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V.

STELLINGEN

1. De vakbeweging in Suriname zou ter vergroting van haar

effectiviteit zeer gebaat zijn bij een Vijfjaren-plan gericht op

het reduceren van het grote aantal bonden door organisatie naar

bedrijfstak en door het cre*ren van don overkoepelende

vakcentrale voor bonden in de particuliere sector en 66n centrale

voor bonden in de overheidssector.

2. De Surinaamse vakbeweging heeft - mede als gevolg van de grote

onderlinge verdeeldheid - onvoldoende gebruik gemaakt van de

mogelijkheden tot het verwerven van externe financi6le steun en

het aantrekken van deskundigen voor de opbouw van een hechte

organisatie.

3. De algemene staking van 1973 heeft op de Surinaamse samenleving

een traumatisch effect gehad. Mede als gevolg hiervan wordt elke

omvangrijke staking voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden

opgevat als een potentieel politieke staking gericht op

omverwerping van de zittende regering.

4. De wijze waarop de ontwikkelingsplannen in Suriname tot nog toe

zijn uitgevoerd. wekt de indruk dat de Surinaamse overheid geen

onderscheid maakt tussen organiseren en improviseren.

5. De militairen in Suriname hebben bij hun acties op 8 december

1982 met het doelbewust opblazen van het hoofdkwartier van de

"Moederbond" tevens een zich daarin bevindend vakbondsarchief

vernietigd. Dit duidt behalve op minachting voor het verleden ook

op het ontbreken van een perspectief voor de toekomst.



N Y 7 - .7 .--7 .....  ... .-: :- r -1
-  +   I.'.5-     1.-'.

6. De verdeeldheid van het verzet in Nederland tegen de militaire

dictatuur in Suriname, berust niet op ideologische verschillen

tussen de diverse organisaties. Deze verdeeldheid dient te worden

gezien als uitdrukking van het specifiek Surinaams patroon van

politieke groepsvorming rondom personen en als voortzetting van

het politiek makelaarschap van individuen.

7. De zogenaamde bosnegers of Marrons raken door het

acculturatieproces steeds meer "gecreoliseerd". Als gevolg

hiervan kiezen of krijgen zij steeds meer Creoolse of "Westerse"

namen. Het dient bevorderd te worden dat authentieke Marron-namen

als familienaam behouden blijven.

8. Een van de - wellicht onbedoelde - gevolgen van de

decategorialisering van het welzijnsbeleid voor etnische

minderheden is, dat de tegenstellingen tussen autochtone

Nederlanders in achterstandsituaties en de etnische minderheden

worden aangescherpt en tevens gedirigeerd naar de gemeentelijke

politieke arena's.

9. Sommige auteurs voorzien hun wetenschappelijke producten van de

mededeling "reproduceren en kopiiren zonder toestemming van de

auteur is toegestaan". Dit royale gebaar doet denken aan

shirt-reclame.
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1.   INI.EIDING EN PROBI.EEAIS'VE[.1.IN(;

1.1 Het onderwerp van deze studie

De  belangstelling  van  sociale wetenschappers  voor  vak-
organisaties  in  ontwikkelingslanden  blijkt  uit  de  dis-
cussie die nu al jaren wordt gevoerd over de functie van
vakbonden in deze landen. Kern van deze discussie is de
vraag welke bijdrage de vakorganisaties in ontwikkelings-
landen leveren aan het proces van modernisering.
Landenstudies over vakorganisaties  zijn  in het algemeen
beschrijvend  van  aard  en bevatten (historische) over-
zichten over ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging
in  afzonderlijke ontwikkelingslanden. Studies die meer
functionalistisch van aard zijn,  diepen de relaties uit
tussen de vakbeweging en de politieke, de juridische en de
economische omgeving waarin de vakbeweging opereert.  De
ideologische  stellingname van de vakorganisatie,  de be-
trekkingen met politieke partijen en de verhouding tot de
overheid staan daarbij centraal. Een sterke impuls heeft
de bestudering van de werking van vakorganisaties gekregen
door de Inter-University Study of Labor Problems  in
Economic  Development,  een  gemeenschappelijk projekt  van
een aantal Amerikaanse universiteiten gesubsidieerd door
de Ford Foundation. In dit project bestudeerde men in een
aantal landen de relaties tussen arbeid ('labour'), mana-
gement en de overheid in het proces van industrialisatie
(Kerr c.s. 1966).
Met de toenemende belangstelling voor het ontwikkelings-
vraagstuk is ook het aantal van dit soort studies ge-
stegen, waarbij voornamelijk onderzocht wordt welke bij-
drage  'labour'  aan de economische ontwikkeling heeft ge-
leverd.

