he
Uig.
olkerenals de anarchistisch georganiseerde Balantas kennen
e
aardnotenteelt wel,maar beperkenhaar tothet voortbreng* n vanaanvullende levensmiddelen.Degrootschalige,extensiee en
op 'winstmaximalisatie gerichte produktie ishun
.ter vreemd.Het zouookniet strokenmethun socialeorgaSatie.De grotebewegingsvrijheid vanvrouwen en jongeren
de
naar gelijkheid tenderende verdeling vandeopbrengsten,
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zijnnueenmaal niet verenigbaar met eenverlaging vande
beloning per gewerktedag.
Uiteraard isergeen sprakevan een strakke en inéénrichtingverlopen determinatie -veeleer iser sprakevan een
voortdurendewisselwerking tussen ontwikkeling vanmarkten,
ontwikkeling van socio-kulturelepatronen,herformuleringen
vanproduktiedoelstellingen enaanpassingen indebodembenuttingswijzen.Typerend isdegeschiedenis van deManjacos,
dezelfde stam alswaarop bovenstaande analyse gebaseerd is.
Dertig jaar geledenverbouwden zijweliswaar reeds aardnoten,
doch niet op een schaal alsdehuidige.Toendertijd kenden
deManjacos nog een institutie,die typerend wasvoor de
bewegingsvrijheid van jongeren envrouwen:de Baniu. De Baniu
was eengemeenschappelijk huis inhet dorp,waar deadolescentenvanbeide sexendenacht doorbrachten.Huwelijkekwamen tot stand zonder inmenging vandewederzijdse ouders.
Inmiddels isde Baniuverdwenen.
Eenjongmeisje iseenbelangrijke arbeidskracht geworden
inde aardnotenteelt (vrouwen zijnverantwoordelijk voor het
zaaienvande aardnoten). Eenvader laathaar niet graag
meer gaan.Het betalenvan eenhoge bruidsschat isnualgemeen ingeburgerd.Daarnaastmoet de toekomstige schoonzoon
enkele jaren langvoor z'n schoonvader werken.Het iseen

nieuweinstitutiegeworden: o dia do ounado. Van Baniu naar
dia do ounado. Niet alleen de landbouw isgereoriënteerd op
deproduktie vanwaren,doch ookde arbeidskrachten welke
daarbijnodig zijn,verwerden totwaren.De bewegingsvrijheid
van jongeren envrouwen issterkverminderd (vrouwen kunnen
namelijk nauwelijksmeer 'weglopen',omdat de bruidsschat
henbindt aanhun 'heer').De sociale struktuur ontwikkelde
zichnaarmeer autoritaire vormen.Het iseenmerkwaardige
samenhang diehetperifere kapitalisme vaker vertoont.De
verdergaande penetratie vandekapitalistischemarkt drukt
zichuit indeversterking van typischniet-kapitalistische
'bovenbouwvormen'.
Behalvemet deelshistorische,deels actueleverschillen op
stamniveau,heeft het gesignaleerde verschil tussendeintensieve enextensievewijzevanbodembenutting alles temaken
met devraagnaar de toekomst.
Het zalduidelijk zijndat de extensieve bodembenuttingswijze óók erg goed past bij eenkapitalistiese organisatievorm.Debruto-winst zalvoor degene die zichde produktie
kan toeëigenen het grootste zijnbijde extensieve bodembenutting. Zouhetkapitalisme zichverbreiden indevelden,
dan iseenverdergaande extensivering teverwachten. Enkel
socialistische produktiekoöperaties,waar het gezamenlijke
belang vande ledenhet centralepunt zou zijnvanwaaruit
deproduktie georganiseerd wordt,lijken eenkans tebieden
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opeenkontinuering vande intensievebodembenuttingop
eennieuwniveau.Hoe dergelijke koöperaties ontwikkeld zoudenkunnenworden-ik zeghet ermaar gelijkbij-weet echter
niemand nogprecies.
=iZ^_5e_Goden_worden_gekruisigd
Inde typisch 'Afrikaanse' landbouwvindtmen twee opvallende
verschijnselen die typerend zijnvoor derelatie tussenboer
en endegrond die zebewerken:
Eenmagisch religieuze betekenisvandeaarde:Degrond isin
tweeledig opzicht delevensadervoorhet eigenbestaan.In
a
lgemeen opzicht omdat zehetdomeinvormtvandevoorvaderen
e
n tevens deplaats iswaarmen later zelf ook zal ronddolen
en
inmeer specifieke zinomdat zedebasisvormtvoor de
landbouwbeoefening.De Goden spelen inde landbouwdanook
e
en belangrijke rol.
De
arbeid zelf isstreng genormeerd,juist door dezemagischre
ügieuze opvatting over de grond.Menmoet de aarde
respekteren. Ik citeer een inwijdingsritueel vanpas-besnedenen:
B
esnedenen, thans zijtgijvolwassenen.Totnu toewaart ge
slechts onverantwoordelijke jongeren.Vannuafaan zult gij
echterhet leven lerenkennen enwetenhoe gij zichop deze
Sponden,dievanons zijn,behoort tegedragen.Van deze
Spondenkomt alleswatwijbehoeven om tekunnen leven. Be'y-nd.elt haar goed, opdat ervrede envoorspoed onder ons

"eerse. Het is nodig haar te bewerken; gijzulthaar zorgv

uldig behoeden enbeschermen.Vooral de zaaibedden.Zoniet
n isde arbeid zonder betekenis enkomt erhonger overons.
Als
gijdijkenbouwt,doehet dan zodatdeze stevig worden
en
vraagt,indiennodig,dehulpvandeoverigen.De Goden
d
iewehier tussen onshebben,zullenvoor uallenbiddenen
Wa
ken. (...) alsgijzichgoed gedraagt."
da

•Jetzal geenbetoog behoeven datdezebeidekenmerken sterk
°ntrasterenmetde rolvande grond ende arbeid inde 'geïnc r
° poreerde'produktiewijzen.De grond isnietmeer daneen
foiddelvoorhetverwervenvanrijkdom.Onderbenutting en
overlevering aanerosievormen geenwandadenmeer.Het zelfde
geldtvoor dearbeid.Vaneen streng genormeerde,endoor de
gemeenschap gekontroleerde aktiviteit wordthet eenvariabele,
m
anipuieerbare aktiviteit welke gericht isophet verwerven
Va
n een zohoogmogelijk geldelijk inkomen.DeGodenworden
gekruisigd -denormering vande arbeidsinzet wordt inprinCl
Pe bepaald door demarkt en ismet demarktfluktuaties
k

J^riabel.
a
I

tenwenog eenmaal de relatie tussendezepatroonswijg 1 ng énhet incorporatieproces onder de loupenemen.Men
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zounamelijk kunnenveronderstellen dathet danweliswaar
omtweeverschillende landbouwsystemen gaat (intensief versus
extensief)maar dat de relatiemet het incorporatieproces
toevallig is.Datdit niethet geval is,dat ermet andere
woorden sprake isvan een causale samenhang,dat blijkt
uit analyses vandehistorische ontwikkelingen van deverschillende stammen. Ikzaler éénweergeven.Ze toont aan
dat er alsgevolgvanhet incorporatieproces een duidelijke
omslag optreedt:van intensiveringspatronen naar eenextensivering.
Inéénvandevorige paragrafen hebbenwe deMancanhas leren
kennen alshetvolk dathetmeest ver is voortgeschreden
opdeweg naar extensivering.Dat er inderdaad zo'n Weg of
historisch patroonnaar extensivering is-dat,met andere
woorden,deMancanhas niet altijd al,dus ongeacht-eentoeof afnemende graad van incorporatie de landbouw op relatief
extensievewijze beoefenden-dat leert eenkort overzicht
vanhun recente geschiedenis.
Eendergelijke 'historische'analyse laat zich indit geval
makenmet het eigentijdse middel dat luchtfotoheet.We
beschikken over twee series:éénwelke aanhet einde der
jarenveertig gevlogenwerd (endie in 1950 geïnterpreteerd
isdoor luitenant
Texeira daMota); de ander isvanbegin
1978.
Het oorspronkelijke landbouwgebied vandeMancanhas ligt rond
Bula,tussenderivierenMansoa enCacheu:het is hun grond
("chao"),waarmee zeopvoorouderlijke wijze verbonden zijn.
HierheersenhunGoden,hierwordtde levendebeschermd ende
dodebegraven.
De landbouwwerd aanvankelijk alsbrandkultuur beoefend. Met

het toenemen van de bevolkingsdruk

ontstond

echter

een

ten-

dens naar intensivering
: steedsmeermensenmoesten zich
voeden op dezelfde eigen grond,zodat het grondgebruik geintensiveerd diende teworden.
Deoptredende intensivering konkretiseerde zich alsvolgt.
Naast dehuizen ontstonden tuinendiedoelbewust bemest werden (met stro enmest). Daarnaast werden,omde zoveel jaar,
doch altijd voor hetbeginvandeeerste regens,dehuizen
enkelemetersverplaatst:de zovrijkomende grond,die opeen
uitstekendemanier bemestwas,kwam vrijvoor een intensieve
benutting.De architektuur der huizenwas berekend op deze
steeds terugkerende verhuizing. Eenhuizenbouw die ineerste
instantieweliswaar aannomadisme doet denken,maar inwerkelijkheid het tegendeelmoet dienen,namelijk een intensivering vanhet bodemgebruik.
Zovindenwe op de luchtfoto's vanhetmoederland derMancanhas een zekere dualiteit.Naast de traditionele brandkultuur
intensivering vanhet bodemgebruik.Alleendie intensivering
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naast en onder'huis,kandehoge bevolkingsdichtheid indit
gebied verklaren:20bewoners perkm.
Behalve inhet eigenmoederland bevonden zichookMancanhas
inmeer zuidelijke regio's.Het ging omeen tijdelijkemigratie (dieweliswaar jarenkon duren). DeMancanhas gingen
niet zuidwaarts om zichdefinitief te vestigen endeniè"uwe
gronden totdehunne temaken.HunGoden namen zedusook
nietmee:inhet grondgebruik indemigratiegebieden speeldendezendan ookgeenenkele rol.DeMancanhaskwamen naar
het zuiden om geld te verdienen.
"Ommeer koeien tekopen en
°mdie interuilenvoorvrouwen ...".Indezemigratiegebiedenverbouwden ze danook aardnoten enze groepeerden
zichrond de handelshuizen
vande Portugezeponteiros.
De luchtfoto'svanéénvandeze zuidelijke migratiepolen
(Cubisseco)onthullen drastische verschillenmet het 'moederland'.Demigranten nemen de techniek derbrandkultuurmee,
Pastendeze zelfs opeenbijzonder verwoestendewijze toe,
maar latendenieuwverworven ervaring inzake intensivering

thuis.
°ehuizen zijngeenverplaatsbare bamboehuttenmeer,doch
v
aste envierkante huizenvan steen.Dat ondankshet tijdelijkekarakter vandemigratie.Dehuizen liggenook niet
meerverspreid door develden teneinde rond elkhuis tuinen
°P intensievewijze tekunnenbewerken.Er zijnvastedorpskernenontstaan en tuinenonderscheidtmennietmeer opde
foto's.
iexeiradeMota: "(...)DeMancanha vestigde zichop grond
d
ie van anderenwas.Zijndirekte doelstelling washetvergarenvanmaterieëlerijkdom teneinde naar zijneigengrond
te
kunnen terugkeren.Degrond was derhalve een simpel tus-

senstation, de aandacht en zorg voor de arbeid minder

(...)."

N

eemtmende luchtfoto's van 1978 terhand dan blijkt.dat
°yeral däärwaar deMancanhas zich tijdelijk vestigden teneinde 'rijkdom' teverwerven,nunog slechts trieste,dun
geboste of zelfs geheelkale savanne's resten.Het oorspronkelijkemigratie-en aardnotenproduktiegebied isnuvrijwel
geheel ontvolkt. Inhet moederland vindtmenechter nog steeds
de
veledorpen...
-i°^_De_geïncor£oreerde_£roduktiewijze
**etbehulp vande totnu toebeschreven elementen en tenae
nzen laat de essentie vande geïncorporeerde produktiewijze
zichpreciezer definiëren:
De centrale doelstelling waarop de inzetende ontwikkeling
v
an produktiemiddelenen-krachten isgericht,ligt bijhet
optimaliseren vande geld-opbrengst per bedrijfseenheid,
"etwarenkarakter vandeeindprodukten verleent ookde

89

arbeidskracht zelf eenwarenkarakter:het opkomenvan loonarbeid,een sterke diciplinering enbinding vanarbeidskrachten,en lastbutnot least:het opkomenvanmassale
migratiearbeid, zijnenkelevandedaarmee samenhangende
gevolgen.
Deverhouding tussen degenen die arbeiden iser éénvan
versluierde uitbuiting:hetbedrijfshoofd (de patriarch)
beschikt alsenige overhet eindprodukt vande gezamenlijke
arbeid.
De door bovenstaande elementen gedefinieerde struktuur
leidt toteenverhouding tenopzichte vandeproduktiemiddelen,welke eenoptimale benutting enverdere ontwikkeling totop zekere hoogteblokkeert.
Bovenvermelde centrale produktiedoelstelling brengt met
zichmee datdenormale technische optimalisatie-strategie
vanhet traditioneleboerenbedrijfdoorbrokenwordt.Deze
traditionele optimalisatie-strategie laat zich illustreren
met onderstaan schemaatje:

oogst

}konsumptie
»

zaaigoed

konsumptie

0

^etc.

oogst
zaaigoed

Binnendit schema ishet zaak omdeopbrengstfaktor (dat
isde fysieke relatie tussen zaaigoed enoogst) teoptimaliseren.Eenhoge opbrengstfaktor garandeert dehoogstekonsumptie.
Binnende geïncorporeerde bedrijven verliest dit schema
(endaarmee deze optimaliseringsstrategie) haarbetekenis.
Zaaigoed vormt geen relatiemeer tussende verminderde
konsumptie vannu ende tevergroten toekomstige konsumptie.
Het isnuhooguit eenkostenpost,die slechts een secundaire rolheeft binnen eennieuwe strategie:hetoptimaliserenvan de output per bedrijfseenheid.Het isdanook
typerend dat opbedrijven dievoornamelijk voor zelfvoorzieningproduceren de opbrengstfaktorvoor aardnoten schommelt tussen 1:7 à 1:8,terwijl dezelfde opbrengstfaktor op
de geïncorporeerde bedrijven gedaald is tot 1:4 ä 1:5. Een
duidelijk gevalvanregressie indebenutting vandeproduktiemiddelen als gevolg vande incorporatie.
Eenzelfde regressie iswaarneembaar indebenutting van
het produktiemiddel grond:ditverschijsel is indevoorgaande paragrafen reedsvoldoende geïllustreerd. Incorporatie leidt tot extensivering.
Eenmeer algemene uitdrukking vandeze extensivering (dat
isdeveranderende verhouding tussen arbeid en grond en
daarmee dedalende hektare-opbrengsten)isde optredende
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erosie.
- Tussendeverschillende bedrijfseenhedenonderling ontstaat
een zekerekonkurrentieverhouding: degene diedemeeste
arbeid (enreserve aangrond)kontroleert zalhet beste
instaat zijndemonetaire opbrengst vandeproduktie te
maximaliseren.
Inalgemene zinomvathet conceptproduktiewijzehet geheel
vanproduktieverhoudingen enproduktiekrachten;dehierboven
aangeduide ekonomische relatieskomponeren tesamen een specifieke produktiewijzedie ikbijgebrek aaneenbetere term
voorlopig de 'geïncorporeerde'produktiewijze zalnoemen.
Latenwe nude tegenpool vandeze 'geïncorporeerde'produktiewijze nader onder de loupenemen,enwel aandehand van
deBalantas,éénvandeminst geïncorporeerde volkeren en
tijdens de gewapende strijd éénvandevoornaamste hoekstenen
vande PAIGC.
2i9^_Socio-kulturelekom2onenten_van_de_Balanta-samenleving
Westersewetenschappen,als ekonomie,sociologie enantropologieneigengewoonlijk naar een sterk 'fetisjistische'definiëring enafbakening van 'deekonomie'.De 'ekonomie'is
datwat ze inhetWesten geworden is:dediversemarkten,de
Prijzen,kosten,deverschillende daarop totstand komende
interrelaties etc.
Vanuit zo'nvisie iserbijvele (althansbijdeniet-geïnc
°rporeerde)stammen inGuiné-Bissaunauwelijkssprake van
zoiets alsde 'sfeer vandeekonomie':de landbouwprodukten
wordenniet ofnauwelijksvermarkt,arbeidwordt niet als^
loonarbeid envia een arbeidsmarkt ingezet endeproduktie
z
elf lijkt een soort eindeloze enweinig inspirerendeherhalingvan steedsweer dezelfde aktiviteiten,waarin.het
begrip 'keuzedaad'zich slechts laatprojekterenvoor iemand
dievolstrekt blind isvoor Goden entradities.
Toch ishetbeeld als ware 'deekonomie'afwezig,volstrekt
vals.De cruxvandekwestie isdat zeniet alsaparte sfeer

(als'markt')georganiseerd is: de produktie

v

en

reproduktie

an het materieële leven worden gereguleerd door stampatronen,
kinship en familieverhoudingen,
door de religie, de geronto-

cPatie etc. De door dit complex gevormde sociale relaties
stemmen overeenmet eenniet onmiddellijk zichtbare produk-

tiewijze.
De

ze produktiewijzebepaalt de toegang totde produktiemidlen, dekontrole overhun aanwending énhet gebruik vande
re
sultaten vande sociale arbeid op zeerpreciezewijze.
°ezedominantie en tegelijkertijd dewerking vandesociokultureleverhoudingenkunnenwe inzichtelijkermakendoor
n
a tegaanbinnenwelkebeperkingen deproduktie enreprode
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duktie vanhetmaterieële leven georganiseerdmoetworden.
Daardoor kunnenwe de socio-kulturelepatronen analyseren als'
oplossingen
tenaanzienvandeze beperkingen endaarmee,
inhun samenhang,als elementen vaneenproduktiewijze.
De 'natte'rijstteelt intropische rijstpolders -welke volgens
dekronieken vande eerste Portugese ontdekkingsreizigers al
voorhunkomst bestaanmoet hebben-dit bolanha-systeem
dus,

vraagtomtebeginnenom een zeer hoge mate van

koöperatie.

Koöperatie.
Zowel dekonstruktie,het onderhoud enhet eventuele herstel
vande dijken,alsde eigenlijke teeltvanrijst (metarbeidspiekenwelke omeengekoördineerde enmassale arbeidsinzet
vragen),vragen omvormen van arbeidsmobilisatie die veel
verder reikendandekapaciteiten van een individuele producent.Wat datbetreft zijn twee aspektenvanhetBalantalevenvandoorslaggevend belang.De voornaamste geledingen
die door hun samenleving heenlopen zijnde
leeftijdsgroepen
(eenhorizontalekategoriewelke de families en soms zelfmeerdere dorpenverbindt)ende extended
families
(inGuinéBissau morangas genoemd, conformhet vestigingspatroon).De
leeftijdsgroepenvormen eenkader dat op elkmoment benut kan
worden indevormvaneenmassale engerichte arbeidsinzet
tenbehoeve vanbijvoorbeeld dijkenbouw. De extended
family
biedt op haar beurt hetkader voor denormale werkzaamheden
alsgrondbewerking, zaaien, oogsten,transport,dorsen,etc.
Eenminitieus schemavoor arbeidsdeling volgens sexe en
leeftijd,ende autoriteit vande HomenGrande,de oudste
manvandemorança,biedeneen flexibele struktuur dieniet
alleende arbeidsinzet reguleert,doch ookdebalans tussen
arbeid enbehoeften steedsweer naar het vereiste evenwicht
doet tenderen.
Dewerking vanhetkoöperatieprincipe komt zeer duidelijk
naarvoren naar aanleiding vanhetvolgende probleem:De
normale demografische ontwikkeling brengtmet zichmee dater
op eenbepaald moment steeds sprake isven twee types families:
1.De 'jonge' families die veelmensen tevoedenhebben (veel
kinderen)maar over relatiefweinig arbeidskrachten beschikken (nog geenvolgroeide zoons en dochters).
2.De 'oude'families,waar bijwijze van spreken iedereen
kanwerken,zodat de verhouding monden/arbeidskrachten veel
gunstiger is
Zonder buiten-ekonomischekorrekties zoudit snel totongelijkheden leiden.De Balantas lossenditprobleem evenwel
opdoor de gezamenlijke arbeid ende onderlinge hulp.Want
ook alvarieert deverhouding monden/arbeidskrachten sterk
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(hoge standaardafwijking),de relatie oogst/monden is steeds
uitermate stabiel.
Deverklarende sleutel isde arbeidsuitwisseling. Ikheb
meerdere kerengevraagd waarommenniet als andere stammen
geld vraagt enontvangt bijde arbeidsuitwisseling (dit zou
temeer 'voordehand liggen'daar familiesmet een arbeidsoverschot steeds arbeid geven,anderen steeds ontvangen). Het
antwoord trofme steeds sterk (net alshetwatmeewarige
lachenom zo'ndomme vraag): "Wezijnwelmooi zot,de familiesdiehulp nodighebben,diehebben toch ookgeengeld.
Die zoudendankapot gaan,endaarnaweer anderen entenslotteiedereen..."
Deze egaliserende koöperatie vande Balantas staat inscherp
kontrast met dehuidige situatie indegeïncorporeerde teelten.
Een laatste interessant aspekt vandeBalanta-koöperatie is
datde oogst niet als strikteprivé-eigendombeschouwd kan
Worden.Vraagt iemand jeomrijst,dan moet je dat geven (hetgeenop zichheel goed korrespondeert met de 'kollektieve'
voortbrenging).
Gerontocratie.
Deverbouwvanrijst in bolanhas vertegenwoordigt eenruim
e
n complex scalavanuitermate ontwikkelde produktiemethoden.
Wewezen alophetkunnenopererenmet eendertigtalvariëteiten,opde techniek vande tijdelijke onderwater zetting,
°P_dedijkenkonstruktie.
ß
iJ afwezigheid van formele onderwijsinstitutiesenschriftelijke overdrachtstechnieken verkrijgenhet opdoenvanervaringen,enhet toekennenvan eencentrale rol aandemeest
e
fvaren,dusmeest oudemannenalshet gaat omde organisatie
v
an produktie en arbeid,eenbijzonder belangrijkebetekenis.
De gerontocratie
staat zoborg voorhandhaving enverdere
°ntwikkeling vandebijzonder ingenieuze technologiewelke de
Ba
lantas ontwikkelden.Zouden arbeidsinzet enbovenal de or9<znzsatis vande arbeid geïndividualiseerd worden,dan zou
deze techniek zichnooit op zo'npeilkunnenhandhaven.
e
ze relatievindt haar uitdrukking indeverhouding tussen
de
alles-definiërende-religieendeOudeMannen.
A
H e e n de oudemannenkunnen zichmetdegodenverstaan endus
datgene uitsprekenwat alshetmeest aanbevelingswaardig
Seldt.Daarmee is tegelijkertijd hetprobleem vande technischekoördinatie inde bolanhas opgelost.Doen er zichonderlingeproblemen omtrent deafwatering ofwatertoevoer voor,
a
an consulteren de oudemannendeGoden (eninfeitedusde
e
euwenlangeervaringwelke indieGoden geakkumuleerd is).De
ibbelendepartijen zijndanvervolgenswelverplicht het adViesvandeOudeMannen teaanvaarden.
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Kinship.
Bovengenoemderelatiesenfunktiesweerspiegelenzichinde
verwantschapsterminologie.Zewordenertegelijkertijddoor
bestendigd.Dekinship-termendraaien nietrondeengenealogischeprecisiewelke vererving van goederen veiligzou
moetenstellen.Zehebbenveeleerbetrekkingopdeplaatsbepalinginleeftijdsgroepenwelkeonderanderedearbeidsinzetreguleren,ophetbehorentoteenbepaaldefamilie
(morança)teneindeookdesocialegeborgenheid (bevrediging
venbehoeften)tewaarborgen,enoprespektvooroudere
mensen.
(Private)eigendombestaatniet.
Erwerdreedsgewagvangemaaktdatverervingvangoederen
alszodanignietbestaatbinnendeBalanta-gemeenschap.
Slechtsdeopvolgingintermenvanfamilie-oudste (Homen
Grande)enintermenvanverantwoordelijkevoorvrouwenen
kinderen(levirato)bestaanals sociale fenomenen.

Bezit en beheer zijn kollektief;

eigendom bestaat

niet.

Datzouooknietkunnen.Desomszwarearbeidsinspanningen
zijndeenekeernamelijkwéldirektproduktief,deandere
keerminder.De 'estuarias'zijnnietindividueeltetemmen.
Een berekende, individueelgekontroleerdeenongelijkedistributievanderesultatenvandearbeidisdaaromonmogelijk.

De oogsten zijn net als de velden waarin ze behaald worden,
het resultaat van kollektieve arbeid - -en als zodanig worden
ze kollektief benut, beheerd en overgedragen. Deextended
familyisdaarbijdecentraleschakel.Bezitenbeheerzijn
inhandenvandefamilie,enwordenalszodaniggekontinueerd:defamilieblijft,ongeachthetstervenvaneenHomen
Grande,verdergaanmethetbewerkenen'genieten'vande
velden.
Zwartemagie.
Desterkeonderlingeafhankelijkheid indevelden (toe-en
afvoervanwatermoetengekoördineerdworden)endenoodzaak
omveelvuldigzware,gezamenlijkearbeid teverrichten,
kreërenindiezin'explosievesituaties'datonderlinge
meningsverschillenenbotsingenhethele,uiteindelijkprecaireproduktie-engemeenschapsstelseluiteenzoudenkunnen
rijten.EénvandewellichtbelangrijkstemechanismenwaarmeedeBalantasditgevaarkontrolerenisde 'zwartemagie'.
Eeniederisnamelijkuitermatekwestsbaarvoorde Irons en
Biahos. Eeniederkanopdemeestonzichtbareentegelijkertijdmeestdodelijkewijzegetroffenworden.Deangstiser
danooknaar.
Dochheteventueletoeslaanvandezwartekrachtenisniet
eenongerichtofblind fenomeen.Ze moeten door een menselijk
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wezen opgeroepen worden: dooreenanderdus.
Enjebent alleenkwetsbaar voordezototstand komende
bedreiging,alsjeeenander gekwetst,bestolenofhoedan
ook verkeerd behandeldhebt. Je wordt kwetsbaar als je een
door de goden (voorvaderen)
vastgestelde
regel
overtreedt.
Vegene die het slachtoffer
van die overtreding
is, die kan
vervolgens de wraak van de goden inroepen om de
overtreder
te straffen.
Zo wordt de zwarte magie een
feit.
De sociale druk ishoog:alleenalsjejehoudtaanderegels
diealtijd algolden,alleendanbenjeonkwetsbaar voorde
duistere krachtenenwraakvananderen.Daardoor ontstaat
eenmechanisme waarmeedenoodzakelijke samenwerking enhet
accepterenvandebeslissingenvandeOudeMannen instand
wordengehouden.ViadeGodendoetmendeeigen samenleving
funktioneren.
Samenvatting:eeneigenproduktiewijze.
De analysevansocio-kulturele fenomenenenpatronenzounog
sterk verbreed enverdiept kunnenworden.Waarhetmehier
echteromgaat (endaaromvolsta ikookmetbovenstaande
schets)isaantetonendatdeverschillende elementenen
patronenvandeBalanta-samenleving in hun totaliteit
en
samenhang een specifieke
produktiewijze
komponeren: eenproduktiewijze diedevoortbrenging encirculatievanmateriële
goederen (datisdeekonomie)opwelbepaaldewijzeorganiseertenreproduceert.
Ikweet niethoeikdieproduktiewijzezoumoetennoemen"etisinieder gevalduidelijkdatzeniet pastbinnende
klassieke schema'svanslaven-maatschappij,feodale en/of
kapitalistische produktiewijze;evenminzouhetjuist zijn
omoverkleinewarenproducenten tespreken-datzijnze
namelijk pertinent niet.Entermenalstribaleofprimitiefcommunistische produktiewijze zeggenmijns inziensnetniks.
Belangrijker daneennaam lijktmethetprecies onderscheiden
vandedoorslaggevende aspektenvandehiervoor geschetste
ProduktiewijzederBalantas:
de toegang totdegrond isduidelijk kollektief
deorganisatie eninzetvandearbeid iseveneens kollektief
dekontrole overdekennisendetoepassingvandetechnologieisookkollektief,zijhetdoordeGodenenOude
Mannen bemiddeld
de zeggenschap overendeaanwendingvanderesultatenvan
dekollektieve arbeid zijninlaatste instantieookkollektief,zijhetopnieuweninsterkematebemiddeld doorGodenenOudeMannen
dezooptredende kollektiviteit staat inhetlevenvanalledagniet inhettekenvanvrijheid eneigenkeuze:zeis
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hetresultaatvan strenge

regels

en

sankties.

- arbeidsdeling in termenvanpersonele specialistatie doet
zichniet voor.De specialisatie geldtvoor leeftijdsgroepen, zodat een ieder tijdens zijnofhaar levensroute met
alle aspektenvandemaatschappelijkeorganisatie temaken
krijgt.De status énrolvanOudeMan ofOudeVrouw ishet
eindstation vaneen ieders carrière.
- tenslotte zijnde relaties tussenverschillende arbeidskrachten éndie tussen arbeid engrond zodanig datdebodembenutting uiterst intensief isendebescherming vandebeschikbare resources uitermate goed gewaarborgd is.
2.^0.Alternatievenvoor_de_Balantas
Dehiervoor geschetsteproduktiewijzevandeBalantas isniet
verenigbaar methet incorporatieproces,ofmeer specifiek:
met dekapitaalverhoudingen welke op (wereld-)mark'tniveau
gelden.
Ikdenkdathetwaaróm vandieniet-verenigbaarheid nahet
voorgaande nietmeer uiteengezet behoeft teworden.Alleenal
hetheroriënteren vande arbeid opnieuwe, buiten de gemeen-

schap liggende, individuele

en individueel

calculeerbare

doeleinden,
isbinnenhetkader vandehuidige Balantaproduktiewijze onmogelijk. Infeite zijner slechts twee
alternatieven:
1.Eenvolharding indehuidigewijzevan levenenwerken,
gecombineerdmet,zoalsde Balantas plegen tedoen,eenhardnekkigeweerstand tegenallenietdoor henzelf gecontroleerde
invloeden diedat leven zoudenkunnenveranderen.De 'politiek'zouopdeze situatiekunnenreagerendoor deBalantasamenleving diemiddelen tebiedendie zebehoeftom zichzelf
én tehandhaven énverder teontwikkelen.
2.Eendestruktie vandeze produktiewijze teneinde ruim baan
temakenvoor nieuwe produktiewijzendiebeter corresponderen
met de 'moderne'kapitaalverhoudingen.
Die laatsteweg isafgelegd door de Diolas uit Senegal,een
volk datvan oudsher eenzelfde struktuur enwijze van landbouwbeoefenen kende alsde Balantas uitGuiné-Bissau.Deze
Diolas zettenhun arbeid nu inbelangrijkemate inalstijdelijke loonarbeid:gastarbeiders ineigen land.Daarnaast verbouwen zeaardnoten.de rijkere
(!) Diolas zelfsop zeer grote
schaal.Hun bolanhas hebben zeverlaten.De staat tracht door
middel vannieuwe irrigatieprojekten (enopbijnawanhopige
wijze)de schade weer enigszins tecompenseren.Maar sindsde
gehele landbouwproduktie gekommercialiseerd is (geïncorporeerd), isenblijft denationale voedselvoorziening een
kwestie dievooralsnog niet opgelost is.
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Verderop, indeparagraafwaarin dehuidige landbouwontwikkeling inGuiné-Bissau besprokenwordt,zal ik terugkomenop
ditdilemma.
2^2J.^_Kan_deaardnotenteeltworden_^ingebed^?
Gewoonlijk heefthet incorparatieproces twee gezichten.Enerzijdswordt de landbouwbeoefening veranderd van eenaktivlteit gericht opde vervulling van socialebehoeftes ineen
ondernemersaktiviteit,
viade ontwikkeling vanmarkten.
Anderzijds gaat incorporatie ookvaakmet overheidsprojekten
gepaard,die de afbraak vande landbouwmoeten compenseren.
Tedenkenvalt aan landbouwpolitieke maatregelen gerichtop
eenvoortdurende technische vooruitgang.
InGuiné-Bissau,ofbeter gezegd indevroegere procincie,
toondehet incorporatieproces enkelhaar eerstegezicht.
De landbouwwerdvervormd toteenaktiviteit tengunste van
deMetropoool.Het archaisePortugese kolonialisme bleekevenwel onmachtig omde inherente gevolgenvanhaar overheering
tecompenseren.Vaneenpolitiek gericht ophet zogenaamde
verbeteren
van teelttechnieken,het introducerenvanbetere
rassen,hetvoerenvaneenadekwaatprijsbeleid,van landbouwvoorlichting, envan aldie andere, normale maatregelen
waarmeemen gewoonlijk het onheil-binnendeperken tracht
tehouden,enwaarmeemenvaak zelfsnog enigeproduktiviteitsstijging weet tebehalen,daarvanwas inhet Guiné
Portuguesa echter geensprake.

Het incorporatieproces vertoont met andere woorden in de oude
Portugese provincie haar meest onverbiddelijke gezicht. De
trekken zijn inmiddels duidelijker:
Een stelselmatige onderbenutting vanhet agrarischpotentieel.
Het blokkeren vanprocessen inderichting vaneenintensiveringvanhetbodemgebruik. Hetkruisigen der Godenenkerstenenof islamiseren vandeboeren.Hetuitrangerenvan-deOude
Mannen.Een 'urbanisatie',daarwaar ditvolstrekt irrationeel is.Hetvervlakkenvanarchitektuur enhet totconcurrentmakenvandebewerkers vande grond.Hetkreërenvan
eenoverbevolking. En tenslotte een glorieuze wegbereiding
v
an erosie enwoestijnvorming.
Eénvande parolendiede PAIGC tijdens de bevrijdingsstrijd
°Phet platteland verspreiddewas:"vernietig deaardnotenteelt".Het effektiefdoorsnijdenvandevoornaamste ekonomische band tussenkolonie en centrumland heeft zeker bijgedragen aanhetduurder en zinlozermakenvande oorlog
e
n daarmee bijgedragen aandekomst vande 25ste april in
Portugal.
Sindsdien isde aardnotenteelt weer snelopkomende.Dedevie-
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zen zijnhard nodig,omopmidddellange termijn enigeonafhankelijkheid inhet internationale verkeer tekunnenbereiken.
Behalve een ekonomisch,vormthet aardnotenprobleem ook een
politiekprobleem: zoumennade onafhankelijkheid de Fuals,
Mandingas,etc.-uitgerekend de stammen diehetmeest collaboreerdenmet dePortugezen- verboden hebben de aardnotenkuituurweer terhand tenemen en/of uit tebreiden,dan zou
hetvestigenvan eenrepressief klimaat dekonsekwentie zijn
geweest.
Dehuidige problematiek iseentweeledige:
1.Hoe zouvermedenkunnen worden datde aardnotenkultuur
haarvernietigende werkvoortzet.Deze vraag isbijzonder
aktueel omdat verdere expansie vande teelt richting noordoost botst met de zuid-west waarts gerichte sahellisatie.
Met anderewoorden:Hoe isdeaardnotentaelt binnendeperken
tehouden (indie zindatnietnogmeer grond enarbeid aan
deproduktie tenbehoevevan de zelfvoorziening onttrokken
worden tengunstevande aarnotenteelt).Hóekande teelt
'ingebed'worden inproduktieve stelselswelke het agrarisch
potentieel sparen inplaatsvanhet tevernietigen? Kan,met
anderewoorden,de aardnotenteelt inhetkader van andere
produktiewijze
georganiseerd worden?
2.Daarnaast ligt een tweede,zeermoeilijk aspektbijdie
stammen en indie gebieden dienog géénofnauwelijks aardnotenproduceren.Hoe tevermijden dat óók zijhunproduktieve arbeid reoriënteren opdeproduktie van aardnoten,daarmee
tegelijkertijd debestaandeproduktie (vanmet name rijst)
extensiverend?
Het laatste gevaar isbepaald niet denkbeeldig. Gelijkmen in
devolgende tabel (no.3.) ziet levert deverbouwvan rijst

in bolanhas (tropischerijstpolders) slechts de helft op van
de beloning per gewerkte dag welke het resultaat
is van de
aardnotenteeIt.
tabel 3:Valorisatie vaneen arbeidsdag voor rijst enaardnoten (ophektare-basis).
natte'rijst
gemiddelde hektare-opbrengst
prijs-af-producent in
pesos (PG)per kg (1977)
BPW (brutoproduktie waarde)
kosten inputs
'margebrute' (BTW)
aantal arbeidsdagen/ha
beloning per gewerkte dag
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aardnoten

0,8 ton

0,7 ton

5 PG/kg
4000PG
200PG
3800PG

5 PG/kg
3500PG
500PG
3000PG

150
25PG

60
50PG

3i_l_^__The_blackniansburden
L'Afrique peut-elle partier? Dat isde titelvaneenbelangwekkende studievanAlbertMeister.Het is tegelijkertijd een
ironisch antwoord op een eerdere publikatie vanRenéDumont:
L'Afrique Noire estmal partie.AlsMeister over Afrika
spreekt hanteert hijde termveeleer alsbegrip dan als loutergeografische aanduiding. 'Afrika'staatvoor
traditixThele
strukturen,
welke nietmeer ofminder zijndan remmen voor de

nationale

integratie,

remmendiebovendienelke

ontwikkeling

illussoirmaken.Dumontmaakt eenernstigevergissing,aldus
Meister in zijnkritiek,alshijde zoonvolkomenontwikkeling of zelfs devolslagen regressie vandemeesteonafhankelijke statenvan 1'AfriqueNoire wijdt aande voorafgaande
koloniale fase.Hetprobleem isjuist dathet kolonialisme
nietvoltooid,nietkompleet genoeg isgeweest. 'Afrika'is
n
iet voldoende afgebroken.Meister geeft dejongenaties dan
ookgeenal tevrolijke boodschapmee:
De pasonafhankelijke statenhebben géén anderekeus dande
afbraak der stammen-maatschappij tevoltooien,welke door de
kolonialemachten isbegonnen.Demiddelen diehunhiertoe
tendienste staan,verschillenweinig vandievanhunvroegeremeesters."Er is slechts één troost:"het enige verschil
isdatde traumatische ervaringenmet demodernisering verklaard engerechtvaardigd kunnenworden innationalistische

termen." The blackmans

burden!

Leisters argument simpelweg naar devuilnishoop der ideologen
v
erwijzen lijktme onjuist.Daarvoor isde onderliggende
diskussieook teserieus en tedringend.Bestaan erwegen om
Afrika'op anderewijze teontwikkelen,dannaeen drastische
e
liminatie?Nee,zegtMeister.Enelke theorie die tóch een
dergelijkemogelijkheid postuleert isnietmeer daneen"idé°logiede la stagnation".Dat zoudanvooral geldenvoor "wat
m
en welhetAfrikaanse socialismenoemt".
D
e voorlopige resultaten vanAfrika's onafhankelijkheidsstrijd
en
daarnavolgende falende nationale ontwikkelingsprojekten
•'•ijkentenslotte niet dan tengunstevanMeister's stelling
tespreken.
Toch isereenveelheid vanbezwaren enkanttekeningen tegen
Meister's stelling in tebrengen. Sprekender lijktme echter
dekritiek vandegeschiedenis zelf.Meister bestaat het om
hetkoloniale plantagesysteem demeest essentiële bijdrage
v
an hetkolonialisme aanAfrika's toekomst tenoemen:"De
Plantages hebbendeAfrikaanseboer hetmeest effektiefgeProletariseerd enhem zelfs totdevrijheidsstrijd gedreven,
"aarmeehebben zeook eengroepmilitanten gekreëerd,die een
0tl
twikkelingop gang zoukunnenbrengen."
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Inhoeverre deze stelling historisch geldig isvoor Kenia,
Algerije enRhodesië (de landenwaaraanMeister refereert)
kan ikhier niet één-twee-drie nagaan.Maar belangrijker dan
dat isdat sindsdien de geschiedenis deze stelling wél loochenstrafte. InGuiné-Bissauwarenhet uitgerekend deminst
'gedetribaliseerde'volkeren diehetvuur van devrijheidsstrijd verspreidden,namelijk de Balantas.Hier isdedoor
hetkolonialisme gekreëerde (geproletariseerde?) stedelijke
bevolking bepaald niet debezielendekracht achter de ontwikkeling.Met recht probeertmen de steden tereduceren.
Dat neemt nietweg datde eigenlijkevraag nog openis.
'Afrika'óf 'ontwikkeling'.Tot nu toeblekenbeide polen
-door debank genomen-onverzoenlijk. Isereen antwoord?
Ofhebben geschiedenis enwereld vannu ditkontinent voldoende indehoudgreep om slechts éénvande twee alternatievenmogelijk temaken? Een stagnerende en verkommerende
ekonomie die slechts ingeruild kanworden voor een openmarkt
waar het neokolonialisme haar vernietigendewerk kanverrichten? Eendorpssamenleving die aan de al opgelopen geslachtsziekten tenonder gaatvoordat zeopnieuw -en 'zelf-de
peniciline uitvindt óf een autoritair staatsapparaat dat de
gewenste 'breuken' (de term isvanMeister)aanbrengt om en
passant de rijen der verworpenen der aarde tedoen groeien?
Slechts de toekomst kanhet leren -endie toekomst hangt van
de strijd nu af.Een strijd diehier,inGuiné-Bissau gevoerd
wordt.Ook al ishet vaaknietmet zoveelwoorden.
3^2i_^Afrika^_contra_de_ontwikkeling
Devorige oogstwas uitbundig.Het regende overvloedig en
plantenziektes en insektenwerden ook redelijk door de Goden
indehand gehouden.Reden ditvoorjaar omnuuitgebreid alle
schadevanmeer dan tien jaar oorlog enjaren droogte inte
halen:Debesnijdenis-feesten waren veeltalliger dan ooit en
ook devijftien jaar geleden gestorven homen grande (familiechef)kanweer feestelijk herdacht worden.De werkzaamheden
inde bolanhas,
de tropische rijstpolders,begonnen dus later
dan ooit.Rijst was er immers nog genoeg enhet levenbestaat
uitméér dan een 'teveel'aan rijst produceren.Gevolg:de
komende oogst zalmager zijn.Schaarste enwellicht zelfs
honger inde steden enopnieuw eenbetalingsbalans die onder
zware drukkomt te staan. Afrika contra deontwikkeling. Ook
inGuiné-Bissau ishet dilemma ofprobleem reëel.Ofhetdaarmee ook onoplosbaar is?
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3i3i_Kolonialisme_leidde_tot_regressie
°evoorgaande analyse vande aande gang zijnde evolutie van
produktiewijzen inGuiné-Bissau lijkt opéénbelangrijk punt
het tegendeel vanMeisters stelling aan te tonen:Indemate
waarin dedoorhetkolonialisme geforceerde ontwikkeling
(integratie van de landbouwproduktie indemarkten) geslaagd

is, -in die mate is tegelijkertijd
een effectieve
an de wijze van landbouwbeoefening opgetreden.

v

regressie
Trekjedie

lijndoor dankom je-aldenkende-terechtbij een alles

over-

woekerende mono-kultuur. Daarnaastbij een extreem
gevoelige
handelsbalans,
de noodzaak tot voedselimporten,
een eer leeggedreven dan leeglopend platteland enbij een (dure)
technische vooruitgang die niet als bevrijdende faktor kan funktioneren dochvoornamelijk dient omderegressieve tendenzen
an de aande gang zijnde ontwikkeling (extensivering) te

v

°ompenseren.
-__________kkeling*_leidt_tot_stiIstand|
Een tweede reeksbezwaren die tegenMeister's antagonisme in
gebracht kanworden ishet impliciete ideedat 'Afrika'
stils
tand betekent.Alsof pas de 'ontwikkeling'enigevaart onder
devolkeren zoukunnenbrengen.Niets isminderwaar:je
stuitop legioverlangens,kleine dammen,afwateringssystemen,
beterewerktuigen,pompen,hospitalen,enfin,de lijst zoute
langworden.Enbelangrijker nog:het zijngeen louter extern
gerichteverlangens.Er ligt geenhouding aan ten grondslag
Vanvragen,vragen envragen endanmaarwachten tothet
staatsapparaat eindelijk de 'verwachtingen' inkomt lossen.
Daarwaarmen zelf aande slagkangebeurt dat ook.
Punt isdat dieveronderstelde 'stilstand'veelmeer een
Resultaat
van 'ontwikkeling* isdaneen rechtvaardiging exante. Enomgekeerd zijndehuidige (kapitalistische endependente)patronenwaaronder 'ontwikkeling' zichnormalitei manifesteertnauwelijks adekwaat om te (kunnen) zwaluwstaarten
me
t de praktische verlangensvan de ruralemassa's.Verderop
Za
l ikdaar dieper op ingaan.
-•i5i_P.e_stri.2dvoor waardigheid
Er

werd al op gewezen dat hetjuist deminst geïncorporeerde
°lkerenvanGuinéwaren,diedevrijheidsstrijd droegen.In
An
gola gold hetzelfde voor de Bundas. Binnen dePAIGC ismen
2l
ch steeds sterk bewust geweest vanjuist deze faktor.AmilCa
r Cabrai:"(...)Afgezienvan enkele uitzonderingenwasde
k
°lonisatieperiode inAfrikaniet lang genoeg om aanzienlijke
s
ehade toe tebrengen aandemeest belangrijke facettenvande
v
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kuituur ende tradities vandebevolking." En:"(...)het
volkkan alleen debevrijdingsbeweging opzetten enontwikkelendoordat zijhaar kuituur levend houdt,ondanks devoortdurende georganiseerde onderdrukking vanhaar kulturele
leven."
Indatverzet van 'Afrika' tegende 'ontwikkeling' speelde
het begrip Waardigheid een centrale rol.Dat geldt zowel
voor de duizenden volksverhalen waarindekeerzijde vande
koloniale onderdrukking isneergelegd,alsvoor demobilisatietechnieken vandePAIGC ("En datjedochter verkracht
is-benjedaar gelukkig mee?"), als ookvoor detheoretische reflekties van die strijd.Opnieuw Cabrai:"(het is)
een strijd dieniet alleen een georganiseerde politieke uitdrukking van eenkuituur is,maar ooknoodzakelijkerwijseen
bewijs,niet alleenvande identiteit,maar ookvan de waar-

digheid."
Die strijd voor waardigheid
verklaart ook de ophet eerste
gezicht nogal naïeve aard vande eerste (en zelfs latere)
partijprogramma's. Zekonkretiseren precies debehoefte aan
waardigheid (aan ziekenhuizen,justitie enrechtvaardigheid).
Wat er inontbreekt iseen schetsvan denieuwe maatschappij
welkemenwil bereiken -omnogmaar te zwijgenvan eentekening van dewegwaarlangsmenhaar zouwillenbereiken.
Antwoorden opdehiervoor geschetste problematiek -ofmen
dienu in strikt technische zinwilbegrijpen (aardnotenversus rijst)of inmeer algemene zijn ('Afrika'versus de 'ontwikkeling')-die antwoordenwaren erniet.Dekracht vande
strijd -voorwaardigheid- was tevenshaar beperking.
WatMeister op grond vandemeestepost-kolonialeontwikkekingenbeweert heeft dus in zoverre overeenkomst met uitgerekend de PAIGCprogramma's dat deze laatstenhet probleem
-als zijndevoorlopig niet urgent?-meden.
Na april '74ismen echterwélmet denieuwe feiten gekonfronteerd.De 'bevrijdingsbeweging aandemacht'isnu gesteld
voor een ontwikkelingstaak.
De urgentie daarvanwerd reeds
benadrukt.Latenwekijkenhoemen sindsdien reageerde.
4.1.Mogelijke oplossingen voorhet landbouwvraagstuk
Aanhet slotvanparagraaf 2 (de 'rijst/aardnoten-analyse')
zijn twee probleemgebieden genoemd:
1.Hoekanvermedenworden dat de aande rijstteelt ten
grondslag liggendeproduktiewijzedesintegreert enbaanmaakt
voor ofwel eenextensieve rijstproduktie,ofwel (watmeer
voor dehand ligt)voor de teeltvan aardnoten.
2.Hoekandeverdere extensivering (met allegevolgenvandien)voorkomenworden,diebesloten ligt inde typische
produktiewijzewelke door hetkolonialisme 'nagelaten'werd.
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Er zijn eenaantalmaatregelendenkbaar:

