
Binnenlandbewoners zijn zelfvoor-

zienend. Men jaagt, vist, plukt 

vruchten en kruiden in het bos en 

verbouwt aardvruchten en groen-

ten op kostgronden.  

Kostgronden zijn een soort moes-

tuin, die men buiten het dorp aan-

legt. Om de paar jaar, als de vrucht-

baarheid afneemt,  verlaat men een 

kostgrond om elders een stuk oer-

woud open te kappen en te bran-

den. Een paar jaar later als er weer 

voldoende aanplant is op de oude 

kostgrond, gebruikt men de oude 

kostgrond weer. De aanleg van kost-

gronden, en de toegang van de be-

woners tot natuurlijke hulpmidde-

len in algemene zin, leidt zelden tot 

conflicten. Men kan vrijelijk een 

plaats voor een nieuwe kostgrond 

uitkiezen, mits het grondgebied bij 

het dorp hoort en niet in gebruik is 

door een andere partij. Enkele jaren 

na het verlaten van de grond kan 

dezelfde bewoner de grond weer 

gebruiken. Als de grond lange tijd 

ongebruikt blijft, kan een andere 

bewoner het gebruiken nadat om 

toestemming is gevraagd.  

Het jaar wordt in het binnenland 

ingedeeld in vier seizoenen, waarbij 

elk seizoen wordt bepaald door de 

regenval. Er zijn twee droge en 

twee natte seizoenen in een jaar. 

De landbouwactiviteiten van de 

binnenlandbewoners zijn afgestemd 

op deze seizoenen. In de droge tijd 

wordt een stuk bos open gekapt en 

gebrand, schoongemaakt en be-

plant met voedselgewassen. In de 

regentijd wordt de kostgrond on-

derhouden en eventueel geoogst. 

Cassave is het hoofdgewas.  

Het openkappen van een kostgrond 

is over het algemeen een mannen-

activiteit. De beplanting, onderhoud 

en oogst wordt door vrouwen ge-

daan. Grootschaliger landbouw voor 

de commerciële markt wordt vrijwel 

altijd door mannen gedaan. 

De PAS erkent de waarde van de 

kostgrond ofwel ‘shifting cu-

ltivation’ als landbouwsysteem voor 

het binnenland. In sommige geval-

len kan het een uitgebalanceerd 

ecologisch model bieden, in andere 

gevallen is het echter aan vervan-

ging toe. De ´shifting cultivation´ 

cultuur kent  een aantal uitdagin-

gen: 

Klimaat: In Suriname lijken de sei-

zoenen te vervlakken. Hiervoor zijn 

geen wetenschappelijke bewijzen 

voor te vinden, maar bewoners ge-

ven aan de droge tijd niet meer echt 

droog is en de regentijd kent ook 

extreem droge periodes. De lokale 

(commerciële) landbouwers zien 

vooral de onverwachte periodes 

van zware regenval als bedreiging 

voor hun werk. Ook de extreme 

droge periodes stelt de landbou-

wers voor een uitdaging. Er is im-

mers geen irrigatiesysteem op de 

kostgrond. Wil men van een 

‘shifting cultivation’ voor alleen 

eigen gebruik overgaan naar com-

merciële landbouw, dan dienen 

voor de hierboven genoemde extre-

men een oplossing gevonden te 

worden. Permanente landbouw kan 

er één zijn, maar vraagt om een 

complete ‘mind shift’ van de lokale 

bevolking.  

Groeiende bevolking: Vooral een 

groeiende bevolking, die de norma-

le braakperiode van de grond niet 

meer in acht kan nemen, vormt een 

bedreiging voor de ´shifting cultiva-

tion´. Ofwel men moet steeds ver-

der het oerwoud ingaan voor de 

aanleg van een kostgrond of men 

neemt een kostgrond te snel weer 

in gebruik, waardoor de vruchtbaar-

heid afneemt en dus ook de op-

brengst. In het laatste geval richt de 

PAS haar ondersteuning op bemes-

ting en variatie aan beplanting. 

Hierdoor kan de onvruchtbaarheid 

van de grond worden bestreden of 

kan men langer gebruik maken van 

een kostgrond, waardoor de her-

stelperiode in acht kan worden ge-

nomen. 

Grondenrechten: Doordat de rech-

ten van de Inheemsen en Marrons 

op gebruik van hun gronden niet bij 

wet erkend zijn, wordt de toegang 

tot deze gronden soms bedreigd. 

Deze bedreiging komt niet van bin-

nenuit maar van buitenaf. Denk 

daarbij aan het verstrekken van 

houtkap- of goudconcessies aan 

buitenstaanders. Gemeenschappen 

Landbouw in het binnenland 

Vanaf de beginjaren heeft de PAS ingezet op landbouwontwikkeling. Het begon met landbouwtrainingen in de 

stad aan mensen van het binnenland. Later is de PAS op locatie begeleiding en ondersteuning gaan bieden.  

In deze leaflet zullen de verschillende aspecten van landbouw ontwikkeling worden beschreven, zoals de PAS 

dat heeft uitgevoerd. 

Landbouw ontwikkeling 
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Landbouw in binnenland (2) 

worden niet gekend bij het toeken-

nen van concessies in hun leefgebie-

den. Deze activiteiten kunnen leiden 

tot verstoring van hun landbouwsys-

teem. Door het bieden van onder-

steuning bij de demarcatie van de 

gebieden ondersteunt de PAS de 

binnenlandbewoners. Gelukkig zijn 

er ook verschillende belangenorgani-

saties opgestaan die pogen aan be-

leidsbeïnvloeding te doen. Tot op 

heden zijn echter de grondrechten 

van Inheemsen en Marrons niet er-

kend. 

 

Commerciële landbouw 

Als men binnenlandbewoners toch 

wil stimuleren om te gaan produce-

ren voor de commerciële markt, dan 

moet er aan een aantal voorwaarden 

worden voldaan: 

 Het beperken van prijsfluctua-

ties door garantieprijzen te 

bieden of vaste prijsafspraken 

met afnemers te maken. Ook 

het verwerken van producten 

tot halffabrikaten of eindpro-

duct, beperkt prijsfluctuatie. 