In het proces van dekolonisatie heeft de vakbeweging in
een  aantal  ontwikkelingslanden  een  belangrijke  rol  ge-
speeld. Naarmate de industrialisatie in deze landen OP
gang kwam, nam de betekenis van de vakbeweging voor vorm
en inhoud van de arbeidsverhoudingen toe.
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Een actuele en tevens  theoretisch interessante vraag is
dan ook of en in hoeverre de ontwikkeling van de arbeids-
verhoudingen in deze landen zal resulteren in patronen zo-
als men die in de westerse wereld aantreft. Anders ge-
formuleerd: wordt in de ontwikkelingslanden 'het westerse
systeem' min of meer overgenomen of ontwikkelen zich in
die landen specifieke systemen van arbeidsverhoudingen die
wezenlijk verschillen van de westerse?
Indien dit laatste het geval is welke zijn dan de ken-
merken van deze systemen en hoe kunnen wij hun ontstaan
verklaren? 'Case-studies' kunnen bijdragen tot beter in-
zicht in de specifieke kenmerken van de vakorganisaties en
het systeem van arbeidsverhoudingen in deze landen. Daar-
door  kan  op een meer  systematische wijze worden vast-
gesteld wat de verschillen (en overeenkomsten) zijn tussen
vakorganisaties  in de nieuwe economieiin en de meer ge-
vestigde werknemersorganisaties  in  de westerse  geindus-
trialiseerde landen.

Door economen die onderzoek deden naar arbeidsverhoudingen
in ontwikkelingslanden is (in veel gevallen) gebruik ge-
maakt van onvolledige of gebrekkige economische statis-
tieken en bestaand ambtelijk materiaal. Het betreft vooral
macrostudies die betrekking hebben op de formele relaties
tussen de vakbeweging en de overheid, het beleid van de
overheid ten aanzien van 'labour', de doelstellingen van
labour tegenover de doelstellingen van de overheid en de
regulering van conflicten tussen vakorganisaties en werk-
gevers.
Ook het door sociologen verrichte onderzoek beweegt zich
overwegend op het macro-niveau. Beschrijving van de func-
tie en de doelstelling van de vakbeweging geschiedt op ba-
sis van analyse van bestaand materiaal. Zelden wordt gein-
formeerd naar de meningen, opvattingen en motieven van de
leden zelf. Men kan dit uiteraard niet alleen de onder-
zoekers verwijten. Een betrekkelijk hoog percentage anal-
fabetisme en de bestaande taalproblemen beperken immers in
veel ontwikkelingslanden de mogelijkheden voor toepassing
van in het westen gebruikelijke onderzoekstechnieken.  In
deze  studie  over Vakbeweging  en Arbeidsverhoudingen  in
Suriname zullen wij echter ook de leden van de vakorgani-
saties  in het onderzoek betrekken. In Suriname zijn ge-
noemde beperkingen vrijwel afwezig.
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Inzicht in de opvattingen van de leden en in de verrich-
tingen van vakbonden is van belang voor de leiding van de
vakorganisaties en voor de overheid. De vakbeweging is me-
devormgever  van  het  systeem van  arbeidsverhoudingen  en
verdient daarom al grotere aandacht. Zij kan een belang-
rijk integratie- en actiekader zijn voor de nationale op-
bouw.

Op  de  theoretische relevantie van onderzoek  inzake ar-
beidsverhoudingen in ontwikkelingslanden is reeds gewezen.
Daarnaast is het onderzoek ook van belang in het kader van
de algemene programmering van het sociaal-wetenschappelijk
onderzoek voor Suriname.  In het 'Programma van Onderzoek
met betrekking tot het acculturatieproces in Suriname en
de Nederlandse Antillen'  (WOTRO 1967) werd reeds gewezen
op de lacune die er bestaat in onderzoek in de sociaal-
economische sector in deze gebieden.  Onderzoek over 'de
ontwikkeling en functie van het vakbondswezen' werd zelfs
als zeer urgent aangemerkt. Wellicht is dit onderzoek een
bijdrage tot het opvullen van de gesignaleerde lacune.

1.2 Probleemstelling

De centrale probleemstelling voor deze studie is tweeledig
en luidt als volgt:
a.  welke bijdrage heeft de vakbeweging geleverd aan het

proces van modernisering van de arbeidsverhoudingen in
Suriname?

b.  welke opvattingen hebben de vakbondsleden over de wij-
ze waarop hun vakorganisaties opereren?

Ter  beantwoording  van  deze  vragen  zullen  we  eerst  een
sociologisch-economische  analyse  geven  van  ontstaan  en
ontwikkeling van de vakbeweging  in Suriname. Vervolgens
bieden we een inventarisatie van opvattingen over en hou-
dingen van vakbondsleden tegenover de vakorganisaties in
Suriname, waarbij wij  ook een mogelijke verklaring voor
deze opvattingen en houdingen zullen geven.