Omtebeginnenzoueen wijziging

in de relatieve

prijsverhou-

dingen tengunstevanderijst enenkele andere produkten
vanessentieel belang zijn,teneinde eeneinde temaken aan
deomstandigheid dat deaardnotenproduktie een arbeidsdag
veelhoger beloont dandevoortbrenging vanrijst.
Nu zijnde relatieveprijsverhoudingen tussenmetname rijst
enaardnoten inbelangrijkemate gekorrigeerd,maar,naar de
mening vanvelennóg nietvoldoende bijgesteld.De korrektie
tenopzichte vandewereldmarkt geeftwélproblemen.De
verkoop venaardnotennaar Senegal iserg aantrekkelijk geworden envindt ookop grote schaalplaats.
Deverhouding tussen stad enplatteland enmet name de preferentie vandePAIGC-kaders zaloverigens eenverdereverhoging van de rijstprijs allerminst blokkeren,maar juist
stimuleren.Opvoering vandekonsumentenprijswordt beschouwd
als een essentieelmiddel indepogingendedoor dePortugezen samengedreven 'stedelijke'bevolkingweer landinwaarts te
sturen.
Devraag isechter ofmet derijstprijs ookniet tegelijkertijd de aardnotenprijsmee omhoog zal schieten.
Onmiddellijk nadeoorlog isbesloten omeenbegin temaken
met denationale verwerking vande aardnoten tot olie en
andere subprodukten,teneindede exportwaarde teverhogen.
Bij Cumeréwerd een aardnotenverwerkend complex gebouwd.Het
isbijnaklaar...maar daarmee ishetverder goed uitziende
verhaal nog niet af.De tijdens debouw interveniërendemaffia-groepen (ja,het deftige internationale kopitaal leer je
hierwel bijhaarwaregezicht kennen)dreven dekosten (en
daarmee de aflossings-enrenteverplichtingen) tot absurde
hoogtes op.Ergernog isdat dekapaciteit vande fabriek
evident overbegrootis.Datbetekent dat de fabriek de eerste
2
even, achtjarenmetverlies gaat draaien,tenzij... de
aardnotenproduktie sterk gestimuleerd wordt.De studies (van
buitenlandse ingenieursbureau's)liggenalweer klaar.Inde
eerste fasemoet "devooroorlogse produktie geëvenaard worden"
De tweede faseheet notabene zelfsde "bevoorrading van
Cuneré"endederde fasebeoogt eenvergroting vandeexport.
Datwil zeggenvan 45.000 ton (nu),viade60.000 (eerste
fase)en 72.000 ton (tweede fase)naar de 102.000 ton (derde
fase). Endat ineenbestek van enkele jaren!Het aardnotenVerwerkendekomplex (met alledaarinneergeslagen 'fouten')
iseen feit:"Cumerémoet bevoorraad worden".Een zeer sterke
areaalsuitbreiding (middels de snelle introduktie vandierlijke tractie),eenverdergaande extensivering eneea zeer
ernstig gevaar voor sahellisatie zijnde gevolgen. Ikwordt
er elkekeerweer ziekvan,als ikdoor de aardnotenzones
r
ijdt: alles brandt,alles is afgeblakerd.
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Maar nu het probleem. De oplossing van aldeze veelsoortige
problemen,vraagt omeen aanpak diepertinent niet strookt
met dekondities,werking endynamiek vande zogeheten buitenlandse hulp.Endaar ismenvooralsnog wel afhankelijk van.
Steun aan 'Afrika',aanderijstsproducenten impliceert om
tebeginnen een sterke flexibiliteit inde verschillende
programma's.Een flexibiliteit die eropneerkomt dat de
definiërende,de richtinggevende enevaluerende instantie
vanwelk programma danook,te liggenkomt bij deplattelandbevolking zelf.De uitvoerende technici zijn geen
intermediair meer tussenbevolking enerzijds,staat enbuitenlandsekapitaalgroepenanderzijds,geen uitvoerders van de
laatstenmaar instrumenten inhandenvandebevolking.
Enprecies datkanniet.Daarom ook die indepraktijk vaak
zooverstelpende waanzinvandevoorbereidende studies,de
cost-benefit-analyses,het tijdrovende rapporteren naar boven
waar volgens de eenof andere,nooit goed onderzochte natuurwet altijd mensen zittendie nergens deballen van"begrijpen..
De hele santekraam: omgekvan teworden,denk je soms.Maar

datisonzin: het is een essentiële
schakel in het kunnen
kontroleven
van de werkzaamheden op het platteland
en in het
zodanig kunnen richten van de aktiviteiten
dat het leven en
werken op het platteland
gestroomlijnd
wordt ten behoeve van
elders spelende
belangen.
Een tweedebreekpunt ligtbijdevraag inhoeverre projekten
ofprogramma's -beschouwd alsop zichzelf staande eenhedewel ofniet onderworpenmogenworden aanonmiddellijke rentabiliteitskriteria. Het zal geenbetoog behoeven dat een
infrastrukturele steun,vanwelke aard danook,aanderijstproducenten,eenpolitieke,sociale enekonomische winst
opwerpt -een 'winst'diehelaas éénmankoheeft: zeglipt
hetkapitaal door devingers.Noch deomvang,noch de aard,
noch debestemming vandiemaatschappelijke winst kunnen
immers rechtsstreeks gekontroleerd
worden.
Ik zou tientallenvoorbeelden kunnennoemen van programma's
die stuklopen opbovengenoemde beperkingen.Uiteraard zijn
deniveau'swaarop debreuken zichvoordoen telkensweer
verschillend. TussendeGuinese regering enbuitenlandse
financiersgroepen,tussen deverschillende blokkenbinnen de
staat (verderopkom ikdaarnog op terug), tussen staat en
het personeel vanprojekten,tussen projekten en 'doelgroep',
tussen sommigekoöperanten ende instellingen of buitenlandse
regeringenwaarvoor zewerken.
Belangrijker echter dandeze verwarrende envaak verhullende
diversiteit,belangrijker ook dan een eindeloze treurzang
over de eigenlijke puntenwaarop gebotstwordt,lijktme de
algemenefaktorindezeheleproblematiek. Endat isdat buitenlandse financiering enhulp indevorm van technici groten106

deels tenderennaar interventievormen ophetplatteland die
botsenmethet soort ontwikkeling waarom de boeren vragen. De
brede steun,door derurale massa's zelf gericht op devoor
huncruciale knooppunten,past niet inde dynamiek encorrespondeert alhelemaal nietmet de ideologie (dewetenschappelijkekennis door de toegepastewetenschappen geproduceerd)
vande zogenaamde hulp. Indat opzicht isde spanning tussen
'Afrika'en 'ontwikkeling'reëel,met dienverstande dat ze
niet antagonistisch is:de ontwikkeling
zoudoor strijd op
verschillende niveau's bijgebogen moetenworden.
Opdevierde plaats zoumen een aantalmaatregelen kunnen
noemendiebetrekking hebben ophet karakter
Van de aar-dnotenteelt
zelf.Maatregelen diedeproduktie op zodanige
wijzeherstruktureren dat intensiveringmeer voor dehand
liggend wordt daneen ongebreidelde areaalsuitbreiding. Zoals
reeds eerder aangestipt werd zoueen zekere koöperativisering
een oplossing kunnenbieden.De experimenten diemen opdat
vlak ondernomen heeft zijn echter zeerminiem -depolitieke
huiver voor dergelijke veranderingsprocessen lijkt groot te
zijn-enblijven daarbij verrevandeaardnotenteelt.
Welheeftmen de eerste schreden gezet opdewegnaar eendiversifikatie vande exportbasis,zodat deextreme afhankelijkheid endeurgentie van een steedsverder doorgaande areaalsuitbreiding voor de aardnotenteelt enigszins gaatvervallen.
A12i_De_vooruitgang_hangt_af_van_stri2d
Ikbenme ermaar al te zeervanbewust dat bovenstaande
'maatregelen'allesbehalve voldoende zullen zijn.Een drastische omfunktioneringvanhet door de Portugezen nagelaten
onderwijs (waar overigens hard aangewerkt wordt), eendoorgaandemobilisatie vandeboeren enverdergaande demokratiseringvandepolitiek (datwil zeggenvandebeslissingen
diedirekt of indirekt ingrijpen inhet levenenwerkenop
het platteland),dat allesblijft onmisbaar. Ikdenkmeer aan
eenonmisbarekernvan opkorte termijnnoodzakelijkemaatregelen,diehooguit eenbeter vertrekpunt zoudenbewerkstelligen omde zaken daarnaverder aantepakken.
Met 'socialisme'hebbende genoemdemaatregelen vooralsnog
weinig temaken.Het gaat in eerste instantie veeleer omhet
bereikenvanekonomische onafhankelijkheid enhet bereiken
vaneen zichzelf voortstuwende groei.Endat isalmoeilijk
genoeg. Ikheb bijdebespreking vandemeest noodzakelijk
lijkendemaatregelenmin ofmeer en passant aangestiptwelke•
vorderingenmen inmiddelsmaakte.Dat zijner inderdaad een
aantal,anderevelden liggennog geheelbloot.Reden genoeg
omde achterliggende drijfveren teonderzoeken.Wantnoch de

107

nationale rekonstruktie,nochhetbereikenvandeekonomische
onafhankelijkheid,nochdeopbouwvanhetsocialisme vormen
rechtlijnige envanbegin toteind geplande processen.Elke
etappeopzich,zelfsaldiesuccessen entekortkomingendie
zichopéénbepaald moment aftekenen,zijnhetresultaat
vaneenweliswaar verborgen,
maar toch onmiskenbaar aanwezige

klassestrijd.
5^J_^_Brede_0£bouw_versus_S£eerp_untenaanpak
Devoornaamste uitdrukkingvande 'verborgen'klassestrijdis
het steedsweer opduikende debat overde weg diedeontwikkelingmoet volgen. Spitstditdebat zichtoeopdeagrarische
ontwikkeling danontpoppen zich tweeverschillende visiesvisiesdiewellichthetmeest beeldend getypeerd kunnenwordenalsde 'bredeengeleidelijke opbouwvanafdebasis'versusde 'snelledoorstootmiddels projekten'.Doeleinden,
middelenenvooraldeachterliggende konsekwentiesmetbetrek-

kingtot de verhouding

tussen

staat

en massa's enookmet

betrekking totdevraag naardeplaatsvandelandbouwinhet
accumulatieproces worden inelkdervisies geheelverschillend geformuleerd.
In feiteberustdetweedevisie,diedeagrarische ontwikkelingwildoorvoerenvia'speerpuntprojekten'opeenvolledige
negatievanderuralewerkelijkheid endemogelijkhedendie
dezeinzichdraagt.Macro-doeleinden alshetopvoerenvan
(bijvoorbeeld desuiker-)produktie,hetstabiliserenvan
opbrengstniveau'sdoormiddelvanirrigatieprojektenof
het ontwikkelenenaanpassen vannieuwevariëteiten worden
vertaald inproje/ct-termen:intermendiepertinent andere
zijndandievandebestaande tabanca-strukturen.
Doordievertaling (engelijktijdige negatievandebestaande
produktievormen) ontstaat indepraktijk eengeheelvanin
principe goed kontroleerbare kondities:arbeid,kapitaalinzet,
organisatie, technologie,e t c , kunnen binnendeprojektstruktuur vanuit ééncentraal punt gekommandeerdworden.Hetprojekt gaat zichzoalsstaatsonderneming ontwikkelen.Meestal
gefinancierd door buitenlandse kapitaalgroepen, gedeeltelijk
bemand door buitenlandse expertsenmeteenrevenuenr-troom
die,alszeopgang komt,gericht isopdestaat.Degevolgen
zijn evident:bestaande produktievormen enpatronenvanarbeidsinzet worden genegeerd.Een spontaneherhaling isdan
ookmoeilijk denkbaar.Dearbeid wordt gedisciplineerd rond
denieuwe asvanbuitenlandse financiering ensurplus-aanwending doordestaat.Diedisciplinering isvrij compleet:
zoweldeaangewende techniek,schaal,organisatievormenals
denaardestaatverschoven controle over surplusproduktieen
-aanwending nopentoteendergelijke disciplinering diebïn-
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nendeprojekten veelvuldig als 'efficiency' gedefinieerd
wordt.Naast die efficiency,hogere controle,een relatief
gering beroep op schaarse kaders,vertegenwoordigt deprojektaanpak nog eenbelangrijk voordeel binnende politieke arena.
Zemondtuit inherkenbare prestige-objekten ende sterke
controlemaakt het opbouwen vaneigenmachtsterritoria zeer
welmogelijk.
Wat uiteindelijk alsvoordeel,wat alsnadeel gezien zal
worden,dathangt uiteraard afvan dehoekwaaruit tegende
resultaten vandeprojektaanpak aangekekenwordt.Watvoor de
staat een aantrekkelijkemedaille iskanvoor deplattelandsbevolking zeerwel louterkeerzijde zijn. Het bewegend
geheel

van belangen, perspektieven en aspitaties -kortom: de strijd
waarin de verhouding staat versus massa's één van de beslissende variabelen is- is doorslaggevend: niet alleen voor het
aangaan van de projektaanpak, maar ook voor de beoordeling
van haar resultaten.
Haar antipode kent deprojektaanpak inde 'geleidelijkeen
brede opbouwvanaf debasis',die -en ikschematiseer opnieuw-berust op eenversterking éngelijktijdige omvorming
(inplaats vannegatie)vande 'traditionele' (datwil zeggen
minder geïncorporeerde) samenlevingsvormen van 'Afrika'.
Eenbelangrijk kenmerk isdatde cyclusvan voorbereiding/
surplusproduktie/surplusaanwending/evaluatie niet louter via
schakels vanhet staatsapparaat verloopt,maar geheelof
gedeeltelijk viade rurale producenten.Hunwil en inzet
worden zobeslissend enhet succesvan eenprogramma gaat
bovenal afhangenvandematewaarinmen opbestaande behoeftenenverlangens kan inspelen endaarmee die inzet ('het
Creatieve enproduktieve vermogenvandemassa's')kan losraken.
Er zijn talloze voorbeelden omdehierboven geduide tegenstellingmee te illustreren. Infeitedoortrekt zedemeeste
debatten over de rurale ontwikkeling. Eénvandemeestsprekende (maar tegelijkertijd meest simpele)categorie-vanvoorbeelden heeft betrekking ophet opheffenvandemeest dringende tekorten aanbepaalde produkties.Snol eenprojekt opzetten ofdeveelmoeizamer wegkiezen vanboeren motiveren
e
n in staat stellen het gewas voort tebrengen,tegelijkertijd aan-enafvoervermarkting opzetten,etc.?Of:eenmeer
recentvoorbeed: 200hektare fruitnaast Bissau opzetten (met
vijfmiljoen dollar externe financiering)of duizend-en-een
problemenoplossen zodat je fruit uithetbinnenland kunt
ophalenwaar hetnu totwoede enverdriet vanboeren ligt te
verrotten?
Overigens isde publieke sfeer zeker niet onverdeeld ten
gunste vande flitsende projektaanpak. "Ikvraagmeaf",
2
o zeiLuis Cabrai in »978inzijn toespraak totde asambleia
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"ofhet niet veelbeter zou zijndeboeren temobiliseren
zodat zij indieproduktie gaanparticiperen (...) danheb
je ookniet aldiebestuurs-enbeheersstrukturen nodig die
jeop staatsgrondennodig hebt,daar gaande zaken altijd
veelmoeilijker (...)" (0Estado daNaçao, 1978,pag.36)
Boerenkunnenhet zelfwel."Wehebben geen ingenieurs en
doctorennodig omaande ontwikkeling tedurvenbeginnen"
(FilintoVazMartins,minister van onderwijs),"wehebben de
oorlog ook zonder generaals gewonnen". Moed is er genoeg.
Niet alleenbijdelenvande top,maar evenzeer indiehonderdendorpenwaarmen op eigenkrachten deverwoestingen van
de oorlogweer teboven tracht tekomen:dijken enrijstveldenherstellen,huizenbouwenenbeetjebijbeetjede
'rijkdom'vormenwaaropkunst enkuituurweermoeten floreren.
Dochmoed alleenvolstaat niet.Zebehoeft middelen,
middelen
die steedsweer patronen enverhoudingen dreigen tekreëren
die onbedoeld waren -soms zelfslijnrechtingaandruisen tegendevrijheid diemenmet zoveelmoed wildeveroveren.
Vandaar onder andere hetvoortdurende debat over de 'projektaanpak'versus de 'brede engeleidelijke opbouwvanaf de
basis'.
De projektaanpak heeft geenhechtebasis:zeberust opde
specifieke kennis envaardigheden vanbuitenlandse experts,
opde insommigeministeries bestaande hangnaar prestige en
een eigenmachtsterritorium en tenslotte vooral ook opde
duidelijke voorkeur (vaak zelfs eisen)van buitenlandse
financiersgroepen.Haarvooralsnogmeest zwakkepunt isjuist
het mislukken vanhaar projakten enprojektvoorstellen.
De gewapende strijd heeft geenexpliciet landbouwprogramma
opgeleverd. Zeheeft hooguit een soortvan 'fatsoen'nagelaten,eenaantal regels enbovenal een tot op zekere hoogte
kritische zinwaarbinnen dehiervoor genoemde rondedans rond
hetwie,wat,hoe,wanneer enwaarvoor zichafspeelt:ontsporingenworden zovoorkomen.
Datblijkt regelmatig naar aanleiding van al tedrastische
projektvoorstellen. H.V.A. (jawel:Handels VerenigingAmsterdam)kwam,opererende langsdekarakteristieke lijnenvande
internationale kapitaal-maffia (bundeling van financiering en
onderzoek,eerste studiesdoenuitmonden indenoodzaak tot
verdere studies,monopoliseren vanhetvermogen tot interpreterenvandeuitkomsten dier studies,e t c ) , H.V.A. dus,
kwam toteenplanvoor eenenorme staatsplantage voor rietsuikerproduktie,met eenkapaciteit diehet eigenkonsumptievermogenvelemalen overschreed. Enfin:de ontwrichtende
werkingwerd snelduidelijk enhetplanwerd in verschillende
etappes gereduceerd.Het ligt ernog -daar niet van-maar de
reduktie toont toch aandat er oog isvoor de ontwrichtende
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werking dievandergelijke,elders inAfrika probleemloos
gepresenteerde hoogstandjes uitgaat.Niet slechts de interne
efficiency en/of rentabiliteit,maarmetname ookde externe
effekten (sociaal,politiek,ekonomisch, financieel),kortom:
datwat het privé-kapitaal inprincipe niet interesseert,

werdenindebeoordelingbetrokken. Er is met andere woorden

een relatief

kritische

sfeer in de diverse

staatsapparaten.

Een sfeer -en ikdenk nietdathet overdreven isomvan een
konkrete erfenis vande gewapende strijd te spreken-diede
dagelijkse rondedans,waarinmenvreemde partnersmoet accepteren,binnendeperkenhoudt.
Goed,de zwakkekant vande 'projektaanpak'ishet veelvuldig
mislukken
(internof quaexterne effekten)of onaanvaardbaar
zijnvanhaar uitkomsten.Daar staat danweldirekt tegenover
dathet zwakkepuntvande 'bredeengeleidelijke opbouw
vanaf debasis'haar veelal uitermate zwakkevermogen is om

uitvoerbare programma's te

definiëren.

De 'verborgen'klassestrijd inGuiné-Bissau heb ik totnu toe
vooral geschetstaandehand vanhaarmeest zichtbare vorm:de
rondedans rond projekten enprogramma's,eengevecht binnen
en tussendeverschillende facties die tezamen deonmiskenbare elite componeren.Die rondedans isniet zinloos:aan
dehand vande achterliggende tegenspraak tussende 'projektaanpak'ende 'bredeopbouwvanaf debasis'heb ikdievérreikende zinproberenweer tegeven.Het is evenmineen volstrekt ongerichte of een opelkmoment toteen definitief
uitglijden voorbestemde rondedans:deookbinnen de elite
voortlevende erfenis vande strijd funktioneert alseenkritische grenspost die al tegrote enbovenal onomkeerbare
uitwassen voorlopig nogvoorkomt.

Ogenschijnlijk lijkt, binnen dit raamwerk, de grote afwezige
^e bestaan uit de rurale bevolking zélf. En inderdaad, de
kassa's nemen niet deel aan de genoemde rondedans en al evenmin aan de definiëring van de achterliggende lijnen.- Maarze
degrote afwezige zonder-meer tenoemen isonjuist.We
z
ijnweliswaar aangeland bijdatwatmijns inziens,éénvan
de zwakste punten indehuidige politieke conjunctuur is.
^emassa'swordenhooguit vertegenwoordigd door enkelevande
v
ele frakties binnende elite.Zenemenniet rechtsstreeks
deel, ze interveniëren alevenmin rechtsstreeks.Maarnogmaals: de grote afwezige zijn zebeslist ookniet.Weliswaar
ls
demassa niet een onmiddellijk aktieve faktor inde poli-

tiekearena, maar ze is wel levensgroot

aanwezig als

°ntkennen gegeven waarnaar de politiek

zich te richten

niet

te

heeft.

Misschienkaneenvergelijking metAngoladezevoor Guiné
beslissende grondtrek enigszins verduidelijken.Het snel
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verlopen endiep ingrijpende centralisatieproces vande
Angolese staats-enpartijpolitiek wordt vaakverklaard door
een simpele verwijzing naar buitenlandse interventies en
binnenlandse vijanden.
De grondvoorwaarde voor die centralisatie lijkt echter veel
meer de extreme graad vankolonisatie te zijn,waaraan Angola
onderworpenwerd:de landbouwwas ontrukt aanhaar vroegere
vormen engrotendeels gereorganiseerd inplantages enrond
exportgewassen.Dehoofdstad wasuitgegroeidtot een prostituerend monster van 800.000koppen.Demijnenrondden dit
beeld vaneenextreem doorgevoerde kolonisering af: 'Afrika'
was alshetwarevoorgoed geëlimineerd. InGuiné-Bissau isde
rond zichzelf gecentreerde dorpssamenleving debasis omeigen
belangen eneenhecht verankerde eigenwil indepolitiek te
introduceren. Het iseenbasis die door haar auto-centrisme
potentieel kritisch staat tegenover elke bovenhaar gestelde
staatsvorm. Deze dorpssamenleving is inGuiné-Bissau veel
minder aangetast.Menkandatbetreuren of toejuichen. Feit
is-endaarkomt het inditverband op aan-dat de nieuwe
staat errekeningmee tehoudenheeft.Eenverregaande stalinisering (uitmondend ineenrepressief staatsapparaat dat
debevolking perst inontwikkelingen die zeniet wil)is
alleen daardoor aluitgesloten. Elke afwijking vanminof
meer wederkerige verhoudingen tussen staat enmassa's,zal
mislukken of zichzelf opmiddellange termijn afstraffen.
Hetzelfde geldt, mutatis
mutandis,
voor-deverhouding stadplatteland: een chronische onderontwikkeling vanhetplatteland tengunste vande stad is,juist door datgenewat de
plattelandsbevolking inhaar verhouding tenaanzienvan de
staat is,ondenkbaar.
Vrijeproducenten,levend enwerkend ineigen,zelf-gekontroleerde organisatievormen. Bedoeld als eenonmiddellijke typering vandedorpssamenlevingen is eendergelijke omschrijving schromelijk overdreven.Doch pure utopie ishet ookniet.
Want geplaatst binnen eenwereld waar niets 'absoluut'waar
is,washetmaar omdat allesnog inbeweging is,envooral:
geplaatst tegenover een zichontwikkelend staatsapparaat,
bevat zeop z'n minst een relatievewaarheid. Ze typeert de
konditieswelkevoor het staatsapparaat ende te definiëren
ontwikkelingsprocessen alsniet teontkennenrealiteiten gelden.
Demassa's zijnniet zelf als aktieve faktor aanwezig inhet
dagelijks bedrijf dat politiek maakt.Datbetekent niet dat
er eenvacuum is: 'Afrika'vormt hier,doorhet oppervlakkige
karakter vandekolonisering,eenhecht geheel waarbinnen de
staat zichmaar tebewegenheeft.
Het ontwikkelingsproces zaldaardoor dewegmoetenvolgen van
eenverandering die tegelijkertijd eenverrijking vandat
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'Afrika' inhoudt.Daaromkangekonkludeerd worden dater
juist inGuiné-Bissaukansen zijndat de (onder anderedoor
Meister gesignaleerde) tegenstelling tussen 'Afrika'ende
noodzakelijke 'ontwikkeling'opgelostwordt.
Overigensmag niet onvermeld blijvendat ervande zijde
der partijeenaantalpogingen ondernomenworden omdemassa'swél aktiever te laten interveniëren inde definiëring
vande politiek:
Er iseennationale assemblee,welke éénmaalper jaar een
langdurige sessiehoudt enwier ledenhoofdzakelijk vanhet
platteland komen.Hoewel ervoorlopignog eenenormekloof
ligt tussende onmiddellijke problemen inde dorpen (endus
de 'wereld'der gedelegeerden)enerzijds ende specifieke
problemenvan een staat inopbouwanderzijds,ligthier toch
eenmogelijkheid om inde toekomst tothechtenationaaldemokratische strukturen tekomen.
Daarnaastwordt opditmoment eenpoging ondernomen departij-

basisteverbreden: van voornamelijk

oud-strijders

Partij die ook de aktieve mensen omvat die in
van nu belangrijke posten bezetten.

naar een

strukturen

Wat ook uitermate belangrijk lijkt tegaanworden isde
decentralisatie oftewel regionalisatie van zowelplanning als
vaneenbelangrijk deelvandeuitvoerende organenvanhet
staatsapparaat.Dezeregionalisatie iseen sleutelvoorwaarde
(zijhet op zichuiteraard nietvoldoendevoorwaarde)voor
hetkreërenvanmechanismenwaardoor de plattelandsbevolking
de ontwikkelingen sterker kanbeïnvloeden.
5^2^_Volk_en_elite
In 1965werdende toenbevrijde gebiedenbezocht door enkele
journalisten vanhet Italiaanse Unità.Zij typeerdende
strijd vandePAIGC aandehand vandrie centralekenmerken:
L Erwas sprakevaneen gewapende
volksstrijd.

2. De leidende echelons bevonden zich niet buitenslands, doch
direkt achter of inde linies;erwas sprakevaneennietkorrupte,niet vande realiteit vervreemde elite,dienauwe
bandenmet demassa'shad.
3.En tenslottewas daar hethistorischmoment. 'Kongo en
soortgelijke ervaringenwarenniet enkel recent,menwas
zichbinnen departij ook scherpbewust vande implicaties
die erinvervat lagen.Men trokmet anderewoorden ookde
lessen uithethistorischemoment.
Infeite zijndeze drie trekkennog steedskenmerkend.De
omstandigheid dat hetvolk de strijd voerde (zeker indebeslissende fasen)en steundewerkt niet alleen door inde
'historischeplicht'om inde allereersteplaats de landbouw
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teontwikkelen -hetvolk zelfheeft 'nkritische zinen
wapens geërfd.Voorzover hetniet (nogniet?)als aktieve
faktor direkt interveniëert indedefiniëring van de tevolgenkoers,ishetvolk toch alom aanwezig als duidelijke
kracht dieniet overschreden danwel genegeerd kanworden.
De elite ophaarbeurt -wemerkten het aleerder op-kent
eenbelangrijke fractie die de idealenvan de strijd tegen
deopdoemende verleiding van een 'kapitalistische'weg in
stelling blijftbrengen.
En tenslottehet historischmoment.Dekondities waarinmen
verkeert wordenvoortdurend geproblematiseerd. Tekenend is
bijvoorbeeld dat inéénvan devoornaamste diskussiestukken
voor de
konferentie voor 'technici en
werkers' inde landbouw talvankritischekanttekeningenen
evaluaties voorkomenvande agrarische onderontwikkeling in
naburige landen.Wellicht nog tekenender isde al eerdergeschetste rondedanswaarin over elkprojekt enprogramma
fiksehoewel langniet altijd totovereenkomst leidendedebatten gevoerd worden.Ontwikkeling is ietswatnognietvastligt,het isgelukkig nog nietverworden tothet elders alom
aanwezige beeld van 'steedsmeer vanhetzelfde'. Simpelge-

steld: er is nog steeds strijd

gaande.

5<L3^_Tot_slot
Eenkonklusie kan enwil ikniet trekken. Ikhoop dat het
volgende duidelijk isgeworden:
De ontwikkeling vande landbouw zal eenandereweg moeten
volgendandie der simpelevernietiging vanbestaandeproduktievormen,welkedaar niets anders voor indeplaats stelt
dankapitaalverhoudingen die zichophet ritmevan dewereldmarkt bewegen.Voorzover hetkolonialisme ditproces van
vernietiging enopenbreken reeds aanving,maaktehet tevens
duidelijk dat eendegradatievan de landbouwbeoefening en
sociale ontwrichting de gevolgen zijn.Ook dat latereproblemen -de zo typiese onderontwikkelingsproblemen- reeds inde
kiem indatzelfde proces aanwezig zijn.
Eenmin ofmeer pasklaar antwoord opprecies die problematiek
ïserniet. 'Afrika'heeft hettotnu toe steeds tegende ontwikkeling afgelegd,hetgeen -dit even terzijde-ook die 'ontwikkeling'niet bijster tengoedekomt.Mocht er inGuinéBissau een oplossing gekonstrueerd enbereiktworden -wat
niet uitgesloten is-dan zaldit vooral afhangenvan de 'verborgen'klassestrijd die thans gevoerd wordt,en waarin de

verhouding staat-massa's
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doorslaggevend lijkt

te

zijn.

Die strijd isgaande.Het istevroeg omtejuichen envals
om tezwijgen over develemoeilijkheden en teleurstellingen
waarmee zegepaard gaat.Maar ondertussen ishet belangrijk
dat zegaande is,ishetdemoeitewaard erbijbetrokken te
zijnenkunnende lessenwelkewij eroponzebeurt uit zullen trekkenhoe danookvan ergveelbelang zijnvoor de
algemene strijd tegende agrarische onderontwikkeling.
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MARQUETALIA 2

MOÇAMBIQUE: VAN TREKARBEID NAAR
GEMEENSCHAPSDORP
redaktiekoJlektief
MARQUETAL1A1)

l.MOÇAMBIQUE INDE KOLONIALE TIJD
IiI^_Inleiding
Dehuidige grenzenvanMoçambiquekwamen tot stand in I89l na
dekonferentie van Berlijn.Pasnademilitairekampagnes,
diedaarop volgden kanmen sprekenvan een daadwerkelijke
bezetting vanhet grondgebied. De exploitatie neemtverscheidenevormen aan,waarbij opvalt,dat Portugal erniet in
slaagtMoçambique voor zich temonopoliseren.
Portugal isvanhet begin af aaneen zwakkekoloniale macht
geweest.Dit uit zichbijvoorbeeld inhet feit,dat dedwangarbeid tot in I960isblijvenbestaan.DePortugesebourgeoisiewas te zwak ommethetbuitenlands kapitaal op eenvrije
roarktomde arbeid tekunnenkonkurreren.Grote stukken grond
w
erden aanbuitenlandse maatschappijen inconcessie gegeven.
Zokwam infeiteheelMoçambique behalvedehuidige drie zuidelijke provincies enhet dunbevolkte Tete onder Frans,Duits
enEngelskapitaal.
De traditionele landbouwwordtvanafdejaren '90opengebroken.
Depre-koloniale sociaal-ekonomische strukturenwaren gebaseerd op een landbouw-systeem,waarin het eigendomsrecht op
landvolledig gescheidenwasvanhetvruchtgebruik.Het land
hoorde aande gemeenschap als geheel toe-verkoop,nochvere
rvingwasmogelijk- terwijlhetvruchtgebruik aanindividuele ledenvande gemeenschap werd toebedeeld. Inprincipe
hadden alle getrouwdevrouwen gelijke toegang tot land en
hestonden erdus geenklasseverschillen ophet ekonomisch
Niveau.Welwas er eenpolitieke elite van chefsofhoofden,
dieeen schatting oplegde.Voor het overigewaren derelaties•
v
an de gemeenschapsleden gebaseerd op wederkerigheid.
Ue
verschillende ekonomische aktiviteiten diede koloniale
°verheersingmet zichmeebracht,zullende voorwaarden
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waaronder de oorspronkelijke zelfvoorzieningslandbouw bedrevenwerd inbelangrijkemate omvormen. IngrijpenvandePortugese overheid enhetkoloniale bestuur maakthet al in 1891
mogelijk datuitgestrekte gebieden aandeAfrikaansebevolking ontnomen enaanbuitenlandse bedrijven enPortugesekolonisten uitgegevenworden.
In 1901 werd alhet landwaarop geen titel rusttestaatseigendom.Niet gekultiveerd land,per definitie land waarop
deAfrikanen leefden,konworden toegewezen als concessie.De
Afrikaanse bevolkingwas uitgesloten vanhetverkrijgen van
concessies. Zijmochtenper volwassen lidvande familie
slechts tweehektare bezitten,die ieder jaarbebouwd moesten
worden op straffevan confiscatie door de staat.Aangezien
braak eennoodzakelijk onderdeelvande traditionele bodembenuttingswijzewas,kon elk stuk grond vroeger of later onteigend worden. Inde reservatenvoorAfrikanen (sinds 1901
indewet opgenomen)kondendezenhet land alleen inbezit
hebben,individueel eigendomkonnietverkregenworend.Het
hebben endusmoetenbebouwenvan land ontsloeg hen inhet
geheelnietvandeplicht omarbeid te leveren aandePortugesebedrijven,latifundia en indemijnen.De grondroof voltrok zich ineen snel tempo enresulteerde bijvoorbeeld in
het zuiden,waar zichdemeestekolonisten vestigden,inde
situatiedat 2,7%vandebevolking 48%vande grond inhanden
had.Endannog debeste gronden ook.
Behalve de grondroof hadden ook deverplichte loonarbeid en
de dwangarbeid (chibalo)eenontwrichtende werking opdeoorspronkelijke agrarische struktuur,aangezien die zesmaanden
per jaar inbeslag namen.
Debuitenlandse bedrijven bestondenhoofdzakelijk uitplantages,die inhet centrale deelvanMoçambiqueniet alleen
als ekonomische-maar ook alspolitiekemacht,alsvertegenwoordigers vande Portugese regering fungeerden. Zekonden
daarbij zelfstandig dwangarbeiders ronselen,rechtspreken,
grond toewijzen enzovoort.Afrikanenkonden opde grond van
de concessies leven,opvoorwaarde dat zeexportgewassen verbouwden. In 1926werd depolitiek van 'zoneof influence'
ingevoerd. Iedere zonewerd gespecialiseerd inde produktie
van eenbepaald gewasvoor de export en iedereAfrikaanse
familiemoest eenbepaaldehoeveelheid van dit gewasverbouwen.Allesmoest aaneenhandelsmaatschappij tegenvaste
prijzen verkochtworden.Konmenhet quotum nietvullen,dan
werdendebetrokkenen 'werkloos'verklaard door de regering
engedwongen trekarbeiders teworden ineen ander gebied.Of
menwerd vanhet landnaar dereservaten verbannen. Inde
praktijk kregen deboeren ook systematisch teweinig land om
het quotum tekunnenvullen zonder devoedselproduktie te
latenvallen.Het resultaat was indejarenveertighongers118

nood indekatoengebieden.
DeAfrikanen indereservatenwerden opeenvergelijkbare
manier behandeld. Zijmoesten zesmaandenper jaar loonarbeid
verrichten enkondenhier alleen onderuitkomen als zeexact
dezelfde quota exportgewassen verbouwden als inde concessiegebieden.Het enige alternatief was 'vrijwillig' loonarbeider
teworden.Zijdiede zesmaandennietvolkregenwerdengeronseld als chibalo arbeiders,die alleenwat etenenonderdakkregen.Alshulpkrachten bijdehandhaving vandit gewelddadige systeem kozendePortugezen ledenvande plaatselijke
elites.De chefsmoesten debelasting innen,dwangarbeiders
aanwijzen endeopenbare ordehandhavenmetbehulpvan deinlandsepolitie.Zijwerden soms tot feodalepotentaatjes met
land dat door dwangarbeiders werd bewerkt.
Inhet zuidenwerden intoenemendematewerkkrachten geronseldvoor de Zuidafrikaansemijnen.Dezeorganiseerdenhun
wervingsaktiviteiten steeds beter enkondenbovendienveelhogere lonenbetalen dan inMoçambiquegewoonwas.Tenslotte
sloot Portugal een overeenkomst met deZuidafrikaanse ronselorganisatieWenela,waarinwerd afgesproken dangeenmijnwerkers zoudenworden geronseld boven de 22ebreedtegraad en
waarin eenvoor Portugal gunstigebetalingsregeling ingoud
werd overeengekomen. De grensvan 22gradenwashet front in
destrijd omarbeidskrachten tussende groteplantages inhet
centrumvanhet land endemijnenvanZuid-Afrika.
De immigratie vankolonisten,meest landlozeboerenuitPortugal,bracht devorming vangrootgrondbezit,datop^half
feodalewijzeviadeelbouw enherendiensenwerd geëxplioteerd.De grootgrondbezitters gingen later eenrol spelenals
Plattelandswinkeliers. Dezenwerdenbelangrijk toen inde
veertiger jaren een groter deelvandeproduktie uitdekleinlandbouwverhandeld gingworden,door de invoering vande
verplichte kultures.Bovendienverhandelden zijdeoverschottenuit de zelfvoorzieningslandbouw, die indegroeiendebehoeftenvandekrottenwijken vande stedenmoestenvoorzien.
Inhet zuiden ontwikkelde LourençoMarques zich toteenbelangrijke doorvoerhaven voor Zuid-Afrika,bovendienwashet
e
en toeristisch eneenbestuurscentrum. Veelkolonisten vestigdener zich eninhunbehoeftenaanvoedingsmiddelen werd
voorzien doorkleine enmiddelgrote bedrijven inhandenvan
kolonisten indehuidige provinciesMaputo enGaza.Dekolonistenbedrijven werkten evenals deplantagesmet dwangarbeid
voor zover erwerkkrachten tevindenwaren.
Een soortgelijke ontwikkeling deed zichvoor inhet centrum •
waar Beira tot een zeerbelangrijke doorvoerhaven voorRhodesiaenZambiawerd,enwaar grote aantallen arbeiders in
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Rhodesie,Malawi etc.gingenwerken.
Toen inde jarenveertig een textielindustrie vande grond
kwam inPortugal,werd inMoçambiquede gedwongen verbouw
vankatoen ingevoerd,naast andere gedwongenkultures:cashew,
rijst, tabak,etc.Ditwerd vooral belangrijk inhetnoorden,
waar plantagelandbouw,kolonistenbedrijven entrekarbeid nog
niet zosterk ontwikkeldwaren.
Samenvattend kunnenwe zegggendaterdoor grondroof,invoeringvanbelastingen,verplichte loonarbeid endwangarbeid
endoor deverplichtekulturesweinig overblijft vandeoorspronkelijke landbouw.Hetvolgendebeeld isdanontstaan:
a.Deplantages:grootschalige bedrijvenmet eenmonokultuur
van exportgewassen.Hetwarenvooral niet-Portugese bedrijven;
zijwaren sterk afhankelijk van loonarbeid op geregelde of
seizoensbasis envandwangarbeid.Devoornaamste produkten
waren: suiker, thee,kopra ensisal.Zewarenvooral gelegen
indeZambezi-vallei.
b.De latifundia: grootschalige bezittingenmet gedeeltelijk
produktie voor de eigenaar envoor een ander deel produktie
vandeboeren,meestal produktie vanhandelsgewassen. Ze
waren afhankelijk vanextraktie van arbeid endiensten envan
de chibalo.Zedroegen invergelijkingmethun grootte
weinig bij totdeproduktie,afgezienvandedelendie door
deboerenvoor zichzelf bebouwdwerden.Enkele,vooral die in
het zuiden,moderniseerden engingen producerenvoor deinternemarkt,maar inhet algemeenwas ernauwelijks een ontwikkeling van de produktiekrachten.
Dehandelarenwarenvoornamelijk afkomstig van de latifundia.
Zijvormden alshetwaren een aparte laag,deruralehandelsbourgeoisie,dieophaar beurtweer afhankelijk was vanhet
bankkapitaal voorvoorschotten (vooralniet-Portugees kapitaal).
c.Demiddelgrote enkleinekolonistenbedrijven. Deze bedrijvenwaren afhankelijk vandearbeid vande kolonistenfamilies
zelf envande loonarbeid ende chibalo vandeAfrikaanse
boeren. Zijproduceerdenvooral voor de internemarkt.
d.Deboerenklasse,die enerzijdshaarvoedselgewassenverbouwde enindemarktekonomie geïntegreerd wasviahaararbeid opplantage-landbouwbedrijven en indemijnen enals
verbouwers vandehandelsgewassen. Zij leverde produktenvoor
de export (cashew,katoen)envoorde internemarkt(mais).
Deboerenklasse kunnenwe eigenlijk niet als eenhomogeen
geheel beschouwen,omdat ereen zekere differentiatieheeft
plaatsgevonden.Veel gegevens zijnhierniet over.Volgens
eenrecentonderzoek inInhambe zijnde introduktie vande
geld-ekonomie endegrondroof devoornaamste oorzakenvanhet
differentiatieproces.
120

Door de invoering vanhutbelasting endoorhet feit dat de
bruidsschat ingeld geheven gingworden,moesten steedsmeer
mensen geld gaanverdienen indemijnen.De grondroof ende
desintegratie vande traditionele grondbezitsverhoudingen
doenverschillen inbedrijfsgrootteontstaan.De landbouw
leverde danvaaknietmeer genoeg opomhetgezin in leven
tehouden.Alleen inkomsten uit ambachtelijke nevenberoepen
enmijnarbeidkondenhetdannogmogelijkmakenom ooitweer
uit de schulden tekomen. Inhoeverremen er inslaagde aan
voldoende geld tekomen,bepaalde ookdemogelijkheid om
cashewof cocospalmen tekunnenkopen enop diemanier toch
vande landbouw tekunnen leven.
Indeperiodekortvóór debevrijdingwordt insommigegebiedendedifferentiatie nog versterkt doordat de regering technische en financiële steungaatverlenen aandekleine enmiddelgrote bedrijven (2-20hektare). Daarin zagmen eenmogelijkheid debevrijdingsstrijd af teremmen.De steundiebestond uit ontwikkelingsprojekten, irrigatie enmechanisatie
was aanvankelijk gericht opdePortugezen indeze sektor,
maar later ook op deAfrikaanse bevolking, zijhet inmindere
mate.
In 1975,zoalswe inonderstaande tabel zien,is tenslotte
eenklassiek patroonvanongelijke grondverdeling ontstaan.
Dehelft vanhetbebouwde oppervlakt is inhandenvan een
klein aantalgrotebedrijven.De anderehelftwasweerverdeeld overdekleine enmiddelgrote bedrijven ende zeer
kleine familie-bedrijfjes.
tabel 1:Verdeling vande landbouwgrond in 1975
produktie-eenheden
grootte

aantal

totale oppervlakte
%

kleiner dan 2ha. 1.258.000 76,2
van2 tot 20ha.
390.000 23,6
groterdan 20ha.
4.089 0,2
totaal

1.652.089 100,0

hektares

%

1.184.000 23,7
1.315.000 26,A
2.485.000 49,9
4.984.000 100,0

Dekleine familiebedrijfjeswerkten zonderkredietfaciliteiten,op arme grond enopeen laag technologisch niveau (alles
metdehak).Zijwaren zeer afhankelijk vandeplattelandswinkeliers,diehetmonopolie vanhandel en transport inde
omgeving hadden.
Dekleine enmiddelgrote bedrijfjes vindtmen inalleprovinc e s , maarvooral inhet zuiden indeLimpopo-vallei en inde
noordelijke provincies.
Inde 'coloratos'gebieden,dievoor Portugese immigranten
werdengereserveerd, legdemen irrigatiewerken enwegenaan,
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sektoren isverdeeld:
zelfvoorzieningslandbouw
60%.
verkochte overschotten enverplichtekultures 26%
plantagelandbouw
2%
kolonistenbedrijven
12%
100%

^j

Hieruitblijkt datde traditionele landbouwveruit debelangrijksteproduktievorm isgebleven.Hij iswel sterkveranderd
door de invoeringvandeverplichtekultures,waarvan inhet
noordendekatoenhetbelangrijkstewas.Aan denationale
landbouwproduktie draagtde traditionele sektor inhetnoorden 67%vande cassave bij, 56%vandepinda's,67%vande
cashewen 38%vandekatoen.De cassave ishoofdzakelijk voor
de zelfvoorziening,hetoverschotvandepinda'swordtverkochtvoorkonsumptie inde stedenendecashewendekatoen
zijnbelangrijke exportprodukten.Vandezeproduktie neemt
deprovincie Nampulaongeveer drie-kwart voor zijnrekening,
CaboDelgado enNiassa zijndunbevolkt.
Voordekleine boer iser altijd eenduidelijk onderscheid
geweest tussendeverplichtekultures endegewassenbestemd
voor deeigenkonsumptie,waarvandan eventueel een overschot
werd verkocht.OokvoordePortugezenbestond dit onderscheid.
Zijwarenerabsoluurniet ingeïnterresseerdhoedeboer
zichmet zijn landbouw in levenhield.Welpleegden zijn
voortdurend roofbouw opde zelfvoorzieningslandbouw doorde
verplichtekultures.De inkomstenvandeboer uitdeverkoop
vandeverplichtekultures leverdeop geen stukkennavoldoende opomvan televen.Hijmoest immersook hutbelasting
betalen,kleding,werktuigen endergelijke kopen.Hijmoest
ook zijneigenvoedselverbouwen.Ditwerd uiteraardbemoeilijkt door denoodzaak omarbeid engrond aankatoen en cashew tebesteden.We ziendanookeenverschuivingvandeverbouwvanmais en sorgumnaar cassave,datminder arbeid
vraagt enmet arme grond genoegenneemt.
Wemoeten aannemen,dat grote aantallenmannenhetkolonialisme ontvluchtten engingenwerken inMalawi,Tanzaniaof
nogverderweg.Over aantallen en consequentie voorde landbouwwetenwe echterniets.
Dekolonistenbedrijven,die inhetnoorden gevestigd waren
produceerdenwaarschijnlijk hoofdzakelijk groentenvoor de
steden:mais,rijst enanderevoedingsgewassen enwatvlees.
Debedrijvenwarenhoofdzakelijk inNampula gevestigd.
Bovendienwerden er indeprovincies Niassa enCabo Delgado
enigekolonaten ingericht:stukkenbetere grondwerden van
Moçambiquanenafgenomen,omgeploegd enbezet door Portugese
landlozeboeren.Men zag zealseenwapen tegendevoortgang
vandebevrijdingsstrijd. Dekolonistenkregen ookhulp inde
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vormvankredieten,voorlichtingetc.