 Het voorkomen van speciali-

saties (monocultures). Als 

bepaalde producten veel op-

brengen, dan is men geneigd 

om dat te produceren. Men 

kan dan meer verdienen, om-

dat men een grotere partij 

kan verkopen. Dat is voor 

afnemers interessanter. Maar 

voedselprijzen kunnen sterk 

fluctueren, waardoor er een 

risico ontstaat voor de land-

bouwer. Tevens leidt het ver-

bouwen van één gewas eer-

der tot het ontstaan van ziek-

ten en plagen. Een diversiteit 

is beter, maar de omvang van 

de productie moet wel groot 

genoeg blijven. 

 Het verstrekken van marktin-

formatie aan de landbouwer 

en deze ook zelf de markt 

laten verkennen voor zijn/

haar producten. 

 Aanvaarden van kleine hoe-

veelheden door een afnemer. 

Veel landbouwers in het bin-

nenland leveren aan familiele-

den in de stad, die de spullen 

voor hen verkopen op de 

markt. Of men gaat zelf naar 

de stad tijdens evenementen 

of feesten. Ook zijn er soms 

afnemers in de regio die hoe-

veelheden afnemen, zoals 

arbeiders op consessiegebie-

den en opkopers voor afzet in 

de stad. 

 

Toegang tot de afzetmarkt via trans-

port- en opslagfaciliteiten 

 

Het grootste probleem voor de land-

bouwers naast de kleinschalige pro-

ductie zijn de hoge vervoerskosten. 

De afstanden zijn groot en de aantal-

len klein. De PAS heeft in het verle-

den bemiddeld bij de afzet. Zij is 

hiermee gestopt na de Binnenlandse 

Oorlog. Daarna werd er bemiddeld 

bij de contactlegging met afnemers 

of kwamen afnemers naar het bin-

nenland voor de opkoop van produc-

ten. Bij de afzetbemiddeling kreeg de 

PAS vaak te maken met binnenland-

bewoners die hun oogstoverschot 

dumpten bij de PAS. Van oudsher 

lieten de bewoners overschotten op 

de kostgrond liggen of verdeelden 

het onder de leden van het dorp en/

of de kinderen. Doordat de over-

schotten klein zijn en de vervoers-

kosten hoog, is het niet aantrekkelijk 

om kleinschalig te gaan produceren. 

Dit kan alleen als het voor de lokale 

markt in eigen dorp of regio is. Aan 

de Boven-Suriname-rivier waar gro-

tere clusters van dorpen zijn, kan 

voor de regionale markt worden ge-

produceerd. Maar dan nog verdeelt 

men de extra’s die men heeft liever 

onder familie in plaats van te verko-

pen. Het onderhouden van goede 

relaties met familie is belangrijk en 

onderlinge uitwisseling van goederen 

en producten hoort daarbij. 

Het overstappen naar grootschalige 

productie is voor de binnenlandbe-

woners risicovol. Zij moeten andere 

(inkomstengenerende) werkzaamhe-

den laten. Ook gaat langdurig grond-

gebruik tegen het bestaande refe-

rentiekader in. Dit maakt het intro-

duceren van nieuwe producten en 

grootschaliger landbouwproductie 

moeilijk. 

Dit geldt niet alleen ten aanzien van 

lanbouw, maar ook visserij. In het 
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bisdomblad Omhoog werd op 20 decem-

ber 1981 het volgende geschreven: Een 

ander voorbeeld betreft de visserijcoope-

ratie WOTG te Galibi. De antropoloog 

Kloos heeft een aantal jaren geleden drie 

voorwaarden geformuleerd voor een op 

moderne leest geschoeide visserij- pro-

ductiecoöperatie:  

er moet voldoende vraag naar vis 
zijn 

er moet tussenhandel zijn die de 
producten met de consument 
verbindt 

er moet een regelmatige aanbod van 
vis zijn 

 

Hij schrijft: “ aan de derde voorwaarde is 

misschien het moeilijkst te voldoen. Vis-

serij-als-beroep vereist een mentaliteits-

verandering van de Indianen. Op het 

ogenblik vissen zij of omdat zij behoefte 

hebben aan voedsel of omdat zij behoef-

te hebben aan geld op korte termijn. Bei-

de vormen zijn kenmerkend voor het ver-

schijnsel van de bestaansekonomie. Het 

effekt bezien vanuit een marktekonomie, 

is een onbetrouwbare aanvoer. Van vi-

taal belang voor het projekt is dat de 

indianen van Galibi het verschil tussen 

hun oorsponkelijke bestaansekonomie en 

een marktekonomie inzien”.  

Bovenstaande geldt nog steeds voor veel 

dorpen en ook ten aanzien van land-

bouw. De immateriële cultuur zal moe-

ten worden aangepast als zij binnen de 

markteconomie een plek wil veroveren. 

De moderne economie houdt geen reke-

ning met omslachtige (hoewel zeer waar-

devolle) besluitvormingsproducers en 

veel tijd en energie vergende rituelen. De 

moderne economie vraagt een betrouw-

bare (qua kwaliteit, qua prijs, qua leve-

ring) leverantie van producten. Zeker 

voor ondernemers en commerciële land-

bouwers geldt dat zij bereid moeten zijn 

om ook het marktdenken in zich te ne-

men, samen met het traditionele cultu-

rele denken.  

Kortom naast aandacht voor economi-

sche factoren als afzet en transportkos-

ten moet er ook aandacht zijn voor socia-

le en culturele factoren. Zijn de betref-

fende binnenlandbewoners in staat om 

een modus te vinden tussen hun traditio-

neel denken en het markt denken van de 

Westerse economie? 