Bij de beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling
van de vakbeweging in het eerste deel van onze studie, zal
in het bijzonder aandacht worden besteed aan enerzijds de
politieke, economische en sociale processen die deze ont-
wikkeling hebben gekenmerkt en anderzijds aan de invloed
van de vakbeweging op deze processen.
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In het tweede deel van de studie leggen we het accent op
de analyse van de opvattingen van de leden van de bonden
over de opstelling van de vakorganisaties. Wij proberen
een antwoord te geven op de vraag welke opstelling de vak-
bondsleden voor hun eigen organisatie(s) prefereren.
In de literatuur over vakorganisaties en arbeids-

verhoudingen in ontwikkelingslanden wordt een aantal op-
vattingen weergegeven over de aard, het karakter en de op-
stelling van vakorganisaties. Deze opvattingen zijn nogal
eenzijdig. Het accent wordt bij deze pogingen vakbonden in
ontwikkelingslanden te typeren gelegd op de formele rela-
ties tussen  enerzijds  de  topniveaus  van  de  vakbonds-
federaties en anderzijds de politieke partijen, de werk-
geversorganisaties en de overheid. De opvattingen, menin-
gen,  houdingen en beslissingen van vakbondsleden en van
het vakbondskader blijven daarentegen buiten beschouwing.
In dit onderzoek vermijden we een eenzijdige invalshoek
door ook de lagere vakbondsniveaus, de bij de federaties
en centrales aangesloten bonden en leden en bestuurders,
in het onderzoek te betrekken. In deze studie betrekken
wij  zowel het macro- als het microniveau. Door deze twee
invalshoeken te combineren wordt het mogelijk om meer en
beter inzicht te krijgen in de aard van vakorganisaties in
een ontwikkelingsland.

1.3 Uitgangspunt

Het centrale gezichtspunt van waaruit we de ontwikkeling
van de vakbeweging en de arbeidsverhoudingen in Suriname
zullen beschrijven,  is de modernisering.  Dit is ook het
uitgangspunt waarop de  in latere hoofdstukken te geven
analyse zal worden gebaseerd. De term modernisering wordt
in de literatuur in meer dan 66n betekenis gebruikt. De
twee meest voorkomende betekenissen zijn: acculturatie (of
verwestersing) en industrialisatie. We zullen nu kort de
twee genoemde betekenissen van de term bespreken en aan-
geven in welke betekenis hij in onze studie wordt gehan-
teerd.

1.3.1 Modernisering als acculturatie

Het begrip acculturatie stamt uit de culturele antropo-
logie; het begrip verwijst naar het culturele aspect van
veranderingen in 'primitieve maatschappijen' of 'schrift-
loze' volken als gevolg van contacten met het westen.
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Het begrip 'verwestersing' is niet vrij van westerse voor-
ingenomenheid met  betrekking  tot  de  richting  van  alle
sociale verandering in de niet-westerse wereld en daarom
al voorhand  verdacht  bij  onderzoekers  uit  de  niet-OP
westerse landen. Illustratief voor deze 'westerse bias' is
de opvatting van Eisenstadt (1966: 1): 'historically
modernization is the process of change towards those types
of social, economic and political systems that have

developed  in Western Europe and North America from the
seventeenth century to the nineteenth and then have spread
to  other  European  countries  and  in  the  nineteenth  and
twentieth centuries to the South American, Asian  and
African continents'.
In deze definitie valt het accent op sociale, economische
en politieke veranderingen die door West-Europa zijn te-
weeggebracht. De impliciete vooronderstelling is hier dat
de moderniserende landen OP den duur vanuit hun ver-

schillende startpositie zullen evolueren naar Westeuropese
patronen  en  standaarden  van politieke. economische en
sociale ontwikkeling. Het is echter zeer de vraag of ont-
wikkelingslanden per se dezelfde weg zullen volgen met
hetzelfde  resultaat  als  de  westerse  geindustrialiseerde
landen.

De  opvatting dat de ontwikkelingslanden het westen wel
zouden  kunnen inhalen  (die blijkens zijn definitie ook
door Eisenstadt wordt gehuldigd) vooronderstelt overigens
een zekere stilstand van het westen tijdens het inhaal-
proces; dat wil zeggen dat de westerse systemen zelf zich
niet verder zouden ontwikkelen.