Èê5iai_§2£§I§i_^a2i£Ëj._iÊ£êi
Hetmiddenvanhet land produceert ongeveer evenveel alshet
noorden (43%vandenationale landbouwproduktie),waarvan
echter eengroterdeelwordtverhandeld:
zelfvoorzieningslandbouw
52%. ,.„
verkochte overschotten enverplichtekultures 9%
plantagelandbouw
27%
kolonistenbedrijven
12%
100%
Deplantagelandbouwheeft zichvooralontwikkeld inditdeel
vanhet land.Het zijnhoofdzakelijk enigebuitenlandsemaatschappijen,die zich toeleggenopdeverbouwenexportvan
suiker, thee,copra,sisal.Hoewel zehoofdzakelijk gevestigs zijnindeprovincies ZambeziaenSofala ishetmogelijk
dat zeook arbeidersbetrokken uitTeteenManica.Deplantageswerktenopeen laag technologischniveauenmet zeer
lage lonen.
Hetwas beslistnietmogelijkvoor eenplantage-arbeider om
zijngezinvan zijnsalaris teonderhouden.Via allerlei
manipulaties slaagdendeplantages er inomhem metnietsof
bijnanietsnaarhuis te latengaan.Datbetekent dat.de
reproduktievande arbeidskrachtvandeplantages alleen
mogelijkwas dankzijde zelfvoorzieningslandbouw.
Infeite onttrokken zijvoortdurend meerwaarde aandezelfvoorzieningslandbouwviagoedkope,veelal gedwongenarbeidskracht.
Ondanks deplantageswerdendegedwongenkultures tochnog
ergbelangrijk.De traditionele sektordroeghier 28%van
denationalekatoenoogstbij.
Hoewel zich indeprovincie Zambeziaooknog veelkolonisten
vestigden,onder andereveelveeboeren,bleef deplantagelandbouwhier evenals inSofalaoverheersend.De provincies
Tete enManicavertoondeneen anderbeeld. InManicabestonden
al langer aardigwat kolonistenbedrijven,die groenten,aardappels,vlees,houtencitrusvruchtenproduceerdenvoorde
voorzieningvande stedenBeiraenMaputo envoordeexport.
Bovendienwerktenveelbewoners indeRhodesischemijnenen
landbouwbedrijven en zelfs alshuisbediende.
Ookvanuit Tetegingenveelbewoners inMalawi enRhodesië
werken.Aanzienlijke aantallenkolonistenvestigden zichde
laatste jarenvóórdeonafhankelijkheid ineengebied,dat
grenst aanMalawi.Zijproduceerdenhoofdzakelijk groenten,
aardappelsmais envlees.Naar de invloed vandevestiging
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vankolonisten envande trekarbeid indeze twee provincies
isnognietveelonderzoek verricht.Dezezalzeker groot zijn
geweest.Begin 1970schattemenhet aantalMoçambiquaanse
arbeiders inRhodesia op ruim 80.000.Dat is vergelijkbaar
methet aantal datvanuit Zuid-Moçambiquenaar Zuid-Afrika
trok,daarvanwetenwedat de invloed zeer grootwas.
Deboerenwerdenvia chibalo gedwongen omopde plantages
tewerken opvoorhen zeer ongunstige voorwaarden.Hierdoor
ontstond ervoorhetplantagekapitaal geennoodzaakmeer om
deproduktiviteit teverhogen door invoer vanmoderne technologie.Het chibalo-systeembetekendedusopdenduur eenachterstand intechnologie.
Nade fascistische coup van 1926 inPortugal gingdePortugesebourgeoisie meer voorwaarden scheppen omMoçambiquenaar
haar eigenbehoeften om tevormen.Deverplichteverbouw van
katoen door deboerenvoor de groeiende textielindustrie in
Portugalwerd ingevoerd,evenals deverplichte verbouwvan
anderehandelsgewassen.Ditbotstemet debelangen-vande
plantagemaatschappijen,die afhankelijkwarenvanhet chibalo-systeem.
Deze tweeslachtigheid konblijven gestaan,omdatde koloniale
staat anderzijdskonprofiterenvandeplantages doorbelastingheffing endoordat deprodukten tegeneenprijs,diever
beneden dewereldmarktprijs lag,aanPortugalmoestenworden
geleverd.
1^^4^_Het_zuiden£_De_arbeidsreserve_voor_de_Zuidafrikaanse
5}iiük2üïliSaüË£Eiêi_2e££ovincies_InhambeA Gaza enMap_uto.
Demiddelgrote enkleine settlers voorzien indevoedselbehoeftevande steden,envormenhetbelangrijkste aspekt in
deekonomische struktuurvanhet zuiden.Zijproducerengewassen alsrijst,aardappelen,tarwe,veel groente en fruit
endierlijke produkten.
Er isweinig buitenlands kapitaal.Deboerenproduktie bestaat
voornamelijk uit zelfvoorzieningslandbouweneenvrij klein
deelvermarkte output.Hunvoornaamste handelsgewassen zijn
cashewen surplussenvanmais enaardnotenvoor de arme stedelijkebevolking. Ookvoorhet zuiden geldt dat er allerlei
verschillen zijn tussen regio's.Maar inhet algemeenkan de
produktiestruktuur alsvolgtworden ingevuld:
Met 17%vandenationale landbouwproduktie ishet zuidende
minstbelangrijke vandedrie onderscheiden regio's.Ongeveer
dehelft vande produktiewordtverhandeld,
zelfvoorzieningslandbouw
49/L ,.__
verkochte overschotten enverplichtekultures 10%
plantagelandbouw
2%
kolonistenbedrijven
39%

De ontwikkeling vanhet zuiden vanMoçambique is sterkbepaald doordenabijheid van de Zuidafrikaanse mijnen ende
ekonomische ontwikkeling vanhet noorden vanZuid-Afrika in
het algemeen.
Het voor de landbouwmeest ingrijpende aspekt hiervanwas
de trekarbeid.De trekarbeid vanMoçambiquaanse arbeiders
inZuid-Afrika dateert alvanuit devorige eenw.Er zijn
verschillende oorzakenvoor aan tegeven:
- deboerkreeg hutbelasting opgelegd enmoest dus opde één
ofanderemanier aan geld komen,
- hijhad bovendien geldnodig omkleding,gereedschappen of
werktuigen etc.tekopen,
- devlucht voor de dwangarbeid,
- een tekort aan landbouwgrond,omdat steedsmeer kolonisten
steeds debetere gronden inbeslag namen.
Deplantagelandbouw ontwikkelde zichnauwelijks,ondanks
goedemogelijkheden daartoe langs deLimpopo en in andere
dalen.De plantages konden geen loonbetalen,dat vergelijkbaarwasmet dat vandemijnen.Terwijl dat slechts0,29 Rand
gemiddeld was in 1949en 1,10 Rand in 1973 (perdag).Ook
konden zebij de Portugese staatniet gedaankrijgen,dathet
ronselen vanmijnarbeiders verboden zouworden.Deze ontving
grote inkomsten viahet aande staatsbank ingoud uitbetaalde
salarisvan demijnwerkers enviade gegarandeerdeverscheping van goederenviadehavenvanLourençoMarques.Hierover
bestonden overeenkomstenmet de Zuidafrikaanse overheid en
met de ronselorganisaties.
Dekolonistenbedrijvenkamptenmet dezelfdemoeilijkheid. Zij
moesten hethoofdzakelijk doenmet de arbeid vanvrouwen en
kinderen envandemannen,die afgekeurd waren voor demijnen.
Enhetkostenog heelwat kapriolen omdeze ophetbedrijf te
krijgen.
InInhambe lagenvrijwel geenbedrijven vanbetekenis.
InGazaproduceerden dekolonisten vooral rijst inenige
voorhen ingerichte irrigatiegebieden. Debedrijven inMaputo
produceerden vooral groenten,aardappelen en fruit'.Evenals
de rijstwas dezevoor dekolonisten inde stadMaputobestemd.
Een groepbedrijven,diewe nog niet genoemd hebbenendie in
de staatjes nietwerd opgenomenwegens gebrek aan gegevens
isdie vandeveebedrijven.Vooral inhet zuidenwaren deze
belangrijk.
De 39%isdus een te lage schatting (voordekolonistenbedrijven).
Vermoedelijk door dedrukvanhet gebrek aan arbeidskrachten
warendebedrijven inhet zuiden sterker gemechaniseerd dan*
inandere delenvanhet land.
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2.DEONAFHANKELIJKHEID ENDEKRISIS VAN DE KOLONIALE
LANDBOUWEKONOMIE
Nade coupvan 25 april inPortugal probeerde dekoloniale
bourgeoisie vanMoçambiquehaar belangenveilig te stellen
via eenneokoloniale oplossing a laRhodesië.De coup in
Moçambique mislukte endaarna desintegreerde dekoloniale
bourgeoisie snel.HetFRELLMOwas door dekoloniale propaganda altijd afgeschilderd alseenbende terroristen,die alle
wandaden bedreef,diemen inLissabonkonbedenken. Bovendien
waren erin 1975heelwatkolonialen,die vreesden,dat ze
het tebonthadden gemaakt endie zichnietveilig voelden
zonder debescherming van dekolonialemacht.
Eendirekt gevolgwas,dathetmerendeel vandeplattelandswinkeliers wegvluchttemetmeenemen van de ophet platteland
schaarse transportmiddelen: dehandelsstruktuur stortte volledig ineen.De overschotten uitde zelfvoorzieningslandbouw
werdennietmeer opgekocht enals eenboer eral-inslaagde
wat teverkopen,dankonhij toch geen zeep,suiker,zoutof
kledingkopen.Datwas ook geen stimulans omhet volgende
jaarweer handelsgewassen aan teplanten.De gevolgenwaren:
een groot tekort aanpinda's,mais, rijst,bonen endergelijke inde steden eneenveelkleinere export vankatoen en
cashew.Erwaren dusmeer importennodig endaar tegenover
stondenminder exporten.Maatregelen terverbetering van deze
situatie hebben lang op zich latenwachten. Pas in 1979werd
vanoverheidswege eenbegin gemaaktmet eennieuwehandelsstruktuurvoor landbouwprodukten.
Een andere groep dievoor eengroot deel zo snelmogelijkwegvluchttewerd gevormd doorde eigenaars vankolonistenbedrijven. Zijprobeerden uiteraard zoveelmogelijk vanhunkapitaalmee tenemen.Veel veewerd geslacht of de grens overgesmokkeld naar Rhodesië en Zuid-Afrika.Ook transportmiddelen enmachineswerdenweggevoerd. Bovendienwerd er uit
rancunenogal watvernield.Omdat dekolonisten veelmet
dwangarbeiders envrouwen enkinderen hadden gewerkt,ontbrak
een stabiele kernvan arbeiders die deproduktie voort had
kunnen zetten.Grote tekorten aanvlees,melk,groenten,
aardappelen en rijst,inhet algemeendus de voedingsmiddelen
voorhet rijkere deelvande stedenwarenhet gevolg,en
bovendien eenkleinere export vankatoen en citrus.Gedeeltelijk zijndezebedrijven door de arbeiders omgezet inkoöperaties,maar demeeste zijnonder beheer van de staat gekomen.
Eengroot deel vandeplantages bleefnade onafhankelijkheid
inproduktie.De buitenlandse eigenaars haddenmeer mogelijkhedendandePortugesekolonisten omhunkapitaal het land
uit tekrijgen en zagen zichniet genoodzaakt halsoverkop
weg tevluchten. Zewoonden niet inMoçambique.Veel hoger en
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middelbaargeschoold personeelvertrokwel zo snelmogelijk,
wat debedrijvennatuurlijk niet tengoedekwam.Via frauduleuzehandelspraktijken kreegmen grote sommen geld naar het
buitenland, terwijlleningenbijMoçambiquaanse bankenwerden
gevraagd omhetbedrijf draaiende tekunnenhouden. Intussen
werd het noodzakelijke onderhoud nietmeer gedaan,nieuwe
onderdelenwerdennietmeer gekocht,erwerden geennieuwe
technicimeer aangetrokken ofopgeleid. ZoheeftdeMoçambiquaanse staatheelwat grotebedrijven overgenomen,die zowel
financieelals technische geruïneerd waren.
De toeleverings-enservicebedrijven waarhetmeerontwikkelde deelvande landbouwvan afhankelijk was,zoals importendistributiefirma'svoor zaden,chemicaliën,machine-onderdelen etc.opereerden voor eenbelangrijk deelvanuit ZuidAfrika. Zijhielden veelal op te funktioneren inMocambique.
Bovendienwaren erproblemen door gebrek aandeskundig personeel,doorbureaukratisme bij de overheidskontrole van de
import en tengevolge vande levering vanondeugdelijkmateriaaldoor sommigebuitenlandse firma's.Nog steeds iser een
grote afhankelijkheid vande Zuid-Afrikaanse handelsfirma's
en agentschappen,maar geleidelijk aanbegint dehandel en
distributie van zadenen chemicaliënweer georganiseerd te
verlopen opbasisvan enkelegrotere genationaliseerde firma's.
Dit alles leidde er toe,dat in 1975bijna drie-kwart vande
totale output subsistance-produktie was geworden.
Indevolgende tabelvattenwe devoornaamste breekpunten in
deproduktie tussen 1973en 1975samen:
tabel 2:Verandering inproduktie 1973/75metprijzenvan 1973
totale produktie van gewassen
-13%
subsistence produktie
+12%
vermarkte produktie
-43 %
waarvanboerenproduktie
-60%
plantagegewassen
-16 %
settlers/latifundia gewassen -54%
De ontwikkeling vande landbouw inhet zuidenvanMocambique
isaltijd sterkbeïnvloed door denabijheid vandeZuidafrikaansemijnen ende trekarbeid,die dat totgevolg had.De
laatste jarenvóór demachtsovername gingen er jaarlijks zo'n
70.000Moçambiquaansemijnwerkers eenkontrakt aan indeze
mijnen. In 1975 liep dat aantal plotseling op tot 100.000,
omdatMalawi onverwachts de recrutering vanmijnwerkers voor
Zuid-Afrikahad stopgezet.Het tekort datdaardoor ontstond
werd grotendeels aangevuld metMoçambiquanen.
InZuid-Afrika zelfwaren echter intussen ontwikkelingen op
gang gekomen,dieeenvermindering vanhet aantal te impor-
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terenarbeidersnoodzakelijkmaakten.Daardoorwerdna1975
derecruteringdrastischverminderd totcirca30.000perjaar.
Deverwachting is,datditaantalverderzalverminderen.Een
gevolgiseengrotewerkloosheid indedriezuidelijkeprocincies,dieindeplaatsisgekomenvanhettekortaanarbeidskrachtenindekolonialetijd.
DeoorloginRhodesiëheeftMoçambiquegroteschadetoegebracht.DehavenvanBeirahadeenbelangrijkefunktieals
doorvoerhavenvoorRhodesië,ZambiaeneendeelvanZaïre.
Doordesluitingvandegrensinverbandmetdeuitvoering
vandeVN-resolutiemetbetrekkingtotdeboycotvanRhodesië
werddezefunktielamgelegd,wateenenormewerkloosheidveroorzaakte.Daarkwamenallearbeidersbij,dievroegerinde
mijnen,delandbouwofalshuisbediendeninRhodesiëwerkten
(totaalin1974zo'n80.000).
Delandbouwwerddirektgetroffendoordevoortdurendeaanvallen,waardoorveelwegenenspoorwegenpraktischwaren
geslotenenradio-entelefoonverbindingenvoortdurendwerden
gesaboteeerd.Veellandbouwbedrijvenkwamenvrijwelstilte
liggen,omdatzeteonveiliggelegenwarenofomdatlandbouwmachinesenopstallenwarengebombardeerd.Bovendienbestond
ervóórdesluitingvandegrenseenzekereafhankelijkheid
vandeleveringdoorRhodesiëvanzadenendergelijke.Hoewel
hetMoçambiquaanselegerwelsteedsbeteropgewassenwerd
tegendeRhodesischeinvallen,werdheteindevandeoorlog
endeopeningvandegrenstochalseengeweldigeopluchting
ervaren.
3.TRANSFORMATIEVANDELANDBOUWNADEMACHTSOVERNAME
3^]^_Algemeen
Zoalsinhetvoorgaandeduidelijkgewordenis,kampteMoçambiquenadebevrijdingmetenormeekonomischeproblemen.Een
betalingsbalanstekortvan279miljoenUS$in1977;eenimportbehoefte,dietussen1975en1977van295tot489miljoen
US$steeg,terwijldeexportendaaldeneninkomenuitgastarbeidsterkachteruitging;ineenstortingvandelandbouwekonomiemetdesastreuzegevolgenvoordevoedselvoorziening
enwerkgelgenheid;hetverdwijnenvantechnischgeschoold
personeel;groteaantallenvluchtelingenuitdeRhodesische
grensgebiedenenterugkerendevluchtelingenuitdebuurlanden;
endaarbovenopkwamendannogeensdeenormeoverstromingen
indeLimpopoenZambezivalleien.
Tegendezeachtergrondvanekonomischeontwrichtingenpermanentemilitaireonzekerheidmoetenwehetvoorzichtigeen
geleidelijkeopbouw-beleidvanhetFRELIMOnademachtsovernamezien.

Moçarabiqueisoverwegendeenagrarisch land: zo'n tachtig
procent vandebevolking leeftnog steedsvande landbouw.
Deze situatie zienweweerspiegeld inde beleidsvoornemens
tenaanzienvande ekonomie ophet derdeFRELIMO kongres ('77),
Het FRELIMO gaat ervanuit,dat inekonomische zineen
verbetering vande levensomstandigheden vandebevolking
alleenmogelijk isviaeendrastische verhoging vandeagrarische produktie.De ontwikkelingspolitiek vanMoçambique
isgericht opde opbouwvaneen socialistische samenleving,
dieop de lange termijnmoet leiden tot eenop zichzelf
gerichte ontwikkeling waarin landbouw, investeringsgoederenindustrie enmassakomsumptiegoederen-industrieevenwichtig op
elkaar afgestemd zijn.Indehuidige fase,waarin de uit de
koloniale periode stammende problemen opgelostmoetenworden,
zietmen de landbouw alsdebasis voorde ontwikkeling vande
produktiekrachten. Daarbijmoet de industrie een 'dynamiserende enbepalende' rol spelen.Daaronder verstaatmendat de
industrie indienst vande landbouw staat,hetzij voor deverwerking van landbouwprodukten,hetzij voor levering van landbouwwerktuigen.
De landbouwkrijgt ineerste instantie driebelangrijke funkties tevervullen:
1.Voorzien indevoedselbehoefteophetplatteland en inde
steden.Vóór 1980moethet landweer zelfvoorzienend worden
wat voedselproduktie betreft enmoetendehuidige omvangrijke
voedselimporten sterk teruggedrongenworden.Tevens streeft
mennaar diversifikatie vandeproduktie,zodatdevoedingstoestand van debevolking ookkwalitatief kanverbeteren.
2.Levering vanvoldoende grondstoffen voorde verwerkende
industrie:met name oliën envetten,cashew,tomatenenkatoen.
3.Levering vandeviezen,doordevoor de export bestemde
produktieweer ophet oorspronkelijke peil tebrengen.
Devoor eenonafhankelijke ontwikkeling noodzakelijke opbouw
vanbepaalde centrale investeringsgoederen-industrieën is
naar een tweede faseverschoven.Hethuidige industriëlepotentieelwordt afgestemd opdebehoeften vande landbouwproduktie.Gunstig voorMoçambique isdaarbij,dat twee-derde
vandeverwerkende industrie alvoor de internemarktproduceerde,waardoor engeïntegreerde ontwikkeling van landbouw
en industriemakkelijkerwordt.Bijditprocesheeft de uitbreiding vande input-industriegericht opproduktiviteitsstijging vande landbouw eensterkenadruk.
Erwordt eencentraal geleide planekonomie opgebouwd,waarbijprivé-bedrijven (binnen-enbuitenlands kapitaal) zich
aandedoor departijbepaalde prioriteitenmoetenaanpassen".
De lijn,die inde eerstbevrijde gebieden gevolgd werd,moet
doorgezetwordenvoorhethele land.Demokratisering vande
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werkomgeving,debevolking moet gezamenlijk proberenmet de
aanwezigemiddelen zijnproblemen op te lossen.
Kort nade onafhankelijkheid isalle grond genationaliseerd.
Vrij gebruiksrecht hebben allekollektieve produktievormen,
pre-koöperaties,koöperaties en staatsbedrijven endekleine
op familie-arbeid gebaseerdebedrijfjes.Privë-bedrijven
houden recht op de grond, zolang dezedaadwerkelijk bebouwd
wordt 'inovereenstemming met debelangenvanhet Moçambiquaanse volk'. Zijbetalen grondbelasting.
Deproduktie moet zógeorganiseerd worden,dat allevormenvan
vanuitbuiting uitgeschakeld worden.Datbetekent depolitiekemobilisatie vandebevolking inhet kader vanpartij- en
massa-organisaties omontwrichte en afhankelijke strukturen
af tebreken ende geblokkeerde produktiekrachten los te
maken.Voor de landbouw-sektorbetekent dat het motiveren
vanmensenvoor dekollektieve produktie,voor de opbouw van
koöperaties en staatsbedrijven inhet kader vande aldeias
comunais (gemeenschapsdorpen).
Dat eendergelijke mobilisatie nietmoeiteloos verloopt is
niet verwonderlijk. Het platteland werd verspreid bewoond,
omdat debevolking zich zoveelmogelijk aande Portugese
overheersing trachtte teonttrekken.Daardoorwaren demensen
moeilijk bereikbaar,niet alleenvoor de afzetvan produkten
endevoorziening inde eerste levensbehoeften,maar ook voor
voorlichting,medische zorg,onderwijs etc.
Debevolking was op geen enkelewijze georganiseerd,omdat
pogingen daartoe altijd methardehand dekop ingedruktwaren.
^i^^Gemeenschaijsdorgenenkoögeraties
Het zwaartepunt vande transformatie vande landbouw ligtop
het stichtenvan gemeenschapsdorpen. Net als indebevrijde
gebieden zalhiermee demobilisatie vandebevolking om tot
kollektieve produktie tekomenondersteund moetenworden.
Hoeksteenvande gemeenschapsdorpen was de demokratische beslissingsstruktuur endeverantwoordelijkheid vanhet individu.Deproduktie-struktuur van zelfvoorziening en vertrouwen
op eigenkracht verzekerde hetFRELIMO vanvoedsel voor haar
gevechtseenheden.Hetwas zelfsmogelijk een surplus voor de
export teproduceren.
Deze ervaringmet demobilisatie vandeboerenklasse leidde
tothet overwinnenvan traditionele enkoloniale produktieverhoudingen.Zespeelt indehuidige nationale kampagne tot
herstrukturering vanhet leven ophet platteland een centrale
rol.Hoewel denoordelijke provincies totde armstenvanhet
landbehoorden,hebbende ontwikkelingenhier hun sukses
bewezen als alternatief inde strijd tegendekoloniale uitbuitingsverhoudingen. De essentie van deze strijd was de

prioriteit vanverandering vandeproduktieverhoudingenboven
eendirekteproduktiviteitsstijging.
De gemeenschapsdorpen moeten de ruimtelijke struktuur radikaal
veranderen,om zode tegenstelling van stad enplatteland op
teheffen.Door de gespreide vestiging van aldeias comunais
beoogtmen een gedecentraliseerde ontwikkeling van landbouw
endeermee verbonden industrie,waardoor de alliantie tussen
arbeiders enboerendaadwerkelijk vormkankrijgen.Devestiging vandiensten inde aldeias comunaismoet de stad op het
platteland brengen.
Bij demobilisatiekampagnes voor vestiging vannieuweof
uitbreiding vanbestaande gemeenschapsdorpen staatvrijwillige toetreding centraal.Menwil de verspreid levendebevolking bijeenbrengen investigingsstrukturen die aangepast zijn
aandemogelijkheden watbetreft bodemgeschiktheid,waterhuishouding en transport-enhandelssysteem. Ondankshet feit,
dat hetFRELIMO dezepolitiek als een lange termijn-strategie
beschouwt,moesten er tochveel vestigingsprogramma's inderhaast uit de grond gestamptworden.De versterkte dorpen,
erfenis vanhetkoloniale verleden,moesten snel een nieuwe
bestaansbasis krijgen endevelevluchtelingen uitdeoverstromingsgebieden,uitdeRhodesische grens-gebieden ende
terugkerendevluchtelingen uitdebuurlandenmoesten ergens
ondergebrachtworden.Veelvande gemeenschapsdorpen zijndus
niet op eigen initiatief tot stand gekomen,zodat dekollektievevestigingen tegen dewens vanhet FRELIMO in achteraf
opgebouwd moestenworden.De gemeenschapsdorpen zijninfrastrukturele eenheden die zowelkoöperaties alsstaatsbedrijvenomvatten.Hoewel hethoofddoel deverandering vande traditionele landbouwsektor totkoöperaties is,moeten ook de
kolonialebedrijven,omgevormd tot staatsbedrijven,een
plaats indeze struktuurkrijgen.
Dekoöperatieve bedrijven,die aandeAC's verbonden zijn
makenhetmogelijk de landbouw op eenhoger peil tebrengen,
zonder het ontstaan vangrote,kleine en landloze.boerenof
andere ontwikkelingen,die leiden tot uitbuiting vande ene
groep door de andere.Dekoöperatieve akkersworden gezamenlijkbewerkt.Dewinstwordt gedeeltelijkbestemd voor de
aanschaf vanvoorzieningen voor het dorp envoorhet overige
deel gelijkelijk verdeeld onderde leden.Naast dekoöperatieve akkerbeschikt elke familie over eenklein lapje grond
voor eigen gebruik.
Debeterebereikbaarheid vandebevolkingwonende inzo'n
dorp zorgt voor eenbetere aanvoer van eerste levensbehoeftenenafzetvanprodukten,voordemogelijkheid gebruik té,
makenvandiensten zoals gezondheidszorg,voorlichting,onderwijs enkoöperatievewinkels.
Binnen dekoöperaties worden gezamenlijke aktiviteiten
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ondernomen, zoalsbijvoorbeeld het houdenvankippen of ander
kleinvee,ovensvoor het drogenvan cocos,voorraadschuren,
cassave-molensetc.
Uiteraard ishet technischeniveauvandemeeste koöperaties
nog vrijwel gelijk aandatvande zelfvoorzieningslandbouw.
Soms stuurt de overheid eenbulldozer of tractor voor de
zwaarderewerkzaamheden zoals ontginning enwegenaanleg.
Afhankelijk vanwatmen aleenaldeia comunal noemtwonen er
nu zo'nanderhalf totdriemiljoenMoçambiquanen indezedorpen.Dezeworden gezien alsdé struktuur vanhet platteland
inde toekomst.
Nade uittocht vanEuropese kolonistenbezettenpachters,
landarbeiders en aangrenzende boerenvaak dezebedrijven en
vormdenkoöperaties,soms zelfs komplete aldeias comunais
uit een aantal tesamen.Toe-enuittredings bijdekoöperaties ismogelijk envindt ookplaats.Alleen boeren,diemet
loonarbeiders werken isde toetreding verboden.Teveel aan
land enproduktiemiddelen gaan inhandenvande gemeenschap
over eneenkompensatiewordt op lange termijn geregeld.
Wat enhoeveel geproduceerd moetworden,bepaalt de algemene
vergadering vandekoöperatie.De staat heeft de taakdit te
koördineren, tekontroleren en te steunen.De partij heeft
het recht devoorzitter vandekoöperatie tebenoemen. Inde
praktijkheeft dezenveel invloed ende algemene vergadering
zal zelden eenrichtlijn ofbesluit vanhogerhand negeren.
Dekoöperaties draaien,afhankelijk vanhun ontstaansgeschiedenis,zeerwisselend.
Dekoöperaties bijvoorbeeld,die daterenvanvóór derevolutie,
zijnpolitiek gezien zeer aktief,maar liggen inhetdunbevolkte noordenwaar de infrastruktuur zeer slecht is.Pas
sinds 1979wordt hier serieuswat aangedaandoor de overheid,
zodat zenu ekonomisch beterkunnen gaandraaien enhunproduktie vermarkten.
De omvorming vandeversterkte dorpen (aldeamentos) totkoöperaties heeft vanhet begin af aan slecht gelopen,omdat men
daar tegen zijnwil terecht gekomenwas enervaak teweinig
en slechte grond was. InCaboDelgado bijvoorbeeld,waar een
sterke tribaal geïnspireerde afscheidingsbeweging heeftbestaan zijndemobilisatiepogingen grotendeels mislukt en
bestaan eralleennogmaarpre-koöperatieve groepen.
Devluchtelingen,die uitdebuurlanden terugkeerden hadden
depolitieke ontwikkelingen endebevrijdingsstrijd niet meegemaakt,kwamenbovendien uitvluchtelingenkampen,waar nog
sterkhiërarchische verhoudingen heersten,zodat hunhouding
tegenover dekollektivisering langniet altijd positiefwas.
Dehervestiging vandemensen uit de overstromingsrampgebiedenging ookmet grotemoeilijkheden gepaard. Het merendeel
wilde zodradeproblemenvoorbijwaren zo snelmogelijk terug
H4

naardevoorvaderlijkegronden.VanuithetFRELIMOwerdsterkedrukophenuitgeoefendteblijvenindenieuwealdeias
comunaisvanwegedegronddrukindeLimpopoenZambesivalleien.Ooktradenerproblemenopdoorhetfeitdatvaak
mensenvoorleidersfunktiesgerekruteerdwerden,diebijvoorbeeldinhunvroegeredorpineenwijkraadgezetenhadden,
maarnietopdehoogtewarenvanlandbouwproblemen.Op
verschillendeplaatsenkondenbovendienkonfliktenontstaan
tussendeoorspronkelijkebevolkingendenieuwgevestigden
overtoegangtotdegrond.
Dekoöperaties,diegevormdwerdenopdevroegerekolonistenbedrijvenkamptenmeteengroottekortaankaderenkregen
aanvankelijkweinigsteunvandeoverheid.
Veelkoöperatieswerdennadebevrijdinggeleidelijkaandoor
politiekemobilisatiegevormd.Indeverschillendegebieden
isditopuiteenlopendewijzeverlopen.Nietaltijdwerdzoalsdebedoelingwaseerstdekoöperatieopgezetenlaterde
aldeiacomunal.Somswaserookeenverplicht,vanbovenaf
gedekreteerdsamengaanineenAC.
In1979iseennieuworgaangevormd:GODCA (GabinetedeorganizacaoedesenvolvimientodeCooperativasAgricolas).
Totdietijdvielendestaatsbedrijvenenkoöperatiesonder
éénnationaledirektie,hetgeenerindepraktijkopneer
kwamdaternagenoegnietsaandekoöperatieswerdgedaan.
HetGODCAheefteenspeciaalindewetvastgelegd statuuten
hetvaltonderdedirektekontroleenverantwoordelijkheid
vandeministervanlandbouw.GODCAheeftnuookindeprovinciesafdelingenenditjaarwordteenstartgemaaktmet
eenomvangrijkontwikkelingsprogrammavoordekoöperaties.
Erzijnveertigkoöperatiesverspreiddoorhetheleland
uitgezochtomalsmodelkoöperatietegaanfungeren.Erwordt
eenkursusvanviermaandengegevenaanmensen,diealeen
drie-jarigebasisopleidingoplanbouwgebiedhebben,metspecialisatiesvoorlandbouwenveeteelt.Verderwordenermensenuitdeprovinciesmetminstenszesjaarschoolgeselekteerdvoorspecialisatieinboekhouding,managementenorganisatie.Iederemodelkoöperatiekrijgtdrievandezemensen,
diesamenmetenkelelandbouwkundigenvandeprovincieen
technischeondersteuningdezekoöperatiesleveninmoeten
blazen.Naéénjaarkomendedriemensenvandekoöperatieop
distriktsniveautewerken.Nadriejaarmoetenerdaninelk
vande110distriktenvanhetlandmodelkoöperatiesdraaien,
waarweerkursussenwordengegevenetc.Hetprogrammahoudt
tevensdeaanschafinvanenkelevoertuigenenlandbouwmachines,hoofdzakelijkgerichtopossentraktie.Deuitrusting
wordtopkredietaandekoöperatiesgeleverd.
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3.3i_StaatsbedrÏ2ven_en_fami1iebedrijven
De staatsbedrijven zijnvanouds groteprivé-bedrijvenmet
eenredelijke graad vanmechanisatie enveel seizoensarbeid.
Vandemachines en installaties was door verwaarlozing,
sabotage,gebrek aanreserve-onderdelen engeschoold personeel een flink deelverloren gegaan.
Omdevoedeselproduktie voor de steden ende aanvoer van
grondstoffen teverzekeren heeft deregering deze bedrijven
overgenomen (voor zover erniet door de arbeiders koöperaties
op gevormdwaren)omdeproduktieweer oppeil tekrijgen.
De staatsbedrijven kregen ook een funktie als centravanonderzoek enontwikkeling van landbouwtechniek voor de georganiseerde kleineboeren.Van de seizoensarbeid wilmen zo snel
mogelijk af.Daaromwordt er gezocht naar beterekombinaties
van gewassen en aanvullende aktiviteiten.
Aanvankelijk probeerde menvooral door import vanmachines
en technici het oorspronkelijk produktieniveau te"halen.Latermoesten debedrijven dan gereorganiseerd worden ombeter
inhet door de regering vastgestelde beleid tepassen.Er
zijnalwel bedrijven,dieweervolop énrendabel draaien,
maar bijdemeesten isditnog niet gerealiseerd. Het opnieuw
struktureren enopdenieuwebehoeften afstemmen vandeverschillende bedrijfstakken isaarzelend op gang gekomen.
Inaugustus 1978werd de toenmaligeminister van landbouw
afgezet,waarbij debelangrijkste redenwas,dathijderichtlijnenvanhet derdeFRELIMO kongres fouthad geïnterpreteerd.
Erwasveel teweinig gedaan aande ontwikkeling vandekoöperatieve sektor ende familielandbouw.
Sinds die tijd is ergeleidelijk aaneenverandering opgetreden inhetbeleid vanhetministerie van landbouw,waarbijmeer aandacht besteedwordt aandekoöperaties enaande
familie-landbouw.
Omde familiebedrijfjes te steunenwordt van regeringswege
hethandelsnet weer opgebouwd, zodathetvoor deboerenweer
demoeite loont omvoor demarkt tegaanproduceren.Zijkunnennuookweer ietsvoor hungeld kopen.Deprijzen van
de belangrijkste produkten zijnvanoverheidswege vastgesteld omdewinsten vande overgebleven privé-handel binnen
deperken tehouden.Erwordt zoveelmogelijk stimulerend opgetredendoor de overheid opprovinciaal en distriktsniveau,
bijvoorbeeld inhet gevalvan zaaizaad enchemische bestrijdingsmiddelen.
Natuurlijkwordt ergeen geheimvan gemaakt dathet goed zou
zijnalsdeboeren zich zouden organiseren inkoöperaties.
Alsdaar daadwerkelijk initiatieven toe genomenworden helpt
eenkomissievanhetprovinciale bestuur bijhet uitzoeken
van een geschikt terrein,maar totvoor kortwas ernog
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nauwelijks kaderdatdevoorlichting voorhetverdere opzetten
konondernemen.
Tot opditmoment zijnde staatsbedrijven ernogniet ingeslaagd om zoveel teproducerendataandevraag vande steden
voldaankanworden endatexportvan landbouwproduktengegarandeerdkanworden.Bovendien levertde familielandbouwnog
steedshet grootste gedeeltevandeprodukten.Deze twee
feitenmakenhet noodzakelijk omoverproduktie indefamilielandbouw testimuleren.Hiertoe geeftdeoverheid de laatste
jarenopkoop-garanties.Vanwegedenijpende voedselsituatie
heeftmen deprivé-bedrijven,dienietverlatenwaren,gewoon
door latendraaien, mits zezichaandenationale landbouwplanninghielden.
3i4J__Investeringen_en_mechanisatie
Indeeerste jarennademachtsovername zijnervrijuitgebreide investeringen inde landbouwgedaan:aanschafvan circa
duizend tractorenenveelvrachtwagens enmachines.Ditmateriaalwasvoornamelijkvoor de staatsbedrijvenbestemd. Bij
dekoöperaties trad slechts ingeringematemechanisatie op
ende familiebandbouwbleefnagenoeg geheelverstokenvan
technische vernieuwingen enondersteuning.
Indejaren 1978-'79werd erveel inde landbouw geïnvesteerd
indevormvan importvanmachinesvoorde aanlegvanirrigatiewerkenenwegenbouw,waarvan ookweer eengroot dedeelte
voorde Staatssektorbedoeldis.
De staatsektor zoueenbelangrijde rolmoeten spelenbijde
aanpassing van geïmporteerde technieken endediffusie ervan
naardekoöperatieve enfamilielandbouw-sektor.Voor deze
sektorengeldt,datwerkgelegenheid voorrang heeftendatmen
opde invoeringvaneenvoudige technologiehet accentlegt.
Bijdediskussiehierover staandrieelementen centraal:hoeveel extra arbeidkandoormiddelvan eeninvestering inmechanisatie opgenomenworden;hoeveel extraproduktie levert
ditop;enhoeveelmensenkunnenhiermee gevoedworden.
Menkiestdusniet zondermeerdemeest arbeidsintensievemethode,maarweegtdevoedselbehoefteen arbeidsproduktiviteit
mee.
Deeerste jarennademachtsovernamebeschiktemennog over
v
rijveeldeviezen,maardit liep snelterugdoorde situatie
inde Zuidafrikaansemijnen enhetbesluit omdeRhodesiëboycot uit tevoeren.Daar de importbehoeftesnel toenam,
beslootmen eengedeeltevandevoorgenomen investeringenuit
buitenlandsebron tefinancieren.Voor 1976/'77maaktemen.
bijvoorbeeld gebruikvancirca 80miljoenUS $aanhulpvoor
bet totaleprogrammavan 260miljoendollar,waarvan20%
naar de landbouw ging,9%naar irrigatiewerken en stuwdammen
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en 30%naar de transportsektor. De restkwam terecht bij
onderwijs,gezondheidszorg, infrastrukturele werken en 'zelfhulp'.De hulp ishoofdzakelijk afkomstig uit Skandinavische,
Nederlandse enBritse bronnen.Daarnaast hetArabisch ontwikkelingsfonds (irrigatie endammen)endeUSSR (mineralen).
Inde landbouwdomineert de Skandinavische ontwikkelingshulp,
die innauwe samenwerking met FAO enUNDP gegevenwordt.
Dezehulp gaat naar infrastrukturelewerken enproduktiemiddelen,hoofdzakelijk voorde staatsbedrijven:voor 1978/'79
ging eengroot deel naar de thee-en citrus-plantages en
daarnaast naarmelkvee,slacht-enpluimvee ennaar groenteen graanbedrijven.
Tot slotnog eenoverzicht van de investeringsbegroting voor
1980.Precieze gegevens overhet aandeel datdoor buitenlandse
hulp gefinancierd moetworden zijn erniet,maar voorde jaren
1978en 1979bedroeg dit ongeveer eenkwart vande totalebegroting engeziende hoogte vandebegroting tenopzichte van
devorige jaren (stijging van cira 20%)valt te verwachten
dat eenaanzienlijk deel uitbuitenlandse hulp zalmoeten
komen.
ekomomische sektor
landbouw
industrie en energie
transport enkommunikatie
binnenlandse handel
openbarewerken enwoningbouw
andere sektoren
sociale sektor:gezondheidszorg
onderwijs
overige (inklusief reserve)

bedragen inmiljarden escudos
(16,5 esc = ƒ1,-)
3.85
2.11
4.56
0.51
4.55
0.78
0.65
0.39
2.60
20.005

Opvallend indezebegroting isde sterkenadruk op landbouw,
openbarewerken en transport (ieder 25%vande begroting),
terwijl bijvoorbeeld industrie enenergie hetmet de helft
moeten doen.Ditweerspiegelt de grotenadruk die de regering
legt op landbouwontwikkeling en infrastruktuur.
4. KONKLUSIES
Degevolgen,diehet Portugese kolonialisme met zich meebracht voor de inheemse landbouw uitten zich inde volgende
verschijnselen:
De afrikaanse landbouwers werden vande grond verdreven en
verdwenen ófnaarhet achterland waar de direkte overheer-
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sing beperkt was,óf zagen zichgedwongen steedsmeer dwangarbeid, loonarbeid ofmijnarbeid teverrichten.
Door invoering vanbelasting enverplichte kultureswerd een
groot gedeelte vande resterende boerenfamilies gedwongen
zichop demarkt teoriënteren.
De oorspronkelijke landbouwstrukturendesintegreerden volledig enwerden vervangen doorhalf feodale of kapitalistische
landbouw endoor gemarginaliseerde zelfvoorzieningslandbouw.
Debeste grondenwerden ingenomen door plantages vanbuitenlandse (overwegend niet-Portugese)kapitaalgroepen enPortugesekolonisten. Tegenhet eindevandebevrijdingsstrijd en
rond demachtsovername vertrokken deze ingroten getale naar
hetbuitenland metmedeneming vankapitaal en produktiemiddelen.Niet teverplaatsen installaties werdenvaak gesaboteerd envernietigd.Handel en transport en technische enorganisatorische kenniswaren hoofdzakelijk inhanden vandeze
mensen. Het gevolg was een totale ineenstorting vande landbouwekonomie.
HetFRELIMO voert eenpolitiek van gedecentraliseerde ontwikkeling,waarbij de nadruk opde landbouw ligt endeindustrieeendynamiserende rolmoet vervullen.
Inde eerste jarennade onafhankelijkheid was de regering
door denijpendevoedselsituatie gedwongenveel nadruk te leggenop de staatsbedrijven enniet verlaten privé-bedrijven
endeprivé-handel te tolereren.Daarnaast werden erdirekt
door de overheid endoormiddel vanvolksmobilisatie produktiekoöperaties opgericht,die samenmet de staatsbedrijven
ondergebracht werden ingemeenschapsdorpen,denieuwegedecentraliseerde ontwikkelingspolen vanhet platteland. De
laatste jaren ishet accent vande regeringsaandacht verschovenvande staatsbedrijven naar dekoöperaties enderesterende familielandbouw (dienog steeds eenbelangrijk deel van
de totale landbouwproduktie levert). Doormiddel vanvoorlichting,kredieten,infrastrukturele investeringen,irrigatie,
opbouwvanhethandelsnetwerk enopkoopgaranties met vaste
prijzenwilmen deze sektorendekomende jarenkrachtig blijven stimuleren.
Renadruk vande ontwikkelingsinvesteringen heeft steedsgelegenbij landbouw,infrastruktuur enopenbarewerken enniet
bijde opbouwvaneenvoor onafhankelijkheid noodzakelijke
produktiemiddelen-industrie. Deze situatie geeft het belang
aandatde regering aande landbouwhecht,maarhoudthet
land tevens afhankelijk vanwesterse technologie enkapitaalgoederen.Dediskussie hieroverwordt gevoerd enhet iseen
welbewustekeus, zoals ook debeslissing ombuitenlandse hulp
teaccepteren omdebestaandenoodsituatie hethoofd tebieden.
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MAROUETALIA 2

KAAPVERDE:
Eennieuwe afhankelijkheid?
riet nigten,herikvandijk,
paul van der horst
Voorwoord
In september 1979besloot hetLandbouwkomitee-AMGB dat erna
zo'njaar ofvierwerkenmet deproblematiek van deex-portugesekolonies,Angola,Moçambique,Kaap Verde enGuinéBissau,debehoeftebestond aaneen studieoverdeovergangsproblematiek vandeverschillende landen.Eenviertal studiegroepjeswerd gevormd,endit stuk ishet eerste resultaat
vanhet goepje dat zichbezig hieldmet KaapVerde.
Hetverhaalmoetniet gezienworden alseen afgeronde studie,
het is slechts een eerste aanzet tot een evaluatie vanvijf
jaar onafhankelijkheid vanKaapVerde.
De indeling vanhetverhaal isalsvolgt:
Inhoofdstuk 1wordt aandacht besteed aanwat algemene gegevens over KaapVerde.Hoofdstuk 1geeft danverder eenbeeld
vanhet land ten tijdevandePortugese-overheersing,de
machtsovernamedoor dePAIGC,de situatiewaarinhet land
verkeerde ten tijde vandemachtsovername,hetbeeld vande
PAIGC eneenglobale analysevan deresultaten tot nutoe.
Inhoofdstuk 2wordtmeer indetail op eenaantal aspekten
vandehuidige ontwikkeling ingegaan.
Inhoofdstuk 3wordt aandacht geschonken aande rolvande
(Nederlandse) solidariteitsbeweging bijde ontwikkeling van
het land.
Inhoofdstuk 4 tenslotte,worden enkelekonklusies getrokken
°ver de ontwikkelingen totnutoe.
°enadruk ligt steeds opde ontwikkelingen inde landbouw.
maart, 1980
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DeKaapverdische Eilanden liggenter hoogtevan Senegal,ongeveer 550km tenwestenvanAfrika enbestaan uitnegen
grote en zeskleine eilandenmet eengezamenlijk oppervlak
van 4033km.
Hetklimaat komt overeenmet datvan de Sahel-zone:eenkorte
regenperiodemethevige,sterk eroderendebuien.De regenval
varieert van gemiddeld 100mmper jaar op S.Vicente totgemiddeld 700mm per jaar insommigehooggelegen streken.
De eilandenhebben overhet algemeeneen sterkreliëf,de
bergen zijnmeestal kaal enalleen inde dalen isenige
vegetatievanbetekenis,hier vindtmen ookde geïrrigeerde
landbouwgronden.
De eilanden bestaanvoornamelijk uitvulkanische gesteenten
enjongere kalkgesteenten.
De ekonomischemoeilijkheden waarmee Kaap Verde als jong,onafhankelijk land tekampenheeft,zijn gevolgenvandeuitbuitingspolitiek die dePortugese overheersers eeuwenlang
gevoerd hebben. In 1450waren deeilandennog geheelonbewoond,daarna dunbevolkt door negerslaven enPortugezen,die
zich geleidelijk aangemengd hebben inde loop der eeuwen.
De eilandengroep heeftmaar heelweinig natuurlijke bronnen
vanbestaan:enige,vooral geïrrigeerde,landbouw endaarnaast visvangst.Debevolkingsaf- of toenamewas ergafhankelijkvande ekonomische situatievande eilandengroep. In
tijdenvankrises,dievolgens Portugesebronnen merkwaardig
genoeg altijd samen schenen tevallenmet droogteperiodes
(zonder dat andere oorzaken gezocht werden),nam debevolking
met twintig totdertig procent af.Een groot deel stierf van
dehonger,een ander deelvertrok naar het buitenland.
Dit procesheeft voortgeduurd tot devijftiger jaren.De
laatste dertig jaar spitsendeproblemen zichnogverder toe
door een toenamevan debevolkingsdruk eneen enorme afname
van deregenval.Ervond eenvergaande roofbouwplaats opde
natuurlijke hulpbronnen:uitputtende koffie-en suikerrietteelt,het uitgevenvanvisserijvergunningen aanhetbuitenland,hetwegkappen van de schaarse begroeiingvoordebrandhoutvoorziening.
Daarnaast speelde ooknogde afnemendebetekenisvandearchi"
peluithandels-en strategisch oogpunt.
Ten tijdevande onafhankelijkheid in 1975woonde minstens
dehelft van debevolking permanent inhet buitenland (inde
Verenigde Staten ongeveer 300.000,inPortugal ongeveer
60.000,inNederland ongeveer 5.000Kaapverdianen).Daarnaast
verbleef ongeveer tienprocent van de eilandsbevolking enige
tijd als gastarbeider inhetbuitenland. Deze twee groepen
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waren (enzijn)een zeerbelangrijke bron van inkomsten voor
de restvan deKaapverdianen. Sinds de onafhankelijkheid is
ookde ontwikkelingshulp eenniet onbelangrijke post geworden.