Landbouwcoöperaties en samenwerkingstradities 

De traditionele samenwerking is in het 

binnenland over het algemeen inciden-

teel van aard, d.w.z. niet gestructureerd.  

De bevolking in het binnenland wordt 

ten aanzien van landbouw niet door om-

standigheden (zoals waterbeheersing of 

ontsluiting van moeilijk bereikbare area-

len) gedwongen tot samenwerking.  

Toch is er samenwerking, op indirecte 

niet formele wijze.  De traditionele sa-

menwerking is gericht op behoeftebevre-

diging en niet op productie, is van strikt 

tijdelijke aard en is niet gericht op con-

tact met vreemdelingen. Mensen werken 

samen als er in een korte periode iets 

gerealiseerd moet worden. De jachtbuit 

wordt verdeeld om wisselvalligheden in 

de dagelijkse voedselvoorziening op te 

vangen, evenals het ruilen van producten 

en uitwisselen van geschenken voor be-

houd of herstel van de relatie. Sociale 

aspecten zijn bij samenwerking belangrij-

ker (handhaving van traditionele solidari-

teit) dan economische voordelen.  

Goed management zoals wij dat in het 

Westen voor ogen hebben, is moeilijk te 

realiseren. In een kleine gemeenschap i s 

men nog te veel van elkaar afhankelijk 

om ‘streng’ te kunnen zijn of om openlijk 

‘ kritiek’ te geven.  

Bij stimulering van de landbouwproduc-

tie en vooral voor de commerciële pro-

ductie van grotere hoeveelheden willen 

NGO’s, en vaak ook de gemeenschappen 

zelf, dat er toch samengewerkt wordt.  

Er zijn vele pogingen gedaan om coöpe-

raties in het binnenland op te zetten, ook 

door de PAS. Voor gezamenlijke afzet, 

dient immers toch een vorm van structu-

rele samenwerking gevonden te wor-

den? 
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Type Landbouwcoöperaties 

Landbouwcoöperaties zijn een sa-

menwerkingsverband gevormd door 

kleine zelfstandige landbouwers die 

voor eigen rekening en risico een 

landbouwbedrijf uitoefenen. Het 

land behoort aan de landbouwer. De 

coöperatie belast zich slechts met de 

economische taken die de landbou-

wer wil afstoten, zodat hij meer tijd 

vrij kan maken voor landbouw of 

andere inkomstenbronnen. Taken 

die door de coöperatie kunnen wor-

den overgenomen zijn: 

 afzet van de landbouwpro-

ducten 

 opkoop van noodzakelijke 

gereedschappen en plantma-

teriaal 

 services die voor de landbou-

wer onontbeerlijk zijn. 

Coöperatieve landbouw 

Het kenmerkende van deze coöpera-

tie is dat personen die geen eigen 

land hebben, lid zijn van deze coöpe-

ratie. Het land behoort aan de coö-

peratie. De leden/werknemers ont-

vangen een loon voor hun werk-

zaamheden en hebben aanspraak op 

een deel van de winst.  

Deze coöperatie vraagt hoge mana-

gementkwaliteiten en een grondige 

kennis van de coöperatieve vorm.  

In Bigiston heeft de PAS een soortge-

lijke constructie geprobeerd, door 

een areaal op te delen in verschillen-

de velden waar mensen op konden 

werken. Men leerde dan tegelijker-

tijd ook landbouwtechnische vaar-

digheden. Dit project is geen succes 

geworden. De binnenlandbewoners 

hadden moeite met het afstaan van 

hun producten aan een organisatie. 

Ook waren de Inheemsen niet ge-

wend om onder een ‘baas’  te wer-

ken. Ook ontstond er discussie over 

het uurloon, daar sommigen hard 

werkten en anderen niets deden, 

maar wel salaris kregen. Verder werd 

de administratie slecht bijgehouden 

in verband met gebrek aan kennis 

door de projectleider.  

Tevens is in een omgeving waar geen 

gebrek is aan land en ook geen kos-

ten zijn verbonden aan het verkrij-

gen van land, deze coöperatie  geen 

geschikte vorm. 

Productenverkoop of afzetcoöpera-

tie 

De kleine landbouwers hebben bij 

het verkopen van hun producten een 

zwakke onderhandelingspositie. Pro-

blemen die ontstaan zijn afpersing, 

verlaagde prijzen als de landbouwer 

geen alternatief heeft, buitensporige 

winstmarges bij handelaren en ge-

brek aan opslagfaciliteit zodat er na 

de oogst gelijk verkocht moet wor-

den. Tot slot kunnen de hoge trans-

portkosten de winst doen verkleinen 

of volledig opheffen.  

De afzetcoöperatie zoekt een afne-

mer waar men gezamenlijk aan kan 

leveren tegen de best mogelijke 

prijs. Door de opbrengst te bunde-

len, is er een grotere afzet en dus 

meer macht bij de onderhandeling 

met afnemers.  

Het is wel noodzakelijk dat de kwali-

teit van het product van voldoende 

niveau is en er geen te grote verschil-

len tussen de landbouwers zijn qua 

kwaliteit.  

In Donderskamp is een soortgelijke 

coöperatie ontstaan, waarbij de boe-

ren gezamenlijk leveren aan één af-

nemer. In deze gemeenschap werkt 

het goed en door de gegarandeerde 

afzet zijn meer mensen geïnteres-

seerd geraakt in landbouw. Ook in 

Apoera/Washabo is ondersteuning 

geboden aan een groep landbouwers 

bij de onderhandeling met een afne-

mer. Doordat zij hun opbrengst bun-

delden, konden zij een hogere ver-

koopprijs realiseren. 

Landbouwcoöperatie service 

De coöperatie koopt de spullen die 

de landbouwer nodig heeft voor zijn 

arbeid. De coöperatie kan het in gro-

tere aantallen kopen of met zekere 

regelmaat, waardoor spullen be-

schikbaar zijn in het betreffende 

dorp. Landbouwers hoeven dan niet 

zelf naar de stad of mensen in de 

stad te vragen om de spullen te ko-

pen en te verschepen.  