Black (1967:7) weet het begrip modernisering uit de Euro-
pese context te lichten door een koppeling hiervan aan
'innovatie': 'modernization  refers  to  the  dynamic  form
that the age old process of innovation has assumed as a
result  of  the  explosive  proliferation  of  knowledge  in
recent  centuries'.  Modernisering  is  blijkens  deze  om-

schrijving niet nieuw.  In tegenstelling tot degenen die
modernisering gelijk stellen aan 'verwestersing' lukt het
hem het begrip vergaand te 'ont-westersen'  en een meer
universele inhoud te geven: 'if a definition is necessary,
modernization  may  be  defined  as  the  process  by which
historically evolved institutions are adapted to the
rapidly changing functions that reflect the unprecedented
increase in man's knowledge, permitting control over his
environment,  that accompanied the scientific revolution'
(Black 1967:7).
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De  winst  van  deze  omschrijving vergeleken met  die  van
Eisenstadt is evident. Modernisering wordt gezien als een
proces van alle tijden en in principe van alle culturen.
De stuwende kracht voor modernisering is de groei van de
menselijke  kennis.  Het  gaat  niet  per definitie  om een
Westeuropees verschijnsel. Wel kan gezegd worden dat het
westen hierin is voorgegaan in die zin dat het proces zich
in enkele westerse landen eerder heeft gemanifesteerd.

1.3.2 Modernisering als industrialisatie

De tweede betekenis waarin het begrip modernisering wordt
gebruikt is industrialisatie. Smith (1973: 61 e.v.) onder-
scheidt drie verschillende benaderingswijzen met betrek-
king tot modernisering, namelijk een analytische, een his-
torische en een pragmatische. In de analytische opvatting
is  'modernisering'  een proces van sociale verandering of
een geheel van zulke processen dat universeel is. Groei
van kennis, grotere sociale complexiteit, meer greep op en
beheersing van de omgeving zijn belangrijke elementen bin-
nen deze traditie. De historische opvatting van moderni-
sering is gebaseerd op een periodisering van de geschiede-
nis waarbij karakteristiek van elkaar verschillende fasen
worden onderscheiden.
Naast deze twee door Smith als  'objectivistisch'  aange-
duide benaderingen is er nog de visie op modernisering als
'a set of policies pursued by the leaders or elites of
developing countries' (Smith 1973: 62). Modernisering
wordt hier opgevat als verandering in een door de elites
aangegeven richting. Elite-groeperingen vormen in feite de
moderniserende krachten. Het zijn immers de leiders van de
betreffende samenleving die richting en inhoud van de ver-
anderingen bepalen.
Modernisering kan men dan ook omschrijven als 'a conscious
set  of  plans  and  policies  for  changing  a  particular
society in the direction of contemporary societies which
the leaders think are more "advanced"   in  certain

respects'. Modernisering wordt gelijkgesteld aan

'engineered social progres'  (Smith 1973: 62). Dit zou men
een pragmatische definitie kunnen noemen.
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1.3.3 Modernisering in deze studie

In deze studie gaan we uit van de pragmatische definitie
van modernisering.  Het accent komt in dit onderzoek te
liggen op de voorwaarden voor en de resultaten en gevolgen
van de economische, politieke en sociale ontwikkeling. In
hoofdstuk 4 zullen we dit nader uitwerken en een meer in-
houdelijke omschrijving geven van modernisering.

Bestudering van ontstaan en ontwikkeling van vakbeweging
en arbeidsverhoudingen vanuit het gezichtspunt van de mo-
dernisering heeft iets weg van het bekende kip of ei pro-
bleem. Men kan er immers vanuit gaan dat vakbeweging en
arbeidsverhoudingen  'produkten'  zijn van  een  specifieke
moderne  (industri*le)  omgeving.  Massa-organisaties  zoals

de vakbeweging ontstaan in ontwikkelingslanden immers in
een transformatie-proces van modernisering. Daardoor zijn
zij zelf produkt van het moderniseringsproces. Anderzijds
valt er veel te zeggen voor het standpunt dat het bestaan
van  vakorganisaties  een  voorwaarde vormt  voor moderni-
sering. Hier is sprake van een wisselwerking:  'the truth
probably  lies  between  the  extremes;  unions  both  shape
their  environment  and  are  shaped by it' (Moore/Feldman
1960: 308). Daarom dient in de analyse van de rol van de
vakbeweging ook de vraag te worden betrokken of vakorgani-
saties een bijdrage hebben geleverd (en zo ja, welke) aan
de totstandkoming van omstandigheden die bevorderlijk zijn
voor modernisering. Het accent valt hierbij primair op de
concrete  bijdrage  van  de  vakbeweging  aan  het  moderni-
seringsproces. In de analyse dienen daarom de voorwaarden
voor modernisering waaraan de vakbeweging een bijdrage kan
leveren, te worden geinventariseerd.
Vervolgens kan worden onderzocht op welke wijze en in wel-
ke mate Surinaamse vakorganisaties hebben bijgedragen aan
de bevordering, handhaving en verbetering van deze voor-
waarden voor modernisering.
De analyse verloopt dus langs twee sporen die elkaars com-
plement vormen.  Enerzijds wordt nagegaan op welke wijze
het moderniseringsproces de ontwikkeling van de vakorgani-
saties en de arbeidsverhoudingen heeft beinvloed en ander
zijds wordt in de analyse betrokken de wijze waarop de
vakbeweging op haar beurt heeft bijgedragen aan het schep-
pen van voorwaarden voor modernisering.
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1.3.4 Het karakter van arbeidsverhoudingen