Ii2i_2Ë_2D£ïilS^£linS_Yâ!î_^ê_Iê!î--2yH_is_^Ë_E2I£ySêË£_£iid
Nadeontdekking vande eilandengroep doordePortugezen in
1950, heeft dePortugese adel zichal snelmeester gemaakt
vandebelangrijkste kultuurgronden.Deze geïrrigeerdegrondenwerdenbebouwd metbehulp van slavenarbeid.Debelangrijkste produktenwaren indie tijdkatoen,sisal en indigo
en laterwerden tabak,koffie en suikerriet belangrijke
produkten.De plantages bevonden zichvooral opde eilanden
Santiago enFogo en inminderemate op SanAntäo enSanNicolau.
Het belangrijkste deelvandeproduktiewas gericht ophet
moederland;daarnaast vond erverbouwvan voedselgewassen
plaats,voor eigenkonsumptie envoorhetbevoorraden van
schepen,diede eilanden gebruikten alsbunkerhaven opweg
naar hetVerre Oosten ofLatijnsAmerika.
Inde loopvendeeeuwen ontwikkelde zichnaast bovengenoemde
plantage-landbouw,eentweedevormvan landbouw,namelijk een
vormvan subsistence landbouw.Dekleineboeren die deze
subsistence landbouwbedrevenkwamenvoort uit gevluchte
slaven enook armenakomelingen van Portugezen,vaak vermengd
met slaven,behoorden totdeze groep.Zevestigden zich inde
binnenlanden,diedoorhethooggebergte vaak ergontoegankelijk zijn,enbedreven de landbouwop zeermarginale gronden,
vaak zonder irrigatie.
Toen inde loopvendevorigeeeuwdeplantage-landbouw minder
aantrekkelijk werd ontwikkelde zichhieruit een systeem van
landbouwgebaseerd oppacht endeelbouw.
Doorhet afschaffen vande slavenarbeid werd de plantage-landbouwminder aantrekkelijk voor de grootgrondbezitters,die
z
ich steedsmeer gingenbemoeienmet handel enbestuur;door
Pacht endeelbouwbehielden zij tochhun inkomsten.Ook een
dalingvandeproduktiviteit vande grondenheeft eenrol
gespeeld.Dezeproduktiviteit was sterk aangetast door de
jarenlangeroofbouw ophet land.
°egrootgrondbezitter vanvroeger ging inde stadwonen,ber e i d e zichvooralmet dehandel,soms enige industriële
Produktie,enpluktedaarnaast devruchtenvanhet land.
Indeze eeuw isde situatie aldus:eengroot deelvande
boerenheeft eenklein stuk land (goed land)inpacht of deelbouw;daarnaast bezithij een stuk regenafhankelijke kuituurgrond,waarop hij slechts afen toe een goede oogsthaalt,
doordat de regenval zo sterk fluktueert.
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De Portugese kolonialepolitiek bestond voornamelijk uit het
onttrekkenvan zoveelmogelijk produkten uithaar kolonies
met zominmogelijk investeringen.
Toch zienwedat er inhetmiddenvandeze eeuweenverandering indezepolitiek optreedt:erwerden,zijhet op geringe
schaal,enige investeringen gedaan inerosiebestrijdingsmaatregelen en inwegenbouw. Ookwas de situatie inde landbouwrond 1950zoextreem slecht datdePortugezen er enige
studies aanwijdden. In 1958ronddenA.J.da Silva Texeira
enL.A.G. Barbosa 1)een studie af over deproblemen inde
landbouw.Opdeze studiewerd inhetbeginvan dejarenzeventig een landbouwontwikkelingsplangebaseerd.We gaan in
het volgende uitgebreid inopdezePortugeseplannen,omdat
zeeenaardig beeld geven van de situatie inde landbouw
(dooreen Portugese bril gezien)enoplossingenvoor de problemen aangeven.
Wekunnendergelijke studiesniet los zienvande aktiviteitenvanhet Portugese koloniale systeem onder drukvandebevrijdingsbewegingen. Ook inGuiné-Bissau zienwe verhoogde
aktiviteiten,vooralwegenbouw enverbetering vandehandelsfaciliteiten,met het doel debevolking tepaaien (Spinolaeffekt).
In "PanoramicaAgricoladeCaboVerde eTentativas deestabelecimentodebasespara sua soluçao"2 ) ,wordt eerst een
overzicht gegevenvandeproblemen,danvolgen voorstellen
tot verbetering.
Hier volgt eendeel vanhetverhaal:

Het is duidelijk dat, omdat het zolang niet geregend
heeft, de eerstvolgende buien een ernstige overstroming
en wegspoeling van de grond tot gevolg zullen hebben.
Daarom moet enerzijds het meteorologische waarsahuwings~
systeem op poten gezet Dorden, anderzijds de bodembescherming verbeterd worden.
Hoe is de rampzalige situatie ontstaan in de tijd?
a. De bevolking, voor een deel afkomstig uit GuinéBissau, dat een geheel ander klimaat heeft, beoefent
de landbouw eeuwenlang op een verkeerde manier.
b. De bevolkingsdruk wordt met ZOO.000 inwoners te hoog,
zodat ook op te steile hellingen de landbouw wordt bedreven.
c. Mais is het hoofdvoedsel, maar dat put de bodem uit
en bevordert de erosie.
d. In droge tijden zijn kleine struiken de voornaamste
brandstof, hierdoor ontstaan er kale heuvels en bergtoppen, waardoor erosie vrij spel heeft.
e. In droge tijden sterft een groot deel van de bevol146

king, in goede tijden zijn de landbouwprijzen zo belachelijk
laag dat een groot deel van de oogst niet eens
binnengehaald
wordt.
Zo komen we tot het aangeven van de huidige oorzaken van
de achterstand
van de landbouw op Cabo Verde:
- overbevolking
van de agrarische
sektor.
- inadequate struktuur van beheer van landbouwgronden
(deelbouw; 50%van de oogst voor de eigenaar van het
land en 50%voor de boer).
- onderontwikkeling
van de gebruikte
methodes.
- onbekendheid met
gewasbesohermingsmaatregelen.
- problemen van
mechanisatie.
- verbrokkeldheid
van het land en gebrek aan goede kommunikatienriddelen
tussen de eilanden.
- onregelmatige
of afwezige verbindingen met het
buitenland.
- de handelsmentaliteit
van de grootgrondbezitters,
die
hun inkomsten het land
uitbrengen.
- godsdienst die family-planning
verhindert.
- het arbeidspotentieel
wordt gevormd door vrouwen, bejaarden en kinderen.
- het kredietsysteem
is
amateuristisch.
In de 19e eeuw is technische hulp tot stand gekomen en
in de zestiger jaren van die eeuw zijn er
'aanmoedigingsplannen' uitgevoerd door brigades. Die brigades
echter
werkten nauwelijks planmatig; er werden studies
opgezet
die nooit uitgevoerd werden; het was een aanpak, zonder
dat men zich de echte problemen realiseerde.
Tot nu toe
is er dus nooit goed gewerkt aan de verbetering
van de
landbouwsituatie,
dus is een landbouwhervorming
noodzakelijk,
deze zou onder andere moeten leiden
tot:
1. herstrukturering
van de
diensten.
2. specialisatie
en/of verbetering
van de kenms van
technici.
3.
plattelandsplanning.
4. opbouw van een goed
kredietsysteem.
5. regeling van de financiering
van de
noodzakeUjke
Projekten.
6. verbetering
van de begroeiing met behulp van agroklimatologisahe
stations.
7. verkrijgen
van modern gereedschap en machines.
8. opzetten van laboratoria
ter ondersteuning
van de uvt
te voeren projekten en
diensten.
9. alleen de bevloeide teelt blijkt
te voldoen, daarom ^
moeten er onderzoeksmiddelen
en boormateriaal
komen bij
irrigatieprojekten.
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Vandekritische aantekeningen diede Portugezenmaken over
de slechte situatievan de landbouw is inhunkonkretevoorstellennogmaar weinig terug tevinden.Erwordt niet een
duidelijk beleid op gezet,maar mendenkt slechts in termen
vanhet opzettenvandiensten,geenherstrukturering van de
landbouw (grond-enwaterbezit). Zelfswordt depositie van
de grootgrondbezitter nogversterkt door denadruk dieer
gelegd wordt op de geïrrigeerde teelten.
Behalve hetmakenvanditplan iser inderestvan de jaren
tot 1975ookpraktisch nietsgerealiseerd,behoudens hetopzettenvan enkelediensten enenige erosiebestrijding en
wegenbouw inhetkader van werkgelegenheidsprojekten.
Wehebben dePortugese plannenhier uitgebreid weergegeven,
omdatvele aspektenhiervan eenbelangrijke rol blijven
spelennadeonafhankelijkheid. Immers eengroot deelvande
Kaapverdiaanse landbouwtechnici blijven gewoon-in debestaandediensten funktioneren en 'denken' indergelijke plannen.
Hetwekt danook geenverwondering dathetministerie van
Landbouw direkt nade onafhankelijkheid met precies dit zelfde plan opdeproppenkomt.
Ii^_De_PAIGC_aan_de_macht
DePartidoAfricanoda Independência daGuinë eCaboVerde,
departij van zowelKaapVerde alsGuiné-Bissau,ontstond in
september 1956uit dekleine stads-bourgeoisie en ontwikkelde
zichde eerste jarenvooral inGuiné.Daarwerd een direkte
bevrijdingsstrijd gevoerd,dieuiteindelijk leidde tot de
verovering van twee-derde vanhet land in 1973/'74en totde
onafhankelijkheid op 10september 1974.
Van deKaapverdianen,warenhet vooral dewat hoger geschooldendie inde topvan dePAIGC zaten enbelangrijke strijders
enkaderleden vormden.OpKaap Verdebevonden zichpartijcellendie inhet geheim bijeenkwamen,maar gewapende strijd
heeft hier niet plaats gevonden.Wel zijner enige opstandjes geweest.DeKaapverdiaanse bevolking mist dus grotendeelsdepolitieke,organisatorische enmilitaire ervaring
uit de strijd.Departijhad ten tijde vande onafhankelijkheid de.steunuit bijna alle lagenvandebevolking ennoemde
zichdan ook terecht eenbrede bevrijdingsbeweging.
Er zijn rond 1974enige andere splinterpartijen geweest,maat
dezehebben nooit veel invloed gehad:deUPICV (Unievanhet
volk vanKaap Verde), een op China georiënteerdepartij end e
UDC (Demokratische UnievanKaap Verde), de partij van de
middenstanders,diehet liefst had dat KaapVerde bijPortugal bleef. 4)
Alleen indeVerenigde Statenbevindt zichnog steeds een
148

belangrijke tegenstroming tegendehuidigemachthebbers,de
Tchuba,bestaande uit,vaak al zeer lang,geëmigreerden.
Het isdeze tegenstroming die in 1977geprobeerd heeft door
middelvan sabotagepogingen onrust te zaaien enhetvertrouwenvan debevolking indePAIGC teondermijnen.
Toen eind 1974de onafhankelijkheid inzicht kwam,washet
logisch dat demacht inhanden zoukomen vandepartijmet
demeeste aanhang,de PAIGC,enveelkader keerde toen terug
u
it Guiné-Bissau om opKaap Verde debelangrijke posities in
tegaannemen.Hoewel departijhet vertrouwen genootvan de
meestebevolkingsgroepen,kwamen dekaderleden tochvoornamelijk uit de invloedrijke Kaapverdiaanse families:de
(groot-)grondbezitters,handelaren enhoge ambtenaren. Zij
haddenweliswaar een zeker revolutionair bewustzijn ontwikkeld,maar hadden zichnog langniet losgemaakt van deburgerlijke tradities enbelangenwaaruit zijvoortkwamen.
In tegenstelling tot inGuiné-Bissauwashet lagekader qua
aantal enpolitiek bewustzijn slecht ontwikkeld opKaapVerde,
m
aar nade onafhankelijkheid werd wel departijorganisatie op
lokaal niveau snelopgezet.
Dedoor departijtop ontwikkelde plannen,zoals bijvoorbeeld
deonafhankelijkheidsverklaring van 1975,waren eenvoortbouwen opde ideeënvande in 1973vermoorde leider entheor
etikusvande partij,Amilcar Cabrai.Eenprobleemwas dat
de theoriën van Cabrai vooralbetrekking haddenop deguerrilla-oorlog ende organisatie indebevrijdde gebieden en in
einderemate op de situatie nadeonafhankelijkheid, zodat
"etkader 'opeigenbenen'verder deze theoriënmoest ontwikkelen enuitwerken.
°Phet derde partijkongresvandePAIGCvan 15tot 20november 1977wordt devolgende (eerste)stelling gepubliceerd:

De bevrijding van de nationale produktiekr>achten als
eerste stay op weg naar onafhankelijkheid en het ingrijpen in het ekonomisch leven door een staat die de belangen van de arbeidersmassa's voorop stelt,
veroorzaken
nieuwe verhoudingen binnen onze maatschappij.
Tot nu toe hebben deze faktoren nog geen grote veranderingen gebracht in de sociale struktuur, maar als motor
voor de verandering vervullen ze hun funktie
uitstekend.
De massa's op het platteland -het grootste deel van de
bevolking- blijven nog op een laag
ontwikkelingsniveau.
De stadsbevolking valt in twee delen uiteen: ten eerste
de arbeiders en loontrekkenden en ten tweede de kleine
bourgeoisie, waartoe ook de handelaren en industriëlen'
behoren. Ze svelen een rol op het platteland als grondbezitters.
De zwakke ontwikkeling van de produktiekrach-.
ten en de geringe industriële kracht van zowel Guiné149
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Bissau als Kaap Verde maakt dat we nog niet kunnen spreken van een echte arbeidersklasse die bewust is van haar
belangen.
Inhet boekje "Dekongressen vanhetFRELIMO,dePAIGCende
MPLA;eenvergelijkende analyse" trektLuisMoitahieruit de
°ns inziens terechtekonklusie3 ) :

Deze stelling geeft in het kort de belangrijkste
elementen aan van de klasse-analyse van de maatschappij van
Guiné-Bissau en Kaap Verde. Gegeven de objektieve werkelijkheid van de sociaal-ekonomische struktuur en gelet
op het feit dat de onafhankelijkheid wel de nationale
produktiekrachten heeft bevrijd, maar nog geen aanzienlijke kwalitatieve veranderingen heeft opgeleverd, komen
we tot de volgende politieke konklusie: namelijk dat er
geen enkele klasse is die de leiding heeft in het revolutionaire
proces.
Hierbijmoetenwe nog opmerkendatdePAIGC zoweldepartij
n Kaap Verde alsvanGuiné-Bissau isendat deze stelling
dan ookvoor beide landen geldt,maar omdat opKaap Verde
(integenstelling totGuiné-Bissau)de gewapendebevrijdingss
trijd,eengrotebewustmakende faktor,niet isgevoerd,geldt
hiernog sterker dat ergeen revolutionaire klasse aanwezig
is.Verder bedoelt dePAIGCmet "arbeidersmassa's"niet zozeer de fabrieks-en landarbeiders (zoalsdeMPLA inAngola
We
l doet bijvoorbeeld),maar allewerkenden,dusookkleine
b
°eren, arbeiders indedienstensektor,vissers en ambtenaren
enzovoort.
~"risinderdaad momenteel geen revolutionaire klasse opKaap
Verde;er zijnwel revolutionairen,maar zijvormen geen
klasse.Deze revolutionaire kaderleden,dievoorhetmerendeel afkomstig zijnuit dekleinebourgeoisie,staannuvoor
"etvolgende politieke probleem:óf zeproberende groepering
Waar zeuitvoortkomen,dekleine burgerij,alsklasse te
likwideren,debezitslozenmobiliseren entoewerkennaar een
klasselozemaatschappij,óf ze lopenhet gevaar dat zeeen
nieuwe elite gaanvormen,die z'n basis zalvinden inde
handels-enbestuurssektor vanKaapVerde.
Va

* n het volgende hoofdstukje zettenwe deproblemenwaar Kaap
erdemee tekampenheeft op eenrijtje,daarnavolgende
Plannen die dePAIGCheeft omdezeproblemen enhetboven-•
st
aande probleem vanhet opgangbrengenvanhet revolutionaireproces,aan tepakken.We zullen ziendat,althans in
e
Plannen,getracht wordt dekleine burgerij alsklasse te
kwideren endebezitsloze arbeidersmassa's temobiliseren.
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1.4.De£roblË5ë2_E22a_i2Z5_Ë2_de_Elannen_yan_d^_PMGC
Dehandelsbalens vanKaapVerde isextreem scheef,zoals
blijkt uit tabel 1.Tabel 2 illustreert de snelle afname van
de eigen produktie gedurende de laatste acht jaren tot 1975.
tabel 1:Dehandelsbalans. 6)
jaar

1970
1971
1972
1973
1974

export
(1.000 esc)

import
(1.000 esc)

47.731
45.642
47.964
47.799
52.683

469.418
573.464
656.873
833.047
869.267

tekort
(1.000 esc)

percentage van
import dat gedektwordt door
export
10,2

-421.687
-527.822
-608.909
-785.240
-816.584

8,2
7,3
- 5,7

6,1

tabel 2:De verhouding konsumptie-eigen produktie. 6)

konsumptie
binnenlandse
produktie
import

1967

1970

1971

1972

1973

100

100

100

100

100

69,8

21,1

8,5

5,6

10,5

30,2

78,9

91,5

94,4

89,5

Over het algemeenworden zo'nvijf tot tienprocent van de
importen gedekt door de exporten.Dit geeft natuurlijk extreme problemenmet deviezen.Echter de gastarbeid brengt hier
verlichting,veel Kaapverdiaanse gastarbeiders sturen geld
aan familieleden,diedatdanweer wisselen tegenEscudos,
zodat er tochveel buitenlands geld het land binnenkomt.
Een anderebelangrijke bronvan inkomstenvormende landingsrechten,die de SAL (SuidAfrikaanse Lugdiens)moet betalen
omhet eiland Salvoor een tussenlanding tebenutten.
Zowel de gastarbeid alshet verlenen van landingsrechten aan
de SALkeurt de regering inprincipe af,maar voorlopig kan
menniet zonder.Daarnaast wilmen dehandelsbalans meer in
evenwicht brengen doormiddel vanuitbreiding vanhet luchtvaartverkeer,verbetering vandehavenkapaciteit vanMindelo
enhetmaken van eenvoorzichtige start met het toerisme.
Erbestaat eengroot gebrek aan ekonomische middelen totontwikkeling: slechte infrastruktuur,weinig transportmogelijkheden,weinig handelsfaciliteiten, zeerbeperkte opslagkapaciteit etc.
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tabel 3:Verdeling vanhetbruto-nationaalprodukt envande
beroepsbevolking. 6)

primaire sektor
sekundaire sektor
tertiaire sektor
HetBNPvan 1974is

1974
(1.000esc)

1970
beroepsbev.

200.316 21%
159.457 17%
583.734 62%

91%
3%
ó%

ongieveer 943.507.900

Eiscudos (26miIj. $)

Debestaande noodsituatie opvoedselgebied leidt tothetop
grote schaal beroep doenopontwikkelingshulp (voedselhulpen
projektenhulp).
Wewillennueerstwatcijfers over delandbouwgeven.
Kaap Verde heeft eentotale oppervlaktevan403.300hektare.
Hiervanwerd in 197858.199hektare gebruiktvoor deregenafhankelijke landbouw en 1852hektare voorde geïrrigeerde
landbouw. Daarnaast wordt nog37.766hektare gebruikt voor
weidegronden eniser2500hektarebos.Totaal isdusongeveer 100.000hektare bruikbaar voor landbouwdoeleinden.
Demeeste landbouwgrond ligtopdeeilanden Santiago,Fogoen
SanAntäo, zoalsuitdevolgende tabelblijkt.
tabel4:Grondgebruik pereiland.5)
totaal areaal
'
ha
%
M

aio
Santiago
F
°go
Br
ava
B
-Vista

26.900
99.090
47.600
6.740
62.000
Sal
21.600
S-Nicolau 38.800
S
-Vicente 22.700
S-Antao 77.900

bevloeide
grond
ha
%

6,7
17 0,9
24,6 950 51,3
11,8
6 0,3
1,7
30 1,6
15,4
2 0,1
5,4
9.5
29 1,6
5,6
18 1,0
19,3 800 43,2

403.300 100,0 1852 100,0

droge
landbouw
ha
%
ha

bos
%

806 1,4 650 26,0
31.030 53,3 750 30,0
14.231 24,4 300 12,0
540 0,9
480 0,8
1.605 2,8
150 0,3
9.357 16,1 800 32,0
58.199 100,0 2500100,0

*andedroge landbouwgrond wordt 54.500hektare gebruikt voor
**eteeltvanmaisenbonenenvanhetgeïrrigeerde areaal _
065hektare voorde teeltvansuikerriet voordelokale
r
umproduktie.Verderwordenerbananen,tabak,zoete aardappelen,cassaveentropische vruchten zoals papayaenmango
v
erbouwd.
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Opde zuidelijke eilanden zienwe relatiefmeer boeren die
de grond pachten of indeelbouwhebben danop denoordelijke
eilanden,waarmeer boeren een eigen lapje grond hebben.Dit
iseen gevolg vanhet feitdat devroegere plantages op de
zuidelijke eilandenhet talrijkst waren.Overigensmoet het
begrip grootgrondbezit opKaap Verde relatief gezienworden:
vijf hektare geïrrigeerde grond is zeer veel.
Devolgende tabel laat ziendatmeer dan 70%van de landbouwbedrijven kleiner isdan 2hektare,hieruit blijkt de enorme
versnippering vanhet land.
tabel 5:Grondbezitsverhoudingan. 5)

S.Nicolau
S.Vicente
S.AntSo

57,0
53,2

bed rijfsgrootte inhekt ares
+10ha
3--9,99
2--2,99
17,6
3,0
1,8 29,6
9,2
2,9
0,7
20,5
15,6
32,3
3,6
34,9
11,9
0,01
8,3
30,6
11,3
9,2
1,2
16,8
6,8
1,5
3,1
21,8
8,2
1,6
7,5

Kaap Verde

44,6

27,9

eilanden
0,2-0,99
Maio
Santiago
Fogo
Brava
B.Vista

Sal

69,4
46,2
24,4
37,0
43,2

-

1-1,99

10,7

6,0

1,4

Dehuidige regering geeft nog de volgende cijfers: 27.600
deelbouwers,23.600pachters en 27.000 zelfstandigen. 5)
Beide faktoren:de grote aantallen pachters endeelbouwers,
enhet sterk versnipperde landgebruik hebben een belangrijke
negatieve invloed opdeproduktie. (Ookde onbetrouwbare
regenval speelt natuurlijk eenrol.)Het systeem van deelbouw heeft tot gevolg dat de deelbouwer zoweinig mogelijk
investeringen inde grond zaldoen ende uitputting van de
bodem doorzet.
De landbouwmaakt eenkrisis door als gevolg vaneen langdurige droogteperiode,waardoor de grondwater reserves ernstig zijn aangetast;dit leidt tot een politiek vanwateren grondkonservering.
Er iseengroot gebrek aanwerkgelegenheid voor de rurale
bevolking.Nade onafhankelijkheid blijven dewerkgelegenheidsprojekten bestaan,nu gefinancierd met voedselhulp.Kaap
Verde krijgt voedselhulp en in tegenstelling totdemeeste
ontwikkelingslanden distribueert zeditniet direkt,maar
verkoopt dit aanwinkeliers,diehetmet eenvaste prijs en
winstmarge weer doorverkopen.Uit deverkregen gelden worden

dewerkgelegenheidsprojektenbetaald:hetmes snijdt aan
tweekanten:de infrastruktuurwordt beter endemensenkunnenhun eigenvoedsel kopen,inplaats vanafhankelijk te
worden vanvoedselhulp (indirektnatuurlijk toch). Tegen dit
verkopen inplaats vanweggeven vandevoedselhulp isalgeprotesteerd door deVerenigde Staten.
Het probleem van degroeiende stroom immigranten (terugkerende gastarbeiders)wordt groter door de afnemendebelangstellingvanEuropa endeVerenigde Statenvoor gastarbeiders.
Dezehebben zich een andere leefwijze aangewend enmoeten
weer opKaapVerde ingepast kunnenworden.Deze problemen
leidden tot eenpolitiek vanhet benadrukkenvande eigen
kuituur.
Eenonvoldoendemobilisatie enonderontwikkeld bewustzijn
van grote delen vandebevolking,weinig politiek geschoold
kader endaarnaast ookweinig mensenmet adekwate opleidingenenveel analfabeten betekenen dat erveel gedaan zalmoetenworden aanonderwijs,politieke scholing etc.
Het technisch kader isdeels politiekminder betrouwbaar,met
name veelvan de ambtenaren opministeries endiensten die
eronder de Portugezen ook al zaten.Dezenkrijgen nu tot
taak de indeonafhankelijkheidsverklaringgenoemdebeleidslijnen om te zetten totplannen.
Wat het resultaat dankan zijn,blijkt uit het planwaarmee
de ambtenaren vanhetministerie vanRurale Ontwikkeling
kwamen.Het is ingrote lijnenhetzelfdewat de Portugezen
ook aloppapier gezethadden.Allerlei zaken als landhervorming,herverdeling vanwatergebruik enhet opzetten van
landbouwkoöperatiesvonden daarin geennadere uitwerking.
*nhet gunstigste geval,landhervorming,wordt ereenstudiegroep opgericht die een enandermoest bestuderen (1975
Landbouwplan).
E
r zijnnog onvoldoende uitgekristalliseerde meningsyerschil!en inde topvande partij,waardoor iederministerie op
z
ijn eigenwijze aande slag isgegaan,afhankelijk vanhet
verschil invisie ophet soort ontwikkeling datKaap Verde
n
°dig had.
v
aak zijner ookkompetentiespanningen als gevolg vanhet
f
eit dat demachtsstrukturen nog onvoldoende duidelijkwaren.
°Pbovenstaande problemen enmet name de rol diehet intern
ationale ontwikkelingswezen speelt bijhet zoekennaaroplossingen daarvoor,wordt inhoofdstuk 2nog teruggekomen.
De

plannen die dePAIGChad omaldeze zaken aan tekunnen^
Pakkenwerden bij de onafhankelijkheidsverklaring op 5juli
197
5 inPraia uitgesproken door denieuwe eersteminister
p
edro Pires,hieronder gevenwe debelangrijkste puntenuit
ait
regeringsprogramma:
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- Het opbouwenvaneennieuw,demokratisch, overheidsapparaat.
-De ekonomische ombouwen om zodeproduktieenwerkgelegenheid teverhogen,zowel inde landbouw alsde industrie.
- Hetvestigenvan eenvoorzieningen-niveau dat overeenkomt
met deplaatselijke behoeften enhet instellenvaneen
effektieve prijsbeheersing eneenbelastingop luxe goederen.
- Het strevennaar loonsnivelleringenhet instellenvan een
kontrôle opbedrijfswinsten (rechtmatige beloning vande
faktor arbeid).
- Hetvervangen vanhethuidige belastingsstelsel door een
progressief belastingsstelsel.
- Eenverstrengd toezicht op dekollektieve uitgaven,geen
kollektieve uitgaven voor privé ondernemingen/doeleinden.
- Hetherstrukturerenvande landbouw:
Wemoeten eendiepgaande studiemakenvanonze landbouwkundigemogelijkheden eneenpolitiek gaanvolgenvanverstandigwatergebruik.Wemoetenvoorwaarden scheppen voor
deherstrukturering van onze landbouw envoor het afschaffenvande onrechtvaardige verhoudingen ophet platteland
enwemoeten deproduktiviteit vergroten.Hiervoor is in
hetbijzonder noodzakelijk:
1.afschaffenvanhet systeem van onderpacht endeelbouw,
2. afschaffen vanhet grootgrondbezit,
3. terugnemen vande eigendommen vanhen die niet ophun
bezittingen of inhet landwonen,
4.het opzettenvan landbouwkoöperaties,
5.het uitwerken van eenwetbetreffende het gebruik van
water,
6.het scheppenvaneen fondsvoor de landbouwhervorming,
7. strijd tegenerosie enwoestijnvorming,
8.het opzettenvaneenorganisatie voor hetbestuderen en
voorbereiden vande landbouwhervorming.
- Ten aanzienvandebuitenlandse politiek hetnastreven van
eenvredespolitiek enhet nastreven vanpolitieke neutraliteit.
We ziendat deplannen sterk gericht zijnopverbetering van
de ekonomische situatie,opmobilisatie vande volksmassa's
enopwegnemenvandeprivileges endaarnaast gericht zijnop
het verkrijgen vanekonomische onafhankelijkheid. IndeConselho Superior daLutavan 1977vat dePAIGCdeze plannen
samen inhet streven:

dat de praktische ekonomische politiek van de PAIGC zich
moet richten op politieke en ekonomische mobilisatie van
de bevolkingsgroep, die er door de Portugese
uitbuiting
het slechtst aan toe is, namelijk de landarbeiders en
kleine boeren. Er kan geen ontwikkeling plaatsvinden als

er geen politieke
wit aanwezig is onder de
bevolking.
Er zal een politiek
gevoerd moeten worden die
gericht
zal zijn op kollektieve
werkzaamheid, vooral op het
platteland,
die ten goede zal komen aan wie er aan deelneemt en waarbij zoveel mogelijk gewerkt dient te worden
met eigen krachten om te komen tot een werkelijk
onafhankelijke
ekonomie. 3)
ii5i_De_resultaten_tot_nu_toe
Hiervoor iseenbeschrijving gegevenvande beleidsplannen,
wewillennude stand van zakenbekijken,met name vande
landbouwontwikkeling. Indithoofdstukjeheel inhet algemeen,
daarna zullenwe dieper ingaan opdevoor onsmeest interessante zaken.
Wekunnenkonstateren datdirekt nade onafhankelijkheid
deelbouw enonderpacht formeel zijnafgeschaft,maar verdere
wettelijke maatregelen om tekomen toteen rechtvaardiger
landverdeling zijn totnu toeniet aangedurfd. Pas in 1979 is
een studieproep (opnieuw)inhet levengeroependiedeze zaak
moet voorbereiden. 5)
Voorhet voor KaapVerde zobelangrijkewaterbeleid geldt hetzelfde alsvoor de grondbezitsverhoudingen: er isnognauwelijkskonkreet gewerkt aan eeneerlijker verdeling vanhet
irrigatiewater;dit stagneert doorkompetentiekwestiesen
mogelijk zelfs hier endaar eigenbelang binnen departijtop.
Hoewel vanaf het begin gezegd isdathet oppoten zettenvan
landbouwkoöperaties bevorderd zoumoetenworden,heeft dit
totnu toeweinig effekt gehad. (Enkelevandeweingeredelijk draaiende koöperaties stammen zelfs alvanvoor deonafhankelijkheid.)Toch ishiervoor een instituut inhet leven
geroepen,misschienjuistwel omdat de ambternaren ophet
ministerie vanRurale Ontwikkeling (landbouw)de zaakniet zo
z
agen zitten en traineerden.
°Phet gebied van een rechtvaardiger inkomensverdeling isna
de eerstemaatregelen van 1975,een sterke afroming van topsalarissen enhet instellen vanminimumlonen,weinigmeer
gedaan.Onlangs iser een loonsverhoging geweest,maar deze
Wasprocentueel,wat de verschillen tussenhoog en laag loon
We
er doet toenemen.Hier speelt devoorzichtige politiek die
d
e PAIGCvoert een rol,die ervanuit gaat dat dewerkelijke
^afhankelijkheid alleen gestalte kankrijgen alsdeze rust
°P een sterke ekonomische basis,onrust voortbrengende maatr
egelen zalde PAIGCdanook zoveelmogelijk vermijden.Bi'j
deprocentuele loonsverhoging spelenmee derelatief rijke
teru
8gekeerde gastarbeiders ("het kan tochnietdat eenhoge.
ambtenaarminder geld heeft dan een gewone arbeider die in
he
t buitenland gewerktheeft"),de aanwezigheid van ergveel
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buitenlandse koöperanten enontwikkelingsexperts,vooral in
Praia enMindelo,dieveelmeer verdienen datdeKaapverdianen,maar ookdatbijvoorbeeld eenbedrijf als Shell,om
zicheenbeteremarktpositie teverzekeren,debekwamekaderledenwegkoopt doorhenhoge lonen tebieden.
De landbouwontwikkeling wordt gestimuleerd door erosiebestrijdingsprojekten,dievooral gericht zijnopproduktieverhoging enwerkloosheidsbestrijding. Dezeprojekten worden
gefinancierd door deverkoopvan de enorme voedselhulp die na
1975op gang isgekomen.
De grotebilaterale projekten zijn veel omvangrijker dande
zelfgefinancierdevoor de landbouwontwikkeling (preciese cijfers over dieverhouding ontbreken ons);ook deze zijn sterk
gericht opdirekte produktieverhoging enniet ophetmobiliserenvande basis.Deze grote projekten leggen door hun
grootte,het invoerenvannieuwe technologie,h.etwerkenmet
buitenlandse experts,het ingrijpend veranderenvan de infrastruktuur,het 'geïntegreerde'karakter,de lange looptijd,
enzovoort,veel vast voor de toekomst en zullendanook ons
inziens vangrote invloed zijnopdeKaapverdiaanseekonomie.
Almet al zienwe dat de ontwikkeling totnu toevooralgericht is opdirekte produktieverhoging, dat beleidskwesties
op centraalniveaublijven,dat erweinig gewerktwordt aan
het 'toelatenvandevolksmassa's bijhet oplossenvanhun
eigenproblemen'endat de grote bilaterale projekten,die
voor KaapVerdevrijonkontroleerbaarkunnenwerken,een
grote invloed hebben opde landbouw.
2.EENAANTALASPEKTENVAN DEHUIDIGE ONTWIKKELING
21J^1_Centralisatie_en_décentralisatie
Dediskussie of erbijde opbouwvanhet land gekozenmoet
wordenvoor een centralistische ofdécentralistische aanpak,
iseenbelangrijke,die ophetmoment de gemoederen vanhet
kader bezighoudt.De argumentenvóór de décentralistische
zijn inhetkort devolgende:
Bijkleine projekten enkoöperaties kunnen de arbeiders
zelf rechtstreeks invloed uitoefenen op de gangvan zaken.
Vooral inde landbouwweten zevaak betere oplossingen voor
problemen dan eenmanager achter zijnbureauverzinnen kan.
Door deze aktieve betrokkenheid bij de eigen onderneming
wordt het bewustzijn vandebevolking verhoogd, ietswat de
PAIGC als een grotenoodzaak ziet omde revolutie verder te
brengen,zoalswe al in 1.3.gezienhebben.Bovendien zal
dezekleinschalige ontwikkeling de afhankelijkheidvanhet
buitenland verminderen.
De argumentenvandevoorstanders van een centralistische

aanpak zijndat dit eenbeterewerkverdeling,endus een
hogere produktie geeft,dat de centrale organisatie eenbetereplanning kanmaken omdat zijdebenodigde in-en output
beter kan overzien;tekorten enoverschotten kunnen dusbeter
vermedenworden.Verder iseengecentraliseerde produktiewijzebeter aangepast aandebuitenlandse (ditargument zou
ook tégengebruikt kunnenwordenomdathet dekans opafhankelijkheid en inkapseling indemondiale ekonomievergroot),wat vooralvoor de exportindustrie vanbelangis.
Naast deze echteargumentenspelen er nog een aantalbelangrijke zaken eenrol,die geen expliciete argumenten zijn,
maarwel dedefinitieve doorslag kunnen gevenvóór de centralistische aanpak:
1.We hebben reeds gezien dat eengroot deelvanhet hogere
kader afkomstig isuit deklein-burgerijvan grootgrondbezitters,handelaren enhogere ambtenaren uit de Portugese
tijd.Vooral de grondeigenaren,diehun grond laten bebouwen
viadeelpacht ofonderbouw staanniet positief tegenover de
ontwikkeling vandeboeren,want dat zal tenkoste gaanvan
hun eigen positie.Het isjuist deontwikkeling vandeboeren
die centraal staat indedécentralistische aanpak.
2.Ookvoor dekaderleden afkomstig uit de handelsfamilies
geldt dat decentralisatie (bijvoorbeeld het stichtenvanvervoers- enhandelskoöperaties) tenkoste zal gaanvande posities diedeze families innemen.Dezekaderleden zullendan
°ok,misschien niet eensbewust,een centralistische aanpak
stimuleren,ze zijnook niet anders gewend.
3-Vóór de onafhankelijkheid werkte het Portugese bestuur met
Kaapverdiaans lager-enmiddenkader.Omdit tekontroleren
was er eenuitgebreid bureaukratisch systeem opgebouwd,
waarbij elke ambtenaar verantwoording moest afleggen aan zijn
superieur enpas ietskonuitvoeren als zijn chefhethad
goedgekeurd.Met dit sterk centralistisch systeemhad de
gouverneur alle touwtjes inhanden.Veelvandiéambtenaren
z
ijn nunog gewend pas iets teondernemen alshun chefhet
heeft goedgekeurd en zijnnauwelijks instaat,om zelfverantwoording tedragen en zelf initiatieven tennemen,omdat
2e
dat nooit geleerd hebben.Ditbetekent een traag ennogal
Passief ambtenaren apparaat dat een sterk centralistische
instelling heeft.
4.Debilaterale grootschalige ontwikkelingshulp is eenvan
debelangrijkste faktoren die ophetmoment KaapVerde
dwingt een centralistische politiek tevolgen.Door de langdurige droogte van enkele jaren geledenwas KaapVerdegedwongen op uitgebreide schaalvoedselhulp tevragen.Het^
donorland geeft danniet alleenvoedsel,maar eistdaarbij
° ° k , met het ideedat devoedselhulp tijdelijkmoet zijn,
dat er grote landbouwprojekten uitgevoerd wordenmet behulp
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vanhet donorland. Zo gaf bijvoorbeeld Nederland niet alleen
voedselhulp maar ookhetDTHprojekt op S.Antâo.Deze 'grote'
hulp kannietwachten ophet langdurige werk aandebasis,
het projekt moet snel centraal georganiseerd en uitgevoerd
wordenmet buitenlandse projektleiders.
Deze grootschalige hulp,landbouwhulp,komt overigens dubbel
tengoede aan debezittende klasse: zijparticipeert inde
Projekten endeprojektenhebbenvaak alsdoel verrijking
vande landbouwgronden (wehebben al gezien dat dekleine
bourgeoisie vele landbouwgronden bezit)doormiddel vanerosiebestrijding, irrigatiewerken endergelijke.Opde rol van
de 'grote'en 'kleine'ontwikkelingshulp gaanwe in2.2.
verder in.
We kunnenhier konkluderen dat er een sterke tendens,bewust
of onbewust,gedwongen ofniet,bestaat naar een centralistische aanpak, zowel op landbouw als sociaal-ekonomisch gebied,waarbij erwel vande top naar debasis gewerktwordt,
maar waarbijde inspraak van debasis naar de top slecht
funktioneert.
2^2.Verschillen in invloed tussen ^grote'en 'kleine'_ontwikkelingshulg
We zullenhet verschil tussenbeidevormen eerst laten zien
aandehand vanhet onderwerp uithet vorige hoofdstuk,alof
niet centralisatie,endaarnakort ingaan op enkele andere
punten.
Tegenwoordig wordt het grootste deelvan deontwikkelingshulp gegeven indevormvanbilaterale projekten.Als eenof
ander land aanKaapVerde ontwikkelingshulp toezegt,dan is
hetmechanisme meestal niet dat KaapVerde zelfmet een uitgewerkt projektvoorstel moetkomen;neen,danwordt er een
missie van bijvoorbeeld DTH-deskundigen of een ingenieursbureauvanhet betrokken land op af gestuurd,diehaarfijn de
behoeften signaleert eneen tot inde details uitgewerkt
projektvoorstel indient.
Het isnatuurlijk ook logisch dat Kaap Verde zelf niet ogenblikkelijk eenbestemming kan formuleren voor eenbedrag van
bijvoorbeeld vijf-miljoen gulden.De oplossingen voor de
problemen inde regio's kosten vaak niet dergelijke sommen
geld. Bijvoorbeeld de verbetering van dewatervoorziening in
eenklein dorpje past niet ineendergelijk bedrag.Daarom
sluit de bilaterale ontwikkelingshulp sowieso alminder op
de aktuele problemen aan,maar meer ophet niveauvan de
planners op centraal niveau,met anderewoorden het versterkt
de centralistische tendensen.
Dan echter treedt weer het grote gebrek aan geschoold Kaapverdiaans kader op devoorgrond:het betrokken ministerie of

instituut heeftnooit tijd genoeg omalleverschillende projektvoorstellen door tenemen enopdekonsequenties voor
het land tebeoordelen.Hetvoorstelwordt danookvaak
zonder veelwijzigingen aanvaard;KaapVerdeheeft weinig
keus,door de ekonomisch afhankelijke positie.
Naast deze grote bilaterale projekten diemeestal indemiljoenen lopen zijn er ook dekleine projekten,waarbij het
meestal gaat ombedragenvan enige tienduizenden guldens tot
eenmiljoen.Dit zijnbijvoorbeeld projekten vanmedefinancieringsorganisaties alsNovib (NederlandseOrganisatievoor
Internationale Ontwikkelingssamenwerking),ICCO (InterkerkelijkeCoördinatie Commissie Ontwikkelingsprojekten),envan
solidariteitsklubs zoalsdeMondlane Stichting ende Belgische takvanOxfam.Dezekleinere projekten gaanvaak veel
meer uitvaneenaktieve participatie vandebevolking.
Daarnaast speeltmee datveelvan dekleinereprojekten vallenonder het Solidariteitsinstituut,dat eenpolitiek voert
vandeelfinanciering,waarbijverschillende instellingen
e
en deelvan zo'nprojekt betalen,enkandekontrole en
Coördinatie inKaapverdiaanse handenblijven.
Behalve bovenstaande verschillen,zijnernogandere:
d
e grote projektenwerkenmeermetbuitenlandse experts,de
Projektverslagen zijnvaak niet inhet Portugees,ende
v
reemde technologie-input isveel groter.
Door deze drie puntenwordt dekontrole door de betrokken
Kaapverdiaanse instantie nogmoeilijker enkomt ookdeopleiding van lokaal technisch kadervaak inhet gedrang.
De
grote projektenwerkenveel autonomer,zokanhet gebeure
n dat elkprojekt zijn eigen onderzoek doetnaarhetKaapverdiaanseklimaat,zonder dat er overleg is.
We
zullenhet bovenstaande verhaal proberen teillustreren
me
t behulp vaneenkortebeschrijvingvan eengroot projekt
(indit gevalhetDuitse irrigatie-projekt opFogo)eneen
Projekt opgezetmet behulp vandeMondlane Stichting engefinancierd door deNovib,hetveeteeltoutwikkelingscentrum.
He

t Fogoprojekt.

He

t projekt isopgezet vanuit eenbilaterale samenwerking
ssen hetministerie vanOntwikkelingssamenwerking van
We
st-Duitsland enKaapVerde.Het doel isde inrichtingvan
ee
n tuinbouwgebied (oorspronkelijk 45hektare)ophet eiland
P
°go,enerzijds omdegroenteproduktie/konsumptie te stimu-.
l er en,anderzijds omwerkgelegenheid tebieden.Het projekt
* s vier jaar geleden gestart.Er is zeerveel geld gestoken
ln
de aanleg van terrassen,bescherming tegen afstromend
re
genwater,werkplaatsen enmagazijnen.Erwordt gebruikgeb a k t vankapitaalsintensieve irrigatietechnieken zoals
tu
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beregening endruppelirrigatie.Hetwater wordt aandekust
gewonnen envervolgens vierhonderd meter opgepompt,metbehulp vanvier pompen,ineengrootwaterreservoir.
De gewassendieverbouwd worden zijn éénjarige gewassenzoals: tomaat,ui,mais, tabak,cassave enaardnoten enmeerjarige gewassen zoalsmango enpapaya.
Hetprojekt omvat nu 25hektare endaar blijft hetwaarschiji
lijk bij. Het geheel isuitgevoerd metbehulp vanDuitse expertise.
Hoewelhetnog tevroeg isomhetprojekt teevalueren,kan
men er toch eenaantalkritische kanttekeningen bijmaken:
Het projekt sluitniet aanopdeboerenvanFogo,mogelijk
gaatde produktie vanhet projekt zelfsmetdeboerenkonkurreren.De produktie overtreft velemalende koopkrachtige
vraag op Fogo,zodat er geëxporteerd zalmoetenwordennaar
andere eilanden.Het isdevraag ofdit op eenrendabele wijzemogelijk is.
Devraag rijst ofKaap Verde binnenkort voldoende technisch
geschooldemensenheeft omhet projekt te laten renderen,
hoewel eengoed rendement niet altijd eenvoorwaarde hoeft
te zijnvoor een goed projekt.
Het veeteeltontwikkelingscentrum inTrinidade op Santiago.
Ditprojekt isontstaan naar aanleiding van de aktiviteiten
van eenveterinaire koöperante in samenspraak met deKaapverdiaanse autoriteiten.
Hetprojekt isaangekaart bijdeMondlane Stichting,die de
Novib geïnteresseeerd heeft voor de financiering.
Dedoelstellingen vanhet projekt zijn:
-het opzettenvan een systeemvanveterinairehulp enbegeleiding,waaruit eennauwe samenwerking met deboerenmoet
volgen.
- inventarisering van enonderzoek naar veterinaire enzoötechnische problemen.
- opzettenvan eenproefboerderij omverschillende veehouderijtechnieken uit te testen.
- hieraan gekoppeld het geven vanpraktijkonderwijsvoor de
opleiding van lokaalkader.
Inhoofdlijnendus:stimuleren vande lokaleveeteelt door
middel vanproduktieverhoging enopleiding van personeel,ui'
gaande vandehuidige situatie.
Sinds eind '78iseenNederlandse koöperantwerkzaam binnen
ditprojekt.
Tot nu toe ishet projekt nog ineen startfase,de gebouwen
staan er grotendeels,het onderzoek naar problemen en ziekte'
begint te lopen,met de opleidingenmoet nog een startgemaakt worden.Dusvoor eendefinitieve evaluatie ishet nog