Het is wel noodzakelijk dat de prijzen 

bij de service coöperatie lager zijn, 

dan de kosten die een individuele 

landbouwer zou moeten maken om 

het betreffende product te kopen en 

vervoeren.  

Qua spullen kan men denken aan: 

bemestingsproducten, zaden en 

planten, onkruidverdelgers, gereed-

schappen, onderdelen, benzine, 

smeerolie en spullen voor conserve-

ring.  

Bij deze variant moeten de kleine 

landbouwers eerst een inleg doen, 

zodat de spullen aangeschaft kunnen 

worden. Verder vraagt het een goe-

de administratie om de winst te be-

palen en op goede wijze de winst uit 

te keren. 

De PAS werkt liever met inputwin-

kels, waarbij een ondernemer de 

winkel runt. De grootste uitdaging 

daarbij is dat de afnemers hun aan-

gekochte producten daadwerkelijk 

betalen. Regelmatig is voorgekomen 
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dat de winkeliers onder sociale druk, 

de goederen gratis verstrekken aan 

familieleden en dorpsgenoten. De PAS 

biedt ondersteuning aan de onderne-

mer en betrekt de gemeenschap, in-

dien nodig, erbij om deze situatie te 

voorkomen. 

Inputwinkels werken in het binnenland 

beter dan een coöperatieve service. Bij 

een coöperatieve service zal al gauw 

discussie ontstaan over de verdeling 

van de winst en mensen zullen niet 

geneigd zijn om te betalen, want men 

heeft toch al geld ingelegd. Individuele 

ondernemerschap sluit beter aan bij de 

lokale cultuur. 

Landbouw verwerkingscoöperatie 

Bij deze variant worden de producten 

verwerkt, waardoor de waarde van het 

product wordt verhoogd en dus hogere 

inkomsten worden gerealiseerd. Deze 

variant is in het binnenland van Surina-

me erg moeilijk, omdat de oogstop-

brengsten vaak te laag zijn en de inves-

teringen in machines en middelen te 

hoog om er een rendabele business 

van te maken. Wel maken vrouwen in 

het binnenland zelf cassaveproducten 

zoals peperwater, cassavebrood en 

kwak om te verkopen in de stad. Deze 

middelen kunnen gemaakt worden 

zonder al te grote eisen aan hygiëne en 

verwerkingsmachines. Ook hier geldt 

dat beter één iemand een machine kan 

bezitten, als de productie hoog genoeg 

is,  en die uitleent aan anderen tegen 

een kleine prijs, dan dat geïnvesteerd 

wordt in een coöperatief verband. 

Voor deze coöperatie moet aan de vol-

gende voorwaarden worden voldaan: 

 Voldoende aanvoer van te ver-

werken landbouwproducten 

 Voldoende water en energie 

 Goede (water)wegen voor af- en 

aanvoer van de producten 

 Afzetmogelijkheden voor het 

verwerkt product 

 Voldoende werkkapitaal 

 Goed management. 

De PAS heeft deze vorm van coöperatie 

geprobeerd binnen het podosiriproject 

in regio Oost. Er is daar nu een geza-

menlijke verwerkingscoöperatie. De 

vrouwen produceren nog steeds geza-

menlijk als er bestellingen voor Marwi-

na Podosiri binnenkomen.  

Landbouw research coöperatie 

Dit is een landbouwcoöperatie dat on-

derzoek doet naar nieuwe plantenvari-

ëteiten en experimenteert met nieuwe 

varianten. Voor Suriname is deze vari-

ant weinig interessant omdat er ver-

schillende proefstations van de over-

heid zijn, evenals organisaties als Celos 

en ICCA. Mensen uit het binnenland 

rekenen op deze kennis en ervaring. 

Men verwacht dat NGO’s deze kennis 

en ervaring met hen komen delen. 

Lesson Learned PAS 

Al vanaf 1982 worstelt de PAS al met 

de de coöperatie. In het jaarverslag van 

1982 werd geschreven: 

Het is wellicht dienstig hier het geloof 

in de coöperatie als middel tot vooruit-

gang wat te temperen, maar al te vaak 

en al te snel worden in het binnenland 

coöperaties in het leven geroepen die 

eigenlijk bij de geboorte al niet meer 

levensvatbaar zijn. 

Een drietal omstandigheden werkt in 

dit opzicht belemmerend: 

De eerste is dat elke coöperatie, hoe 

eenvoudig in opzet ook, de aanwezig-

heid van een duidelijke administratie 

veronderstelt met de daartoe beheren-

de rapporteringsplicht aan de leden. 

Een gebrekkig funktionerend financieel 

beheer wekt vroeg of laat (meestal 

vroeg) achterdocht en wantrouwen. Nu 

is het haast ondoenlijk in het binnen-

land een goede administratie op poten 

te zetten. Op de eerste plaats ontbreekt 

veelal de scholing die vereist is om in-

zicht te verwerven in de financiële gang 

van zaken. Dit is niet alleen een kwestie 

van technische vaardigheid, het is even-

eens een kwestie die te maken heeft 

met het nivo van abstraktie; achter het 

cijfermateriaal moet men de konkrete 

financiële transakties kunnen zien. Een 

bijkomende faktor is dat de beheerder 

van de middelen c.q. de administrateur 

(vaak verenigd in een persoon) door 

bepaalde met gezag en status begiftig-

de personen binnen de gemeenschap 

onder druk wordt gezet om privélenin-

gen te verstrekken. Vanwege de traditi-

onele solidariteitsverbanden is het niet 

altijd mogelijk hieraan weerstand te 

bieden. Maar het idee dat de coöpera-

tiekas “geplunderd” wordt door jan en 

Pater Ahlbrinck Stichting 



Pagina 6 
L

a
n

d
b

o
u

w
 o

n
tw

ik
k

e
li

n
g

 

Lesson Learned PAS 

alleman, vormt wel een tijdbom on-

der de coöperatie.  