In ons onderzoek worden twee van elkaar verschillende maar
toch  nauw met elkaar samenhangende probleemvelden (vak-
beweging en arbeidsverhoudingen)  samengebracht en vanuit
het gezichtspunt van de modernisering onderzocht.
Het studiegebied van de arbeidsverhoudingen is veelzijdig
van aard.  Het is immers het object van zowel een deel-
sociologie  als  van  meer  dan  66n  vakdiscipline.  Weten-
schappers  uit verschillende vakgebieden hebben zich ge-
worpen op die onderdelen die het dichtst bij het eigen
specialisme liggen.
Hierdoor is het vakgebied van de arbeidsverhoudingen ver-
kaveld geraakt over een aantal vakspecialismen.
Economen houden zich bezig met onder meer de loonpolitiek
en de arbeidsmarkt,  juristen zijn gespecialiseerd in de
toepassing van de formele rechtsregels van het arbeids-
contract, sociologen bestuderen in hoofdzaak die groepen,
organisaties  en  instituties  die  deel  uitmaken van  het
sociaal-economisch bestel.  De belangstelling van psycho-
logen Voor groepsprocessen  in  onderhandelingssituaties
(collective bargaining)   is intussen sterk toegenomen
(Walton en McKersie 1965).
Deze veelzijdige belangstelling heeft het nadeel dat nog
geen geYntegreerd zicht is ontstaan op het gehele complex
van  instituties en problemen rond de  'industrial rela-
tions'.  Waar dit zinvol  is maken we daarom gebruik van
theoretische concepten uit verschillende (deel)disciplines
voor het verhelderen van de bestaande arbeidsverhoudingen
vanuit het gekozen uitgangspunt van de modernisering.

1.4 Methode en opbouw van de studie

Het karakter van deze studie heeft aanleiding gegeven tot
een combinatie van verschillende methoden en technieken
voor de verzameling en de analyse van de data.
Een globaal analyseschema voor deze studie zal worden ont-
wikkeld uit elementen van verschillende theoretische tra-
dities,  te weten elementen uit de moderniseringstheorie,
elementen uit theoretische concepties over de rol van vak-

organisaties in ontwikkelingslanden en elementen uit deel-
theorie6n over arbeidsverhoudingen.
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In de hierna volgende hoofdstukken bespreken we deze ele-
menten waarna geprobeerd wordt (hoofdstuk 4) de verworven
inzichten te  integreren tot een algemeen analyse-schema
voor deze studie.
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel be-
treft een historische analyse en beschrijving van ontstaan
en ontwikkeling van de vakbeweging en de arbeidsverhou-
dingen in Suriname. Gegevens voor de analyse werden geput
uit dossiers en archieven van de centrales van werknemers-
organisaties. De archieven gaan zeker niet erg ver terug
en ook bij de bonden bestaat er geen traditie in het be-
waren van belangrijke documenten. De historische dimensie
kon niettemin worden aangevuld door gegevens uit de ge-
sprekken met enkele (ex)- vakbondsleiders die nog aan de
wieg hebben gestaan van de moderne Surinaamse vakbeweging.
Deze interviews werden telkens gehouden tijdens korte be-
zoeken (i 6 weken) aan Suriname. Ze vonden plaats in 1974,
1975, 1979, 1981, 1984 en 1985. Dit onderzoek is dus uit-
gevoerd in termijnen (vergel. Derveld 1979).
Waardevol feitenmateriaal is verder verkregen door middel
van de gesprekken met vakbondsbestuurders, de analyse van
jaarverslagen en toespraken van vakbondsleiders, de ana-
lyse van perscommuniqud's, beleidsnota's en memoranda van
de vakorganisaties en door het bijwonen van vergaderingen
van de bonden.
Het ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting heeft mede-
werking verleend aan de uitvoering van het onderzoek. Ge-
sprekken  met  ambtenaren  van  de Afdeling Arbeidsverhou-
dingen en raadpleging van ambtelijke dossiers en interne
rapporten bleken onontbeerlijk voor het verkrijgen van in-
zicht in de positie van de overheid in het arbeidsbestel.