veel tevroeg.Wel kunnenwekonkluderen dat een dergelijk
Projekt ontstaat uiteengeheel andere ontwikkelingsstrategie,dieveelmeer aansluit opde lokale ontwikkelingsmogelijkheden enookvoor KaapVerdedemogelijkheid biedt het
programma tussentijds bij testellen.
Konkluderend kunnenwe stellen dat 'grote'bilaterale Projektenveelminder aansluiten opderegionale ontwikkeling ende
centralistische tendensenversterken.
De
programma's leggenveelmeer vastvoor de toekomst dande
kleine'projekten enwerken veel autonomer.
Deplattelandsbevolking heeft veelmeer baat bijdeze 'kleine'
Projekten.
--2^._Kom£etentiekwesties
*neen pasonafhankelijk geworden land,ishet zeerwaarschijnlijk,dat zichal snel een soort interne machtsstrijd
gaatmanifesteren, tussenverschillende partijleden, tussen
m
inisteries endienstenetc.
Dit zijnookde ervaringen inKaapVerde.
Zo
zienwe dat in 1977eenkonflikt aanhet lichtkomt over
w
ie nuverantwoordelijk isvoor hetwaterbeleid. De samenwerkl
ng tussenverschillende ministeries luktnog niet goed.De
achterliggende oorzakenvoor dergelijke konflikten zijnvoora
*-i verschillende onuitgesproken visiesopde ontwikkeling
v
an KaapVerde,verschillen inpolitiek bewustzijn tussende
m
misteries,meer ofminder bekwame technische ambtenaren,
a
^g voor hunpositie envoorvernieuwingen.Een belangrijke
e
xterne faktor vormt dedrukdie ervanuit het buitenland
u
itgeoefend wordt.Dewesterse landen immerswillen detoegelegdeontwikkelingsgelden besteden,dus ermoeten snelallereiprojekten geformuleerd worden.Het zalduidelijk zijndat
e
Konfliktenvooral aanhet lichtkomen bij 'brandende'kwesle
s als energiebeleid,waterbeleid,uaar ookbijophetoog
geringere zaken zoals:wiemoet de technische opleidingen
Saanorganiseren:onderwijs,landbouw ofpublieke werken?
irektnade onafhankelijkheid werd gedacht dat hetministele
van Planning het een enander zoukoördineren ten aanzien
Yat*demulti- enbilaterale hulp en erwerd een Solidariteits-.
•^stituut opgericht dat deontwikkelingsgelden afkomstig van
emedefinancieringsorganisaties ensolidariteitsklubs ging
jJ°ordineren.
et
laatste luktevrij aardig,afgezienvan enkele technische
Problemen zoalsverslaglegging bijvoorbeeld,
ekoördinatie door hetministerie vanPlanning werd echter
0
gelijk door tegenwerking van andereministeries endirekkontakten tussendieministeries endegeldschieters.
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Na enige jarenvanvertraging op een aantal punten isKaap
Verde nu eenandereweg ingeslagen:Bijproblemen die de
draagkracht van éénministerie teboven gaan ofdie erggespecialiseerde kennisvragen,richtmeneen onafhankelijk
instituut op.
Zobestaan er nunaasthet al genoemde Solidariteitsinstituut,
aleen instituut voor het Koöperatiewezen, eenEnergieinstituut,en zijn eenWater-enTechnologieinstituut inoprichting.Deze institutenvormen dandebeleidsmakers opdeverschillende terreinen,en zekrijgen zonodig ondersteuning
vandeverschillendeministeries.
Waarschijnlijk ishet onderbrengen vanmoeilijk liggende
problemen inaparte instituten (eennieuwe organisatie) inde
huidige situatie eengoede oplossing omuit de impasse te
komen.Belangrijk isdanwel dat de verantwoordelijkheden
van zo'n instituut goed afgebakend worden,enriietzonder kon troleer allerlei samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen
worden.
2^4^_DekoÖ2eraties
Hethelekoöperatiewezen wordt gekoördineerd door hetKoöperatieinstituut.Het isautonoom,maar heeft als bevoogdend
departement hetministerie vanRurale Ontwikkeling. Het instituutvoert eeneigenbeleid datvastgesteld wordt door het
bestuur,waarinvertegenwoordigers van alle bij de koöperaties
betrokkenministeries zitten.Hetheeftvooral eenvormende
enondersteunende taak.Ermoet langzamerhand een systeem van
zelfstandige koöperaties ontstaan en federaties daarvan.Er
iseen afdeling voor kulturele aktiviteiten en voorlichting
eneenafdeling voor landbouwkoöperaties,koöperatievewinkels enbedrijfjes.Het instituut kampt nogmet een gebrek
aangetraind kader,de staf komt uithet overheidsapparaat
enhoudt een ambtenarenstatus,er isechter wel eenenthousiaste en zeer gemotiveerde leiding,die echter nog vrij
jong isenweinig ervaring heeft.
Ook al ishet eenbelangrijk punt voor departij (zie bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsverklaring),tochvoelen heel
wat technici (vanuit hun achtergrond ingrote bedrijven)meer
voor de opzet van staatsbedrijven waarin deproduktie veel
beter teplannen isdanvoor dekoöperaties,die nu eenmaal
veelmoeilijker op te zetten zijn enveelmeer tijd vergenom
op gang tekomen.De staatsbedrijven krijgen ook direktgespecialiseerd personeel voor dediverse bedrijfsonderdelen;
van dekoöperaties die vaak even uitgebreide engekompliceerde
produktie-eenheden hebben,wordt opvrijnaïvewijzeveronder""
steld dat de ledende zaak zelfkunnen runnen.
Wekunnen hier een afstand konstateren tussendeboeren en
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eendeelvandepartijkaderleden,diedenken dat deboeren
uit zichzelf tochniet veelkunnen endiedaaromhetkoöperatiewezenniet stimuleren.
Binnen hetKoöperatie-instituutvraagtmen zichmomenteel af
ofhetwelverstandig isdirekt deheleproduktie ineen
koöperatie onder tebrengen.Deboeren zouden bijvoorbeeld
eerst kunnen gaan samenwerkenvoorde inkoop van essentiële
produktiefaktoren, later samenopslag enafzet van produkten
aankunnenpakken enals er ervaring isopgedaanmet samenwerken tenslotte ook samengaanproduceren.
Indepraktijk gebeurt dit alhier endaar:demensen werken
bijvoorbeeld samenvoor deopzetvaneen irrigatiesysteem en
de exploitatie van depomp,maar produceren individueel.
°ekonsumptiekoöperatiesdie totnu toewerden opgezet,funktionerennog niet erg goed envelen zijn alweer verdwenen.De
e
erste konsumptiekoöperaties waren inwezen voedseldistributiepunten.Het geheelwasweinig doordacht;erwas geenvorming vande leden enal snel traden allerlei problemen op,
waaronderwanbeheer.Demeeste koöperaties waren juist in
rurale gebiedenwat extraproblemen opleverde.Demensen
hadden geen geld om zaken tekopen,door een slechteorganis
atie raakten voorraden steedsuitgeput,het geringe kapitaal
waarmen over beschiktewerd slechtbenut,bijvoorbeeld niet
!nde voorraad gestokenmaar ineen tekostbaar gebouw,bevoorrading van afgelegen punten bleekmoeilijk enkostbaar.
He
t bleek vaak ookpraktisch onmogelijk mensen inde rurale
gebieden tevinden,die eenvoldoende opleidingsniveau hadden
OI
nineenkoöperatiebestuur zitting tenemen.
De
_laatste tijd ismenmeer steungaangeven aankonsumptiekoöperaties inde stad.Er zijn ernu zesà zevendieminof
me
er goed draaien enwaarvan het bestuurvoldoende ervaring
heeftopgedaan.
"oor debevoorrading krijgtmennuwatmeer steunvande
staats-invoer-onderneming.Vroeger deed denuopgehevencentralevoor koöperaties zeer veel,nuwilmen tochwel alles
door dekoöperatieve strukturen zelf latendoen,waarbijhet
1
nstituut ondersteunend moet optreden.De grootste omzetten
vande koöperaties betreffenmais enrijst;juist doorhet
enorme voedseltekort zoude opzet van konsumptiekoöperaties
zeerveelmogelijkheden kunnenbieden.Ophetmoment draaien
er
enkele produktiekoöperaties. Over een naaisterkoöperatie
2
ullenwe watmeer vertellen.Dezebestaat uit een atelier
w
far ongeveer vijftien vrouwenwerken,een 'gezelligeklub!,
di
e_kleine seriesmaakt (tien tot twintig stuks)vanvanalles;
er
iswerk genoeg.Ophetmoment speelthet probleem dater
eveel gewerkt wordt op aanvraag vande lokale elite,in
dezepersoonlijke behandeling vande lokale elite gaat teveel
x
jd zitten,daardoor kandehele financiële planning in
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gevaar komen.Het gehele personeel vergadert regelmatig met
elkaar,toch zijner sterke tendensen onder dekoöperatieledenomhunwerk tochniet alsvan 'hen' tebeschouwen en
ze zien zichzelf toch ineen soort dienstverband van een
abstrakte 'baas'werken.
Vroegermaakte éénpersoon éénkledingsstuk,nugaan zemeer
naar verdeling vandeverschillende onderdelen,bijvoorbeeld:
eerstmaakt iemand tien linkerbroekzakken,dan tienrechter-,
andere onderdelen van debroekwordenweer door iemand anders
gemaakt:een soort 'kleine specialisatie' intern.Dat geeft
somsweer problemen,want iedereenwil graag afwisselen,dan
gaat hetweer een tijdje andeis:hetheleding door éénpersoongemaakt.De opleiding gebeurtbinnenhetbedrijf,bij
het atelier hoort ook eenwinkelmet een zeer gevarieerde
kollektie produkten.Dievariatie iswel nodig, enerzijds
omdat de gemeenschap maar klein isen iedereen in andere
klerenwil lopenen anderzijds omdat er op S.Vicenteal een
kleinkonfektiebedrijf bestaat dat eenbehoorlijke stroom
standaardproduktenopdemarkt loost.
Binnen dekoöperatie gaat het allemaal eenbeetje primitief,
maar het belangrijkste isdat demensenheel leuk engezellig samenwerken ineen overzichtelijk 'bedrijf',erwordt veel
gepraat ennog goed gewerkt ook:betaalbare kleding voor iedereen.
Naast deze naaisterkoöperatie isonsnoghet bestaan bekend
van een timmer-enbouwkoöperatie.Almet alvormen deproduktiekoöperaties momenteel slechts eenklein gedeelte van
de totale Kaapverdiaanse produktie.
Bij deproblematiek vandekoöperatieskrijgenwe dehele
Kaapverdiaanse problematiek ineennotedop tezien:gebrek
aan ekonomische en aangepaste technischemiddelen,de noodzaak
vanproduktieverhoging,weinig bewustzijn en interesse onder
debevolking, technisch kader datwel van goedewil ismaar
gewend is tedenken ineen grootschalige terminologie met
eenvanbovenaf geleide (staats-)produktiewijze enweinig ervaringen heeftmet alternatieven.
3.DE SOLIDARITEITSBEWEGING
Ten tijdevan de gewapende strijd konden de Portugese koloniën zichverheugen indewarme belangstelling vande solidariteitsbewegingen indewesterse landen.
Debevolking van dekolonies voerde niet alleen een gewapende
strijd tegen eenbuitenlandse overheerser,erwerd ook een
politieke strijd gevoerd,namelijk voor de opbouwvan een
socialistisch land.Vooral dit laatste sloot goed aanbij de
ideeënvan de linkse derdewereldbeweging inhetwesten ener
ontstond eengoedeverstandhouding tussenbeiden.
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De solidariteitsbewegingen (zoals inNederland,deMondlane
Stichting,Landbouwkomiteeende later ontstane Werkgroep
Waterbeheer)kwamennadeonafhankelijkheid vande landen in
eennieuwe situatie.Zijachttenhet eennoodzaak omverder
tegaanmet de ondersteuning vande landen enwel omeendrietalredenen:
1
• Deontwikkelingen daarwerden ingeschat als zijndeuniek
(socialistisch) envanbelang om tevolgen en teondersteunen.
2.De ontwikkelingen daarkonden aangegrepenworden tendienstevan eenbewustwordingsproces inNederland.
3.De,zoals later bleek naive,gedachte dathetmogelijk zou
zijn omde internationale ontwikkelingsmaffia (ingenieursbureau's)teweren uit de landen,maar toch inieder geval
tekontroleren.
Daarnaast gold voor eenklub alsdeWerkgroep Waterbeheer,
d
at zijbestond uit eengroot aantal technici die,op een
anderemanier dande gebruikelijke,technische steunwilde
verlenen.
Vanuit Kaap Verde gezienmoetenwe derolvandesolidariteitsbewegingen niet overschatten.Voor KaapVerdewas zo'n
k
lub slechts éénvandevelemogelijkheden voor ondersteun
ing. inde ogenvan eendeelvandePAIGCwashetwel een
betere mogelijkheid.
Daarbij speelde eenrol dat de solidariteitsbeweging vanaf
^ e t begin,dedirekte nood,endenoodzaak dusomhoe dan
ookveel geld het landbinnen tehalen,heeft onderschat.De
kracht van deKaapverdiaanse regering om zelfhaarpriorite
iten vast te stellen en tevertalen naarkonkrete projekten
«eeft zij somsoverschat.
Eg
n en ander heeft geleid tot enkele teleurstellingen:
He
t gevoel gebruikt te zijndoor KaapVerde alleen alswegbereider voor hetwesterse bedrijfslevenenoverheid,waar
me
n nu juist zoveel kritiek ophad.Bijeen aantalkoöperanten
(mensendie door de solidariteitsbewegingen uitgezonden
We
rden als ontwikkelingswerker) eengevoelvanniet voorvol
te
worden aangezien,naast duurbetaalde krachtenvanFAO,
D
TH etc.
° Ve r de gevolgde werkwijzevalt nog hetvolgende tezeggen:
De
solidariteitsbewegingen werken buitendebestaandeontw
ikkelingsorganenom.Als zijkoöperanten leveren,dan zijn
di
-einNederlandse ogenwellicht niet duur,maar Kaap Verde
m<
>et zewel zelf betalen,hetgeen duurder kanuitpakkendan
ee
n DTH-deskundige.
e doorkoöperanten vaakvoorgestane integrale aanpak van
de
Problemen botst vaakmet denog onvoldoende uitgekristaliSe
erdemachtsstrukturen opKaap Verde (ziehoofdstuk 2.3.).
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Daardoor kan ereen zeermoeilijkewerkverhouding ontstaan,
zovan:daar heb jediemoeilijke jongensweer,dieniet
alleen doenwat jevraagt,maar proberenmee tedenken.Dan
ishetveel simpeler en leidt het sneller totresultaat,
alser een ingenieurs-bureau ingeschakeld wordt,datvaak
bovendien zijneigen financiering meebrengt.
4.KONKLUSIES
Het is twijfelachtig ofde ontwikkelingen indeKaapverdiaanse landbouw,vooral op langer termijn gezien,uiteindelijk
tengoede zullenkomen aande landarbeiders enkleine boeren.
Deboeren zouden zich zélfmoetengaan organiseren invakbondsachtige klubs,waarin deboeren zichmobiliseren inhet
hele proces van opbouw,omdeze ontwikkelingen tebestrijden.
De grotebilaterale ontwikkelingshulp kan,als zijniet voldoendewordt ingekaderd ineenontwikkeling die dekleine
boeren en landarbeiders tengoedekomt,een gevaar gaanbetekenenvoor de ontwikkeling vandeze bevolkingsgroep endus
voor devoortzetting vandeKaapverdiaanse socialerevolutie.
Bijde 'kleine'projekten die uitgevoerd wordenmet behulp
vande solidariteitsklubs zijnernatuurlijk wel problemen,
maar inhet algemeen zijn indezeprojekten devorming,
mobilisatie enparticipatie van debevolking veel konkreter
aanwezig.
Het gevaar bestaatdatde partijleden en ambtenaren opKaap
Verde eennieuwe bezittende klasse gaanvormen,die alleen in
theorie solidair ismet debezitslozen,maar zich indepraktijkvanhenvervreemd heeft ennietmeer opkomt voor hun
belangen,maar alleenvoor hun eigen belangen.
Dezeklassevorming heeft al in zoverre toegeslagen datmaatregelen tengunste van deplattelandsbevolking endemobilisatie daarvan steeds dringender worden.
Het kader,voor het grootste deel afkomstig uitde kleine
bourgeoisie isop eennogal afstandelijkemanier solidair met
deboeren en landarbeiders.Als deze 'vervreemding' zichdoor"
zet,kan hetkader een remmende rol inhet revolutionaire
proces gaanvormen.
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MARQUETALIA 2

ALGERIJE: EEN VERLOREN REVOLUTIE
over etatisme en het agrarische vraagstuk

jaap frouws
Inleiding
Voor de bestudering van de transformatieproblematiek in
Afrika ishet vangroot belang zoveelmogelijk te lerenuit
konkrete historische ervaringen.Dat isde redendat ook
een artikel aanAlgerije isgewijd.Na een verschrikkelijke
oorlog tegen deFransen dienegen jaar duurde,isdit land
Xl
i 1962onafhankelijk geworden. Evenals in latere tijd in
d
e verschillende ex-portugese koloniën,stondmen daar toen
voor uitermate belangrijke keuzen enbeslissingen tenaanzien van de toekomstigepolitiek-ekonomische ontwikkeling.
Recentenederlands-talige publikaties overAlgerije zijn
schaars*Indegangbare mening overheerst het beeld vaneen
Progressieve,min ofmeer socialistische,staat.Dit hangt
samenmet het feit dat er zo'n taaiebevrijdingsstrijd werd
gevoerd tegen de Franse kolonialemacht.Nadienwerd dit
eeld versterkt door propaganda over agrarisch zelfbestuur
ln
het Algerije nâ 1962endoor omvangrijke nationalisaties,
me
t name vande olie-engassektor.Verder natuurlijkversterkt door een radikale buitenlandse politiek,waarin
systematisch stelling wordt genomenvoor bevrijdingsbewegingen inde derdewereld,
•"•tbeeld wordt echter opmerkelijk weinig gestaafd met
en
"is omtrent de sociale formatie omtrent het ontwikkelings°del ofde agrarische struktuur,het dominante machtsblok,
e levensomstandigheden van deplattelandsbevolking en
er
gelijke.Toch iskennis over dergelijke cruciale aspekten
oodzakelijk om lessen uit het 'Algerijnseexperiment'te
u
nnen leren.Om tevoorkomen dat eenbeschrijving van
,e z e Matschappelijke aspekten de proporties van een leesvar artikel tebuiten gaat,enom tochvoldoende informae over het Algerijnse ontwikkelingsmodel teverschaffen,
gekozen voor een aanpak 'met zeven-mijls-laarzen'.
betekent eenvrij grove aanduiding vande belangrijkste

lijnenvan de politiek-ekonomische ontwikkeling,geendetaillering van specifieke historische periodes engeen uitvoerige dokumentatiedoormiddel van statistieken,ondersteunende citaten envoetnoten. Zoals inhet vorige nummer
vanMarquetalia al eens gezegd is:de lezer zalvergeefs
zoeken naar omgevallen boekenkasten.Het gaat hier veeleer
om ontwikkeling van ideeën,om te lerenvankonkrete voorbeelden,dan om 'wetenschappelijk'doorwrochte opstellen.
Achteraan dit artikel iswel eenkorte literatuurverwijzing
opgenomen voor nadere oriëntatie.Op aanvraag kande redaktie een uitvoeriger bronvermelding verstrekken.
Dehiernavolgende paragrafen zijn als volgt samengesteld.
Eerst een aantal gegevens overde sociaal-ekonomische
situatie inhet huidige Algerije. (1.)Danvolgt de politieke en ekonomische geschiedenis vanAlgerije'invogelvlucht tot aande onafhankelijkheid in 1962. (2.)Vervolgenswordt de ontwikkeling van depolitieke konstellatie
sinds de onafhankelijkheid beschreven. (3.)Daarna de ontwikkeling van de ekonomie,zoalsbeïnvloed door de politiekeverhoudingen. Indeze paragraaf wordt demeeste aandacht besteed aande gevolgde landbouwpolitiek enhetwel
enwee vande agrarische sektor. (4.)Tenslotte enkele
konklusies,dievooral betrekking hebben op de lessen die
uit deAlgerijnse ervaring getrokken kunnenworden enop
de begrippenwaarmee depolitiek-ekonomische ontwikkeling
van een gedekoloniseerde staatwordt beschreven. (5.)
1.ALGERIJE NU
J_ij_^_Landgebruik_en_landbouwstruktuur
Algerije iseen landmet een totale oppervlakte van bijna
238miljoen hektare.Maar ongeveer 3%daarvan of rond
7,5 miljoen hektare kanworden gerekend totde gekultiveerde,
agrarische oppervlakte.Dezebevindt zichvrijwel uitsluitend inhet noordelijke deelvanAlgerije.Ten gevolge van
extensieve landbouwmethodes ligthiervan ieder jaar driemiljoen hektare braak.
Het gebruik van de resterende cultuurgrond isgemiddeld als
volgt over deverschillende aktiviteiten verdeeld (in
miljoenh a . ) :
graanteelt
3,35
groenteteelt
0.15
wijnbouw
0,23
fruitteelt
0,42
overige teelten (peulvruchten, 0,40
veevoeder,suikerbieten,etc.)
Tot
aal
4,50miljoenha.

Met een totale oppervlakte van 3,3miljoenhektare blijkt
deverbouwvan graan derhalve veruit debelangrijkste landbouwaktiviteit.Ondanks eengeringe regenyal,alleen inde
noordelijke kustvlakten 800mm.per jaar enopde overige
agrarische oppervlakte tussen de400en600mm., is slechts
300.000 hektare geïrrigeerd. Naast de graanproduktieis
vooral de schapenteelt vanbelang. Indekustvlakten enin
deTeil-Atlas (hetnoordelijkeAtlasgebergte)bedraagt de
hoeveelheid schapenvrijkonstant 500.000.Verweg demeeste
schapenworden gehouden op deuitgebreide steppe tussen de
Tell-Atlas ende Sahara-Atlas,eengebied van zo'n 20miljoenhektarewaar deregenval gemiddeld tussen de 100en
400mm. per jaar ligt.Daar levenongeveer 170.000gezinnen
vandeproduktie van 8ä 12miljoen schapen.Overigens gaat
een aanzienlijk deelvandeopbrengst hiervannaar grote
stedelijke vee-eigenaren.
DeAlgerijnse landbouw is indrie sektorenverdeeld.Wat
betreft oppervlakte enhet aantal ervan afhankelijkepersonen isdeprivé-sektor degrootste.Dezebestaatuit middelgrote enkleine boerenbedrijven inhandenvan circa
1.300.000privé-boeren,waarvan 30%totde arme enzeer
kleineboerenbehoort.Devandeze sektor afhankelijke landbouwbevolking bedraagt 7miljoen.Deze privé-landbouwbeschikt over 60%vandekultuurgrond, zebezit het grootste
deelvan deAlgerijnse veestapel enbrengt 59%vandegraanproduktie voort.
De tweede agrarische sektor bestaat uit 1870 zogeheten
'zelfbestuursbedrijven'en 390koSperatiesvan oud-strijders,
d
ie in totaal 2,5 miljoenhektare beslaan (éénderde vande
k
ultuurgrond). Dezebedrijven liggen opdebeste gronden
vanAlgerije,zehebbennamelijk deplaats ingenomen^van
devroegere Fransekolonisten (colons). 'Zelfbestuur
staat voor een grotematevan staatsinvloed enjarealangis
a
H e overheidssteun aande landbouwvrijwel uitsluitend naar
dezesektor gegaan,watvooral verband hield metdedeyiez
enopbrengstenvande exportgewassen.Dezebedrijven zijn
danook relatief sterk gemechaniseerd,kennen eenhoog
kunstmestgebruik en zijnkapitaalintensief. Deman-grond
r
ati 0 indeze sektor bedraagt ongeveer 0,09 met andere
w
°orden het nuttig agrarisch oppervlak perman iszon
12
hektare.Deze sektor levert ongeveer éénderdevande
graanproduktie enverreweg het grootste deelvan dewijn- .
Produktie.Erwerken rond 110.000permanente arbeiders en
°ngeveer 100.000 seizoenarbeiders.Gemiddeld werkt een
arbeider voor eengezinvan ongeveervijf personen,dus de
afhankelijke landbouwbevolking indeze sektorbedraagt ruim
^ e n miljoenmensen.
De
derde agrarische sektor inAlgerije isde sektor vande

'RevolutionAgraire'(RA).Dezebestaathoofdzakelijkuit
produktiekoöperaties,diesinds 1972gevormdzijnalsresultaatvandeAlgerijnselandhervorming.Degronddaarvoor
kwambeschikbaaruitpubliekedomeinenendooronteigening
vangroteen/ofabsenteïstische landeigenaren.Absenteïstenzijnlandeigenarendienietzelfhungrondbewerkenen
buitenhetbedrijfwonen.Erzijn4700produktiekoöperaties
gevormdopruiméénmiljoenhektaremetintotaal 127.000
begunstigdenvandelandhervorming,hetgeenmaareenklein
deelvandeAlgerijnse landbouwbevolkingvertegenwoordigt,
namelijknietmeerdan600.000mensen (opeenruralebevolkingvan8à9miljoen).Vandekoöperatieskomt10%
vandeAlgerijnsegraanproduktieenookmaarééntiende
vandeproduktievanbijvoorbeeld aardappelenenpeulvruchten.
aandeel
bedrijfstypen
aantalwerkers
afh.bevolking
produktieopp.
aandeelgraanprod.
grootaandeelin

privésektor
1.300.000
7.000.000
53%
59%
veestapel

RA
Totaal
'zelfbest.
bedrijven'
210.000 127.0001 .637.000
1.000.000 600.0008 .600.000
33%
13%
100 1
31%
10%
100%
wijnbouw

l12^_Produktiviteit_en_werkgelegenheid
Deproduktieenproduktiviteit indeAlgerijnselandbouw
vertonensinds 1962overhetgeheelgenomeneenbeeldvan
stagnatieofachteruitgang.Steltmendeindexvoordenationalegraanproduktiein1954-'57op 100,danishetverloopdaarvanalsvolgt:1967-'69:90,1
1970-'73:83,6
1974-'77:82,3
Hetrendementperhektareisoverdeperiode 1965-1975als
nationaalgemiddeldenietbovende600kg.uitgekomenen
ookinde 'moderne'zelfbestuurssektorbleefdegemiddelde
graanopbrengstperhektareindezetienjaarop750kg.
steken.Hetvolumevandegroenteproduktieisvan 1966tot
1975weltoegenomen,nietzozeerdoorverbeterdehektareopbrengstenalsweldooreenverdubbelingvandeteeltoppervlakteoverdezeperiode.Van 1966tot 1975namde
groenteproduktie (vooralaardappelen,uien,tomaten,meloenen)toevan570.000tontot 1.240.000ton.Debinnenlandsekonsumptiegroeideechtersneller,waardoorvanaf
1973bijnadegehelegroente-export stilkwamteliggenen
sindsdienmoestmenzelfstotimportvanbijvoorbeeld
aardappelenovergaan.
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Deweinig produktieve enstagneren landbouw inkombinatie
met een grotebevolkingsgroei van 3,2%per jaar,heeft ertoe
geleid datAlgerije voor devoorziening inhaarvoedselbehoefte sterkvanhet buitenland afhankelijk is.DeAlgerijnse bevolking isvan 1966 tot 1978toegenomen van
12.096.347 tot 18.250.000mensen.Aan de invoervan voedingsmiddelen besteeddeAlgerije jaarlijks 731miljoen dinar
(1DA= ƒ0,50) indeperiode 1967-1969,925miljoen dinar
per jaar over 1970-'73engedurendehet tweedevierjarenplan (1974-1977)bedroeg dejaarlijkse importvanvoedingsmiddelen gemiddeld ruim 4miljard DA!De jaarlijkse graanproduktie vanAlgerije schommelt rond de 2miljoen tonen
in 1978moest Algerije opde internationalemarkt al
2,3miljoen tongraankopen,met anderewoordende vroegere
'graanschuur'vanhetMiddellandse Zeegebied voorziet niet
eensmeer indehelft vande eigengraanbehoefte.
Deberekendewerkeloosheid inde agrarische sektor is50%
van de agrarische beroepsbevolking,wat neerkomt op
900.000mannen.Vooruitlopend op enkele opmerkingen over
de industriële produktie,kanvermeldwordendathier nog
eens 550.000werkelozen (ongeveer éénderdevandemannelijke
beroepsbevolking) indeniet-agrarische sektoren aan toegevoegd kunnenworden,wat de totalewerkeloosheid in
Algerije op ongeveer anderhalfmiljoen personenbrengt.
Hierbijmoetmenbedenken datdit aantalnog aanzienlijk
hoger zou liggen,alsdaarbij de 500.000Algerijnsearbeiders zouden komendie inFrankrijk werken.
1.3, _Industrialisatie-2olitiek
IT

»de ekonomische politiek vanAlgerijenâdebevrijdingsrijd heeft het accentvolledig opde industrialisatie
Belegen.Van 1963tot 1971 zijn allebuitenlandse (hoofdE
akelijk Franse)ondernemingen genationaliseerd. Tot 1966
Wa
ren datwat kleinere verwerkende industrieën (tabak,
heifers)en eenaantal verwaarloosde envrij onbetekenende
fabriekjes van bijvoorbeeld ijzerwaren,meel,glas endergelijke.Vanaf 1966wordt het nationalisatieproces geradicaliseerd enuitgebreid totbelangrijke sektoren als^
voedingsmiddelen,mechanische enelektrischekonstruktiem
aterialen, ijzer-,fosfaat-,lood-en zinkmijnen.Vanaf
1967begint men ook aande olie-engasindustrit'met als •
h
°ogtepunt denationalisatie vandeFransepetroleum-en
8asbelangen inAlgerije in 1971 (ELF,ARAP,CFP).Alleen m
dez
e laatste sektor haddendeFransen fors gïnvesteerd,
£ e t name indeperiode 1954-1961.Voor het overigehad de
fransekolonialisering deopbouwvan een industriële basis
ln
Algerije verhinderd.
st
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Allereerst isbegonnenmet een industrievoor importvervanging. In 1963importeerdeAlgerijenog éénmiljoen paar
schoenen,in 1965kanmen reeds inde eigenbehoeftevoorzien envanaf 1968isereenoverschotproduktie.Textiel:
in 1963dektedenationale produktiemaar 10%vandevraag,
in 1970was dat 50%envanaf1973waren denationale produktie enkonsumptievan textiel vrijwel aan elkaar gelijk.
Het aandeelvanhet privé-kapitaal isindeze lichte industrieën relatief groot,overhet geheel genomen ongeveer
50%. De zware industrie,dievooral vanaf 1967 isopgebouwd,
isechter geheel instaatshanden.Devoorrang die hieraan
isgegevenmag blijken uit devolgende staatjes over de
distributie vande investeringen:
industriële investeringen over 1967-1973
mineralen (gas,olie)
44,1 %
sektor I (produktiemiddelen)
37,9%
sektor II (konsumptiegoederen)
18,0%
Totaal
100,0%
Inhet eerste driejarenplan (1967-1969)werd inde zware
industrie (gas,olie,staal,zware chemie,elektriciteit,
mijnen)5,082miljard dinar geïnvesteerd, tegen 1,717
miljard dinar inde lichte industrie (textiel,voedingsmiddelen, lichte chemie,mechanische enbouwmaterialen,
schoenen-en leerindustrie,artisanaat -dat isambachtelijkeproduktie opbasis vanwol).
Welkebelangrijke plaats de industrie inhet geheel inneemt
b
ü j k t uit devolgende verdeling vande overheidsinvesteringen inhet eerstevierjarenplan (1970-1973):
x

ndustrie
landbouw
onderwijs
1
nfrastruktuur
ov
erige sektoren

45%
15%
12%
8%
20%

12.400
4.140
3.300
2.300
5.500
27.640miljoenDA

100%

In

het tweedevierjarenplan isdeze lijnvoortgezet. I n d e
Periode 1974-1977was 43%vanhet overheidsbudget voor ïnvester
ingen bestemd voor de industrie,wat neerkwam opmaar
li
efst 48miljard dinar (detotalebegroting is "nverr i j k i n g met het eerstevierjarenplanverviervoudigd).
De
omvangrijke investeringen inde zware industrie hebben
tot
een sterkevergroting vanhet industrieel produktiev
°lum e geleid.Algerijnse fabriekenproduceren naast olie
en
vloeibaar gasdieselmotoren, traktors,plastic,staal,
c
ement,kunstmest,banden,vrachtwagens endergelijke.
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Deontwikkelingvandeindustriëleproduktieinenkele
sleutelsektorenisalsvolgt (1969=index100):
1969 1970
1971
1972
1973
waterenenergie
100 114,5 128,3 141,6 159,7
olieengas
100 107,4
82,9 111,6 121,6
staalenandermetaal 100 152,3 132,0 141,8 181,8
bouwmaterialen
100 105,8 109,8 116,4 122,2
voedingsmiddelen
100 104,3 121,o 135,9 148,8
Detoegevoegdewaardeindeindustriëlesektorisgegroeid
van3.372miljoendinarin1963naar28.081miljoendinar
in1976.Enigegegevensoverhetproduktievolume (intonnen):
olie
ruwstaal
kunstmest
cement

1962
20.000.000
5.500
46.300
963.000

1977
53.000.000
400.000
600.000
2.000.000

DezwareindustrialisatievanAlgerijeheeftopkapitaalintensievewijzeenmetbehulpvaneenmassaletechnologieimportplaatsgevonden.
Debenodigdeinvesteringenpernieuweindustriëlearbeidsplaatsbehorentotdehoogstevandelandenderderde
wereld.Hetaantalnieuwearbeidsplaatsenindeindustrie
datvoorheteerstevierjarenplanwasvoorzien,bedroeg
slechts75.000.Overeenperiodevantienjaar,namelijk
van 1967tot 1976isdewerkgelegenheid indeindustriemet
ongeveer200.000banentoegenomen.
2.DEGESCHIEDENISVANDEBUITENLANDSEOVERHEERSING

DegeschiedenisvanNoord-Afrikawordtgekenmerktdooreen
voortdurendeinmengingvanenoverheersingdoorexterne
machten.OphetterritoriumvanhethuidigeNoord-Algerije
zijnindeloopderhistoriedevolgendebuitenlandsemachthebbersverschenen.Vanafongeveer300vóórChristusbegonnendeGriekenvanafSiciliëdeMaghreb (Noord-Afrika
bovendeSahara)aantevallen.Hetbelangrijkstemotief
daarvoorvormdendegrotegraanproduktieenhetrijkehandelsverkeerinhettoenmaligeNumidischeRijkinNoordAfrika.DeRomeinenzettendeaanvallenvoortenveroverden
grotedelenvandeMaghreb,inklusiefMauretanië.Inde
eerstehelftvandevijfdeeeuw,nadevalvanRome,vielen
deVandalenvanuitSpanjebinnen.
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Zi
ijworden indedaaropvolgende eeuwverdreven doord
yzantijnen inhunpoging hetRomeinse imperium indeoude
glorie teherstellen.VervolgensverschijnendeArabieren
m Noord-Afrikadie zich ineenreeksvanoorlogen meester
makenvandeMaghreb vande zevende tot enmet de elfde
eeuw.Danwordt ookde arabisering ingang gezet,eenproces
waarin een groot gedeelte vande oorspronkelijkeberberevolking de arabische taalencultuur aanneemt.Onder
andere door dekruistochten komen anderemachten inhet
ïddellandseZeegebied op ennaherhaalde aanvallenopde
kuststeden wordt inde eerste helft vande zestiende eeuw
e heleNoordafrikaanse kust bezet door de Spanjaarden.
e
Arabische handelaren die inAlgiers dedienstuitmaakten,
piependehulp vandeTurken in.DeTurkse sultan zond een
e
ger enmaakte Algiers tot eenregentschap.DeTurkseovereersing vanAlgerije duurde ruim drie eeuwen,tot 1830,
°ende Fransen eenverschrikkelijke kolonisatie-oorlog
e
gonnen. Deeerstevier decenniavandezeFranse periode
°rdengekenmerkt door veleopstanden ophetAlgerijnse
P atteland ende laatste grote opstand vóórhetbegin van
e
bevrijdingsoorlog in 1954wordtpas in 1871neergeslagen.
2?
~-----ËËD_5£aatsap_2araat
aande Fransekolonialisering isgeenvande externe
entenerin geslaagd een centrale staat tevormen.Hierew
°rdt bedoeld dat géénheersende klasse ontstond die in
aatwas
,
Algerije tot een eenheid tevormen inpolitiek,
onomisch,ideologisch en territoriaal opzicht.Steeds
e
ef een groot gebied buitende invloedsfeer vandeoverrsers. Enookbinnende grenzenvanhetwélgekontroe ee v a n
^ l
Algerije bleven strekenbestaan,waar de
eyheersersnauwelijks toegang hadden.Dit geldtbijvooridvoormoeilijk toegankelijke berggebieden alsde
esen Kabylië.Eenbinnenlands proces van centrale
niea t s v o n n ^ n g vond evenmin plaats.Een samenleving vangesegfa . e ? r < * e ^ n clans enverwantschapsgroepen verdeelde)
aU(- l e ~ en stamverbanden,aanhet hoofdwaarvan relatief
n
V o ° °niepolitiek-militaireof religieuze leiders stonden,
rodehet historische antwoord opdepermanentebedrei°ok ê ^ n 6 " i n t e r v e n t i e s v a n buitenaf.
ln
tijden zonder buitenlandse overheersing leiddede
st
^"immenstruktuur niet tot devormingvaneen centralestaat.
t^Jvoorbeeld niet inde tijd vóór dekomst vandeTurken,
t e er _toch een zekere verzelfstandiging vandeMaghreb
Pia ° pz: '- chtev a n d e arabischekalifaten (vorstenrijken)had
dy I ^ ats 8 ev °nden. Géénvande opdeze struktuur geënte
astieën,koninkrijkjes en stadstaten,die elkaarvoort-

e

durend bestreden,wasnamelijk tot een zodanige expansie in
staat dat de aande stammen-maatschappij inherente segmentatiedefinitief konworden overwonnen.Ookwanneer voorkorte tijd ééndynastie,diebijvoorbeeld beschikte over een
sterke,fanatieke religieuze elite,de overhand wist te
krijgen,miste het gestichte rijk toch de kontinuïteit
dienoodzakelijk isvoor devestiging van een traditie
vangecentraliseerde staatsmacht.Eenbelangrijke oorzaak
daarvanvormde de politiek-militaire dreiging van Spanjaarden enPortugezen diekuststeden bezetten endie zich
daarmee grote delenvandehandelsinkomsten toeëigenden.
Ineenperiode dat erwel eenvreemde overheersing van
Algerije bestond,was ervanbinnenlandse staatsvorming
uiteraard geen sprake.Depolitiek-militaire-of religieuze
leiders funktioneerdennu eens als intermediair tussen de
machthebbers endedissidente stammen,danweer alsaanvoerder vanopstanden.Ook deTurkse dominantie heeft niet
totdevorming van een centrale staat geleid.De Turkse
macht zelfwas gefragmenteerd invier vrij zelfstandig
opererende provincies (met ieder hun eigenpolitieke en
juridische organisatie) enbovendien ineenmaritieme en
eenmilitaire oligarchie.De eerste,die lange tijd dominant
was,verkreeg hetmerendeel vanhaar inkomsten uit zeeroverij enwas derhalve slechtsmatig geïnteresseerd inkontrole
over hethoofdzakelijk agrarische achterland.Meer dande
helft vandeAlgerijnse bevolking,bestaande uit tribale
(=stammen)groeperingen en zowel landbouwers,nomaden als
semi-nomaden,isnooit onderworpen geweest aande centrale
bestuurlijke macht vandeTurken.De fiskale invloed van de
Turkse provinsiale gouverneurs (beys)reikteverder,doordat
ze allianties aangingenmet stammendievoor hen alsbelastinggaarders funktioneerden endoordat zedetoegangswegen totmarkten kontroleerden.
Evenmin alsdeTurken beschikte éénvan de tribale hoofden
over eenpolitiek-religieuze en ekonomische basis die toereikend was voor het ontstaan van dedominantie van een
feodale produktiewijze.Doordat deTurken gebruikmaakten van
de interne rivaliteiten kreeg géénvanhendefinitief de
overhand. De tribale aristokratiewasverdeeld overvele,
relatief autonome gebieden,waar dehoofden grondrenten en
militaire diensten aan deboerenkonden opleggen.Hierbij
latenwe het uitgestrekte zuiden dannog buiten beschouwing»
waar denomadische handelskaravanen heersten,endorpenmet
een landbouwende bevolking van zich afhankelijk haddengemaakt.
Vóór deFranse periode isderhalve inAlgerije geengecentraliseerd staatsappataat ontstaan.Erwas alleen sprake
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vanvreemde usurpatoren,waartegen de plattelandsbevolking
zich teweermoest stellen.
Gevolg iswel dat ergeen nationale
politieke enintellektueleelitekonontstaan,andersdan indevormvande intermediaire tribale aristocratie.
Wat ervan eendergelijke elite ontstaat,komt pas tot stand
ten tijdevandeFranse overheersing enisdaardoor dan ook
terdege beïnvloed.Dithistorisch feit isvan grotebetekenisvoor het proces van staatsopbouw dat nädeonafhankelijkheidsbeweging plaatsvond. Bij gebrek aan eeneigen politieke traditie droeg het onafhankelijke staatsapparaat
een zeer sterk Frans stempel.Daar de traditievan eennationale bestuurlijke en intellektuele elite ontbrak,waren de
rivaliteit en strijd tussenverschillende clans zeerhevig.
Bijvoorbeeld tussen elites afkomstig uithet oosten (rond
Constantine),hetmidden (Kalytië)enhetwesten (rond
Tlemcen)vanhet land. Inreaktie opde steeds wisselende
usurperendemachten heeft zichonder deplattelandbevolking
een zeerkreatieve en flexibelekapaciteit tot aanpassing
aanexternemachtsinterventies gevormd,opbasis vande
tribale organisatie.
H
et isdezekapaciteit geweest diehaarheeft doen overleven
tijdens deFranse kolonialisering. Eigen systemenvan ruilhandel,onderlingekredietverschaffing enkollektieye arbeid
gavenhet antwoord op de sterkeverpaupering. Een eigen
r
echtspraak,onderwijs engezondheidszorg eneengeheel
v
an feesten,rituelen, liederen endergelijkewaren de sociale
ennormatieve volkskultuur waarop demensen steunden
tegenoverdekolonisator. De centrale staat diedoor deze
k
°lonisator gevormd werd,was eenwareverschrikking,wat
d
e afkeer van alleswatmet een staatsapparaat temakenheeft
°Phet platteland nog deed toenemen.Datheeft,gevoegd bij
de
grotekapaciteit tot ontwijkende aanpassing,destaatsvorming nä 1962enorm beïnvloed.
2i
~i£i_De_Franse kolonisatie
H

°ewel de sociale struktuur endekuituur ophetAlgerijnse
^atteland niet volledig zijnvernietigd,heeft deFranse
k
°lonialisering toch tot een enorme sociaal-ekonomische
°ntwrichting geleid.
* e t koloniale beleid vandeTweedeRepubliek was gericht op
7*vestigingvan zoveelmogelijk Fransen als landbouwers m
* l 8erije. Ten eerste omdekolonie tebevolken,tentweede
m
z demaatschappelijke onrust enwerkeloosheid m Frankrijk
el
f teverminderen (18481).
M
et
behulp van een aantalwetten,dieer in laatste mstant
le
steeds op gericht waren zoveelmogelijk inheemse grond

inFransehanden tebrengen,werd tot 1930het Europese
grondbezit inAlgerije steedsuitgebreid totmaar liefst
2.350.000 hektare.Tussende inFrankrijd dominanterepublikeinse,protektionistische bourgeoisie envooral de grotere colons (koloniale grondeigenaren)bestond eenhechte
alliantie.Deze steunde opdevolgende 'arbeidsdeling':
géén industrialisatie vanbetekenis inAlgerije om deze
markt voor deFranse industriëlen tereserveren énom ervoor
te zorgen dat de colons inAlgerije de dominante fraktie
vandekoloniale klasse zoudenvormen.Ook geen industriële
gewassen (uitgezonderd tabak)ofmelkveehouderij indekolonie omdeFranse bietenboeren en zuivelfabrikantenniet
dwars te zitten.Wél zouden de colons graan en later wijn
(nadat deFransewijngaarden rond 1880massaal vernietigd
waren als gevolgvan een ziekte), alsmedevruchten en primeursmogenproduceren,waarvoor eenbevoorrechte toegang
tot deFransemarkt werd gegarandeerd.
De gevolgen van ditkoloniale beleid voor de Algerijnse
plattelandsbevolking warendesastreus.Privaat grondeigendom inEuropese zinbestand vóór 1830 inAlgerijeniet,
behalve opde overigens nietmeer dan 150.000hektare omvattende Turkse domeinen.Door invoering daarvanwerd de
tribale organisatie ondermijnd en raaktenvele Algerijnse
boerende grond die zebewerktenkwijt.Zewerden teruggedrongen opkleine lapjes slechte grond ofvluchtten naar
zuidelijker gelegen streken.De investeringen diede Fransen
ondernamen,waartoe demeesteAlgerijnen niet in staatwaren,
éndeverdrijving naar onvruchtbare gronden, leidden tot een
marginalisering van de inheemse landbouw. Kultivering van
eerst als gemeenschappelijke weiden gebruikte gronden,veroorzaakte erosie.Deze kultivering ende grote uitbreiding
van debewerkte oppervlakte door de colons verdreven de
schapenteelt naar het zuiden. In tegenstelling totdevroegere stammen, lieten de colons de nomaden niet of alleen
tegen forsebetalingen toe opde stoppelvelden,waarvan de
omvang door de opkomendewijnbouw bovendien ingekrompen
werd. Debeweidingmogelijkheden inhet noordenwerden dus
sterk beperkt.Doormotoriseringvanhetverkeer ende aanleg
van spoorlijnenwerd de nomaden ook eengroot deel van hun
handeldfunktie ontnomen.Hun trek over grote afstanden hield
op,de steppeswerden van een doorgangsgebied een territorium voor permanente begrazing,wat inhet gegeven aride
klimaat tot overbeweiding enwoestijnvorming leidde.De
kuddeswerden daardoor enorm kwetsbaar voor droogtes.
De colonshebben in tweeledig opzicht eengrote verarming
van deAlgerijnse landbouwals geheel veroorzaakt. Inde
eerste plaats door deverdrijving vanveleAlgerijnen ,die
hun toevlucht moesten zoeken tot zeer schadelijke dry-

farming-techniekenofdie toteengroeiendplattelandsproletariaat gingenbehoren.Inde tweedeplaatsdoor de
onevenwichtigheid van dekoloniale landbouwsektor zelf:
voedergewassen,vlinderbloemigenenbijvoorbeeld suikerbieten
ontbraken indevruchtwisseling endenoodzakelijkebemestingdoorhetveevond nauwelijksplaats.
Door deprivatisering vanhetgrondeigendom endoor eenbewustepolitiek vanherplaatsingen innieuwe dorpenondermijnden deFransen de tribaleorganisatie.Zowerd het
plattelands-verzet gebroken enkwamengrondenvrijvoor de
colons. Eenander gevolg vandezeontwikkeling was deopkomst van eennieuweklassevanAlgerijnsemiddelgrote en
grote grondeigenaren. Door opkopenvangrond vanverarmde
boeren,door toeëigeningvankommunaal land endoor gebruikmaking vanprivilegeswistenhandelaren,kredietyerstrekkers
éndoor deFransenbenoemdebestuurders grondbezit tevergaren
De oorlog van 1954-1962vormdehet triestehoogtepunt vanhet
koloniale schrikbewind. Ineenoperatiemetmilitaire doeleindenwerden grote delenvanderuralebevolking gehergroepeerd',datwil zeggen losgerukt vandeeigen sociale
omgeving enhetmoeizaam gekultiveerde lapjegrond.Er
werden uitgestrekte verboden zones ingesteld (niemandsland inOost-enWest-Algerijeombinnendringing tegente
gaan),waardoor debeweidbare oppervlaktevoor de schapen
n
°g eens schrikbarend verminderde.
Aanhet eind vande oorlog vestigdenveleontheemden,wier
dorpenwarenvernietigd, zich inde steden.Ookwat dein
d
e koloniale periode op gang gekomenrurale exodus UreK
vanhet platteland naar de steden)betreft,vormdede strijd
van 1954-1962 eenhoogtepunt.
2iii_52litieke_bewegingen_in_de_Franse_kolonie
°egehele bevrijdingsoorlog doorheefthet zwaartepunt van
e strijd ophet platteland gelegen,dat daaronder zwaar
he
eft geleden.Deoorsprong ende leidingvanhetverzet
w
*ren echter van stedelijke aard.Nadat deFransen in 1871
de
laatste grote rurale opstand haddenneergeslagen,iser
la
nge tijd nauwelijksmeer van anti-koloniaal verzet sprake
geweest.
N
â de Eerste Wereldoorlog is langzamerhand eenanti-koloc a l e beweging inAlgerije gegroeid,vrijweluitsluitend m
f e steden en zonder hechtebandenmet deplattelandsbevolking.Lange tijd isdezebeweging echter zeerheterogeen
Seweest enverrevan eenduidig nationalistisch. I n d e
twintiger jarenwarendrie stromingen teonderscheiden.
d