Op de tweede plaats zijn in het bin-

nenland bepaalde faciliteiten niet 

voorhanden. Er is vaak geen goede 

opbergruimte voor de administratie, 

met gevolg dat de financiële beschei-

den nog al eens kwijtraken. Er is 

geen bankfiliaal in de onmiddellijke 

nabijheid, zodat de gelden over grote 

afstand moeten worden vervoerd 

met alle risiko’s van dien. Die voor-

zieningen die het beheer van financi-

ële middelen als het ware inkaderen 

en het gevaar van onzorgvuldig han-

delen ten zeerste inperken, bestaan 

niet in het binnenland.  

De derde reden is dat in de weten-

schappelijke literatuur men onder-

scheid heeft gemaakt tussen een 

onmiddellijke behoeftebevrediging 

en een uitgestelde behoeftebevredi-

ging. Het vermogen om de bevredi-

ging van de eigen behoeften voor 

onbepaalde tijd uit te stellen ten gun-

ste van de opbouw van een eigen 

investeringskapitaal heeft men wel 

gezien als een voorwaarde om tot 

een autonome ontwikkeling te gera-

ken. In vroegere tijden werd dit ver-

mogen tot spaarzaamheid en sober-

heid exklusief gekoppeld aan een 

bepaalde religieuze geesteshouding. 

Thans stelt men ook faktoren van 

sociaal ekonomische aard mede ver-

antwoordelijk voor deze attitude. In 

Washabo/Apoera (en daar niet al-

leen) overheerst de onmiddellijke 

behoeftenbevrediging. Er zijn welis-

waar enkele personen die zich uit de 

rijke periode in het bestaan van Was-

habo/Apoera kapitaalgoederen en 

duurzame gebruiksgoederen hebben 

weten te verwerven, maar voor het 

overgrote deel van de bevolking zijn 

deze “vette jaren” reeds volledig ver-

vluchtigd. Ook het visserijprojekt 

heeft te kampen met deze faktor. 

Men passeert de coöperatie omdat 

men elders onmiddellijk in klinkende 

munt krijgt betaald. De winst die 

men boekt gaat op aan andere za-

ken, zodat de middelen ontbreken 

om een renovatie aan het materieel 

te bekostigen of om zich toe te rus-

ten voor een volgende vistrip. Deze 

neiging tot onmiddellijke behoeften-

bevrediging houdt uiteraard verband 

met het algehele nivo van sociaal-

ekonomische ontwikkeling.  

Op basis van de opgedane ervarin-

gen moeten wij wel vraagtekens 

plaatsen bij de opvatting dat een 

coöperatie dé oplossing zou zijn voor 

de ontwikkelingsproblematiek in het 

binnenland. Een coöperatie – een 

abstrakt idee dat vaak niet grijpbaar 

is – veronderstelt dat men afstand 

kan nemen van de dagelijkse zorg om 

het bestaan, teneinde ongebonden 

en onbezwaard te participeren in de 

coöperatie. Een coöperatie veronder-

stelt ook dat men in de aanvangspe-

riode tijd en geld investeert, teneinde 

die coöperatie op poten te zetten. 

Maar mensen die elke dag moeten 

vechten om het hoofd boven water te 

houden, beschikken niet over deze 

reserves; zij kunnen het zich niet ver-

oorloven te investeren in een ab-

strakte organisatie, waarvan de reve-

nuën eerst na een x-aantal jaren 

tastbaar zullen zijn. Zij zien de coöpe-

ratie als een orgaan dat hen een on-

middellijke lotsverbetering moet 

brengen. Blijft de coöperatie in dit 

opzichte in gebreke, dan vergeten zij 

de gemaakte afspraken en gaan indi-

vidueel te werk. De leden van een 

coöperatie kunnen pas volwaardig lid 

zijn als zij het risiko van dit onderne-

men kunnen dragen; d.w.z. als zij 

beschikken over reserves en zich der-

halve bevinden op een hoger nivo 

van sociaal-ekonomische ontwikke-

ling. 

Hoe het wel moet, produceren voor 

de commerciële markt (stad of ex-

port), is nog steeds een vraagteken. 

De PAS heeft in de jaren daarna nog 

verschillende pogingen gedaan om 

een coöperatie op te zetten. Deze 

zijn vrijwel allemaal mislukt. Samen-

bundelen ziet niemand, NGO en ge-

meenschap, als een goed idee: ge-

voelens van jaloezie, wantrouwen en 

eigen belang lijken onvermijdelijke 

belemmering voor samenwerking. 

Binnenlandbewoners, zeker Mar-

rons, komen bij elkaar of werken 

samen als duidelijk het directe voor-

deel hiervan inzien.  

De PAS focust zich nu vooral op pro-

ductie voor de lokale markt, waar-

door vrouwen en/of mannen een 

bijverdienste hebben. Op dit mo-

ment ziet de PAS weinig mogelijkhe-

den voor grootschalige productie in 

het binnenland ten behoeve van de 

kustvlakte. 



Pagina 7 

Landbouwbegeleiding 

De introductie van nieuwe landbouw-

methoden verloopt zelden zonder 

wantrouwen.  

De binnenlandbewoner vindt dat de 

nieuwe methoden zich eerst maar 

moeten bewijzen voordat hij over-

stapt naar een nieuw systeem of plan-

tensoort. De landbouwer zal meedoen 

aan een project, maar houdt tegelijk 

zijn kostgrond achter de hand. Immers 

een mindere opbrengst of mislukking 

van oogst heeft grote consequenties 

voor de eigen voedselvoorziening.  

Daarom ondersteunt de PAS vooral in 

teeltvaardigheden en bestrijding van 

ziektes bij bestaande gewassen, naast 

introductie van nieuwe gewassen en 

technieken. 