Het tweede deel van het onderzoek is gebaseerd op een in
1974  en  1975  gehouden  survey  onder  leden  van de  vak-
organisaties.  Bij de presentatie van dit surveygedeelte
zal  een verantwoording worden gegeven van de gebruikte
methoden en technieken voor de verzameling en de analyse
van de data (zie hiervoor hoofdstuk 10 en Bijlage A).
Het boek bestaat,  analoog aan de tweedeling in de pro-
bleemstelling, uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit
de hoofdstukken 2 tot en met 9.
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In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van enkele
theoretische concepties over modernisering. In hoofdstuk 3
bespreken we de opvattingen van enkele belangrijke auteurs
over  de  rol van vakorganisaties  in ontwikkelingslanden.
Het analyseschema voor de studie wordt aangegeven  in
hoofdstuk 4.  In hoofdstuk 5 geven we een kort overzicht
van het ontstaan en de organisatorische groei van de vak-
beweging in Suriname. De hoofdstukken 6, 7 en 8 geven een
beschrijving  en  analyse  van ontstaan, ontwikkeling  en
functioneren van de Surinaamse vakbeweging gerelateerd aan
respectievelijk de politieke, economische en sociale ont-
wikkeling. De belangrijkste conclusies uit het eerste deel
van deze studie worden samengevat in hoofdstuk 9. In het
tweede deel van het boek doen we verslag van het survey
onderzoek. Het omvat het 10e tot en met het 12e hoofdstuk.
De opzet van dit survey gedeelte van het onderzoek wordt
besproken  in hoofdstuk 10.  De resultaten hiervan worden
weergegeven in de hoofdstukken 11 en 12. Tenslotte worden
in hoofdstuk 13 de belangrijkste conclusies uit het onder-
zoek samengevat.
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2.   At()1)ERNISERINCS: 7'HEORE'1'IS('HE (:()X(:EIrl'IES

2.1. Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. We geven eerst
een overzicht van de kerngedachten van drie gangbare theo-
rie6n over modernisering en van de reacties op die theo-
rieon. Daarna worden uit de besproken theorieon en de kri-
tiek daarop,  elementen gekozen voor het ontwikkelen van
een schema voor de analyse van de vakbeweging en de ar-
beidsverhoudingen in Suriname.
De theorie6n over modernisering kan men onderbrengen in
een drietal hoofdtypen, te weten structureel-
functionalistische theorie6n, sociaal-psychologische theo-
rie6n en afhankelijkheidstheorie6n. Binnen de eerst-

genoemde  structuralistische  traditie wordt modernisering
hoofdzakelijk opgevat als sociale differentiatie en inte-
gratie. Vanuit  de  sociaal-psychologische of individua-
listische oridntatie binnen de moderniseringstheorie wordt
gekeken naar waarden en veranderingen in waarden en atti-
tuden  bij  het individu. Deze  veranderingen  worden  be-
schouwd als voorwaarden voor het creiren van een moderne
samenleving. De afhankelijkheidstheoretici daarentegen
zien modernisering voor alles als het proces van bevrij-
ding uit een ondergeschikte afhankelijke positie.  In de
drie theorieon wordt de nadruk gelegd op respectievelijk
structurele veranderingen in de samenleving, veranderingen
bij individuen  in  de  maatschappij  en  afhankelijkheids-
relaties.
De literatuur over deze drie hoofdtypen van de moderni-
seringstheorie is overstelpend. Dit onderzoek beoogt niet
een ordenend overzicht of evaluatie te seven van de diver-
se zienswijzen. Het onderzoek gaat immers over de vakbewe-
ging en de arbeidsverhoudingen in Suriname en is niet pri-
mair  gericht  op  de  toetsing  van  deze  moderniserings-
theorie6n. We beperken ons daarom tot het seven van een
korte karakterisering van de drie genoemde hoofdtypen van
de moderniseringstheorie.
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2.2.   De structureel-functionalistische theorie