Ten eerstede assimilationisten,mensenmet eenFranseopleiding,meestal vrijwelgesteld (velen afkomstig uit vrije
beroepen) envoorstanders van eenpolitieke assimilatie
met Frankrijk,waarin zijdezelfde rechten als Fransen
zoudenkrijgen.
Eenberoep op eennationalistisch-Algerijnse traditie was
deze groepering vreemd,het ging om eennieuwe,onder het
kolonialisme gevormdeelite.
Een tweede,meer nationalistische beweging,waarin de religieuze ideeën overigens voorop stonden,was deUlama.De
sociale basis hiervanwas stedelijk en kleinburgerlijk
(handelaren,onderwijzers,grondeigenaren die in steden
woonden). In feitewas de Ulame deuitdrukkingvan eenopkomende bourgeoisie.Bij gebrek aaneen centralistische
politieke traditie,vormde de religie hetmiddel bij uitstek omdebevolking totpolitiek-ideologische eenheid te
brengen.
Indenegentiende eeuwkwam hetverzet ophetplatteland nog
van talvanreligieuze broederschappen envan honderden
stammen,georganiseerd rondmarabouts (religieuze leiders).
De Fransekolonialisering had echter een totaal-karakter;
hetverzet op het geheleplatteland werd vernietigd enalle
facettenvanhetmaatschappelijk levenkwamen inkoloniale
handen: onderwijs,bestuur,gezondheidszorg, etc.Een nieuwe
vorm vanverzet,nationaal en stedelijk,niet gefragmenteerd op stam-niveau,washierop het antwoord. Door hetopzettenvan eenuitgebreid kultureel,religueus en edukatief
netwerk,ook ophet platteland,waarin deArabische taal
benadrukt werd,deed deUlama onder leidingvan sjeik
Ben Badis,denationalistische gevoelens inAlgerije sterk
toenemen.
Demeest radikale beweging tenslottewerd in 1926 inFrankrijk gevormd onder industriëleAlgerijnse arbeiders in
Parijs.Pasvanaf 1936kreeg deze feldoor deFransenvervolgde groepering vaste voet inAlgerije.De oorspronkelijke
naamwas 'L'EtoileNord-Africaine' envanaf hetbegin stond
deze ENA onafhankelijkheid vanFrankrijk voor.De generatie
nationalisten die de aanzet totde gewapende strijd zougeven, is inbelangrijke mate beïnvloed door de ENA ende
verschillende gedaantes die zeheeft aangenomen.
Vanaf 1937was denaam PPA -Parti duPeupleAlgrien-en
vervolgens van 1946 tothet uitbreken van debevrijdingsoorlogMTLD -Mouvement pour leTriomphe des Libertés Démocratiques.
2i5z._§£EiiË_tegen_de_Fransen
De gehele geschiedenis vanhet anti-koloniale verzet blijft

gekenmerkt door deverdeeldheid inmaatschappelijke frakties
die goeddeels zijn teherleiden totdehiervóór genoemde
drie bewegingen. Eeneenduidig klassekarakter kreeg het
verzet daardoor niet,wat historisch gezienweinig verwonderlijk is.Immers,eennationale bourgeoisie had zich tot
aan de Fransekolonialisering niet ontwikkeld ende embryonaleelementen daarvan indevormvan eenmarginale handelsklasse ten tijdevandeTurken,ontvluchtte het land na 1830.
Een industrieel proletariaat kon ten tijdevan de.Fransen
evenmin ontstaan,behalve inFrankrijk.Ophet platteland
tenslotte was debasis vanhetboerenverzetvoor lange tijd
gebroken nade uitputtende koloniale oorlog,die in feite
van 1830tot 1871 duurde.
Géén klasse verwierf derhalve eenduidelijke hegemonie in
de nationalistische beweging,waarin zowel ledenvande
vroegere aristokratie (afstammend vanreligieuze ofpolitieke tribale chefs),van eenbourgeoisie inwording als
°okvanverschillende fraktiesvandekleine bourgeoisie
leidende posities innamen.Hierdoor bleven interne tegenstellingen tijdensdevrijheidsoorlog voortbestaan,óók
nadat deverschillende groeperingen enpartijen zichin
'954tot de eenheidspartij FLN (Front deLiberationNationale)aaneengesloten hadden,die op 1november 1954
de gewapende strijd begonvanuit debergenvandeAurès.Het
militairverzet inAlgerije zelfwas georganiseerd inwilayas
(militaire zones). Dit binnenlandse bevrijdingsleger bestond
vooral uit boeren enwerd geleid door jonge revolutionairen,
veelal van stedelijke afkomst.Deze initiatiefnemers van
J954hadden aanvankelijk deoverhand,maar verlorenveel
l
nvloed door deharde klappen alsgevolg vandeFranse militaire operatiesMet name nade 'slag omAlgiers 1 ,een
vooreerstmislukte poging de strijd via stadsguerrilla naar
d
e steden over tebrengen,komt hetpolitieke zwaartepunt
vande onafhankelijkheidsbeweging buiten degrenzenvan
A
lgerije te liggen. Inde 'slag omAlgiers'wordendestede^ j k e , politieke cellenvernietigd ende ledenvandein
'956opgerichte CCE (Comité de Coordination et d'Exécution)
yluchtennaarMarokko enTunesië.Daarwordt ook een
Armée extérieure'oppoten gezet terbevoorrading vande
Vr
ijheidsstrijders. Dit grensleger ontwikkelt zich tot een
goed uitgerust,professioneel apparaat.Tussen«'.ebuiten-•
landse staf ende guerrilla-leiders vandewilayas treedt
*7ei»toenemende verwijdering op.Datkomt gedeeltelijk door
de
met mijnen uitgeruste grensblokkade vandeFransen.Maar
v
anmeer betekenis isdatdegenerale staf aandegrens zich
Jezelfstandigt tenopzichte vandebinnenlandse guerrilla's,
eze legt steedsmeer eenmilitaire hiërarchie opmet een
°rmeel rangen-systeem. Zijbeveelt devorming van grotere

gevechtseenheden,doet boerenorganisatievormenverdwijnen
en zorgt ervoor dat boeren enarbeiders steedsmeer inde
laagste rangen terechtkomen.
Hier komen tegenstellingen tussen 'politieken'en 'militairen'bij,wanneer door gematigden onder leidingvan devoormalig assimilationist Ferhat Abbas,deFPRA (Gouvernement
Provisoire de laRépubliqueAlgérienne)wordt opgericht op
16september 1958.Deze FPRA teltveelmeer politieke leiders
danmensen die uit het gewapend verzet voortkomen en stuurt
aanop eendiplomatieke oplossing.De politieke enmilitaire
kaders inhet buitenland (vooralMarokko enTunesië,maar
ook Libië enEgypte) latendeharde strijd over aande boeren
ophetAlgerijnse platteland en storten zich reeds inhet
gevecht omde invloedrijke postennadeonafhankelijkheidsverwerving.
Indit gevecht zijnboerenbelangenniet vertegenwoordigd.
Ook inde strijd omdehegemonie dienâde onafhankelijkheidsverkrijging in 1962 losbreekt,heeft de rurale bevolking geen
eigenrepresentanten. DeAlgerijnse boerenvormen slechts
eenklasse,inzoverre anderemaatschappelijke groeperingen
gedwongen zijnmet deze grotemassa vandebevolking rekening
tehouden inhunpolitieke en ideologische opstelling.
3.POLITIEKE KONSTELLATIE SINDSDE ONAFHANKELIJKHEID

De bevrijdingsoorlog verandert niet alleen de relaties tussen
kolonisator engekoloniseerde,maar ook de verhoudingen
tussende elementen van deAlgerijnse maatschappij zelf.
Tot 1954ishet ekonomisch niveau,beheerst door demechanismesvandekolonialemarkt,dominant.Dit betekent dat de
ekonomische structuren bepalenwelke vorm de maatschappelijke
verhoudingen aannemen.Men leidt demaatschappelijke organisatie-principes alshetware uit de ekonomische structuren
af.
Vanaf de eerste akties van deFLN verschuift de dominantie
echter naar de politiek. De plaatsvan deverschillende sociale lagen engroepen inde nationalistische beweging wordt
vooral bepaald door politieke kriteria,niet door ekonomische.Niet demaatschappelijke status ofde beschikking
overmeer ofminder rijkdommen zijnbepalend,maar de positie
van een ieder tenopzichtevan dekolonisator.Ook wanneer
de onafhankelijkheid isverworven,blijft de politiek het
beslissende niveau.Zowordt de propaganda vande nationale
eenheid alsvoortvloeisel vandevrijheidsstrijd zeer krachtig gehandhaafd. Integratie vande natie,handhaving van de
nationale eenheid enhet ingang zettenvan de industriële

akkumulatie zijnnoodzakelijkerwijs -bijhet ontbrekenvan
een leidendemaatschappelijke klasse- funktiesvanhet
staatsapparaat.De strijd omdepolitiekemacht is daarom
van grotebetekenis.
Dezebrandt inallehevigheid losnadeformeLeonafhankelijkheidsverwerving injuli 1962.BenBella,éénvande
ledenvandevroegereMTLD diede aanzet tot de gewapende
strijd hadden gegeven en eenmandie lange tijd inFranse
gevangenissen had gezeten,komthieruitalsvoorlopig overwinnaar tevoorschijn.Dat dankt hij aanhet feitdathij
een alliantiemet kolonel Boumediène sluit,dieaanhet
hoofd vanhet goed uitgeruste,weinig beschadigde armee
extérieure' staat.Zij zettende gematigde envrij openlijk
anti-socialistische FPRAbuiten spel.Restende binnenlandse
militaire leiders.Het grensleger verslaat dewilayas van
Kabylië enAlgiers enweet dewilayas vandeAures envan
Constantine over tehalen zichbijBenBella enBoumediène
aan tesluiten.Deze overwinning betekent datdiemachtselite zichvanhet staatsapparaat meester heeft gemaakt,die
steunt ophetmeest invloedrijke deelvandeALN (Armee
deLiberationNationale). Deze elite isgerekruteerduit
delenvan dekleine bourgeoisie.Het leger (deALNwordt
later omgedoopt inANP -ArméeNationale Populaire-)isdan
ook vanmeet of aan eenveelkrachtigermaatschappelijke
faktor dan de eenheidspartij FLN,hetgeenvoorvloeituitde
situatie tijdens devrijheidsoorlog. Debestekaderskomen
indeANP enhet bestuurlijk apparaat terecht,deFLNmoet
het doenmet tweederangs-kaders.DeANP-kaders komenuit
het 'arméeextérieure',het zijnook officierenenonderofficieren die inhet Franse legerhebbengediend en wat
belangrijk is,oudebinnenlandse verzetstrijderswordenvan
verantwoordelijke posten geweerd.
Zichmeester makenvande staat betekent vooraldoorEuro
peanenverlaten belangrijke posities innemen,geenszins een
nieuw apparaat opbouwen.Het gewicht vandebestaande,door
dekolonisator gevormde staatsmachine,iszeer groot,nee
grootste deel vande technici,vanhet administratief personeel,vandiverse kompetente stafmedewerkers envanhet
uitvoerend personeel bestaat uit personenmet eendooren
door Franse opleiding,die allen ophunplaats zijn ^bleven.
Dezemensenvormen eenapparaatwaarmee deuithet b u ™
land komendemilitaire enpolitieke leiders terdegerekening
moetenhouden.Debureaukratische staatM a r » e s 5 " S , m ° ^ ;
vormt eentoevluchtsoordvoor technokratie,politiekkonser
vatisme, ideologische reaktie enveilig stelling vanmateriëlebelangen.Het staatsapparaat versterkt zich in samenhangmet haar ekonomische funkties.Het legerwordtversterkt
°mhet hoofd tebieden aaneenbinnenlandse opstand (deze

breekt uit inKabylië enkomt hieronder aandeorde)en aan
eenMarokkaanse grensdreiging.De FLN evenwelverzwakt steeds
verder enwordt tot eenaanhangsel vande staat dat slechts
dient ter ideologische legitimering. Zoneemt deFLN de
taak op zichhet radikale vakverbond UGTA (Union Générale
desTravailleurs Algériens)monddood temaken,dat eensocialistisch zelfbestuur inagrarische en industriële bedrijven
bevordert.Terwijl het rakikale deelvan dekleinebourgeoisie opFLN-kongressenkan stoom afblazen,goed isvoor
socialistische propaganda naar buiten toeen legitimerende
teksten levert over het afstervenvan de staat,deovergangsmaatschappij gebaseerd op arbeiderszelfbestuur e t c ,
wordt eenkrachtig staatsapparaat opgebouwd. De staatsvorming inde postkoloniale Algerijnsenaatschappijvindt
plaats tegelijkertijd met devorming van eenmachtsblok,
van eennieuwe elite,die er in zekere zinook eenvoorwaarde voor vormt.Deze elitekomt voort uit de kleine
bourgeoisie envoorlopig maakt ook deklasse vanmiddelgrote en grote grondeigenaren (alofniet absenteïsten)er
deel van uit.Dit iskenmerkend voor deAlgerijnse situatie.
Dit proces vond niet zonder slag of stoot plaats.Linksradikalen,die een socialistische omvorming van het staatsapparaat envan de gehele ekonomie inklusief de landbouw
voorstonden,stichtten in 1962de PRS (partijvande socialistische revolutie).
Zij steunde op enkel linkse intellektuelen,een aantalvroegere binnenlandse guerrilla-leiders,militanten afkomstig
van jongeAlgerijnse arbeiders uit Frankrijk envakbondsleiders vandeUGTA.Demaatschappelijke groeperingen waarvandezemensen de representanten vormden,waren inAlgerije
te zwak omde PRS een faktor van grote politieke betekenis
tedoen zijn.De opvolgervandedoor Ben Bella verboden
PRS,de FFS (front van socialistische krachten)deed op 29
september 1963 een gewapende opstand uitbreken inKabylië.
HetAlgerijns-Marokkaansekonfliktvan oktober 1963maakte
hier een eind aan,maar depolitieke en ideologische onrust
bleef (stakingen,guerrilla,openlijke rebellie). De coup
in 1965vankolonel Boumediènevormde onder andere hierop een
antwoord. Deze betekende eenversterking van depositie van
het leger enwas tevens een reaktie op initiatieven tot de
vorming vanvolksmilities,welke bedoeld waren omdemacht
van deANP tebeperken.Ookwilden Boumediène ende zijnen
inekonomisch enbestuurlijk opzicht orde op zaken stellen,
waar onder Ben Bella het nationalisatiebeleid nogmaar aarzelend op gangwas gekomen endekommunale(kommune isbestuurlijke eenheid)enprovinciale reorganisatie nog steeds
op zich lietenwachten.
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3 i 2 i _Industrialisatie_versus_landhervorming
^
,„„ 'A<;Viot-pkendeeenversterkingvande
De staatsgreepvan t>5beteKeuue eci
,?.., .,
u^vaneen
o ralliantie
. . vanae,"<*
n gu ^e onafhankelijkheidsmacht
<=
•"
verwerving ontstane techno-bureaukratische elite,hetleger
en delenvaneenhandels-enplattelandsbourgeoisie.De
massaderkleine boerenvandeprive-sektor enhetruraal
proletariaat vandeagrarische 'zelfbestuurssektor (zie1.
en4.)
indeze
alliantie
niet vertegenwoordigd.
De
••• waren
• van
j techno-bureauKrdi..i.»i-"c
u„~ Ki,T-oankratische
elite is namelijk
oriëntatie
de
indeeerste plaats industrieel,aandelandbouwwordt een
verminderde betekenis toegekend. Dit hangt samenmethet
sterk toenemende belangvandeolie-en? a s e X P ° r J n e *h ^ .
teruglopende aandeelvandeagrarische uitvoer,m de eerste
, ••
„ „ Deno
landbouw,
nve-. plaatsvandewijnexport.
lanaDouw,
umetnamedep1-„j„
ohT 1 0
i
-,
i ~<-A Hof arc-ent lietopdeïndustriasektor,wordt verwaarloosd. Hetaccent,ugi. v
,
lisatie,waarvoor deakkumulatiebronnenvoornamelijk worden
gevormd doordeinkomstenuitdeolie- engasproduktieen
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landhervorming. Hierbij werd deruraIe bourgeo«xe echter
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Dit proces verliep niet zonder schokken «»leidde
van 1974toteenzeer ernstige P ? 1 1 ^ , , 1 " " 1 ^ steeds
hoogste staatsorgaan,deevolutionaire tead. Zoals steed
indeAlgerijnse politiek speelden daarbijookpersoons ,
beter 'clan*-gebonden konflikten een rol.
definiVanaf 1974heeft deurbaan-industriële^ " * f ^ f ^ s i e
tiefdeoverhand Ditbetekent datmende
ale b o u r g ^
niet langer alsbondgenoot nodig heelt. ^ . , studenten
landhervorming doorzetten endaartoe ook r a d ^ * a f j f ^ i e t het platteland opsturen (hetzogeheten 'voluntariaat ) . Nie
temin zijn vele notabelenoplokaal
^ v e a u n o g sterk geves_
tigd,watdeuitvoering vande l a n d h e 7 ° r m ^ V ? n d ^ t r i ë l L
derzijds betekent deoverwinning vandeurbaan-industnelen,
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datdeagraristischestromingvoorgoed isuitgeschakeld,dat
wilzeggenzijdieeenradikale,socialistischelandhervormingvoorstaan.
3i3i_De_staatsmachine
Sinds 1965zijndeopbouwenversterkingvanhetstaatsapparaatgestaagdoorgezet,waarbijnietwezenlijkandere
strukturenvoorhetFranseapparaatindeplaatszijngekomen.Deveelgeprezenkommunes,intheoriegeëntophet
Joegoslavischevoorbeeld,zijndoorhet 'Franse'centralisme
infeitenietmeerdandelokaleinstrumentenvandestaatspolitiek.Vanafhetbeginheeftmendegedachteallaten
vallenomdeAPC (AssembleePopulaireCommunale-volksvertegenwoordigingoplokaalniveau,bestaandesinds 1967)voor
dehelftuitarbeidersendirekteproducententêlatenbestaan.Dekontrolevanstaatenpartij,zowelopdegekozen
personenalsopdehandelingsvrijheid vandeAPC,iszeer
strak.
Dehandhavingvandeoudestaatsstruktuur envooralvande
tienduizendendoordeFransengevormdebestuurlijkekaders,
betekendeookdevoortzettingvandeminachtingvoorhet
'gewonevolk'envooralvoordeplattelandsbevolking.Deze
isnogversterktdoordeurbaan-industriëleoriëntatievan
deAlgerijnsepolitiek,metnamesindsdestaatsgreepvan
1965.Hetstaatsapparaatvanhetpost-kolonialeAlgerijeis
etatistisoh,
datwilzeggengekenmerktdooreengrotemate
vaninterventieinallesferenvanhetmaatschappelijkleven
ensteunendopeenautoritairetechnokratie.Haarvoorlopig
definitievevormheeftdeAlgerijnsestaatverkregenophet
vierdepartijkongresbegin 1979,nadedoodvanBoumediène
indecember 1978.HetdoorBoumedièneopgerichteConseilde
laRévolutionwerdopgeheven.Menheefteenzoveelstepoging
ondernomendeeenheidspartijFLNnieuwleveninteblazen.
Deverstrengelingvandeophetvierdekongresvannieuwe
kopstukkenenvaneennieuwstatuutvoorzieneFLNmetde
staatissinds 1979echtervolkomen.
Desekretaris-generaalvanhetcentraalkomitévandepartij,
hetpolitiekbureau,heeftalsbelangrijketaakervoorte
zorgendat"belangrijkefunktiesindeinstitutiesvande
staatwordentoegewezenaanmilitantenvandepartij"(artikel 105vanhetnieuwestatuut).En tenslotte:vande29
ledenvandeinmaart 1979benoemdenieuweAlgerijnseregering,zijner24lidvanhetcentraalcomitévandepartij,
vierbehorentothetpolitiekbureauenslechtséénbekleedt
geenbelangrijkepartijfunktie.Dezetopkadersvandepartij
zijnindeeersteplaatsstaatsfunktionarissen,hunpartijlidmaatschapheefteenlegitimerendefunktie.
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DeAlgerijnse staat heeft de schokvanhetwegvallen van
Boumediène zeer goed overleefd.Voortzetting vandestaatsafhankelijke ontwikkeling vandeAlgerijnse sociale formatie
lijkt gegarandeerd. Nóch eenvolledige liberalisatie inde
richting van eenperifeerkapitalisme,nóchhet inslaanvan
deweg naar het socialisme zijnvoorlopig waarschijnlijk.
In5.wordt demaatschappijvormwaaronder inAlgerije het
industriële akkumulatieproces wordt gerealiseerd nader aan
de orde gesteld.
4.ONTWIKKELING VAN HET LANDBOUWBELEID
4^2^_pe_landarbeiderskomité^s_onder_kontrôle
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog vond inde koloniale
landbouwsektor,die inhandenwasvan zo'n22.000 colons en
ruim 2,7miljoen hektare besloeg,een forse desinvestering
plaats. Eenaantal colons verkocht ook alvóór 1962hun land
aan rijkeAlgerijnen.Demeeste kleinere colons verdwenen
-vaak na totale ontmanteling vanhunbedrijven- inde zomer
van 1962,waardoor rond éénmiljoen hektarevrijkwam (30à
40 %van dekoloniale landbouwondernemingen).Op nationaal
nveau heerste een soort politiek vakuüm tengevolgevande
strijd omdemacht.Een sterkebeweging vanboeren en/of
landarbeiders ontbrak eveneens.Velen stortten zichdaarom
opde 'biensvacants'vande colons:deALN,privé-grondeigenaars,oud-strijders,kleineboerenen landlozenuitde
omgeving van dekoloniale bedrijven etc.Om zichhiertegen
teverdedigen vormden de landarbeiders dieonder de colons
hadden gewerkt,somsmet hulpvanhetvakverbond UGTA,arbeiderskomité'sdie inde eersteplaats devoortgang vande
bedrijven -endaarmee eigenwerk en inkomen!-wildenveiligstellen.De steunvan deUGTAvond echter voornamelijk inde
omgeving van grotere stedenplaats envelekomité'swaren
danook slecht voorbereid opde strijd die zemoestenvoeren.
Notabelen, lokalebestuurders enoud-strijders maaktenzich
ervanmeester. De arbeidsdeling bleefveelal alsonderde
colon.Zodra de regering enigszins stevig inhet zadelzat,
begon zede arbeidersinitiatieven indeze ex-koloniale sektor
aan banden te leggen.Datgebeurde allereerst door deorganisatie vandeherfst-campagnevan 1962 (grondbewerking)
zoveelmogelijk inhanden van staatsorganen tebrengen,om
daardoor de arbeiderskomité's onderkontrole tekrijgen. ,
!neen reeks vanbesluiten werd vervolgens de greepvande
staat opde sektor van zogeheten agrarisch zelfbestuur geïnstitutionaliseerd. Hierbijwerden ookdeoverige colonbedrijvengenationaliseerd met de laatstegroteonteigeningsoperatie op 2oktober 1963.De staatsinvloed ophet zelfbe-

191

stuur betekende eengeweldigecentralisering enbureaukratisering.De interventie vanhet centrale staatsorgaanmet
betrekking totde zelfbestuurssektor reikte zeer ver: toelevering,commercialisatie,kredietverschaffing,bepaling
van opbrengstprijzen, lonen,vruchtwisseling enverkaveling,
de bedrijfsboekhouding en zelfs aanwijzing van de kandidaten
voor de arbeiderskomité'sen aanstelling vanbedrijfsleiders,dat alleswas inhandenvan deONRA (Office National
de laRéforme Agraire).
Injanuari 1963wordt,door een soort coup,gepleegd door de
FLN,deUGTA lam gelegd,de enige georganiseerde beweging,
diemeer zelfbestuur eneenwerkelijke agrarische hervorming voorstond.
4.2^Het_zelfbestuur_ontkracht
Het zal geenverwondering wekken dat de zelfbestuursorganen
niet ofnauwelijks funktioneerden.Hetveel geprezen enals
ideologisch propagandamiddel gehanteerde agrarisch zelfbestuur werd verstikt.
Zowel binnen deze staatsbedrijven als inde landbouwsektor
als geheel werden inwezendekoloniale verhoudingen gereproduceerd. De colonwas vervangen door vaak evenautoritaireONRA-funktionarissen endoor hen gekontroleerdebedrijfsleiders enpresidenten van zelfbestuurskomité's.Het
extensieve produktiemodtlvande colons (kapitaalintensief,
veel braak,nauwelijks arbeidsintensieve teelten,nóch een
sterke ontwikkeling van rundveehouderij en veevoerproduktie)
werd gekontinueerd of zelfs uitgebreid.Graanbedrijven met
eenbezetting van éénman per 30hektare vormen geen uitzondering. DeONRA bewerkstelligde een enormekoncentratie van
de 22.000koloniale bedrijven,die tot ongeveer 2000eenhedenwerden samengevoegd met een gemiddelde bedrijfsgrootte
van 1150hektare.Dit betekende een aanzet tot een grootschalige,gemechaniseerde,extensieve produktie,waarop
overigens nóch dekaders,nóch deverkaveling (slecht,wegens
debundeling vanvele verspreid liggende bedrijven) berekend
waren. Enwat deAlgerijnse landbouw als geheel betreft:
ook de scheiding tussen de 'moderne'ex-koloniale sektor en
deprivé-sektor bleef voortbestaan.De laatstewerd volledig
aanhaar lot overgelaten.Door zich alleen terichten op
de ex-colonbedrijven,die dankzij exportgewassen deviezen
konden opbrengen,ontnam de overheid het overgrote deel van
de rurale bevolking ieder uitzicht op eenverbetering van
haar door kolonialisering enoorlog geteisterd bestaan.De
grotemassa der landlozen (500.000mannen vande agrarische
beroepsbevolking) enkleine boerenmet teweinig middelen
vanbestaan (425.000mannen)oftewel zo'n viereneenhalf
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miljoenmensen,moestenwachten.Dit betekende dat de leegloopvanhet platteland doorging,indeperiodevan 1962tot
1966met ongeveer 150.000mensengemiddeld perjaar.
Deongelijke grondbezitsverhoudingen bleven eveneens gehandhaafd: 2,8%vande grondeigenaren had 26,7%vandeprivésektor inhanden.Ook veel voorkomende semi-feodaledeelpachtverhoudingen,zowel inde landbouw alsmet name ook in
de schapenteelt,werden ongemoeid gelaten.
In 1966komt er enigeverandering inhet landbouwbeleid. De
nieuwemachthebbers vande coupvan 1965kritiseren deONRA
envooral de bureaukratisering ende inefficiency vande
zelfbestuurssektor. Eennieuw commercialisatieapparaatwordt
opgezet met nationale inkooporgnisaties per produkt.Deze
funktioneren echter even centralistisch alsdeONRA.De
overige takenvandeONRAkomen geleidelijk inhanden van
hetMinisterie van landbouw enwat de kredietvoorziening
betreft vande BNA (BanqueNationale d'Algérie).Boekhoudingenworden opbedrijfsniveauopgezet,zodatderendementen per
"edrijf beter bewaakt kunnenworden.Premies enanderemateriele prikkelsmoeten de arbeidsproduktiviteit verhogen.
ue werkers krijgen echter nietmeer rechten,integendeel,
depositie vandedirekteur wordtnog versterkt en infeite
ishet ene centralistische controle-apparaat vervangen door
het andere.De zelfbestuurssektor heeft als stokpaardje
yoor socialistische'propaganda nuwel afgedaan. Ineen
interview inoktober 1965verklaart Boumediène dathet zelfbestuur slechts éénmiddel onderveleandereisengeendoel
°P zich.Het systeem kanblijvenvoortbestaanwaar het
rendabel' isgebleken.
--2z._Achteruitgang_van_de_2roduktiyiteit
Voor deprivé-sektor wordende tot 1965vrijwelverwaarloosbare kredieten verhoogd enkomen erhulpprogramma's voor
kleine boeren.De eersten dienen echte.-alleenvoor definanciering vandemechanisatie opmiddelgrote bedrijven (20à
25hektare)enbereiken slechts 15.800boeren in 1966en
20.000 in 1967;terwijl de laatstenvooral eenal tegrote
v
erslechtering vande levensomstandigheden der armeboeren
"*°etentegengaan.
Hetbeleid wordt derhalve gekenmerkt door verwaarlozing van
~ e landbouw en eenhogeprioriteit voor de industrialisatie,
roduktie enproduktiviteit stagnerendanook inbeide sekr
en vande landbouw over het geheel genomen of zedalen
Ee
lfs (zoals inhet geval van graan).Met namevanuit de
felfbestuurssektor,waar dekommercialisatie in staatshanden
s
» vindt eenwaardeoverdracht plaats naar andere ekonomische
e
ktoren. Vooral omhetloonniveauinde steden laag tekunnen

193

houdenwerdende graanprijzenvan 1964tot 1973/'74vrijwel
konstant gehouden.Voor demeest voorkomende soort harde
tarwe zijnde officiële prijzenvan 1964tot 1974slechts
met 8%gestegen,dus gemiddeld metminder dan 1%per jaar!
Ookvoor groenten en fruit geldt eendergelijke stagnatie.
Daartegenover namen deprijzenvandebelangrijkste produktiemiddelenwel fors toe.Alsverdedigingsmechanisme ontwikkelde zich eenuitgebreide zwartemarkt,ook indeprivésektor,waar deoverheid formeel eenalleen-opkooprecht voor
het graan instelde.Ookvond zeer veel eigen konsumptie
plaats.Van 1962tot 1973was de commercialisatiegraad van
deOAIC (OfficeAlgerien Interprofessionel des Céréales)voor
alhet graan samen gemiddeld niethoger dan 44%.Het verval
vande landbouwsektor werd gaandeweg eenbelemmering voor
het industrialisatieprogramma. Steedsmeer deviezen moesten
aanvoedselimport worden uitgegeven.Ophet platteland ontbraken dekoopkracht en investeringsgeneigdheid, welke
noodzakelijk warenvoor de afzetvan deproduktie van
schoenen, textiel,kunstmest, tractoren etc.Nieuweverwerkende industrieënmoesten verbeneden hunkapaciteit draaien
wegens onvoldoende levering van agrarische grondstoffen.
En tenslotte:de leegloop vanhet platteland begon een steeds
grotere bedreiging voor het leefklimaat endenormale funktionering vande steden tevormen.

Hervormingen, zowel indeprivé-sektor als inde zelfbestuurssektor waren derhalve hoog nodig.Daaromwerd voor de
eerstgenoemde in 1971 een 'RévolutionAgraire' (RA)afgekondigd en inde tweedewerden in 1975maatregelen tot decentralisatie engrotere autonomie voordeproduktie-eenheden genomen.Ookwerden deopbrengstprijzenvoor demeeste Produktendrastisch verhoogd, terwijl deprijzen der produktiemiddelen gestabiliseerd werden.
Volgens de tekstenbeoogt deRA een totale herstrukturering
van de rurale samenleving inalhaar facetten.Niet alleen
grondeigendom,produktie-eenheden enarbeidsverhoudingen op
het platteland,maar ookde organisatie van toelevering,
kommercialisatie enkredietverstrekking,dehuisvesting,de
scholing,de socialevoorzieningen,deboerenorganisatie,
het beheer vande steppes,dat alles is in theorie objekt
vandewetten inzakede agrarische hervorming.Wat dehervorming van de eigendomsverhoudingen van grond envee betreft
kent deRA driefases.
De eerste fase isbegonnen op 17juni 1972.Doelwas de
herverdeling vande gronden inhandenvan kollektiviteiten,
dusnognietvanprivé-grondeigendom.Hetbetrof relatief
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slechte grondenvande overheid (domeinen),dorps-of stamgemeenschappen (kommunaal grondbezit) enreligieuze instellingen (habous).Hoewel officieel reedsnaeenjaar voltooid,
loopt deze eerste fase feitelijk totopdedagvanvandaag
door,omdat steeds opnieuw stukken landworden ontdekt die
bijenquêtes of inde statistieken overhethoofd zijn gezien
of die tenonrechte ingepikt blijken te zijndoor lokale^
notabelen. De statistieken zijnvaak onderling tegenstrijdig
of inkompleet,eenkadasterontbreekt goeddeels inAlgerije
envooral op lokaal enregionaal niveauvormt de hervorming
nog eenpuntvanmachtsstrijd.
Dat geldt innog sterkerematevoor de tweede fase,gelanceerd op 17juni 1973,waarin landvanvolgens regionaal
gespecificeerde kriteria tegrotegrondeigenaren envanabsenteïstische eigenarenwordt onteigend enherverdeeld.
Hierbijmoest hetprivé-grondeigendomhetdusontgelden en
dat heeft zichop talvanmanieren daaraanproberen teonttrekken.Volgens demeest recente gegevens (diedateren van
30juni 1979endiede stand aangevenper 31december 1978)
isvoor de eerste en tweede fase samen intotaal 1.931.146
hektare doorhet FNRA (FondsNational de laRevolution
Agraire)verworven,waarvan 1.145.376hektarekultuurgrond
(derestmoet nog ontgonnenworden,alsdat almogelijk is);
van debewerkbare grond is9% nogniet toegedeeld,duizenden
hektarenwachten dusnog opdistributie,hetgeen tekenend is
voor de tragevoortgang vanmet namede tweedefase.
Dederde fase tenslotte heeft betrekking opde steppes en
met name op eenherverdeling vanhetkudde-eigendom. Officieel ismenhiermee op 8november 1975begonnen,maar anno
1980 zijndevorderingen nogminimaal.Depositieder grote
kudde-eigenaren isnauwelijks aangetast ener zijnnogmaar
enkele herderskoöperaties gevormd.Degrondenvande eerste
en tweede fase zijnvrijwel uitsluitend toegewezenaankooperaties,opgezet met boeren dievroeger opdegenationaliseerde gronden zaten (landarbeiders enpachters)enmet k l e m
kleine boeren of landlozen uitde omgeving.Voor 80%zijn
het produktiekoöperaties,waarvan eigendom,beheer en e x P l o ^ ~
tatiekollektief zijn,zijhet dat eendirekteur eneenboekhouder gekozenworden opvoordracht vanhetministerie van
landbouw.
..
Voor het overige gaat het omeenheel skalavan (pre-)kooperatieve groeperingen.Deze organisatievormenmoetenopgevat
«orden als eenovergang naarproduktiekoöperaties enworden
gekozen,omdat de grond nog ontgonnenmoetwordenof omdat
d
e mensen nogniet aankollektieve eenheden toe zijn.
v
oor de toelevering,kommercialisatie en kredietverstrekking
2
ijn nieuwe koöperaties inhet levengeroepenopkommunaal
niveau,waaraan ook taken inzakekulturele vorming,voor-
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lichtingensocialevoorzieningenzijntoegedacht (CAPCSCoopérativeAgricolePolyvalenteCommunaledeServices).
Ook.dezelfbestuursbedrijvenmoetenviadeCAPCSafzetten,
wateenbelangrijkedecentralisatievandekommercialisatie
indiesektorbetekent.WatdeCAPCSoplokaalniveauniet
aandegroot-endetailhandelkunnenafzetten,gaatnaar
koöperatiesopprovinciaalniveauenwatdanoverblijftkomt
bijeennationaleorganisatie terecht,diedehandelinlandbouwproduktentussendeprovincies (wilayas)koördineerten
deexportenimportverzorgt.Deprivé-sektor-bestaandeuit
boerenwierbedrijfsomvangbenedendeonteigeningsgrenzen
lagenuitgelimiteerdeex-grootgrondbezitters-wordter
zoveelmogelijktoeaangezetookviadeCAPCSteverhandelen.
Ditisdeeersteaanzettotintegratievandegehelelandbouw.Daartoewordenookprivé-boerengestimuleerd totvormingvanpre-koöperatievegroeperingen.
Omdehuisvestingophetplatteland teverbeteren,deboeren
optevoedentoteenmeerkollektivistisch levenspatroon
envooralomdeleegloopvanhetplatteland terugtedringen,
iseenprogrammavoordebouwvan 'socialistischedorpen'
gestart.Dezemoetengoedevoorzieningenophetplatteland
brengenzoalsstromendwater,elektriciteit,gezondheidszorg,
onderwijsendergelijke.Zemoetendeboerentotgemeenschappelijkeaktiviteitenaanzettenenhetmogelijkmakendat
deledenvanéénkoöperatieallendichtbijhetwerkkunnen
wonen.Injuni 1979warenervande 1000geplandedorpen
nogslechts93werkelijkgebouwdenbewoond.
TenslotteisonderleidingvandeFLNin 1974eenboerenorganisatieopgezetdiedemobilisatievandeboereninhet
kadervandeRevolutionAgrairemoetbevorderen.Koöperatie-ledenzijnverplicht lidvandezeUNPA (UnionNationale
desPaysansAlgériens)diegeledingenkentopallebestuurlijkeniveaus (nationaal,wilaya,kommune,dorpofgehucht)
envooralbedoeld isomdeprivésektor inhetnationale
landbouwbeleid teintegreren.Officieelteltdezeorganistieruim 150.000leden.
4;5^_Verstikking_van_de_R|volution_Agraire
Allegrootseplannenvandemetveelfanfareaangekondigde
RAhebbenindewerkelijkheidderuralebevolkingweinig
verbeteringgebrachtenhetisindeAlgerijnsepersnade
juichkretenvandebeginjarenvrijstilgewordenrondde
RévolutionAgraire.Indeeersteplaatsgeldt,zoalsreeds
onder 1.aangegeven,datdeRAslechtsbetrekkingheeftop
relatiefweiniggrondeneenkleindeelvanderuralebevolking.Hetdualismetusseneenprivé-sektormetvaakslechte
grondenendezelfbestuurssektormetrelatiefgoedeex196

koloniale gronden isgehandhaafd,wat eeneerste grotebeperking vandemogelijkheden totherverdeling betekent.Dan
zijnmaar 5000grootgrondbezitters gelimiteerd enruim
20.000 zogenaamde absenteïstenonteigend. Ruime uitzonderingsklausules indewetten,verdeling onder familieleden en
openlijke ofbedekte tegenwerking,zijn erdeoorzaak vandat
deze aantallen zo laag liggen.Vooral indegemeenteraden,
diebelast zijnmet deuitvoering vandeonteigenings-en'
toedelingsbesluiten, isde invloed vande grondbezittende
bourgeoisie (zowelvan landelijke alsvan stedelijke afkomst)
nog sterk.Daardoor komt het zelfsvoordat reeds onteigende
stukken land ongestraft weer afgenomenwordenvankoöperaties^doordevoormalige eigenaren.Vooral depositievande
prive-kudde-eigenaren iszosterk dat zij totnu toeeen
inventarisatie vanhet kudde-eigendom opde steppes -en
daarmee uiteraard eenherverdeling van schapen-effektief
hebbenweten tevoorkomen.
Het effekt van deRAwordt nog geringer alsmenbedenkt dat
vele kooperatie-leden afhaken,vaak omde landbouwvoorgoed
teverlaten.Dat aantalwasper 30maart 1978 12.885ofruim
0Z van alle begunstigden,waarvandehelftweer door nieuwe
ledenwas vervangen. Deze zogeheten 'désistementes'hebben
alles temakenmet de funktionering vandekoöperatieve
sektor. Vele koöperaties leidenverlies enhebben een lage
Produktiviteit. Daardoor is ervanwinstdeling meestal geen
sprake endevoorschottenwaaropmen isaangewezen zijn
nauwelijs toereikend omvan te leven.Andere faktoren zijn
grotewoon-werkafstanden, onenighedenmet presidenten van
ooperaties,die autoritair zijn enmisbruikmakenvanhun
Privileges,twisten tussenkoöperatieleden onderling,die
V
j*ak V f n k e e *verschillende herkomst zijn (ookquasociaalekonomischepositie!) alsgevolg vaneenwillekeurig toewijzingsbeleid.Dekop'eratieszijnniet alleen improduktief
oordat zevaak op slechte gronden liggen,maar ookdoor een
gebrekkingeorganisatie.Zewordennamelijkniet opgezetmet
ehulpvandepotentiële assistentie vandebureaucratievan
etMinisterie vanLandbouw.Aande lokalisering enverkaveln
g» de technische uitrusting,devoorlichting enhetprouktieplan schort daarom vaakvan alles.Na enige vergeefse
P°gingen ismen afgestapt van arbeidsintensieve produktieethodes.Ook indekoöperatieve sektor overheerst nudeorintatie op eenextensieve,opmechanisatie steunende,bodemenuttingswijze,waaraanmen immers vanuit de zelfbestuurs—
ektor al tijdengewend was.Indeprivé-sektorheefthet
operatieve voorbeeld weinig navolging gevonden.Vande
ypischvoor kleineprivé-boerenbestemde 'Groupement
entr aide paysanne'bestaan ernogmaar rond de 300met in
tot
aal nietmeer dan 300Öleden.
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Dekommercialisatie iswel het grootste probleem van deRA.
Door bureaukratisering vande CAPCS en andere Staatshandelsorganen gaat er inorganisatorisch opzicht ergveelmis:
te laat ophalen vanbederfelijke waar,teweinig transportenopslagkapaciteit,gebrek aanplanning enkoördinatie,
zodatnaast overschotten inde ene streek tekorten ineen
andere regio bestaanetc.Danwerken de overheidsorganen met
tegrotemarges,waardoor de opbrengstprijzen laag zijn.
Hoewel ze inprincipe koöperatief zijn,ontbreekt iedere
demokratische kontrole vande producenten op dekommercialisatie-koöperaties.Ondanks de Revolution Agrairemet haar
CAPCSheeft deprivé-handel zich inAlgerije krachtig gehandhaafd envan eenuitgebreide parallelle marktmakenniet
alleen privé-boeren,maar ookkoöperatie-ledenen zelfbestuursbedrijven gebruik;daarnaast ishet aandeel vande
'eigenkonsumptie' schrikbarend hoog.
Het falenvande CAPCSheeft er zelfs toe geleid dat eind
1978denationale staatsinkooporganisatie voor groenten en
fruit (OFLA -Office des Fruits etLégumes d'Algérie)met
voorbijgaan aande CAPCS direkt bijde produktie-eenheden
opkocht.Hierdoor kondenhogere opbrengstprijzenworden
uitbetaald,maar het betekende een terugdraaien van dedecentralisatie en een uitholling vande CAPCS.Infeitewas het
een eerste overwinning voor het privatehandelskapitaal:
de OFLA verkocht namelijk door aanprivé-groothandelarenen
détaillisten,omdat ze zelf geen efficiënte verdere distributiekon garanderen.
Overigens isook de CAPCS zelf nietvrij tepleitenvanherstel,of zomenwil,konservering vankapitalistische verhoudingen inde landbouw.Grondenwaar niet voldoendekandidatenvoor devorming van koöperaties voorhandenwaren,
worden beheerd door CAPCS.Dezeherstelt daarop loonarbeidsverhoudingen door seizoenarbeiders aan te stellen voor
de bewerking.
4_16^_Minachtirig_voorhet boeren-initiatief
Over tweenog resterende elementenvanhet landhervormingsprogrammewillenwe kort zijn.De 'villages socialistes'
vormen inprincipe een grote verbetering van de levensomstandigheden ophetAlgerijnse platteland.Door hun geringe
aantal envooral door dewijzewaarop ze gerealiseerd worden,
ishiervan totnu toehelaasweinig temerken.De invloed
vanbuitenlandse architekten enaannemers envan Algerijnse
funktionarissen isvelemalen groter dandievandepotentiële bewoners. Initiatieven tot zelfbouwprogramma's van
boeren zijn indekiem gesmoord. Centralistische en uniforme
bouwprogramma's,opgezet volgens stedelijkemaatstaven ten
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aanzienvanhetwonen,hebbengeleid tothogekostenenvaak
een slechtekwaliteitvanhuizenénopenbarevoorzieningen.
Deze zijnbovendienniet aangepast aandebehoeftenvande'
boeren enhungezinnen.
DeUNPA tenslotte.Dezeorganisatie isvolledigvanuit de
topdoor FLN-kaders opgezetvanuit degedachtedat deboeren
opgevoed moetenworden tervervullingvandehun inhetkader
vandeRA toegedachtetaken.
Devoornaamstedaarvan iswel:meer producerenom ineen
groterdeel vandenationale voedselbehoefte tevoorzien.In
haar ideologie heeft destaat socialistischeproduktieverhoudmgen gekreëerd doorgrootgrondbezit enabsenteïsme inde
landbouwaf teschaffenenkoöperaties testichten.Het
verlengstuk vande staat indegedaantevandeUNPAmoetnu
dienen omook deproduktiekrachten,datwilvooral zeggende
boeren,in socialistische richting teontwikkelen.Metname
°Pdeprivé-boerenheeft deUNPAweinig greep.Zebestaat in
veel gebieden alleenoppapier enoppositionele of kritische
geluiden krijgendoor eenverregaande ondergeschiktheid aan
het staatsappataat,nauwelijks eenkans.Door degevestigde
hureaukratiewordt deUNPA bovendiennauwelijks serieusgenomen. Datblijkt niet alleen uitdegebrekkigemiddelen
waarover de organisatie beschikt,maarvooral uithet feit
datdeUNPA op talvande landbouwbetreffendebeleidsterreinenniet eensvertegenwoordigd is.Zowerd eropdederde
vergadering vandeNationale Raad vandeUNPA injuli 1979
°ver geklaagd dat hetministerievan landbouweenbestuursreglement voor de 'socialistischedorpen'had opgesteld,
zonder datdeUNPA daarinwasgekend.'
-------£-~Ë_£2_de_techno^bureaukratische_machts
N