Tijdens de voorlichting werd veel ge-

werkt met ‘ influencing knowledge en 

attitudes’ methode. Bij deze methode 

gaat men ervan uit dat een boer zijn 

eigen probleem vaak niet kan oplos-

sen, omdat ze onvoldoende of incor-

recte kennis heeft en/of omdat de 

attitude niet in overeenstemming is 

met de doelen. Om dat te wijzigen is 

gelijkwaardige samenwerking nodig. 

De PAS-medewerker moet niet alleen 

de problemen van de boer kennen, 

maar ook zijn gedachtegang en visie 

doorzien. Bij de PAS werd geprobeerd 

om op deze manier te werken. De 

medewerkers van de PAS stellen zich 

op gelijk niveau op met de lokale be-

volking. Als voorbeeld geeft dhr. Noor-

lander, oud-stagiair bij de PAS: Terwijl 

er werd uitgelegd waarvoor de inputs 

onder meer bestemd waren, kwamen 

verschillende mensen vertellen dat ze 

een insectendodend middel wilden 

kopen omdat ze het idee hadden dat 

het ook voor andere doelen geschikt 

zou zijn. Zo zou de geur ervan ook her-

ten (die veel van de gewassen eten) op 

afstand houden. Met de PAS-

medewerker is gekeken hoe de toedie-

ning dan zou moeten zijn.  

De PAS– medewerker geeft advies 

over hoe een probleem opgelost kan 

worden. De PAS-medewerker en de 

boer moeten wel gezamenlijk bepaald 

hebben wat het probleem nu precies 

is en de PAS-medewerker moet weten 

wat de boer precies wil bereiken. De 

adviesgever is uiteindelijk voor het 

overgrote deel verantwoordelijk voor 

de oplossing. Als de oplossing goed is 

geweest, komt de boer weer bij hem 

terug. De PAS probeert deze aanpak te 

beperken, omdat de boer alleen voor 

dat specifieke probleem een oplossing 

leert. Hij leert niet om zelf problemen 

op te lossen. Soms is deze vorm van 

voorlichting wel verstandig. Denk 

daarbij aan methode voor bestrijden 

van bepaalde plagen of ziektes. 

Echter doordat men de context kennis 

mist van bijvoorbeeld toxicologie en 

de PAS-medewerker niet altijd aanwe-

zig is, kunnen verkeerde handelingen 

worden gepleegd bij vooral pesticiden. 

Doseringen die worden verdubbeld 

onder het mom ‘als een beetje werkt, 

werkt het bij twee keer zoveel nog 2x 

beter’. Bij de voorlichting is het dan 

ook van belang om de gevaren te be-

noemen. Men moet bewust zijn van 

het feit dat zelf experimenteren kan 

leiden tot ziekte of andere ernstige 

gevolgen. Daarnaast moet rekening 

worden gehouden met het feit dat 

men vaak niet tot nauwelijks Neder-

lands kan lezen. Hierdoor kunnen bij-

voorbeeld etiketten en labels niet 

worden gelezen. Bij de voorlichting is 

het dan ook belangrijk om veel oraal 

te vertellen, te demonstreren of met 

plaatjes te werken. 

De PAS werkte met veldwerkers die 

zelf uit de gemeenschap komen of er 

lang hebben gewoond. Hierdoor kun-

nen ze op hetzelfde niveau communi-

ceren met de boeren. Men weet wat 

er leeft onder de bevolking en gaan 

eerst op zoek naar een gemeenschap-

pelijk standpunt voor het probleem. 

Als dat is bepaald, pas dan wordt er 

een nieuw idee geïntroduceerd. 

Hedentendage beperkt de landbouw-

voorlichting zich vooral op trainingen 

en cursussen ten aanzien van nieuwe 

gewassen en bestrijdingsmiddelen. De 

meeste landbouwers zijn in staat om 

op traditionele wijze landbouw te ple-

gen. De PAS investeert niet zwaar op 

grootschalige productie, maar wel 

productie voor de eigen en in omge-

ving liggende gemeenschappen. De 

stap van traditionele landbouw naar 

grootschalige landbouw is te groot; 

beter is om met kleine stappen te 

werken naar het einddoel van groot-

schalige landbouw. Bij de landbou-

wers is een grote behoefte aan meer 

basiskennis en ook behoefte voor mo-

gelijkheden voor afzet en productie-

vergroting.
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Voorlichtingsmaterialen  

Op het PAS-kantoor liggen vele voor-

lichtingsmaterialen gemaakt door de 

PAS, Ministerie van Landbouw Visse-

rij en Veeteelt en van buitenlandse 

organisaties. De materialen die de 

PAS zelf heeft ontwikkeld zijn alle-

maal een combinatie van tekst en 

beeld.  

Op simpele wijze wordt kort en bon-

dig de stappen doorgenomen die 

mensen moeten nemen. De tekenin-

gen illustreren de kern van de tekst, 

zodat ze op basis van de tekeningen 

het verhaal kunnen volgen en herin-

neren. Verder wordt gebruik ge-

maakt van informatie van Agrodok 

http://www.agromisa.org/index.php, 

Andere bronnen waar gebruik van 

gemaakt wordt, zijn internet en UN-

gelieerde organisaties. Het ministerie 

van Landbouw, Veeteelt en Visserij 

heeft ook een uitgebreide collectie 

van informatiefolders over de teelt 

van verschillende groente- en fruit-

soorten evenals op het gebied van 

veeteelt en visserij. Verder zijn er 

enkele ‘ traditionele’ boekwerken 

van Surinaamse oorsprong die nog 

steeds als informatiebron worden 

gebruikt. Denk daarbij o.a. aan de 

‘Gids voor het herkennen en bestrij-

den van ziekten en plagen van land-

bouwgewassen in suriname, deel 1 

en 2’. Dit boek is in 1983 gepubli-

ceerd en niet meer verkrijgbaar, 

maar een bron van informatie.  

In haar bibliotheek heeft de PAS ook 

nog verschillende ‘oude’  boeken 

liggen gericht op tropische landen, 

ontwikkelingslanden en ‘small-scale 

farming’. 