De structureel-functionalistische theorie over moderni-

sering stoelt op sociale evolutietheorieon en op de hande-
lingstheorie van Parsons (1951). Sociale evolutietheorie6n
zijn al heel oud. Ze zijn gekenmerkt door een Darwinis-
tische interpretatie van ontwikkeling waarbij sociale

entiteiten worden  vergeleken met  biologische  organismen
die om te kunnen overleven zich voortdurend aanpassen aan
de veranderende omgeving. Modernisering wordt opgevat als
een proces dat verloopt langs een bepaald continuum waar-
van de polen ("traditioneel" en "modern") aan elkaar

tegengesteld zijn. Uit de literatuur bekende en veel ge-
citeerde voorbeelden van dit soort dichotomie*n zijn me-
chanische VS. organische solidariteit (Durkheim  1933),
Gemeinschaft VS. Gesellschaft (T6nnies 1957) en folk

society vs. urban society (Redfield 1965).
Modernisering wordt gezien als het proces waarbij de ken-
merken van de telkens als eerste genoemde pool van deze
dichotomie evolueren in de richting van de hieraan tegen-
gestelde polen. Een traditioneel sociaal systeem verandert
zo in een meer complex (en dus modern) sociaal systeem.
Naast de sociale evolutietheorie6n is Parsons (1951) "han-
delingstheorie" een belangrijke inspiratiebron voor de
structureelfunctionalistische opvattingen over moderni-

sering. In deze theorie ontwikkelt Parsons het concept
"pattern-variables". Patroonvariabelen zijn een stel
alternatieve waarde-oridntaties die kenmerkend zijn voor
de wijze waarop een "actor" (handelend individu) een keuze
doet ten aanzien van het object waarmee hij wordt gecon-
fronteerd: "they are the points of interpenetration of the
structural characteristics of the social system into the
role  expectation  of  the  individual  actor.  In  this way
pattern-variabels become the immediate determinants of

social behaviour" (Hoogvelt 1976: 54).
Van een modern individu bijvoorbeeld zal het gedrag worden
bepaald door affectieve neutraliteit, specificiteit, zelf-
oriontatie, universalisme en performance. In een meer tra-
ditionele samenleving daarentegen zou het gedrag van het
individu worden bepaald door affectiviteit, algemeenheid,
oridntatie op de collectiviteit, particularisme en quality
(Adriaansens 1976:101).
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In Parsons patroon-variabelen herkennen we de dichotomie
die besloten ligt in de tegenstelling tussen traditioneel
en modern. Ook hier houdt modernisering in de overgang van
een  op  traditionele  oridntaties  gebaseerde  samenleving
naar een maatschappij gebaseerd op moderne principes van
sociale organisatie (Leys in Alavi c.s.  1982:  333). Hoe
verloopt nu dit moderniseringsproces? Smelser (1968) heeft
voortbouwend op de ideeiin van Parsons in zijn Essays in
Sociological Explanation een algemene theorie van sociale
verandering gepresenteerd. Hij  onderscheidt  een  aantal
ideaal-typische ontwikkelingen met behulp waarvan de

structurele veranderingen die samengaan met modernisering
kunnen  worden  beschreven.  Modernisering  is  volgens  hem
gekenmerkt door differentiatie en (re)integratie.
Differentiatie heeft betrekking op de vorming van meer
gespecialiseerde en autonome eenheden binnen de religie,
de  familie,  de sociale stratificatie en het overheids-
bestuur. (Re-)integratie  verwijst  naar  de  toename  van
mechanismen voor het co6rdineren en versterken van de

interactie tussen individuen van wie de belangen steeds
meer  uiteen  gaan lopen. Deze  (her)integratie  is  nood-

zakelijk om de orde en rustverstoring (anomie) te kunnen
opvangen die ontstaan door ontevredenheid als gevolg van
"breukvlakken" of discontinuiteiten in het proces van

modernisering.

Centraal in het moderniseringsproces is de relatie tussen
differentiatie en reYntegratie. Volgens Smelser: "develop-
ment proceeds as a contrapunctal  interplay between dif-
ferentiation  (which  is  devisive of established society)
and integration (which unites differentiated structures on
a new basis)" (Smelser 1968: 138).
Het differentiatieproces plaatst de samenleving voor

(her)integratie-problemen die kunnen worden opgelost door
het credren van nieuwe  instituten en organisaties zoals
vakbonden, coaperaties en politieke partijen. Deze
"integratie"  instellingen  zijn nog  instabiel hetgeen de
noodzaak  versterkt  voor herintegratie in  perioden  van
snelle  onregelmatige  en  discontinue  processen  van  dif-
ferentiatie. De onrust in de samenleving is veelal het ge-
volg van het niet gelijktijdig verlopen van het differen-
tiatie-  en het herintegratieproces.
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Specialisatie  veroorzaakt  een  conflict  tussen  enerzijds
nieuwe activiteiten en normen en anderzijds oude traditio-
nele opvattingen. Hoe sneller het verloop van het proces
van modernisering des te ernstiger de ontstane breuk tus-
sen oud en nieuw. Modernisering impliceert volgens Smelser
(1968) een driezijdige krachtmeting tussen traditie, dif-
ferentiatie en Cher)integratie met alle consequenties van
dien voor groepsconflicten.