och inde koöperaties,nóchwatbetreft dekommercialisatie,
noch bijdeplanning vande 'villages socialistes'ofwelk
ander aspekt vandeRAmen ooknoemt,wordt ervertrouwd
°P initiatieven vandeplattelandsbevolking zelf.Degehele
RA isvoorbereid,uitgevoerd engekontroleerd door anderen
an
hoeren,namelijk door representantenvande staatsmacht
°fdaarmee nauwverbonden organisaties.Hetgaat omwatwel
genoemd wordt een "révolution octroyée",hetgeen terug te
v
oeren isophet feitdatdegrotemassaderboerenénde
Ve
le landlozengeengeorganiseerde politiekemachtvormenen
°ok niet gevormd hebben ten tijdevandebevrijdingsstrijd,,
t°a}f. * n2*e n 3.uiteengezet is.Hetherhaaldelijk inoficiele tekstenen redevoeringengehuldigdeprincipevan
oerenparticipatie iseen ideologische legitimering engeen
Realiteit,omdat dieparticipatieniet steuntopboerenmacht.
n dit opzicht komt het etatistische denken,waarindestaat
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de motor vande transformatie dermaatschappelijke verhoudingen is,totparadoxale uitsprakenvolgenswelke de staat
departicipatie vandeboeren indeRA organiseert
(zo
staathet inhet Chartede laRevolutionAgraire).Of:
"De socialistische staat geeft devolksmassa's demiddelen
om inhet openbaar bestuur teparticiperen" (uithetNationaal Handvest,eenpolitiek-ideologischebasistekst in
Algerije). De afkeer ophet platteland tenopzichte van de
centrale staat,welke zoals eerder is aangegeven historische
wortels heeft,maakt eenreële participatie ook onwaarschijnlijk,zolang geenradikale verandering vande staatsstruktuurheeft plaatsgevonden.
Inde etatistische ideologie,diekorrespondeert met de dominantie van een techno-bureaukratische machtselite, zijnde
boerenonderhevig aaneensystematischeminachting. Hun
kennis,ervaring enkreativiteit worden volstrekt niet onderkend. "Alsde Revolution Agraire haar technieken,haar instituties,haarmensen enhaar onmisbare hulp niet naar de
ruralemassa's brengt,zullen demisèrevanhetplatteland en
deboerenexodus naar de stad komen enhaar overwoekeren met
hun anachronistische uitschot enhun demoralisatie" (vrij
vertaald naar een ideoloog van deAlgerijnse landbouwpolitiek).
Demachthebbers kennendeboeren enhun geschiedenisnauwelijks,het grootste deel van de rurale geschiedenis van
Algerijemoetnog geschrevenworden.Devoorstelling vanhet
platteland indedominante ideologie berust opwatmen zou
kunnennoemen eenbinnenste-buiten gekeerde kolonialevisie.
Volgens dekolonialen brachten deFransenbeschaving en ontwikkeling onder de 'inheemsen'.En inde anti-koloniale
versie vandebureaukraten hebbendeFransen deplattelandssamenlevingvolledig vernietigd.Maar ingeenvanbeidebenaderingen speelt deAlgerijnse ruralebevolking zelf een
rolvanbetekenis.Menmiskent zodoende dekennis enkunde
die ophet platteland wel degelijk aanwezig isendie inde
loop der eeuwen ontwikkeld, uitgebreid en aangepast is.Zo
zijnvoorbeelden bekend vanboeren die ooknä 1962 (dusnä
lange tijdenvankolonialisering enoorlog)dankzij kleine
waterwerken,arbeidsintensieve teeltmethodes en uitgekiende
technieken veel betere resultaten wisten tebehalen dan inde
'moderne* zelfbestuurssektor. Terwijl op vele plaatsen in
Algerije lokale irrigatiesystemen zijn ontwikkeld,negeert
men deze 'traditionele'hydrauliek.Deze isechter tot uitstekende verzorging vande 'tuinen' in staat. Bijvoorbeeld
door de opvang vanwater datna regenval bovengronds of
ondergronds naar beneden sijpelt alsgevolg van eenverloop.
Of door indijking van akkertjes.DeAlgerijnse technokraten
hebben internationale firma's gekontrakteerd (Coyneen
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Bellier,MKIC)om indekomende tienjaar een twintigtal
grote dammen tebouwen,projektenwaarin geen enkele plaats
voor lokale technologieis.
Het landbouwbeleid endeRAbewerkstellingen niet eenwerkelijkeenveelzijdige verbetering vanhetrurale bestaan,
maar zijn inwezen gericht opeenonderschikking van het
platteland aande stad,metname aanhet stedelijk industrialisatieproces,waarbijproduktie,produktiviteit enkoopkracht vande rurale bevolking primair vanbelang zijn.
Deze strategie goktwat dewerkgelegenheid betreft opde
industriële endienstensektor,niet opde landbouw.
HetAlgerijnsemodel,waarin eenaantal zware industriën
dankzij hunnauweverwevenheid met andere industrietakken,
als trekpaard van eenomvangrijk industrialisatieproces
moeten dienen,blijkt echterniet tewerken.
Men importeert namelijk eengrotehoeveelheid kapitaalintensieve technologie.Deze isevenwel ontwikkeld inhet kader
van enafgestemd ópeenwesters-kapitalistisch akkumulatieproaes, waarvoor dehistorische sociaal-ekonomische voorwaarden inAlgerije tenenenmale ontbreken (intermenvan infrastruktuur,kwalifikatie vandearbeidskracht, intersektorale relaties,research-apparaat,e t c ) . Een onevenwichtige,
afhankelijke ekonomie ishet resultaat:achteruitgang van
de agrarische en stagnatie vande industriële werkgelgenheid,
geografische enkategorale koncentratie van inkomens,een
verslechterende betalingsbalans doormassale import vanvoedingsmiddelen enkapitaalgoederen,een tegering aanbod van
konsumptiegoederen,overkapaciteit indelenvande zware
industrie,monopoliseringstendensen inde industrie gepaard
gaandemet stijgende produktiekosten etc.
Uit studiesvan de input-output-matrixvandeAlgerijnse
ekonomie isgeblekendatmet name de staalindustrie (éénvan
de vermeende trekpaarden of 'industries industrialisantes')
relatief weinig toelevering- enafzetrelatiesmet andere
industriële aktiviteiten teziengeeft.Dit is typerend voor
de afhankelijkheid vanhetAlgerijnse industrialisatieproces:
inhet akkumulatiemodel vandeWest-Europese landenvormde
de staal-industrie de spil, indeAlgerijnse postkoloniale
omstandigheden gaat zulks echter helemaalnietop.
Wellicht ishet inAlgerije al te laat omhetprimaatvande
industrietevervangen door een strategievande agrarische
ontwikkeling. De systematische minachting vanhet rurale
bestaan envanhetboerenvak -diebijvoorbeeld )oktotuiting
komt inde zeer sterke tendens totmechanisatie,sinds
kort ook alvande olijvenoogst- isook reedsbepalendgeworden voor hetwereldbeeld van grote delenvandeplattelandsbevolking. Opallemogelijkemanieren probeertmenhet
ooerenbestaan teontvluchten:migratie naar de stedenof
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naar hetbuitenland, scholing die toegangkangeventot een
anderewereld, trouwenmet stedelingen.Het isdevraag of
deze 'dépaysannisation'niet zover isvoortgeschreden -onder
andere onder invloed vandeAlgerijnse techno-bureaukratendat eenwerkelijke herwaardering vanhetboerenbestaan onmogelijk isgeworden.
5.THEORETISCHE VERKLARINGSGRONDEN
5.ii_Neo-koloniale_ontwikkelingsvoorwaarden
Demilitaire rolvan deboeren indeAlgerijnsevrijheidsoorlog isnooitvertaald inpolitieke invloed. Belangrijke
oorzaken daarvan zijnde urbane oorsprong vande overigens
verdeelde enheterogene nationalistische beweging énde enorme repressiedoor het Fransekoloniale leger.
Er ontstonden geenbevrijde gebieden,waar een boerenleger
onder eensgezinde FLN-leidingkontrole uitoefende.Anders
danbijvoorbeeld inGuiné-Bissau deden deAlgerijnse boeren
geen ervaring opmet devorming van eenregering die hen
vertegenwoordigde. En zij zagen geen grond in boerenhand
overgaan,zoals deboeren inZuid-Viëtnam. Bovendien is in
Algerije geenbinnenlandse militaire overwinning ophetkoloniale leger behaald. Integendeel,tegenhet eindevande
onafhankelijkheidsoorlog was het getal derAlgerijnen die
indienst vande Fransenvochten,groter danhet aantal
overgebleven guerrilla-strijders.Dienstnemen inhet Franse
legerwas één vandemogelijkheden omdeverpaupering op
het platteland teontvluchten. Hoewel onder druk van de
strijd,was de onafhankelijkheid vanAlgerije toch vooral
via deweg vandiplomatiek overleg tot stand gekomen. Daarbij
werdendeAlgerijnen neokoloniale voorwaarden opgelegd:
zobezettenvoorlopig maar liefst 14.000Franse functionarissen leidinggevende posities inhet Algerijnse staatsapparaat;de Franse industriële belangen inde gas-en oliesektormoesten ongemoeid worden gelaten;door omvangrijke
'ontwikkelingshulp'en eenbevoorrechte toegangvanmet name
Algerijnse wijn totdeFransemarkt,werd een zekere financieel-ekonomische afhankelijkheid bestendigd.
Demaatschappelijke verhoudingen tijdens de bevrijdingsstrijd
hebben de ondergeschikte positievan demassa der boeren als
socialekracht nâ 1962bepaald. Deplattelandsbevolking had
geen aktief aandeel indemachtsstrijd van de zomervan '62.
Wel zijn ernade onafhankelijkheidsverwerving nog rurale
opstanden inAlgerijevoorgekomen.Het karakter daarven is
evenwel juist tekenend voor de politieke zwaktevandeboeren.
Zoalsbeschreven in 3.versloeg het grensleger in 1962onder
andere dewilayavan Kabflië.Historisch vormden de Kabylen
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eengeprivilegieerde bevolkingsgroep,dievoor eendeelrelatief goede kontaktenmet dekolonisator onderhield. De
uitKabylië afkomstige elitevanhandelaren, grondeigenaren
funktionarissen en intellektuelen,was nädenederlaag van
dezewilaya ontevreden enbang haar posities teverliezen.
Hetwas deze stedelijke
elite,die tot eenrurale,opstand
aanzette in september 1963 omhaarbelangen veilig testellen.
Een andere belangrijke postkoloniale rebelliewerd door
kolonel Zbiri ontketend indecember 1967 indeAurès. Hier
protesteerden de boeren tegendeverwaarlozing vanhun gebied
door de staat.Hunmarginalisering stak schril af tegende
voordelen dieveel stedelingen inoverheidsdienst hadden
verworven.De 'bandieten'vandeAurèsnamenhun toevlucht
tot geweld,omdat zeniet over de politieke
macht beschikten,
die nodigwas voor de representatie vanhunbelangenop
staatsniveau.
5^2^_Imitatievan_het Westers ontwikkelingsmodel
Dezepolitieke zwakte vandeboeren tenopzichtevande staat
isvan cruciale betekenis voor depolitiek-ekonomische oriëntatie vanhetAlgerijnse ontwikkelingsmodel.Dekleinebourgeoisie die zich-bijhet ontbrekenvaneennationalebourgeoisie énvaneengeorganiseerd proletariaat-vanhetstaatsapparaat meester maakte,hoefdemet eenboerenmacht geen
rekening tehouden.Endaardoor ooknietmet deproblemen
van demassa derboeren,althans zolang dezegeen bedreiging
vormdenvoor haar eigenplannen.DeAlgerijnse keuzevoorhet
vaak bewierookte model van 'autogecentreerdeontwikkeling'
vond danook plaats onder gelijktijdige verwaarlozing vande
landbouw. De realisatie vandeproduktie van kapitaalgoederen
énvandeproduktie vanmassa-konsumptiegoederen (volgenshet
niodelvan een autogecentreerde ekonomische geleding)was
daarmee niet een strategie voor de massa's, maar juist een
negatie vandebelangenvanhet grootftedeelvandiemassa's,
teweten de rurale bevolking.Eendergelijke strategiewas in
Algerije medemogelijk doordat andere bronnen danhetagrarisch surplus inhet akkumulatieproces aangewend konden
worden, tewetende revenuen uitde olie-engaswinning.
H
et Algerijnsemodel betekent nietwerkelijk een ontwikkeling
'vanuit een eigen centrum'. Op grote schaalwordt westerse
technologie geïmporteerd enworden ingenieurs enmanagers
°Pgeleid inde daarbijhorende kennis,normen,arbeidse
n onderzoekmethodes,organisatietechnieken etc.Ditimpliceert een afhankelijke ontwikkeling,waarin kapitalistische
Prokuktieverhoudingenworden gereproduceerd. Datbetekent een
scheiding tussenhoofd-enhandarbeid en tussen leidend en
uitvoerend personeel,monopoliseringstendensen,eengericht-
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heid op arbeidsuitstoot en eenbelangrijke plaats voor de
nationale en internationalemarktalsvestigingsprincipe en
sturingsmechanisme. De dominante ideologie inAlgerije is
ekonomistisch,produktieverhoudingen enjuridische eigendomsvormen zijnop één lijngesteld. Het 'socialistische'model
vandeze ekonomistische overgangsideologie gaat uit vanprioriteit vande zware industrie boven de lichte envan deindustrie bovende landbouw; tevens van onbeperkte imitatie van
westerse technologie.Het uiteindelijk credo luidt: 'op alle
gebieden vandeproduktie de ontwikkelde landen inhalen.'
5.3. Dominantie_van de staats-elite
Dehier aangegeven ekonomische strategie korrespondeert met
politieke verhoudingen,waarin de staat het noodzakelijke
instrument isvoor het op gang brengen enhouden vanhet
akkumulatieproces. De ekonomische kracht van anderemaatschappelijke kategorieën of groeperingen isdaarvoor ontoereikend. In3. isaangegeven dat inhet postkoloniale
Afgerije depolitiek het dominante niveau is.Deze dominantie is inwezen gedetermineerd door dekolonialemaatschappelijkeverhoudingen. Een afhankelijke ekonomische ontwikkeling onder overheersing van eenbuitenlandse bourgeoisie
heeft het ontstaanvan een nationale klasse van ondernemers
verhinderd,die de spilvanhet postkoloniale akkumulatieproces zoukunnenvormen.Er is eenkoloniaal staatsapparaat
gevormd met een ogenschijnlijk absolutemacht op vrijwel
iedermaatschappelijk terrein.Voor allevooruitgang,hetzij
inekonomisch ofpolitiek opzicht,hetzij insociale status,
ismen opdeze staat aangewezen. Het gewicht van de gevestigdebureaukratie is zeer groot.Zij isvrijwel de enige socialekategorie vanbetekenis diemensen herbergt,diemodern
onderwijs hebben genoten enover technische kennis beschikken.
Deze dominantie vanhet politieke niveau ineenmaatschappijformatie is theoretisch verklaarbaar uit de onbepaaldheid
van de klasseverhoudingen ophet ekonomisch niveau:het is
deze onbepaaldheid die politieke (of ideologische)verhoudingen tot determinanten maakt vanklasseposities.
Welnu, inhet postkoloniale Algerijewaren antagonistische
klasserelaties ophet niveau van de produktieverhoudingen
zwak ontwikkeld (tussenbourgeoisie enproletariaat). Daarom
kanmen op grond van depolitieke
verhoudingen konkluderen tot
de dominantie vandekleine bourgeoisie,bij de gratie van
haar posities inhet staatsapparaat.Een techno-bureaukratische fraktie vandezekleine bourgeoisie heeft zichop
basis vandezeposities inde staat verzelfstandigd,met name
dankzijhaar kontrole over het reproduktie- en cirkulatieproces.Dezeverzelfstandiging heeft inde loop der zestiger
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jaren geleid totdevorming vaneen staats-elite,diemen
aantreft inde toppenvande ekonomische enbestuurlijke
staatsapparaten,indedirektiesvan 'sociétésnationales',
indehoogste legerleiding etc.Deze staats-elite isin
Algerije dominant.Zijheeftdemacht overde aanwending van
hetmaatschappelijkmeerprodukt,de etatistische organen
funktionerenvolgens haardirektieven en zijontwikkelt een
waardensysteem inovereenstemming methaar ekonomistische
ideologie enhaar politieke dominantie.
Gezien de specifieke konstellatie van deAlgerijnsemaatschappijvormmet dedominintie vanhetpolitieke niveau,kanmen
sprekenvan een staats-elite als sociale klasse. Hetstaatsapparaat isnietmeer alleenhet centrum vande politieke
macht, zoals indewestersekapitalistischemaatschappijformaties,maarweldegelijk het fundament ervan.
Kanmen depostkoloniale Algerijnse sociale formatieinovereenstemming met dedominantie van de staats-elite betitelen
als staatskapitalisme? Hoewel dat inde loopvande redenering ligt,zekerwaar gesproken isoverdereproduktievan
kapitalistische produktieverhoudingen inAlgerije,ishet
beter daarvan af tezienop terminologische gronden.De term
staatskapitalisme slaat op een zogroteverscheidenheid van
maatschappelijke ontwikkelingen,dathetbegrip nietszeggend
isgeworden.Afhankelijk vanhet gebruikworden aanstaatskapitalisme devolgende betekenissen toegekend:
a. een geavanceerd kapitalisme,waarin centralisatievanhet
kapitaalheeft geleid totmonopolisering entot specifieke
vormen vanverstrengeling tussende staat endemonopolies;
b. een embryonaal kapitalisme,waar de staat eenbeslissende
rol speelt bij devorming vannieuwekapitalistische ondernemingen;
c eenmaatschappijvormvaneen aantal derdewereld-landen,
waar de staat dekapitaalakkumulatie organiseert bij gebrek
aanpartikuliere ondernemingen;
d. een overgansstadium,waarin eenproletarische staat de
ontwikkeling derproduktiekrachten garandeert;indeze
leninistische konceptie,die isverbondenmet deperiode
vandeN.E.P. inRusland, ishet staatskapitalisme hetresultaat vanmaatschappelijke strijd eneenweg,eenprocèdevan
de overgang naar het socialisme.
Derhalve iseenbenaming als staatsafhankelijkperifeer kapitalismevoor dehuidigeAlgerijnse sociale formatienauwkeuriger.Dedominantie vanhet staatsapparaat,d».atnanKe-•
Ujkheid vandewereldmarkt,metnamewat de technologie
betreft ende reproduktie vankapitalistische produktieverhoudingen zijn indit begripvervat.
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Samenvattend kunnen devolgende konklusies aande Algerijnse
ervaringworden verbonden:
a.De rol vandeboerenbeweging indebevrijdingsstrijd is
medebepalend voor de landbouwpolitiek ende aard vanmogelijke agrarische hervormingen indepostkoloniale samenleving.De ondergeschikte positievandeboeren indeAlgerijnseonafhankelijkheidsoorlog levert danook eenverklaring
voor het stedelijk-industriële karakter vande agrarische
revolutie.
b. Deverhouding tussen de staat ende plattelandsbevolking
blijkt van eminent belang voor dekeuze en realiteitswaarde
vanhet ontwikkelingsmodel ineenrecent gedekoloniseerde
maatschappij.
c.De grote invloed vandeFranse kolonisatie ophetAlgerijnse staatsapparaat endedaarmee samenhangende dominante
plaats vandat apparaat inhet onafhankelijke Algerije,
maakt depolitiek doorslaggevend voor de strukturering van
de sociale formatie.Eenbelangrijk gevolg daarvan isdat
de oorspronkelijk uitdekleine bourgeoisie gerekruteerde
techno-bureaukratie zich totdominante socialeklasse kon
verzelfstandigenop grond vanhaar posities inhet staatsapparaat.

Alfabetische lijstmet gebruikte afkortingen

ALNArmée deLiberation Nationale
ANPArmée Nationale Populaire
APCAssemblée Populaire Communale
BNABanque Nationale d'Algérie
CAPCSCoopérative Africole Polyvalente Communale de Services
CCEComité de Coordination et d'Exécution
ENAEtoile Nord-Africaine
FFS Front desForces Socialistes
FLN Front deLibération Nationale
FNRAFonds National de laRévolution Agraire
GPRAGouvernement Provisoire de laRépublique Algérienne
MTLDMouvement pour leTriomphe des Libertés Démocratiques
OAIC Office Algérien Interprofessionel des Céréales
OFLAOffice des Fruits etLégumes d'Algérie
ONRAOffice National de laRéforme Agraire
PPAParti duPeuple Algérien
PRS Parti de laRévolution Socialiste
RA Révolution Agraire
UGTAUnionGénérale desTravailleurs Algériens
UNPAUnion Nationale des Paysans Algériens
206

enigeliteratuur
overlandbouwproblematiekenlandhervorminginAlgerije:
- Aardes, Les attributaires
de la Révolution Agraire,
Aperçu sur les conditions socio-économiques et résidentielles des attributaires
(avant et après
l'application
de laR.AJ, pub.spec,Algiers,februari1978.
- N.Abdi, Reforme agraire et voie algérienne de development,
in:RevueTiersMonde,volXVII, 1976.
- A.Belhimer,La révolution. Bilan et
perspectives,
Algiers,OPU, 1978.
- A.Benachenou, L'exode rural en Algérie, En.A.P.,
Algiers,februari1979.
- F.Colonna,La ville au village, transferts de savoirs et
des modèles entre villes et campagnes en Algérie, in:
RevueFrançaisedeSociologie,XIX,1978,pg.407-426.
- L.Jonsson,La révolution agraire en Algérie,
histoire
continu et problèmes, in:ResearchReportnr. 47,
ScandinavianInstituteofAfricanStudies.
- M.Olliver,La politique agraire d'Algérie: évolution et
perspectives,
Ekonomischproefschrift,Universiteitvan
Grenoble,juni1972.
- Diverseartikelenin:-CRESM, Les problèmes
agraires
au Maghreb,Parijs, 1977.
-LesTempsmodernes, du Maghreb,
Parijs,okt1977,jrgng.33,
nr.375bis
enoverpolitiekenekonomieinhetalgemeen:
- S.Amin, The Maghreb in the modem world, Algeria, Tunesia
Morocco, Penguin,1970.
_.
- B.Etienne,Algérie, cultures et Révolution, Editionsdes
Seuil,Parijs, 1977.
- M.Lazreg, The emergence of classes m Algeria, a study of
colonialism and socio-political
change, WestviewPress,
Boulder,Colorado,1976.
,
.
- J.LecaenJ.C.Vatin, L'Algérie politique,
institutions
et régime, Parijs,FNSP, 1975.
- M.RaffinotenP.Jaquemot, Le capitalism d'état
algérien,
Maspero,Parijs, 1977.
theoretischebegrippenzijnontleendaan:
- N.Poulantzas,Pouvoir politique et classes
vol.IenII,Maspero,Parijs,1971

sociales,
207

MARQUETAUA 2

OVER LINKSE STEUN AAN BEVRIJDE
LANDEN
een vraaggesprek met pietergooren
redaktiekollektief
MARQUETALIA
Pieter Gooren isalsmedewerkervandeWerkgroepWaterbeheerenvandeMondlane Stichting enigekerenopdeKaapVerde,in
Guiné-BissauenMoçambiquegeweest.Wehebbenmethemgepraat overderolvande"coopérantes" (dePortugeseterm
voor ontwikkelingswerkers)inbovengenoemde landen,over
hunwerk enpositie daar,over ontwikkelingsprojekten ende
rolvande"coopérantes"daarin,overde 'alternatieve'hulpverlening inrelatie totdeofficiële ontwikkelingshulp,over
de invloedvanhetbedrijfslevenophetsoorthulp datgegevenwordt enover soortgelijke onderwerpen.Zijn antwoorden
zijnhieronder geordend naareenaantalonderwerpen.
"Çoogerantes"
Er zijnergveel ontwikkelingswerkers.OpdeKaapVerde loopt
hetnogniet zoop,maar inGuiné-Bissau zijnmeerdannegenhonderd ontwikkelingswerkers opeenbevolkingvan900.000.
Het feitdaterzoveelontwikkelingswerkers zijn is m e t
perse slecht.Erisweinig nationaalkaderendatbeeftveel
teveel tedoen.Datisduseennoodsituatie,waarinerruimtekomt voor dergelijke aantallen ontwikkelingswerkers.
De eerste ontwikkelingswerkers,dieervaakvianiet-gouvernementele organisaties heen zijngegaan,zittenvaakop
belangrijke posten.Zijhebbengeenpolitieke taakof zo,
maar zittenwelhoog inministeries,opkoordinerendeplaatsen,opvertrouwensposten.Zijhebben direkttemakenmet
het beleid endeuitvoeringdaarvan.
Er zijnverschillende soortenontwikkelingswerkers:demeer
politieke (dePortugezenbijvoorbeeld,dievooral inhet onderwijs zitten,demeesteNederlandersendergelijken),dat
wil zeggenmensendievanuiteenpolitiekemotivatie naar
die landen zijngegaan.
.,,,•
i
Aandeandere kant zijnerdestandaard-ontwikkelingswerkers,
diebij'toeval' zijngekomen,dienetzogoed m eenander
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land zouden kunnenwerken.Dat zijn tweekampen,dieonderlingweinig kontakt hebben.
OpdeKaapVerde iser eenredelijkkontaktvandeontwikkelingswerkersmet deplaatselijke bevolking. In Guiné-Bissau
zijn zijveelmeer buitenstaanders;er zijnweinig ontwikkelingswerkers,dieGuinese vriendenhebben.Door de grote
hoeveelheid ontwikkelingswerkers moethet ookwel als een
apart wereldje werken.De samenleving isook erg traditioneel.
Het isdaar ergmoeilijk om te integreren.Het isheel anders
danbijvoorbeeld inZuid-Amerika,waar je jepolitiek met de
mensenkanverstaan,waar je een gemeenschappelijke achtergrond hebt.
De ontwikkelingswerkers worden gezien als rijke westerlingen,
of jenuvianiet-regeringsinstellingenkomt op een lokaal
kontrakt of dat jebijvoorbeeld via een ingenieursbureau komt.
Iedereenwordt ineerste instantie opdezelfde manierbeschouwd. Overigens gaat dat inhetwerk zelfwel over:daarin
wordt je toch snel aanvaard en simpelweg alsmeewerkende kameraad beoordeeld.
Demotivatie waarmee veel coopéranteskomen is een faktor
waar somsvreemdmee omgesprongenwordt. Ikken bijvoorbeeld
artsen,die totdehardekernbehoorden,jeweetwel:jongens
die inCuba gezetenhebben en al tijdens de bevrijdingsstrijd
aande fronten zaten,endie nu,juist door hunhogemotivatie terechtkomen opdeme^st afgelegenplaatsen en inde
meest beroerde situaties.Zondermedicijnen,etc.Nu isdat
op zichnatuurlijk geen probleem,wèlwordt hetmoeilijk als
men zedaar laat zitten.Zo langzamerhand zijnermeer artsen
uithet land zelf gekomen.Maar diehebben geen zin inde rotklussen; zij gaandewildernis niet in.Menvraagt hen zelfs
niet dat tedoen.Zijblijven liever inde stad hangen.Dat
gaat op eengegeven ogenblikwel stekenbij devrijwilligers;
zijbeginnen er ook genoeg van tekrijgen.Toen zijn zij het
op eenbepaald moment formeel gaan spelen.Zij zeiden:Wij
willen bestnaar dat afgelegen gebied gaan,als jullie ons
daartoe schriftelijk opdracht geven.Toen zijeenpaar keer
dergelijke brievenhadden gekregen,begon iedereenwel nattigheid tevoelen.Men ging zich afvragen,waarom deze verplichting niet voor iedereen geld,waarom de nationale mensen
nooit eensnaar die afgelegen gebiedenwerden gestuurd. Op
zo'nmanier probeerden devrijwilligers dingen teveranderen.
De ontwikkelingswerkers -en zeker dievanhet eerste uurworden gebruikt omklussen die het kader zelf nietwil uitvoeren, te latenvervullen.Of jenuwilt ofniet,als ontwikkelingswerker ben jeopgenomen indepraktische politiek,
erwordtmet je geschoven.Afhankelijk vanwie direkteur of
baas is,worden de coopérantes ingezet ineenpolitiek spel,
waarin zeparticiperen enwaarvan ze,alshetbepaalde gren210

zenbereikt,de dupeworden. Somsworden zevooruitgeschoven
door lokaalkader omproblemen op te lossendiehet lokale
kader zelfniet aandurft ofwaarinhet zelf geenpartijdurft
tekiezen.Ze latendatdanopknappendoordeontwikkelingswerkers.Hetbestevoorbeeld daarvoorwas eenprojekt voor
moeder- enkindzorg opdeKaapVerde.^Datprojektwerkte met
Zweedse ondersteuning.Hetwas eengeïntegreerd projekt van
familyplanning,preventieve gezondheidszorg, voedingsvoorlichting enmoeder-enkindzorg. Indatprojektwasontzettend veelmoeitegedaan om tevoorkomen datdemensenmaizenapoeder gingen gebruiken alsaanvulling ophetvoedselvoor
hetkind.Erwaren zeer uitgebreidevoorlichtingskampagnes
geweest overhetbereidenvangezond voedselvoormoeder en
kind uitde lokalemiddelen.Opeengegevanmomentwaser een
gift,eenhele scheepslading maizena uitdeDDR entoenkwam
er eenrichtlijnvanhetMinisterie dat diemaizenaverspreid moestwordenvanuit de centravoormoeder-enkindzorg.
Het Kaapverdiaanse kader,dat indeprojektenparticipeerde,
was ook fel tegen,omdathethetbeleid datdaargevoerd
werd ondergroef.Maar hetkader durfde zijnneknietuitte
steken indie zaak,durfde nietnee te zeggen tegenhetcentraleMinisterie.Eenaantal ontwikkelingswerkers echter
zeiden:we doenhetniet,omdathetvolledig indruist tegen
de richtingwaarinwij tweejaarhebben gewerkt.Toenze
blevenweigeren,kregen zeontslag enkonden zenaar huis.
Bovenstaande voorbeelden illustreren goed datjenietverwachtenmoet ineenuitgebalanceerde ontwikkelingnaarhet
socialisme toe,terecht tekomen.Jeploftmiddenindepraktische politiek.Endaarinwordt jegebruikt.Veelmensen
hebben zichdaaraan gestotenvanuitnaïeve solidanteitsgedachten.Zet jedienaïviteit echter uitjekop,danzieje
dat juisthet 'gebruikt'wordenbetekent datjemidden inde
realiteit zitendat jepasdan,ofjuistdaardoorKanshebt
om indie realiteit zinnige invloed uit teoefenen.Met alle
risiko'svandienuiteraard.
.
Je zoukunnenkonstateren datde ontwikkelingswerkers ineen
tweeledig krachtenveld zitten:Binnenslandsstaje inde
strijd tussen deverschillende ontwikkelmgsopties,welke
kantmoet het land op,hoe,e t c , endat zijnvragendiebij
elk programma enelkprojekt terugkomen. 'Naarbuitentoe
heb je te makenmetdebuitenlandse financiering endemodel
lendie zijop allerleimanieren proberenop te^ g e n ; •
Indit dubbele krachtenveld zijneenpaar *<*arnierpunten
waar ontwikkelingswerkers vaak primadingenkunnendoen. lo
kunnen ontwikkelingswerkers uitgevondenvianiet-regerings
instanties eenbelangrijke taakhebbenbijdeP*°J<; k t ™°f e
reiding of -identifikatie,fasesdieheelbelangrijk zijn
omdat daar vaakdebeslissingenworden genomen enontwikke
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lingslijnen vastgelegd worden.Inditverband maakt heteigenlijkniet uit,of zijvrijwilliger zijnop een lokaal
kontrakt en toegevoegd zijnaanoverheidsdiensten,ofdat zij
opkortemissieskomen,ofdat zij inheel andere verbanden
komen. Indie fasesheb jenamelijk de gelegenheid echt in
samenspraakmet die landen goededingen te formuleren,te
horenwat de vragen ende problemen zijn endie dannaar de
Nederlandse financieringskant toe te schrijven.Dat eistwel,
dat je een sterke positiehebt.
Een groep Franse ontwikkelingswerkers,werkend bijhetministerievan Planning van deKaap Varde,heeft zo'n sterkepositie:Zij zijn algemeen adviseur met eenbreed werkterrein,
het stellenvan prioriteiten,keuze tenaanzienvan financiering,definiëren vanprojekten,etc.Zijhebbenhet sociaalekonomisch planvoor deKaap Verdemee uitgedacht,'de grote
lijnen ervanuitgezet.Zijhebbenheel snel in lijvige rapporten de uitgangspunten voor demeerjarenplanning geformuleerd. Zijwerken nu aandekoördinatie bij planning en zijn
adviseur tenaanzienvan alles.De aanvankelijke groep van
vijfman geniet een zeer grootvertrouwen vande eersteminister.Het algemene plan is inmiddelsweer uiteengehakt inzeven onderdelen:onderwijs,gezondheidszorg, energie,water,
enzovoort.Langs die zeven lijnenwordenverdere deelstudies
verricht.Daar zijnwel troublesmee:Bepaalde Ministeries
werken bijvoorbeeld erg slechtmee.Delenvan die studies
zijnklaar,anderedelen zijnvoorlopig uitgesteld. Die
Fransen zijn een soort permanente denkgroep en doorlichters
van projekten. Zijhouden zich ookbezigmet de afstemming
vande ekonomie endeplannenvan deKaapVerde opdie van
Guiné-Bissau,metdehandel tussen beide landen endergelijke.
Zij zijnwat ouder enhebbeneenbrok ervaring inde oude
Franse kolonies opgedaan.Zijhebbenveel inzicht inde
financieringswereld. Daar komen zijook uitvoort.
Een erg boeiend schema biedtMoçambique:Moçambique stelt nu
openlijk datmenniet zonder buitenlandse expertise kan.Alleenhet idee alnoemtmen belachelijk. Erwordt dus niet
gemekkerd over devraag of een socialistische ontwikkeling
theoretisch gesproken wel samenkan gaanmet een financiering
uit kapitalistische wereld -neen:erwordt scherp bekeken op
welke praktischewijze de scheefgroei,die zich normaal
paart aandiekapitalistische financiering,te neutraliseren
en/of terug tedringen valt.Vanuit dievraagstelling kwam
men tothetvolgende schema:Op alle lijnendie er lopen (of
gaan lopen) tussenhet nationale staatsappataat endebuitenlandse,kapitalistische blokken zetmen alshetware 'eigen
ingenieursbureau's*. Zelf noemen zedat 'studiekabinetten'.
Die bemannen zedeelsmet eigenkader,deelsmet coopérantes.
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Voorwaarde voor diekabinetten ofbureau's isdat ze zoveel
vakbekwaanheid, expertise en lef inhuis hebbendat zede
buitenlandse instellingen tegenspelkunnenbieden,ofbeter
nog:naar hun eigenhand,datwil zeggennaar debelangen van
Moçambique kunnen zetten.Zij schrijvende termsofreference,
voor hetwerk datuitbesteed wordt aan internationale consultants, zijkontroleren,zij stellenbij,zij straffen ookaf
waar nodig.
Binnendit schema spelen coopérantes eenbelangrijkerol.
Voor het goed funktioneren vandekabinetten hebben zemensen
nodig die a)vaktechnisch goed onderlegd enmet veel ervaring
gewapend zijn,dieb)politiek betrouwbaar zijnen c)voldoende flexibel enpragmatisch zijn om inditmodel tekunnen opereren.
Almet alheel slim:Buitenlandse expertisebenuttenombuitenlandse expertise tekonditioneren.Maar voor de coopérantes,
die binnenditmodelwerken,tochwelknap zwaar enmoeilijk,
getuige de ervaringen totnutoe.
Binnenlandse ontwikkelingen
Wat de situatie vanhetmoment ookwelmoeilijkmaakt,isde
'verburgerlijking',ofhoe jehetookwilt noemen,inhet
staats-enpartijapparaat enhet opkomenvan eenambtenarendom,van een soortnieuwe elite. InGuiné-Bissau enopde
KaapVerdewordt er nauwelijksovergeschreven,terwijl je
er inMoçambiquewel over leest indekranten Daarwordt het
echt inhet openbaar aangevallen,inredevoeringen endergelijke.Daarmee ishet overigens natuurlijk nognietweg.
InGuiné-Bissau versterkt dit zich.Deverwijdering tussen
wat er indehoofdstad gebeurt enwat er ophet platteland
aan de gang is,isbestwelverbazend.OpdeKaapVerdeis
dat ook zo.Hetwerken aangrootseprojektenenaaninternationale kontakten leidt toteenverwijderingmet datgene
wat ophet platteland aandegangis.
Ervalt eenduidelijk onderscheid temaken tussendetechnokraten,demensen dievoor dePortugezenhebben gewerkt aan
de enekant ende 'linksisten',jongeremensen,dienen veel
politiekere lijnvolgen inde zinvan 'aandebasis , op
eigen kracht', 'vanuitdebevolking werken',en dergelijke
aan de anderekant.Die tweegroepenbotsen opditmoment
heel erg sterk.Wie er zalwinnenisnogniet duidelijk.
Op de KaapVerde speelt ditprobleem ookheel sterk.Dit
heeft onder andere temakenmethet feit dat deenigemensen
die vroeger gestudeerd hebben dekinderenvanrijkerenzijn
geweest.Diemensenkomennu steedsmeer opregeringsposten
terecht.Het isgeen georganiseerdegroep,maar eengroepmet
eenbepaalde achtergrond en instelling.Daarnaast ishetzo,
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datveelhuidig Kaapverdiaans kadermensen zijndie terug
zijngekomenuitde anderekolonieën.Diemensenhebben in
Angola enMoçambiquevoor Portugal eenzelfde rolvervuld als
deAmbonezen in Indonesië voor Nederland hebben gedaan.Die
mensen zijnhet land uitgezet nademachtsovername door het
FRELIMO endeMPLAenwerkennu opdeKaap Verde,maar nog
steedsmethun Portugese instelling.
Eenvoorbeeld vanwaar dit toekan leiden zienwe ophet
ministerie vanPubliekeWerken.Daar zitten een heleboel
tekenaars,dieprivé voormensen tekeningenmakenvanverbouwingen vanhuizen envannieuwehuizen.Die tekeningen
hebbendemensen nodig omvergunningen tekrijgenvoor de
bouw.Dit leidt dus tot eenkongsie tussendie tekenaars en
demensen diedevergunningen uitschrijven.Die tekenaars
hebbenhet werk nodig omhunmatig salaris aan tevullen.
Tegendit soort dingenwordt niets gedaan envalt ook niet
zoveel tedoen.Hoogstenswordt hetministerie volgehangen
met afficheswaarop staat dat privé-werk thuisdient tegebeuren.
Er iswat ditbetreft ookwel eenverschil tussendeverschillendeministeries.Hetministerie van Publieke Werken
bijvoorbeeld isnogal technokratisch,als uitvoerder vanwerkenhoudt het zichnauwelijksbezigmet beleidsmatige aspekten
als zodanig.Daar zijnvrijwel geenmensen,die een beetje
politiek denken.Zijdenken ingrote projektenmetveel geld
enmetmoderne technologie.Zij zijn inWest-Europa opgeleid
enwetenwatvoor technologie er opdewereld tekoop is.Zij
nemen geen genoegenmet tweedehands technologie.Zij willen
hetbeste vanhetbeste.
Ophetministerie van Gezondheidszorg isdeminister weggepromoveerd enuitdepartij gezet.Inhet voorjaar 1978kon
een bepaalde klubmensen zichnietmeer verenigenmet de
verwijdering tussen top enbasis.Diekritiek uitten zij in
een openbrief enkonkretiseerden zijnaarbepaalde aspekten
vanhet beleid. Zijvonden dat bepaalde centale ministeries
zichverwijderden van debelangenvanhetvolk. Zij zijn,na
depublikatievandiebrief,zeer hard aangepakt enuit de
partij gezet.Zewerden beschuldigd van trotzkisme notabene!
Deminister op Gezondheidszorg hoorde tot de linksere lijn.
Hij is toenheel hard aangepakt enweggezuiverd. Overigens
was door deze zaakbinnen departijwel het eenen ander losgemaakt.Dekritiek opde partij,ophet funktioneren ervan,
werd beantwoord met een zuivering vandekritici.Maar daarna
heeftmenwel geprobeerd om departijkaders weer aktief te
krijgen,indebuitenwijken vande stad,ophet platteland
endergelijke.Hetwerkte dus tochwel door,zijhet op een
slechtemanier,namelijk dat dekritiek niet getolereerd
werd.
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Naast deze konflikten zijnerooknogkonflikten tussende
centraleministeries ende regionale afdelingen ervanop
de eilanden.
Kortom: overal konflikten,kompetentiekwesties,politieke
beschuldigingen waar deabsurditeitvan af straalt (immers:
op Kaap Verde hèb jedomweg geen trotzkistme),ruzies...En
dat isprecies het probleem vanveel coopérantes: soms zie
je eenglimp vande achtergonden enoorzaken (bijvoorbeeld
de invloed vanbuitenlands kapitaal),maar echt begrijpen
wat er aandehand is,dat iserniet bij.Vandaar ook vaak
het frustrerende gevoel datjegebruiktwordt ineen spel;
jeweet niet eenswie jegebruikt,waarvoor je ingezetwordt;
hethoe,wat,waarom enwaartoe blijvenduister.

-S£e.Ee.55ë_issamenïel!$i585Yf:Ek§2ËS2_ËiË_SëI~5ëê!>EË£Êe.2
Ietswat op ditmoment steedsduidelijkerwordt ishet volgende:men isnietmeer geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden die geen geldmet zichmeebrengen.Als deniet-regeringsinstanties dusgeengeldmeebrengen,dan zijn zeook
steedsminder interessant.Er iszeker nietmeer een apriori
keuze voor niet-regeringsinstellingen.Ditgeldtvooral voor
deKaap Verde envoor Guiné-Bissau.Moçambique isnoghet
enige land dat inaanzienlijkematemensen aanneemt op lokale
kontrakten.Maar ook daar begintmen almeerontwikkelingswerkers viade officiële kanalenbinnen tehalen.Deverklaring voor deze tendens is tweeërlei:enerzijds hebben die
landen het gevoel dathun strukturen sterkgenoeg zijn omdie
mensen,vertegenwoordigers vandeofficiële apparaten dus,op
tevangen.Daarom nemen zij zegewoon.Maar anderzijds iser
ook eendruk vandeofficiële ontwikkelingshulporganisaties
om aktiviteiten die ontwikkeld zijndoor deniet-regeringsinstanties zelf over tenemen.Projekten die zichontwikkeld
hebben ineen tijd,waarin ereenvakuümheerste enerweinig
regeringsinstanties warendiehulpwildenofkondengeven aan
de Kaap Verde,Guiné-Bissau enMoçambique,gaan,als zeeenmaal geformuleerd zijn,overvande niet-regeringsinstanties
naar DITHofnaar andere officiële buitenlandse ontwikkelingshulporganisaties.De internationale financiering heeft,wat
dat betreft,eengrotemacht.
Die internationale financieringswereld heeftveel geld en
wil dat uitgeven.Er isveel belangstelling om iuist indeze
landen te investeren.Diebelangstelling heeft natuurlijken
politieke achtergronden, zegmaar:depolitieke ontwikkelingen inZuidelijk Afrika.Hoedan ook:geld voorprojekten is
°Pditmoment geenprobleem.Dat isoveral tevinden.
Vanuit Nederland heb jevaak het ideedat allerlei zakenvoor
die landen teduur zijn.Echter voor bijvoorbeeld deKaap

215

Verde ofvoor Guiné-Bissaumaakt datniets uit.Men krijgt
dat geld toch,ofwel als schenking ofwel als lening.Ende
meeste donor-landenweten danookwel dat leningen doorGuinéBissau of deKaap Verdewaarschijnlijknooitterugbetaald zullenworden,omdat die landennietvoldoende geld hebben.Dat
maakt diedonor-landen echterweinig uit.Demethet geld geschapen afhankelijkheid isvoor henhetbelangrijkst.De
niet-regeringsinstanties hebben opdie geld-enprojektenstromengeen enkele invloed. Zijkunnen proberen nadelen van
bepaalde projekten aan tegeven en erwordt dan ookwelnaar
hen geluisterd,maar indeuiteindelijke beslissingen speelt
tochvaak demotivering mee van:pakkenwat jepakkenkan.
En zelfs dat isbegrijpelijkomdatmennatuurlijk heel goed
beseft dat deze 'financiële hoogconjunctuur'maar tijdelijk
is.
Deneiging bestaat natuurlijk ook bij demensen inbijvoorbeeld deKaap Verde omdeprojekten van niet-regeringsinstanties tevergelijkenmet officiële projekten. Er isbijvoorbeeld eenDITH-projekt op SanAntao.Door dat projekt krijgen
1200mensenwerk: zijmoetendammenbouwen,kanaaltjes graven
enzovoort.Datvindendemensen daar ontzettend goed.Moet je
daar dan tegen zijn?Moet je dan gaanuiteenzetten dat dat
projekt slechts tennuttevan eenbepaalde kategorie van
boeren zal zijn? Demensen zullen je danwaarschijnlijk antwoorden: ja,maar hoemoet het dan? Jijbrengt geen geldmee!
Jijhoudt geen 1200mensen aanhetwerk!
ïSYi2ËÉ_Y.52_k£dr^jven_02_de_hulD
Op een gegevenmoment kon de Kaap Verde een ontzoutingsinstallatie krijgen vanNederland. Diehebben ze geaksepteerd,
ook alwas dieniet afgestemd opdewaterkonsumptiekant.
Waarom hebben zedie installatie dan geaksepteerd? Dat is
puur Nederlandse maffia.
Nederland heeft geld voor deKaap Verde.Dan gaat er eenvent
vanWerkspoor Water naar deKaap Verde,ziet daar eenverrotte onzoutingsinstallatie enbiedt eennieuwe aan.Hij schrijft
daartoe een aanvraag voor die installatie ende Kaap Verde
stuurt die aanvraag dannaar Nederland. Nederland antwoordt
dat erwel geld is.Erkomen dannegen offertes vanverschillendebedrijven.Kaap Verde vraagt dan advies aandeWerkgroepWaterbeheer over deverschillende installaties.Het
antwoordt met betrekking totde installaties vanWerkspoorWaterwas dathet eenprachtige ontzoutingsinstallatie was,
maar dathet gebruikmaakte van eennieuwe technologie die
gebaseerd was op olie endat de installatie alleenmaar gerichtwas opwaterproduktie enniet op energie-terugwinning,
datwil zeggenvoor de Kaap Verdeniet ergvoordelig.Men kon
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dusbeter een anderenemen.Tweemaanden later kwam echter
tochhetbericht dat Werkspoor-Water een ontzoutingsinstallatiemocht_leverenvoordrie-miljoen gulden.Wat daar achter
zit, isnietmet zekerheid te zeggen.Wel,dat zevoor deze
installatie onmiddellijk financiering konden kriigen,namelijk deberoemde Nederlandse ontwikkelingshulp.
Een andervoorbeeld zienwe inGuiné-Bissau.Dat land isregionaal verdeeld onder deverschillende hulporganisaties:de
eilanden zijnvoor deCanadezen,het noorden isvoor Italië
ende zuidelijke provincies zijnvoor deEEG.
Als hulporganisatie isvoordie zuidelijke provincies gekozen
voor Euroconsult.Dat bedrijf begint bijvoorbeeld met surveystudies ofmet inventarisaties vangrondwatervoorraden.Met
die studiemaken zeweer nieuwwerk,bijvoorbeeld eenprogramma voor het aanboren vanwater.Guiné-Bissau heeft geen
invloed op Euroconsult.Er isgepoogd,vanuitniet-regeringsmstanties, aanhetwatervoorzieningsprojekt landbouwprojekten tekoppelen,bijvoorbeeld met betrekking tothet herstel
van rijstvelden. Er isook geprobeerd inéénprojekt devoorzienig indebehoefte aandrinkwater teintergrerenmet die
aanwater voor landbouwdoeleinden.Maar aldie zaken zijner
uitgeduwd door DITHenerbleef eenDITH-projektover dat
zich uitsluitend nogmet dedrinkwatervoorziening mochtbezighouden.Dat projekt kreeg eenaantal goedemensen enbezat een goede oriëntatie;hetwerkteveelmet lokaleministeries en lokalemensen.Ernaast echterkreeg Euroconsult de
mogelijkheid om zichmet alleswat de landbouwbetrof bezig
tehouden.Dat bedrijf nuwalst totaal over de lokale strukturen heen;het heeftweinig oog voor deontwikkeling van
het land.Guiné-Bissau weet dat ookwel,maar zijhebben
geen keus. Euroconsult heeft deEuropese financiering achter
zich staanendat geld heeft Guiné-Bissau nodig.
~_5êESisiIisering_van_de_alternatievf_hul2verlening
Ons uitgangspunt was,dat de ingenieursbureau's endeinternationale ontwikkelingshulporganisaties hulp leveren,die
n
iet past inde lokale strukturen,diedaar niet goed funktioneert,die slecht is.Dus,dachtenwe,alsjemaarwerkt
net lokalemensen enalsje kwalitatief goedwerk aflevert,
dan ligtvoor een alternatieve,niet-regeringsinstantie een
groot terreinbraak.Datblijkt niet zo tezijn.Jeargumentaties kunnennog zogoed zijnenjewerknog zoprima geformuleerd enpassend inde lokale strukturen,maar tochred je
het niet,omdat jeniet aangeld kuntkomen.Jewordt geblokkeerd.Alternatieve bureau'smoeten zich indringen ineen
wereld vanbestaande kontakten,vanvriendjes.Dat ishardstikkemoeilijk,omdat de zaken alverdeeld zijn.Daarnaast
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ishet ooknog zó,dat de alternatieve bureau's regelmatig
andere bestaande bureau'smoeten inschakelen,omdat zij zelf
eenbepaalde expertise niethebben.Die anderebureau's moetennatuurlijkwelbetaald worden.Endatgaat uitdedeviezenpot.Omdiepot is eenharde strijd:elkministerie wil
daar teveeluithebben.Je ideeënvan 'deregionale diensten
versterken'of 'vanuit debasiswerken'kunnenwel prima
zijn,maar zekostenwel geld.Endat geldmoeten de landen
waarvoor menwerkt zelf opbrengen of ergens vandaan ziente
krijgen.Ermoet opgebokst worden tegenmultinationale ondernemingen en ingenieursbureau'sdiede financieringvaakbilateraalmeebrengen,danwel tegende geldstroom vandeFAO en
ander internationale organisaties in.Diehulp krijgen ze
voor eenhabbekrats.Endankomenwij aanmet de alternatieve
methoden,maar zonder geld.Dat luktniet.
Het alternatieve werkmarginaliseert zich zelf ook.Er is ontzettend veelwerk tedoen.Een alternatief Portugeesbureautjewerkt,omdat allemaal tebekijken,met eenplaatselijke
vestiging.Het zouerg goed zijn alsdeNederlandse solidariteitsorganisaties ookmet dergelijke kontaktfiguren zouden
werken.Mendoet het al eenbeetje inMoçambique.Daar zijn
enige ontwikkelingswerkers die daar uitgezonden door deEMS
werken tevenskontaktfigurenvoor bepaaldewerkvelden.
DeEMS zouook eenbeter inzichtmoetenhebben inwat erallemaalmogelijk is inNederland, enwaar zij inzoudenkunnen
bemiddelen.Zij zou in staatmoeten zijnheel snelmensen
tevinden of technische advisering in tebrengen na aanvragen
vanGuiné-Bissau ende andere landen.Endaar ontbreekt het
aan.Menheeft teweinig technische kapaciteiten om problemen
tevoorzien en technischemensen naar die landen te sturen
omproblemen die zichvoordoen inprojektenen.dergelijkeop
te lossen.Menheeft teweinig inzicht in projektorganisatie
enalle inhoudelijke kwesties diedaarbijkomenkijken en is
daardoor niet in staat de ontwikkelingswerkers eengoedebegeleiding tegeven.Eendergelijke ondersteuning hebben de
mensen dieviade officiële ontwikkelingshulp uitgezonden
wordenwel.Als je eendergelijke ondersteuning zoukunnen
gevenvanuit een lokaalbureautje ofvanuit lokalekontaktr"«nsen,dan isdathardstikkemooi,maar dan eist datwel een
professionalisering inde zinvandat jehier inNederland ook
echtwat voorstelt,dat jeaanmensenkankomen.De EMS richt
zichnog steedsheel sterk opdebewustwording inNederland,
hoewel er eenverschuiving aanhet optreden is:hetwerk voor
die landenbegintmeer centraal te staan.Menwilmet dat
werk echter nogwel iets doen inNederland. Het isnatuurlijk
ook goed om inNederland aanbewustwording tedoen,maar dan
moet jewel goed wetenhoe.Totvoor kortwerktemenmet het
ideevan debasisgroepen inNederland. Voorlichtingsavondjes
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enafen toe eenboekje uitgevenmetkorrespondentie van coopérantes:dat isecht de 'bewustwordingvan dejaren zeventig',

Erzou,naarmijnidee, veel meer door het werk heen

gepoli-

tiseerd
moeten worden, opde gebiedenwaar demensen ook hun
werk indoen.Jemoet je inkonkreto bezighoudenmetdeinhoud vanjewerk,de reikwijdte ervan,de sleutelbeslissingen
problematiseren, zodat je injewerk ook écht verderkomt en
toewerkt naar nieuwe dingen dievoor de landen zelf belangrijk zijn.Dat isbeter dan traditioneel ingenieur blijven
die steeds aharoept alshijkijkt naar de 'prachtige struktuur'omhemheen.Het zouookniet als een liefhebberij ernaastmoeten gebeuren.Binnen hetwerkvande EMS zie je zo'n
verschuiving er ookkomen.
Toch blijfthet zó,datdatgenewat de solidariteitsorganisatiesdoenvoor die landenuiterstminimaal is invergelijking
totwat er internationaal voor die landen gedaanwordt.Aanvankelijk warenhunaandeel enrolveel groter.Achterafbekekenhebbende solidariteitsorganisaties vooral gefunktioneerd als intermediair tussen de landenen internationale
financiersinstellingen. Inmiddels hebbendeze laatstenhun
eigenkontakten enkommunikatiestrukturenopgebouwd. Derol
van EMS en soortgelijke klubs isnu tochwel sterk gereduceerd tothetbemiddelenvoormede-financieringsorganisaties
alsNOVIB,maar ookdatwordtminder.Demensen diedeEMS
uitstuurt vormenmaar eenheelklein deelvan de totale groep
mensendieerwerken indie landen.Watvoor aanvragen krijgt
de EMS opditmoment nog,inde zinvan aanvragenvoorprojektmatigehulp? Hetdrukkenvan t-shirts voor onafhankelijkheidsdag,vijfduizend buttonsvoor devakbond,een drumstel
voor de jongerenbeweging endergelijke!De teerling isalgeworpen.Als die landeneen ontwikkelingsprojekt willen,als
erbijvoorbeeld eenkredietfonds voor de landbouw opgezet
moetworden,dangaatmen nietnaar deEMS.Diehebben daar
dekennis endekapaciteiten nietvoor enals zemensenkunnenvinden,dankomendie,door alle voorbereidingsweekends
endergelijke,tochpasbeschikbaar over eenjaar.Dusdat
soort aanvragen krijgt de EMSnietmeer.Er isniet op tijd
geprofessionaliseerd.
Desillusie vande ontwikkelingswerkers uitgezonden_door_al-

Almet al ishetniet teverwonderendat dealgemene stemming
vandemensendiebetrokkenwaren enzijnbijMoçambique,
Guiné-Bissau,etc.er een isvanhetbijstellenvanvisies;
zoniet danrest nog slechtsdedesillusie.De strukturen zijn
allemaal veel zwaarder dan gedacht,er iseen stevigebureaukratie,eendeelvanhet apparaat isovergenomen vande
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Portugezen.Erkanweinigaan expliciet politiekwerkgedaan
worden,althansindemeestebanen.Erisvaakgeenopvolging
inhetwerk,mensenuitdielandennemenerteweinigaan
deel.Erzijnallerleiorganisatie-enkoördinatieproblemen,
dienieteensbewustopzo'nmanierwordenonderkenddatmen
zeookgaatoplossen.Letwel:ikdenknogsteedsdatjeheel
zinniginditalleskuntopereren,maarjemoetdanwelje
instellingoppreciesdezepraktijkenafstemmen.Deschone
schijndieaanvankelijkzoveelmensenhetidealistischehoofd
opholbracht,die schijn isweg.Typerend isbijvoorbeeld
datMoçambiquenetdebetiteling 'kameraad'vooriedereen
afgeschaftheeft.Voortaanmogenslechtsdepartijledenaangesprokenwordenmet 'kameraad'.Eenministermoetvannuaf
aanaangesprokenwordenmet 'mijnheerdeminister'.Endatis
sneuvogrhendieéén-twee-driehetsocialismedachtenbinnen
tewandelen,maarmijnsinziensvoorMoçambique zelfeengoedezaak:determinologievandebevrijdingsstrijdwasvaak
maaralteverhullend indenieuwesituatie:destrijdvoor
denationaleopbouwwaarbinnengeheelnieuwelijnendegeestenscheiden.
Inaldelandenzijndevoorwaardenom 'anders'tewerkener
nogwelenhetkanooknogwel.Maardanmoetmenwelafvan
denaïevepolitiekemotivatieswaarmeeveelmensenzijnvertrokkenendanmoetendeontwikkelingswerkersdieweggaan
welheelgoedwetenwatzewillenenhoezehetwillen.Veel
mensenzijnvertrokkenmetinhunachterhoofdhetidee:GuinéBissau,deKaapVerdeenMoçambiquezijnsocialistisch;daar
hebbenzededingenopeenbepaaldemanierwelvoorelkaar.
Menbenaderdedelandenteveelalseengeheel;menhadgeen
oogvoorpolitiekekonfliktenentegenstellingen.Hetisop
ditmomentonmogelijktezeggen:déGuinesepolitiekisgoed;
depolitiekzieterzoenzouit. Er is een politieke
strijd
aan de gang. Datziejeopalleniveau's.Ergebeurenook
echtslechtezaken,diejenietkuntbegrijpen,vanheel
goedefigurennamelijk.Eénvandeduidelijkstevoorbeelden
isdesnelwegvanhetvliegveldnaardehoofdstadvanGuinéBissau.Datiseenvierbaansweg,terwijlerbijnageenverkeeris.Hetisduidelijkeenprestigeprojekt.Nederlandbetaalthet.DaarmeezatendeNederlandseontwikkelingswerkers
diebijhetministerievanPlanningwerktenineenmoeilijke
positie.NaarNederlandenDITHtoemoestenzehetprojekt
verkopenalsnoodzakelijkvoorGuiné-Bissau.NaarGuinéBissautoekunnenzenietandersdanhetprojektbekritiseren,
omdathetgewooneenslechtprojektis.
Vandeontwikkelingswerkerswordtvaakookeengedragverwacht,waarzezelfnietergachterstaanofwatzelfstegen
hunpersoonlijkheid ingaat.Deontwikkelingswerkersworden
gezienalsmensenmetkapaciteitenenmeteentitelendaar

behoren zij zichnaar tegedragen.Ookbuitenhetwerk,inje
privé-leven,stuit jeophetzelfde dilemma.Ontwikkelingswerkers inGuiné-Bissau zijngaanwonen inde volkswijken
van Bissau.Maar dereaktievaniedereenwas toen:het iseen
blanke,dusdie jongenheeft geld.Omdat diemensen gingen
wonen indievolkswijk,omdat zijgeen personeel indienst
namen endergelijke,werden zijhypokriet engierig gevonden.
Volgens mij,moet je jeookniet opdiemanier alternatief
gaan gedragen.Het ligtwel eenbeetje verschillend voor de
verschillende gebieden.InGuiné-Bissau ligt ditpunt zeer
gevoelig.OpdeKaapVerde ligthet gemakkelijker.Daar hebben
veelmensen familieleden,diegereisd hebben,die inhet buitenland zijngeweest,die zeelui zijngeweest.Deblanke ontwikkelingswerker wordt ook gezien als intermediair naarkadeau's.Demensenhebbennatuurlijkaltijd dingen nodig.De
ontwikkelingswerker wordt dangezien als een tussenschakel
ombepaalde dingen tekrijgen.Als er ietsgeregeld moet
wordenvoor eendorp,dan zalmen geneigd zijndat de ontwikkelingswerker te latendoen.
Soms slaat dedesillusie om ineen zichverliezen inhetwerk,
ineenvolledig erin geloven,ineen zichervolledig achter
zetten.Diemensenkunnendan echter hunbaannietmeer relativeren,zijbeschouwenhunwerk als zeer belangrijk enverwerpenkritiek vanvrienden endergelijkemet argumenten als
dat zij inhetwerk zitten endievrienden niet,dat zijdus
zelfhetbestewetenwat ermoet gebeuren.