Schooltuinen 

Het aanleren van landbouwtechnie-

ken en –kennis is niet alleen voor 

volwassenen bestemd, maar begint 

bij de kinderen op de lagere school. 

Sinds de jaren ’80 ondersteunt de 

PAS scholen en internaten bij het 

opzetten van schooltuinen.  

In de jaren ’90 is een grootschalig 

project,  met financiering van UNI-

CEF,  opgestart voor het maken van 

een landbouw curriculum voor het 

basisonderwijs in het binnenland. 

Het laatste schooltuin project is in 

2009 uitgevoerd. 

Uit jaarverslag 1985 over Nason: 

Sedert een aantal jaren is de PAS op 

verzoek van het Projektenburo van 

het Bisdom, betrokken bij de uitvoe-

ring van het projekt: School- en inter-

naatstuin te Nason aan de Boven 

Marowijne. In de eerste fase ging het 

om wat logistieke ondersteuning; 

voor de technische begeleiding zou 

LVV zorgdragen. Gaandeweg evolu-

eerde onze schrale bemoeienis met 

het projekt echter naar een toezicht-

houdende/uitvoerende rol. 

Zoals gezegd, geldt onze voornaam-

ste zorg nog altijd de school- en in-

ternaatstuin. In de beginjaren van de 

tuin (1982 en 1983) was er regel

matig een terugval in de produktie, 

er was geen plant- en oogstschema; 

bovendien was het beheer en het 

toezicht op het projekt niet aan een-

duidige, welomschreven regels on-

derworpen. Er is thans wat meer dui-

delijkheid op dit vlak gekomen; het 

betekent echter niet dat de produktie 

in de tuinen onmiddellijk op een ho-

ger plan is gebracht. Het projekt ver-

keert nog altijd in de instabiele aan-

loopfase 

Het verslag van de konsulent adstru-

eert dat. Uit het april-verslag: 

“De aktiviteiten hebben zich in de 

afgelopen periode weinig suksesvol 

ontwikkeld. De twee tuinen zijn door 

de internaatskinderen praktisch leeg-

geplunderd. De kinderen hebben over 

het gehele terrein, pleksgewijs, eigen 

tuintjes aangelegd waarin zij hun 

groentegewassen telen. Hun plant-

materiaal halen zij uit de school- en 

internaatstuin, waardoor de produk-

tie uit die tuinen bijna nihil is. In de 

zaaibak zou volgens afspraak bou-

langer, peper en amsoi worden inge-

zaaid, hier is niets van gekomen. Er 

moest ook humusrijke grond in de 

bak gedaan worden, waarna het 

behandeld zou worden met insektici-

de/fungicide om een zo goed moge-

lijke opkomst te waarborgen. Voor 

het feit dat dit niet gebeurd is, kon 

geen duidelijke reden worden opge-

geven. 

Gaandeweg begonnen de bezoeken 

en instrukties van de landbouwkon-

sulent echter meer vruchten af te 

werpen. Bij het laatste bezoek -in 

november 1985- kon gekonstateerd 

worden dat de schooltuin met nog 7 

bedden was uitgebreid. Het totale 

aantal bedden bedroeg op dat tijd-

stip 21 stuks (d.w.z. 7 bedden elk 

voor de klassen 4, 5 en 6). 

Ook de internaatstuin had een uit-

breiding ondergaan – zij het in onvol

doende mate. Dit werd echter ge-

kompenseerd door de individuele 

tuintjes van de internaatskinderen 

die er goed uitzagen. Uiteraard ont-

vangen ook zij de nodige adviezen 

van de landbouw-konsulent. 

Pater Ahlbrinck Stichting 

http://www.agromisa.org/index.php
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Schooltuinen (2) 

Voor de binnenlandse oorlog heeft de 

PAS nog ondersteuning geboden bij 

het opzetten van een vijftal schooltui-

nen te Jaw Jaw, Kajapáti, Semoise, 

Pikin Slee en Nieuw Lombé. Bij drie 

tuinen had men reeds kunnen oog-

sten. Door de oorlog kon de ontwikke-

ling van deze schooltuinen niet meer 

worden gevolgd. 

Na de oorlog, in 1993, werd er gestart 

met een grootschaliger schooltuinen-

project. Met financiering van UNICEF 

werden landbouwtrainingen ontwik-

keld voor het reguliere curriculum van 

het basisonderwijs in het binnenland. 

Het werken in de schooltuin moest 

ook geïntegreerd worden in de vakken 

rekenen, taal/lezen, natuuronderwijs 

en tuinbouw. Het projekt werd in 

1994 uitgevoerd onder supervisie van 

een didacticus en een landbouwkundi-

ge. 

De eerste lespakketten voor de drie 

laatste klassen van de lagere school 

zijn gerealiseerd en gebruikt door de 

school op Abadukondre. Duidelijke 

veranderingen waren er bij het geven 

van het natuuronderwijs. Zowel de 

onderwijzers als de leerlingen waren 

daar enthousiast over. Het geheel 

nieuw geïntroduceerde tuinbouwon-

derwijs is goed ontvangen. Integratie 

van het werken in de schooltuin in de 

vakken rekenen, taal en lezen kwam 

nog niet goed tot zijn recht. 

In het vervolgproject was de uitbrei-

ding van de schooltuinactiviteiten en 

de toepassing van het nieuwe curricu-

lum in andere regio’s opgenomen. Er 

is toen ook gestart met schooltuinen 

in het Wayambo-Coppename gebied 

te weten in Donderskamp en Cornelis-

kondre. Ook de scholen van Kalebas-

kreek (regio Wayambo-Coppename) 

en Galibi (Oost-Suriname) hadden 

interesse. Uiteindelijk bleek dat de 

leerkrachten erg veel moeite hadden 

met het opnemen van het lesmateri-

aal in hun lessen. Lessen landbouw 

gingen nog wel, maar de schooltuin-

werkzaamheden integreren in het 

reken- en taalonderwijs bleek een 

stap te ver. Nu liggen de boekjes bij de 

PAS zonder dat ze worden gebruikt. 