Bijdeonafhankelijkheid van KaapVerde ontstond ereen akute
behoefte aan ondersteuning vandenieuwe opbouwvanhet land.
Ineerste instantiewaren de solidariteitsorganisatiee degenendiewerden aangezocht om tebezienwat zij indeze nieuwe
situatie zoudenkunnenbijdragen. Zoookwordt de EMSdanbenaderd,om tebemiddelenbij watervoorzieningsprojekten.
Er gaat eenmissie uit endiekomt terugmet het PlanSanitario inMindelo(KaapVerde)enmet eenwaterprojekt inde
zuidelijke regio's vanGuiné-Bissau.
OpKaapVerde bijvoorbeeld was er eenduidelijke visie ophet
voerenvanprojekten ineigenbeheer envanuit de eigen strukturen.Toen ook ontstond de ruimte omhet 'alternatieve circuit' teorganiseren inNederland,ennaar aanleiding vandezeprojektenwordt dandeWerkgroep Waterbeheer opgericht.
KaapVerde zochtdus,vooral vanuithetministerievanPlanning naarmogelijkheden van financiering envan invulling van
deverschillende projektprogramma's ophaar eigenkondities.
Menwilde slechts geld en tijdelijke technische steun uithet
buitenland.Het PS iseenvoorbeeld van zo'nprojekt ineigen
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hand.Hetwas ontwikkeld doormensenvanderegionaleafdelingvanhetministerie van Publieke Werken in samenwerking
metmensenvandeWerkgroep Waterbeheer.Die steunvande
Werkgroep Waterbeheer bestond uit technische steun,uithet
zendenvanmensenvoorkorteperioden enuitbemiddeling naar
derden toe.Dat alias gebeurde steeds opkostenvan deKaap
Verde enwas dus erg duur voorhen.Hetprojektwas enbleef
een lokaalprojekt.Dedirekteur vanderegionale afdeling
vanhetministerie vanPublieke Werkenwas dedirekteur van
hetprojekt en zijn stafwas de staf vanhetprojekt.
Van tevoren stond alvast dat deKaapVerde in samenwerking
met ons devoorfase kondoen endeplannenkonmaken.Maar
op eengegevenmoment zouer indeuitvoeringsfase technische
expertise vanbuitennodig zijn.Maar de ideewas dat dat
niet erg zou zijn,omdat dan tochhet programma vast zou liggen. Dat zoudan alleennogmaar uitgevoerd hoeven teworden.
Eénvande zeerpositieve aspektenvanhet plan is,dat het
gemaakt isdoor de KaapVerde endatdeKaapverdiaanse regeringhet plan zelfheeft ingediend enbediskussieerd met de
Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Niet Euroconsult of een ander
bedrijf praatmet de financierder,maar deKaapVerde zelf.
Men kent het plan ookdoor endoor.Dus als er inde uitvoering dingenniet kloppen,dan zijn ermensen dieweten
waar het fout gaat.Dit isoverigenswel een ideaalbeeld.Er
zijnnogwel een aantal dingen fout gegaanbij definanciering enbijhet binnenhalen vanbedrijven.
Wat betreft de financiering werd gedacht dat dievrij gemakkelijk tekrijgen zou zijn.DeAfrikaanse Ontwikkelingsbank
was ookwelbereid om geld tegeven,maar stelde daarbijwel
eisen tenaanzienvan deuitvoering vanhet projekt.Daarover ontstond toen eengevecht-tussendeKaapVerde ende
Bank.Het geld datmen zalkrijgenwordt een lening tegen
zachtevoorwaarden.Die lening zal laterwaarschijnlijk wel
kwijtgescholdenworden.Het projektkannamelijk nietrenderen;het heeft geenbaten dieuit tedrukken zijn ingeld.
Water voor dekonsumptie levert maarweinig op.
Ook tenaanzienvanhetbinnenhalen vanbedrijven zijner
fouten gemaakt.Toen Berger (eenFrans bureau)bijvoorbeeld
Werd binnengehaald (deBank eistenamelijk dat een gerenommeerd bureau zichpositief zouuitspreken over het projekt)
voor een aantal taken,heeftmendevoorstellen van Berger
onvoldoende ofhelemaalniet bestudeerd.Datbetekende dat
Berger ongekontroleerd hoge onkostenkonopvoeren(zijschrevenbijvoorbeeld een auto van zesduizend dollar af invijf
maanden),dat hetkleine oplichtingen konbedrijven inhet
berekenenvanvliegtarieven (menrekende dubbel taiie.f),dat
hetvoor eendeelweer precies dezelfde dingen ging doen die
wij enanderen ook alhadden gedaan endaarmee de centrale
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uitgangspunten vanhet planweer trachtten tewijzigen.En
dat allesvoor eentotaalbedrag van 116.000dollar.Met dat
bedrag zoudeWerkgroep Waterbeheer vier vastekrachtenvoor
eenbehoorlijke tijdkunnenbetalen.Maar goed,het leukevan
onswerk envooralvan onzewerkwijzewas datKaap Verde nu
zelf -door allekenniswaar menonderhand overkon beschikken-datFransebureau,Berger,behoorlijk kon afstraffen:
prutswerk afgeleverd,jehuiswerk overdoen.
Wehebben allesbijelkaar tochwel te amateuristisch gewerkt,
tegoedgelovig.We dachten,dat alswemaar kwalitatief goed
werk zouden leveren,alswemaar eengoed doortimmerd plan
zoudenmaken,dan zouallesverder wel inordekomen.Welnu
datbleekniet tekloppen.DeBank bijvoorbeeld kanvrij lulligdoen.Wijhebben er zekervoor gezorgd datbepaaldebedrijvenbuitenhet projektwerden gehouden endatmenbleef
vasthouden aanbepaalde uitgangspunten.Alswij ernietgeweestwaren,danhadmen allangvan alles vanbuiten gehaald,
omdatmen zelf de zaak te ingewikkeld vond.
Vanbelang bijdeuitvoering vanhet PSwaren allerleionderlinge tegenstellingen binnen deverschillende ministeries.De
regionale afdeling vanhetministerievanPublieke Werken
verstond zichheel goedmethetministerievan Planning,maar
nietmethet eigenministerie.Hetministerie vanPlanning en
de regionale direktiemakendanhet PS entrekken daarbuitenlandsehulpvoor aan.Dat gaat langshet centrale ministerie
om.De reaktievan dat centraleministeriewordt erdannatuurlijk éénvankonstant negeren.Datheeftvier jaargeduurd.Pasnu,namijn laatste reisnaar deKaap Verde zijn
dieproblemen opgelost.
Een aantalvandeze zaken leidde tothet verwijt aan ons dat
wijbuitendeKaapverdiaanserealiteit stonden.DeStaatssekretärisvanPlanning,Brito,heeft onseens gezegd: "Jullie
zijneenhele goedeklub,maar jullie lijden systematisch aan
wat ikzouwillennoemen 'défasement'.Of jullie zijndedingen tevervooruit.Danhebben julliewel gelijk,hebben jullie
wel eengoed idee,maar dan lopen jullie toch tevervooruit.
Of julliekomen te laat.Er zit altijd eenversnelling ofvertraging indienietpast inonze struktuur."Datwas inderdaat zó.Rapportjes vanonskwamenvaak te laat.Met het PS
hebbenwe opde zakenvooruitgelopen;wijhebben bijvoorbeeld
aldeuitvoering geregeld voordat er geldwas.
Pers_2ektieven_voor_^alternatief^_werk
Het zoueigenlijkmogelijkmoeten zijneen linksingenieursbureau ofeen linksemedefinancieringsorganisatie testichten.
Echter die fase isontzettend moeilijk tebereiken.Jekanje
namelijk alleenmaar ontwikkelen door jewerk,door goede
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hand.Hetwas ontwikkeld doormensenvanderegionaleafdelingvanhetministerie van Publieke Werken in samenwerking
metmensenvandeWerkgroep Waterbeheer.Die steunvande
Werkgroep Waterbeheer bestond uit technische steun,uit het
zendenvanmensenvoorkorte perioden enuitbemiddeling naar
derden toe.Dat alles gebeurde steeds opkostenvandeKaap
Verde enwas dus erg duurvoor hen.Het projekt was enbleef
een lokaalprojekt.Dedirekteur van de regionale afdeling
vanhetministerievanPubliekeWerkenwas dedirekteur van
het projekt en zijn stafwas de stafvanhetprojekt.
Van tevoren stond alvast dat deKaapVerde in samenwerking
met ons devoorfase kon doen endeplannenkonmaken.Maar
op eengegevenmoment zou er indeuitvoeringsfase technische
expertise vanbuitennodig zijn.Maar de ideewas datdat
niet erg zou zijn,omdat dan tochhet programmavast zouliggen.Dat zoudan alleennogmaar uitgevoerd hoeven teworden.
Eénvande zeerpositieve aspektenvanhetplan is,dat het
gemaakt isdoor de KaapVerde endat deKaapverdiaanse regeringhetplan zelfheeft ingediend enbediskussieerd met de
Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Niet Euroconsult of een ander
bedrijf praatmet de financierder,maar deKaapVerde zelf.
Men kent hetplan ookdoor endoor.Dus als er inde uitvoering dingenniet kloppen,dan zijn ermensen dieweten
waar het foutgaat.Dit isoverigenswel een ideaalbeeld.Er
zijnnogwel een aantal dingen fout gegaanbij de financiering enbijhetbinnenhalen vanbedrijven.
Wat betreft de financiering werd gedacht dat dievrij gemakkelijk tekrijgen zou zijn.DeAfrikaanse Ontwikkelingsbank
was ookwelbereid om geld tegeven,maar stelde daarbij wel
eisen tenaanzienvande uitvoering vanhet projekt.Daarover ontstond toen een gevecht-tussende KaapVerde ende
Bank.Het geld datmen zalkrijgenwordt een lening tegen
zachtevoorwaarden.Die lening zal laterwaarschijnlijk wel
kwijtgescholdenworden.Het projekt kannamelijk nietrenderen;het heeft geenbaten die uit tedrukken zijn ingeld.
Water voor dekonsumptie levertmaar weinig op.
Ook tenaanzienvanhetbinnenhalen vanbedrijven zijner
fouten gemaakt.Toen Berger (eenFrans bureau)bijvoorbeeld
r
.mrd binnengehaald (deBank eistenamelijk dat een gerenommeerd bureau zichpositief zouuitspreken over het projekt)
voor een aantal taken,heeftmendevoorstellen van Berger
onvoldoende ofhelemaalniet bestudeerd.Datbetekende dat
Berger ongekontroleerd hogeonkostenkonopvoeren(zijschrevenbijvoorbeeld eenautovan zesduizend dollar af invijf
maanden),dathetkleine oplichtingen konbedrijven inhet
berekenen vanvliegtarieven (menrekende dubbel taiie.f),dat
het voor eendeelweer precies dezelfde dingen ging doen die
wij en anderen ook alhadden gedaan endaarmee de centrale
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uitgangspunten vanhetplanweer trachtten tewijzigen.En
dat allesvoor een totaalbedrag van 116.000dollar.Met dat
bedrag zoudeWerkgroep Waterbeheer vier vastekrachten voor
eenbehoorlijke tijd kunnenbetalen.Maar goed,het leukevan
onswerk envooral van onzewerkwijzewas datKaapVerde nu
zelf-door allekenniswaarmen onderhand overkonbeschikken-datFransebureau,Berger,behoorlijk kon afstraffen:
prutswerk afgeleverd,jehuiswerk overdoen.
Wehebben allesbij elkaar tochwel te amateuristisch gewerkt,,
tegoedgelovig.We dachten,dat alswemaar kwalitatief goed
werk zouden leveren,alswemaar eengoed doortimmerd plan
zoudenmaken,dan zou alles verderwel inordekomen.Welnu
datbleekniet tekloppen.De Bankbijvoorbeeld kanvrij lullig doen.Wijhebben er zekervoor gezorgd datbepaaldebedrijvenbuitenhet projektwerden gehouden endatmen bleef
vasthouden aanbepaalde uitgangspunten.Alswij ernietgeweestwaren,danhadmen allangvan allesvanbuiten gehaald,
omdatmen zelf de zaak te ingewikkeld vond.
Vanbelang bijdeuitvoering vanhet PSwaren allerleionderlinge tegenstellingen binnen deverschillendeministeries.De
regionale afdeling vanhetministerievanPublieke Werken
verstond zichheel goedmethetministerievan Planning,maar
nietmethet eigenministerie.HetministerievanPlanning en
de regionale direktiemaken danhet PS entrekken daarbuitenlandsehulpvoor aan.Dat gaat langshet centraleministerie
om.Dereaktievandat centraleministeriewordt erdannatuurlijk éénvankonstant negeren.Datheeftvier jaargeduurd.Pasnu,namijn laatste reisnaar deKaapVerde zijn
dieproblemen opgelost.
Een aantalvandeze zaken leidde tothet verwijt aanonsdat
wijbuitendeKaapverdiaanse realiteit stonden.DeStaatssekretärisvanPlanning,Brito,heeft onseens gezegd: "Jullie
zijn eenhele goedeklub,maar jullie lijden systematisch aan
wat ikzouwillen noemen 'défasement'.Of jullie zijndedingen tevervooruit.Danhebben julliewel gelijk,hebben jullie
wel eengoed idee,maar dan lopen jullie toch tevervooruit.
Of julliekomen te laat.Er zit altijd eenversnelling ofvertraging indienietpast inonze struktuur."Datwas inderdaat zó.Rapportjes vanonskwamenvaak te laat.Methet PS
hebbenwe op de zakenvooruitgelopen;wijhebben bijvoorbeeld
aldeuitvoering geregeld voordat ergeldwas.
Pers2ektieven_voor_^alternatief^_werk
Het zou eigenlijkmogelijkmoeten zijn een linksingenieursbureau of een linksemedefinancieringsorganisatie testichten.
Echter die fase isontzettend moeilijk tebereiken.Jekanje
namelijk alleenmaar ontwikkelen door jewerk,door goede
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kwaliteit te leveren.Echter,als jehetwerk nietkrijgt,
kun jejezelf ooknietbewijzen,je zitdus ineencirkel.
ToenNederlandmet steunverlening aanGuiné-Bissaubegon,
zaten zij ervreselijkmee inhunmaag.Het zag er ergmoeilijk uit,zodat niemand ereigenlijk trek inhad.Deingenieursbureau'shadden er in ieder geval geen zinin.DeWerkgroepWaterbeheer heeft toen samenmet Guinese autoriteiten
enkeleprogramma's geformuleerd,diedoorGuinévervolgens
inhet bilaterale overlegmetNederland gebrachtwerden.Daar
rolde opeens vijftienmiljoen uit endaarmee zatDITHook
knapmoeilijk,waarna zedeWerkgroep Waterbeheer vroegen,of
wij de gehele uitvoering voor onze rekeningwildennemen.Dat
was drie jaar geleden.Wewaren amateurs toen,eenpaar jonge
afgestudeerdenen studenten die dingen formuleerden endie
steunkregenvanmensenvandeLandbouwhogeschool envanverschillende instituten.Hetwas echter geenpermanente groep.
We durfden enkondenhet dusniet aan.Hetwas zovan:Wil je
vijftienmiljoenhebben,danmag jehet doen.Als ietsdergelijksnu zougebeuren,zoudenwehet doen;er zijnmensen
genoeg diebij jewillenwerken;jekunt langzaamaan je
Projekten ontwikkelen.
Opditmoment echterzijndemogelijkhedenvoor links ,voor
altenatiefwerkheelbeperkt.DITHwerkt deprofessionalisering vanhet alternatievewerk sterk tegen.Dat alternatieve
werkheeft ookweinig politieke ondersteuning. Enhetmarginaliseert ook zichzelf nog.
Dat betekent dat je inde financieelmarginalehoek zit en
dat je erooknietuitkomt.Jekan geen startmaken.Ophet
moment datdedingenbeginnen te lopen,dangaan zenaar anderen toe.InNederland iseen alternatief bureau ookmoeilijk teorganiseren.Het gebied,waarin je zoukunnenwerken
isvrijklein:de oudePortugesekoloniën,Nicaragua enmisschiennogwat andere landen.
Watheb jenu als alternatief bureautje tebieden,waar ben
je zoalternatief in?
Wij stellen ons tendoel tewerkenvanuit de lokale strukturen,met de lokalemiddelen,en strukturen daarginds ende
eigenmogelijkheden vandie landen teversterken.Wijkunnen
helpen bijdevoorbereiding,dedefiniëring ende formulering
vaneenprojekt. Indie formulering kunnenwe proberen zoveel
mogelijk kontrolepunten voor denationale overheid intebouwen.Wijkunnenhelpenmethet zoekenvan financiënvoor Projekten.Omdat tedoenmoet jewel specifiekekwaliteitenhebben of dieontwikkelen.Opdatwerk zoujeje danookmoeten
specialiserenendaarin zouje jemoetenkwalificeren endat
ishardstikkemoeilijk.Dit alternatief ligtniet zomaar
voorhet oprapen.Want jemoet eersthetwerk nogmaar eens
zien tekrijgen enjekontakten zienuit tebouwen.De EMS
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heeftnog steeds goedekontakten.Dusmoeten diekontakten op
ditmoment zo sterkmogelijk gemaaktworden.Daartoe zou in
de stafvandeEMS ookbijvoorbeeld een sociaal-ekonoom, een
planner,een landbouwmanmoeten zitten.DeEMS zou zichdan
ooknietmeermoetenbezichhoudenmethethele terreinvande
hulp aanbijvoorbeeld Moçambique.Jemoet eenbepaald soort
kwaliteitkunnen leveren,eenbepaald soortmensen,eenbepaald soortprojekten,die jedanook echt inhoudelijk kunt
begeleiden.De starthiervoor isechter ergmoeilijk:je
moet allesnog opbouwen enjemoet jezelfkwalificeren,maar
jemoet daarnaast ooknog opboksen tegendeNederlandseontwikkelings-en financieringswereld.Diewereld is inde huidigekrisistijd erghard aanhet lubben omopdrachten te krijgen.Het opboksen tegendiewereld is zeermoeilijk,omdat je
ineenklimaat zitdat zóverziekt isdathet allangnietmeer
uitmaakt of jegelijkhebt ofdat jegoedwerkwilt leveren.
Zelfs als jepuinhoopwerk levert eniedereen,ookde financierder,datweet,dannogkrijg jeeenopdracht omweer hetzelfde tedoen.Dat snap jedan gewoonniet.Jedenktdan:kapitalisme;konkurrentie;hetmag duur zijn,maarmoet danwel
goed zijnen zo.Datgeldt danmisschien inNederland,maar
voorwerk inderdewereldlanden geldt dat in ieder gevalniet.
Daarmag jerustig flinkover de schreef gaan.
Guiné-BissauendeKaapVerdekunnen zichwatdatbetreft ook
niethard opstellen.Zijkunnen ergmoeilijk zeggen:Wijwillenditbedrijf niet ofwewillenhet niet zó.Enook als een
projektniet zo lukt,dan ishetnog steeds zó,dat zehet
kadeauhebben gehad.
Debevrijding vanGuiné,Moçambique enga maar door,enmet
namehet 'vakuüm'watonmiddellijk daarnaoptrad enwaarbinnen
solidariteitsorganisaties en linksevrienden een tijd hebben
kunnen opereren,dat alles isnatuurlijk niet zomaar een historisch incident geweest.Dekontinuïteit vanhet imperialisme zalwelvaker onderbrokenworden.Onsbeperkend totAfrika
alleen ziejeNamibië enZimbabwe alweer opde agenda'sverschijnen.Juist hetnaar vorenkomenvandienieuwewerkterreinen dwingt tot terugblikken.Watkunnenweuit onzeervaringen inKaapVerde,Moçambique,etc.leren?
Wel,wat de alternatieve hulpverlening en alternatieve circuitsbetreft;dat ishoe danook een tijdelijke kwestie.Je
kunt goeiedingenbereiken,endaaromblijf ikerookwel in •
geloven.Tegelijkertijd moet je tochwelheel sterk indegatenblijvenhouden datje funktioneert als intermediair voor
het apparaat dat jeeigenlijkwildevervangen.Deingenieursbureau's,degrote ondernemingen,deofficiële 'ontwikkelingsapparaten',zerollenoverjerugheennaarbinnen.Bovendien
blijkthet tochheelmoeilijk te zijndiealternatieve cir-
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cuits te institutionaliseren. Ikbedoel:zeeenbasis enreikwijdte tegevendieverder reikt danhetpolitieke vakuümdat
onmiddellijknadebevrijding optreedt.Wehebbengeengeld
en -mededaardoor-ookniet genoegmensen.Het klinktbanaal,
maar juist indit 'alternatieve'werk,merk je steedsweer
dat je toch ergensvanmoet leven.Maar goedhetmag danwerk
opklotekondities geweest zijn,hetwerk zelf isaltijd erg
boeiend geweest enbood steeds allekansenop zelfrealisatie
enprecies datkrijg jeniet indedikbetaalde banenbinnen
het officiële apparaat.
Ja,enwat iserverder?Afgaande opmijn ervaringen geloof
ikdat jeviamultilaterale organisaties,alsFAO endergelijke envia ingenieursbureau'sabsoluutnietskuntbereiken.
Bijdebilateralehulp ligt de zaak ingewikkelder. Ikgeloof
niet dat jemoet stellen,dat is eenbesmette zaak,daar doen
weniet aanmee.Wat datbetreft kunjeeenvoorbeeld nemen
aandeMoçambiquaanse stellingname,waar ikhet eerder over
had.Viadiebilaterale hulpprojekten lopen enormegeldstromen. Er ligt een sterkepotentiële invloed inbesloten endie
kan goed énverkeerd uitpakken.
Sommigevandieprojekten zijnredelijk goed uitgepakt.Waar
ligtdat aan.Ikgeloof aandriedingen.Deprojektidentifikatie envoorbereiding lagbijde solidariteitsorganisaties.
Daarnadoken ergoedemensen indeuitvoering,mensen die
'vanonder af'één frontnaarhet apparaatmaakten.Enopde
derdeplaats ontstond ereen soort tangbeweging: demensen in
hetveld,werktennauw samenmet denationale autoriteiten.
InNederland werden zegesteund door solidariteitsorganisaties dieop tijd informatie doorspeelden,hulpboden enook
drukuitoefenden.Zoontstond énvanuithet land énvanuit
Nederland een sterke druk opDTH.Endatblijkt tochookwel
tewerken,hoewel jewel ongelooflijk veel gezever krijgt,
juist omdat jemet éénvan demeest absurde bureaukratiën
terwereld temakenkrijgt:het Nederlandse ontwikkelingsapparaat.
En tenslotte heb jedande zogenaamde lokalekontrakten,dat
wil zeggendat jegaatwerkenbinnende staatsstruktuur vân
die landenenophun uitnodiging.Over depersoonlijke moeilijkhedenwaarmee dat gepaard kangaanheb ikhet aluitvoerig gehad.Enookhier geldweer dat je toch eendegelijk
circuit nodighebt omdie landen te latenwetenwelke deskundigheid erhoe enwanneer leverbaar is.Zo'n zelfde circuit
zal ook inNederland aktiefmoeten lubben.
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Kortom:hoekrijg jedat losse zand van individueel opererendemensen enklubjes zóbijeen,dat
a. er snel enefficiënt bemiddeld kanworden,datwil zeggen:
dat er ingesprongen kanworden opdebehoeftenvande bevrijde landen,en
b. dat zich,als circuit,niet afhankelijk weet vantoevallige subsidies of individuele zelfopoffering,maar eenmiddel
weet teverschaffen omdoormiddelvanhetwerk zelf verder
tekunnen.
Tsja,hoedatmoet?Datkan ikalleenooknietbedenken.

227

* „ **—
„^

.... n..:.n. n h t i J i l

-, « f
/.•••>-

*

•1 < W '

«Ml*

MARQUETALIA 2

OPWEG NAAR DE V.I.O.C.

1 expert
De_VerenigdeInternationaleCon^agniein_Ogrichting
In'DeGroene'van3januarijongstledenbeschrevenAd
TeulingsenFransLeijnsedekarakteristiekvandejaren
zeventigals"deVerenigdeInternationaleCompagnieinOprichting".Zedoeldendaarmeeenerzijdsopdeheersende
onderstroominhetherstruktureringsprocesvandeNederlandse
ekonomieindevoorbijejaren,anderzijdsopdeaanzettot
strategievoorhetkapitaalindejarentachtig.Eenonderstroommetondermeerdevolgendekenmerken:
a.industialiseringvandetertiairesektor,samengaandmet
verzelfstandiging
van delen vanontwerpfase,planningen
projektontwikkeling inhetindustriëleapparaat,doordezein
afzonderlijke
ondernemingen ondertebrengen;
b. samenwerking in min of meer tijdelijke
kombinaties bijde
bewerkingvannieuweproduktiemarkten:Groepsvormingvan
industriëleendienstverlenendebedrijven,diesamen een
funktionele
eenheid vormen,dateenkompleet
'warenpakket'
kanaanbieden.Vaakwerktindezefunktioneleeenheidhet
verzelfstandigdebedrijfweermethetoorspronkelijkeapparaatsamen;
c. internationalisering:
klantenvoordenieuwewarenpakkettenwordenvooralgevondeninontwikkelingslanden.Teulings
enLeijnseciterenhetOrganisatiebureauHolland:"Hetzijn
vooraldeexportvandiensten,handelentransportwaaronze
bestekansenliggen.Opeenaantalvandiegebiedenzijn
wereedsaktief:havenaanleg,engineering-aktiviteiten,
landbouwadviezen,projektmanagementindebouw".
Dezeontwikkelingkanalleenplaatsvindenbijeen sterkere
vervlechting
van de industrie (enhaarfunktioneleverbanden
metverzelfstandigebedrijfsdelenen'geïndustrialiseerde'
delenderdienstverlenendesektor) met de overheid. Het
internationaliseringsproceswordtdoordeoverheiddeels
ondersteundenideologischgelegitimeerd (denieuwearbeids-
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verdeling,de selektieve groei,het speerpuntenbeleid) aldus
Teulings enLeijnse.Eenvervlechting en medeplichtigheid
dievolgenshennietwordt omgezet ingroteremaatschappelijkekontrôle.
Tegende achtergrond vande 'Verenigde Internationale Compagnie inOprichting',volgenhier enige sfeerbeelden uit
de gaarkeuken vande ontwikkelingssamenwerking.
Letwel:dit iseenbewust tendentieus artikel,niet gehinderd doorveelkennisvan zaken.Hetheeft betrekking op
eenvoelbaren,maarmoeilijk grijpbare onderstroom. De goed
zichtbare 'spiegelingen aanhet oppervlak vandebeleidsvorming' latenwebuitenbeschouwing.Diekent iedereen.We
nemen eenduik inde 'modder',de 'onderstroom'van ontwikkelingssamenwerking.

"Ik zethetbeleid vanmijnvoorganger voort,met weglating
vandeonhaalbare,onpraktische enontaktische kanten die
aan zijnbeleid kleefden enmet toevoeging van maatregelen
diede efficiency enkwaliteit vandehulp verhogen",zo
luidthetpolitieke kredovanMinister deKoning.
Inde alledaagsewerkelijkheid zienwe eenheel ander beeld.
Laat devolgende drie gegevensmaar even op je inwerken:
1.Een topambtenaar vanhetMinisterie vanLandbouw laat
ineenreorganiatie-diskussie weten,datbij de tot standkoming vanhetkabinet reeds isovereengekomen dathetMinisterievanOntwikkelingssamenwerking vooral een
koördinerende
rol zoudienen tekrijgen.Hierbij zoudenkriteriavoor de
keuzevanprioriteitsgebieden,doelgroepen etc.ingemeenschappelijk overlegwordenvastgesteld en identifikatieen
uitvoering vanmeerjarige aktiviteiten onder
gemeenschappe-

lijke

verantwoordelijkheid

plaatsmoetenvinden.

Het tussenMinisterievanOntwikkelingssamenwerking enhet
Ministerie vanLandbouw enVisserij gesloten 'samenwerkingsprotocol',deuitwerking die daaraan gegeven is (tijdens het
overleg vandeDirekteuren-Generaal vanbeideMinisteries op
23maart 1979)ende antwoordenvanMinister deKoning op
kamervragen hierover (in februari jongst leden)bevestigen
aëzebeleidsafspraken.
2. Inde 'conceptstruktuurnotavandeKoördinatiekommissie
voor Ontwikkelingssamenwerking' (mei 1979)worden een aantal
aktielijnen aangegeven voor deNederlandse bijdrage aande
oplossing vandewereld-voedselproblematiek,waaronder:

-strevennaar Verviervoudiging

van de voedselhulp

teberei-

ken in1985;

- verdubbeling
vanaf 1980;
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van het hulpbedrag

voor de

landbouwsektor

-keuzevansektorenenprojektendie"debestemogelijkheden
biedenomdehulpvooralaandearmentengoedetelaten
komen". (Mooihè,maar:)"Hierbijwordtvooral gedachtaan
projekten indekollektieveverbruikssfeerenwelinhet
bijzonder aan landinrichting,
waarbijdevele landloze
arbeiders tegen betaling
in voedsel ofgeld ingezet kunnen
worden";
-stimuleringvandeontwikkelingvan rurale
industrieën',

-instellenvan garantieregeling

voor

landbouwkredietbanken;

- samenwerking tussenMinisterievanBuitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking enMinsterievanLandbouw enVisserijvoorhetopzettenvan lange termijn
landbouwonderzoek

en uitwerking van landbouwprojekten.
3.EentopambtenaarvanhetMinisterievanOntwikkelingssamenwerking klaagde tijdenseenhoorzittingvande(inmiddels terziele gegane)Kommissie Plattelandsontwikkeling
zijnnood:"Deminister hamertersteedsopdatwehetNederlandsebedrijfslevenmeermoeten inschakelenbijdeontwikkelingssamenwerking.WehebbenheelNederland afgezochten
kunnenvrijwelnergensdedeskundigheid vindenwelkeovereenkomtmetdedoelstellingen enkriteriavanhethulpbeleid".

Toch blijft

'uitbesteding'

een must.

Deenigekonklusiediewijhieruit kunnen trekkenis: er
yindteen'uitverkoop'bijOntwikkelingssamenwerking plaats.
l5êIêié5Y22ESëmÊïî5lbii_lLanclb_2uwl
HetMinisterievanLandbouwenVisserij zitaljarenopde
tocht.Ditalsgevolgvandesterke industrialiseringvan
de landbouwsektor sedertdezestiger jaren (overgangvaneen
grootdeelvandelandbouwnaardevoedingsmiddellenindustrie,
sterkevertikale integratievanlandbouwbedrijf in.deindustie,mechanisering eninkrimpendewerkgelegenheid inde
landbouw)endeovernamevanveel funktiesdoordeEEG. Het
Ministerie isdanookreeds lange tijdbezigheteigenvoortbestaan teverzekeren door 'insamenwerkingmetandereMinisteries'haarwerkterreinteverbreden (rekreatie,milieubeheer,landschapszorg,etc.)
Deontwikkelingssamenwerking lijkt steedsmeereenuitdagend
'last frontier'
tewordenvoor 'GrootWageningenenomstreken':
a.debegrotingvanontwikkelingssamenwerking staatbuiten
debezuinigingsdiskussie.Tenminstezolijkthetophet
eerste gezicht,maarinfeiteworden steedsvaker kosten
vanandereministeries onder ontwikkelingshulp geschoven(herstruktureringssubsidie,opvangVietnamesevluchtelingen,en
dergelijke).
b.dehuidigeministervoor ontwikkelingssamenwerkingzit
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indegoedehoek (rechtskabinet,CDA,afkomstiguitlandbouwwereld,onderdeelvanhet 'GroeneFront').
Eensterkaanfunktieverliesenvergrijzing lijdendMinisteriemoethetijzersmedenwanneerhetheetis.Diverse
'beleidsvoornemens'zijndanookopstapelgezet.Opnieuw
tweevoorbeelden:
1.HetIAC(InternationaalAgrarischCentrum)teWageningen
ismomenteeleenonder 'Landbouw'behorende,maarzelfstandigwerkendeStichting.HetIACadviseerthetMinisterie
vanOntwikkelingssamenwerking ophetpuntvandelandbouwkundigeaspektenvanontwikkelingsprojekten.Enwatwil
'Landbouw'nu?
HetMinisterievanLandbouwenVisserijheeftzich'voorgenomen'de-MC-deskundigheidophetgebiedvanontwikkelingsaktiviteitenbinnenshuistehalenen onder 'eigen'
leiding
testellen.DeadviseringvanhetIACaanhetMinisterie
vanOntwikkelingssamenwerking verliestzohaaronafhankelijke
karaktertotaal,voorzovereralvan 'onafhankelijkheid'
sprakewas,maardaarhebbenwehetnunietover.Zodoende
zalhetIACsteedsmeerals acquisitie-bureau
en smeermiddel
voorontwikkelingsprojektenstoelendopNederlandselandbouwsektor-belangengaanwerken.
Eenovereenkomstigbeleidsvoornemenligtoptafelvoorhet
ILRI(InstituteforLandreclamationandImprovement).
2.DoordeDirektieLandbouwkundigOnderzoekvanhetMinisterievanLandbouwenVisserijiseen 'concept-programma
voorlandbouwkundigonderzoekgerichtopontwikkelingslanden'
opgesteld.
IndeMemorievanToelichtingbijdebegrotingOntwikkelingssamenwerking 1980,wordtditprogrammaaangekondigdals:
langetermijnonderzoeknaardeproblemenvande 'kleineboer'
insamenwerkingmethetMinisterievanLandbouw.Datismooi
volksverlakkerij,
wantinhetconcept-programmakomjede
'kleineboer'eigenlijkalléénmaarindeinleidingtegen,
helemaalnietindebeleidsvoornemens!
Waargaathetdanwelom?
-opkostenvanontwikkelingssamenwerking de eigen
personeelssterkte op peil houden enzelfsuitbreiden;
- instituten
en diensten in de landbouwsektor nieuwemogelijkhedenbiedentot uitbouw van kennis en
werkterrein;
- sterkere aansluiting vandeNederlandselandbouwsektor bij
deaktiviteitenvan internationale
organisaties als
CGIAR(InternationaalInstituutvoorLandbouwkundigOnderzoek),IFAD (InternationalFundforAgriculturalDevelopment),FAO (Voedsel-enLandbouworganisatievandeVerenigdeNaties),Wereldbank,EOF (EuropeesOntwikkelingsFonds);
-envooral:daarinendaarbijvoorhetNederlandse agro232

industiële

bedrijfsleven

meer betrekken.

De aandacht richt zichmetnameopdie terreinen 'waarop
Nederland eeninternationaal erkende expertise heeft' (zaadenpootgoedproduktie en-distributie,land-enwatergebruik,
dierlijkeproduktie,endergelijke). Kenmerkend voorhet
concept-programmaisvooraldenadrukop 'integraleondersteuning door consortiavanoverheidsdienstenenhetbedrijfsleven'.Zowordtbijvoorbeeld gepleit vooreen
consortium
vanonder andere universitaire vakgroepen,Stiboka (Stichtingvoor Bodem Kartering), ILRI,Rijksdienst IJsselmeerpolders,Rijkswaterstaat én'hetbedrijfsleven' voor
integrale

ondersteuning

van brede projekten.

Inditgevalophet

terreinvan'bodeminventarisatietotenmetbodemgebruiken
waterbeheersing teneindeeenzooptimaalmogelijke exploitatievandenatuurlijke hulpbronnen tebewerkstelligen'.
(Alsvoorbeeld wordt dangenoemd: transmigratieprogramma
Kalimantan, Indonesië).
Zowordt ookgepleitvoor 'integrale ondersteuningvanorganisatievanlandbouwkundig onderzoek naast projektmatige
assistentie indeelgebieden' (inklusief planning,bouw,uitrusting,management,opleidingvanpersoneelenbegeleiding
vanprogramma's).Eenvoorbeeld uitdenota: "Opzetenbegeleidingvanlandbouwresearch-complex Malang,Indonesië."

Çom^ignïë'IvTÏTo^cTJ
EerstdeautonomievanhetOntwikkelingsbeleid opblazen.
Daneensamenwerkingsprotocol tussenLandbouwenOntwikkelingssamenwerking aangaan.Vervolgens aanOntwikkelingssamenwerking dienstverlenende semi-autonome instituteninlandbouwdienst terugbrengen.Tenstlotte langlopende landbouwonderzoeks-uitvoeringsprogramma'sopstarten,grotendeelsop
kostenvanOntwikkelingssamenwerking. Datishetbeleidvan
deKoning!
Devolgende stap indeze lijnisdat 'Landbouw'direkte
zeggenschap verkrijgt overde uitvoering
vanlandbouwprojekten (eenonderhandelingspunt bijdevolgende kabinetsformatie?).Eenuitvoering volgensdeindeonderzoeksnotageschetste formulevan 'overheid enbedrijfsleven consortia
bieden integrale systemenaan'.
Hetisgrappig tekunnen konstaterendatdeOntwikkelingsdeskundige.nbijzowelhetMinisterievanOntwikkelingssamenwerking alsbijLandbouwenVisserijdezeontwikkelingenop
inhoudelijke
gronden afwijzen.Depolitiek gestuurdeenals
bedrijfsleider opererende top-ambtenarenvanbeideMinisterieskunnen echter elkaar (totnutoe)goed vinden.Hetis
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inditkader aardig omnog eens terug tekijken indenota
'ontwikkelingssamenwerkingenbedrijfsleven'vanVNO enNCW,
oktober 1977.
Enkele citaten:
- "De toenemende interrelatie tussen overheid enbedrijfslevenpast geheel ineengemengde ekonomische ordedie
vrijwel algemeen gelding heeft indewesterse wereld."
(p. 7)
- "Inhetbijzonder deminsteriesvanEkonomische Zaken,van
Sociale Zaken,vanLandbouw envanFinanciën hebben hun
eigen taak eneigenverantwoordelijkheid opontwikkelingsgebied.Zijdienenhetbinnenlandse beleidmede af te
stemmen ophet ontwikkelingsbeleid dathun sektorraakt."
(andersomklinkt zorot,sorry,dit iscommentaar) "Een
goedekoördinatie ishier essentieel.Niet deminister
voor ontwikkelingssamenwerking alleenkanditbeleid
voeren." (p.9)
- "Buitenlandse investeringen betekenenniet alleen deoverdrachtvankapitaal:zijomvatten tevenshet leverenvan
know-how,management,kennis vanmarkten,beschikbaar
stellenvanmensen,het opleidenvan lokalekrachten."
(p. 19)
- "Ditbetekent dat (...) aanvullende hulp enbijstand van
de leverancier (vanknow-how en technologie,sehr.)voor
langere tijd onontbeerlijk is."(p.32)
Over de 'samenwerking' tussen overheid enbedrijfsleven
wordt dusdoor beidepartijen gelijk gedacht.Deondernemers tekenen aandathetbijbesluiten over investeringen
of aanvang nieuwe aktiviteiten "uitsluitend gaat omdeverantwoordelijkheid vanhetbedrijfsleven" (p. 18).Vande
overheid wordt verwacht datmeer gebruikwordt gemaakt van
de 'ervaring enmogelijkheden'vanhetbedrijfslevenenvan
haar 'blijvende aanwezigheid inontwikkelingslanden' endat
devoorwaardenworden geschapenwaaronder zijkunnen (=willen)werken:meer gemengdekredieten,meer kredietgaranties,
meer verzekering tegenpolitieke risico's,meer uitvoering
door bedrijfslevenvanprojekten gefinancierd uitontwikkelingsgelden,meer 'aanvullende'financiering bij 'kennisoverdracht',jointventures enbedrijfsverplaatsingen.We
noemen niet eens allevoorwaarden opmakro-ekonomisch en
politiek niveaudiede overheid zoumoeten realiseren.
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Marquetalianummers invoorbereiding:

Marquetalia S
Landbouw en natuur
(werktitel)
Verschillende
visies op landbouwontwikkeling
milieubescherming,
natuur en landschap.
verschijnt
augustus 1980

in relatie

tot

Marquetalia 4
Technologie-overdracht
naar de derde wereld
(werktitel)
Een algemeen overzicht van de mechanismen van
technologieoverdracht,
de bedrijven die daar een rol in spelen
(ingenieursbureau 's) en de gevolgen voor
landbouwontwikkeling,
verschijnt
oktober 1980
Marquetalia 5
Planning in de landbouw
(werktitel)
Op welke aannamen worden planningstechnieken
voor de landbouw gebaseerd, hoe zien de plannen er uit -zowel op EEGniveau als in diverse derde wereld landen- en wat zijn de
gevolgen voor de boeren?
verschijnt
januari 1981

Verder invoorbereiding:

Liedboek van de strijd
(werktitel)
Een bundel klassieke
en eigentijdse
strijdliederen,
gesteld door het Landelijk Overleg van Progressieve
en Muziekgroepen.
ca. 200pagina's,ca.ƒ 15,00 ISBN 906?60801 9

samenKoren

EveneensverschenenbijUitgeverijdeUitbuyt:
JoopdeJong,RobBuijtenhuijs, Guinê Bissau,
beweging aan de maaht.
192pagina's,ƒ10,00 ISBN9062603068

een

JanDouwevanderPloeg, De gestolen toekomst.
landhervorming en boerenstrijd
in Peru.
450pagina's, f 25,50 ISBN906260305X

bevrijdings-

Imperialisme,

Shivji,Cliffe,Nyerere, Socialisme en klassenstrijd
Tanzania.
217pagina's,ƒ11,00 ISBN9062603051
GerdaCasimir, Produktie naar behoefte.
de konsument.
86pagina's,ƒ8,00 ISBN9062601022

in

Over de invloed

KeesBarendse,QuerineBuijze,e.a., Werkloosheid
184pagina's,ƒ9,00 ISBN9062601014

en

van

gezin.

J.Nieuwenhuizee.a., De Wereldbank. De investeringen
van de
Wereldbank en haar strijd tegen de armoede in Malawi.
92pagina's,ƒ5,50 ISBN9062603017
Verbraecken,Reynders,Poppingae.a., Technische
waarom en voor wie? Verslag van een kongres.
78pagina's, f 4,50 ISBN9062607020

vooruitgang

LuisMoita, De kongressen van het FRELIMO, de PAIGC en de
MPLA; een vergelijkende
analyse.
53pagina's, f 6,00 ISBN9062603076
Marquetalia, een tijdschrift
over landbouw en
Nummer 1.
122pagina's, f 13,00 ISBN9062604013

politiek.