De PAS is wel doorgegaan met het 

aanleggen van schooltuinen en bege-

leiden van docenten en kinderen bij 

het werken in de schooltuin. 

In 1998 bleek dat er soms ook prakti-

sche problemen zijn, waardoor school-

tuinen niet worden onderhouden. 

Denk daarbij aan een lange droge tijd 

en weinig wateropvangcapaciteit, 

waardoor het veld niet beregend kan 

worden. Ook is het succes van een 

schooltuin sterk afhankelijk van de 

houding van docenten en school-

hoofd. Als die niet achter het project 

staan, is het gedoemd te mislukken.  

In 2000 besloot de PAS daarom alleen 

nog schooltuinactiviteiten op te star-

ten als de schoolleiding daarom vroeg. 

Een landbouwkundige medewerker 

heeft in de jaren daarna nog verschil-

lende schooltuinen aangelegd samen 

met leerlingen en schoolhoofden. 

In 2008 is in samenwerking met leer-

lingen, oudercom-

missie en leraren 

een schooltuin 

aangelegd voor de 

school te Bigiston 

(regio Oost). Van 

de oudercommis-

sie hebben 5 ou-

ders actief gehol-

pen bij het plant-

klaar maken van 

het terrein. De 30 

leerlingen van de 

4e, 5e en 6e klas hebben geleerd 

plantbedden en afvoergoten aan te 

leggen. Ook hebben zij geleerd hoe ze 

diverse gewassen moeten planten/ 

uitzaaien en verzorgen. Er zijn 8 soor-

ten groenten uitgezaaid. De participa-

tie van zowel de leerlingen, de leer-

krachten alsook van de oudercommis-

sie was zeer goed. De oogst kon door 

de leerlingen worden meegenomen 

naar huis en een deel is verkocht. De 

winst kwam ten goede aan de school-

kas. De leraren en de oudercommissie 

zijn geïnstrueerd hoe ze de tuin verder 

moeten onderhouden en welke acties 

ze nog moeten uitvoeren. Er was ook 

een start gemaakt met de opzet van 

een kwekerij voor plantmateriaal. 

Binnen het project Kalbobis heeft de 

PAS in 2008 nog ondersteuning gebo-

den bij de totstandkoming van school-

tuinen in Pikinslee en Dan (beiden 

regio Zuid). Kalbobis is een project van 

het Ministerie van Onderwijs in sa-

menwerking met het Belgische VVOB. 

Het Bureau Onderwijs Binnenland 

heeft hierbij de PAS benaderd om te 

participeren in dit project, met name 

het onderdeel schooltuinen dat in 3 

pilotdorpen uitgevoerd zou worden.  

 

 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Schooltuinen (3) 

Met het project wilde men de vol-

gende doelen bereiken: 

 Belangstelling en kennis over 
landbouw en voeding kweken 
bij participerende leerlingen 
vanaf klas 4, leerkrachten en 
ouders van de dorpen Goeja-
ba en Pikin Slee. 

 De betrokkenheid van de ou-
ders bij het schoolgebeuren 
te vergroten. 

 

In de andere dorpen is gewerkt aan 

de begeleiding van de jongeren in de 

tuinen, maar ook aan de samenwer-

king tussen de oudercomités en de 

leerkrachten. De samenwerking in 

Pikinslee ging buitengewoon goed. In 

Dan waren meer inspanningen nodig 

om bij zowel leerkrachten, ouders als 

leerlingen de betrokkenheid bij het 

project te stimuleren. Dit is ook dui-

delijk te zien aan de verzorging van 

de schooltuin en de opbrengsten. 

Vooral de mobilisatie van de ouders 

vergt veel tijd en geduld. In Dan ziet 

men het belang van ouderparticipa-

tie in dit project nog niet helemaal 

in. In 2008 vond de afronding van 

het project plaats. De scholen conti-

nueren zelf de activiteiten. 

Verlengde Keizerstraat  

PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 

Pater Ahlbrinck stichting 

PAS 

Colofon 

Opdrachtgever: Pater Ahlbrinck Stichting     Tekst en bewerking: Heleen Westerman       Datum: maart 2012 

Conclusie 

In de afgelopen 40 jaar heeft de PAS 

veel geïnvesteerd in het verbeteren 

van de landbouwproductie in het 

binnenland. Daarbij is duidelijk ge-

worden wat wel werkt, dat is: 

 Beginnen met investeren in 

het verbeteren van de pro-

ductie op de eigen kostgrond 

en op kleine velden experi-

menteren met andere gewas-

sen en teeltwijzen. 

 Beter te investeren in indivi-

duen en ondernemers dan 

opzetten van coöperaties, die 

een zwaar beroep op samen-

werking, vertrouwen en admi-

nistratie doen. 

 Het is beter om in kleine stap-

pen richting grootschaliger 

landbouw te gaan, dan door 

grootschalige landbouw als 

enige optie te promoten. 

 Trainingen op en in het veld 

voor een langere periode, 

waarbij vooral mondeling en 

op basis van gelijkwaardigheid 

wordt gewerkt 

 Trainingsmaterialen dienen in 

simpel Nederlands te worden 

geschreven en ondersteund 

met inzichtgevende tekenin-

gen. 

 Schooltuinen alleen op te 

zetten als de schoolleiding en 

leerkrachten achter het voor-

stel staan en hun medewer-

king willen geven. 

 Het is belangrijk dat landbou-

wers positieve ervaringen en 

successen zien van bijvoor-

beeld de teelt van nieuwe 

gewassen of gebruik van an-

dere technieken. Uitwisseling 

tussen landbouwers en ze 

meenemen naar andere ge-

bieden is daarom ook erg be-

langrijk zoals in de leaflet ca-

paciteitsversterking is be-

schreven. 