Een vergelijkbaar accent op differentiatie als bij Smelser
vinden we bij Samuel Huntington (1966). Huntington heeft
echter meer aandacht voor politieke modernisering.  Poli-
tieke modernisering wordt volgens hem gekenmerkt door drie
processen (Huntington 1966: 378 e.v.). Ten eerste door het
ontstaan  van  66n  wereldlijk nationaal  politiek machts-
centrum ter vervanging van de vele op traditie, religie,
familie en etnische afkomst gebaseerde machtsgroeperingen.
In de tweede plaats door de vorming van nieuwe instituties
(juridisch, militair, bestuurlijk  en  wetenschappelijk),
geleid door een bestuurshi6rarchie, gebaseerd OP
"achievement" in plaats van "ascription". En in de derde
plaats  door de groei  van politieke participatie en een
daarmee gepaard gaande ontwikkeling van politieke partijen
en belangengroepen.
Zowel bij Smelser als bij Huntington betekent modernise-
ring de vorming van nieuwe instituties en structuren waar-
aan het individu zich zal moeten aanpassen. In en door het
moderniseringsproces  worden  sociale  rollen  zodanig  ge-
transformeerd dat zij meer gaan beantwoorden aan "moderne"
eisen van universalisme, specificiteit en "achievement"
(Portes 1976: 63).

Brookfield (1975:  77) wijst erop dat de ideein waarop de
theorie6n over modernisering stoelen, zijn gekenmerkt door

een dualistische visie op verandering. Traditioneel en mo-
dern worden gezien als aan elkaar tegengestelde krachten.
Modernisering gaat dan per definitie ten koste van het
traditionele. "Dichotoom denken" vormt volgens hem  de

basis van de moderniseringstheorie. Portes (1976: 65) ver-
wijt de structureel-functionalisten de zeer abstracte for-
mulering  van  hun  theorie6n, hun impliciete  vooronder-
stelling dat modernisering een geleidelijk verlopend en
onomkeerbaar sociaal proces is. Zij zouden ook het belang
van externe factoren onderschatten.
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Met  de  bewering  van Smelser (1968) dat  modernisering

"proceeds through the counterpoint of differentiation and
integration" kunnen we volgens Portes slecht uit de voe-
ten. Zo'n abstracte uitspraak valt immers moeilijk te ope-
rationaliseren. Ontwikkeling is geen geleidelijk en auto-
matisch verlopend proces zoals in deze denkrichting gesug-
gereerd wordt maar de resultante van een doelgerichte en
veelal drastische verandering van bestaande sociale

trends. Smelser legt overigens wel veel nadruk op het ont-
regelingsproces. De kritiek van Portes is daarom enigszins
overtrokken.

2.3 De individualistische theorie

In de individualistische of sociaal-psychologische theorie
over modernisering wordt het accent gelegd op houdingen en
waarden van individuen in de samenleving. De belangrijkste
theoreticus van deze richting is David McClelland die zich
in The Achieving Society (1961) afvraagt hoe het komt dat
sommige gemeenschappen grote economische bloei kennen en
andere samenlevingen juist weinig of helemaal geen.
Als belangrijkste verklaring ziet hij de aanwezigheid van
needachievement, dat is een drang tot het leveren van uit-
zonderlijke prestaties bij individuen uit de meer geavan-
ceerde  gemeenschappen.  De  individuele  eigenschappen  van
personen met een hoog needachievement vormen volgens
McClelland de drijvende en stuwende kracht voor modernise-
ring.
Modernisering is afhankelijk van "vigorous activities of a
number of  individuals  who  behave  in  an  entrepeneurial
fash i on". De impuls hiertoe wordt geleverd  door  een
"mental virus" (McClelland  1966:  29),  dat  is een bepaalde
denkwijze  die  leidt  tot  buitengewoon  energiek  gedrag.
McClelland noemt dit mentaal virus de "need for
achievement" of kortweg n Ach. Individuen die hiermee zijn
"besmet" zouden geneigd zijn alles beter te willen doen
dan voorheen:  efficiinter, sneller, met minder inzet van
arbeid, met een beter resultaat. Er bleek uit Mcalellands
onderzoek een relatie tussen enerzijds de aanwezigheid van
een  hoge  n  Ach  (blijkens  inhoudsanalyse  van  populaire
literatuur en schoolboeken) en anderzijds economische ont-
wikkeling.



18

McClelland wijst er overigens op dat de impuls tot moder-
nisering  twee pijlers heeft:  een  individuele deugd be-
lichaamt in de n Ach en een algemeen sociale, namelijk be-
langstelling voor het welzijn van anderen.  Zijn theorie
impliceert dat een hoge n Ach of inplanting daarvan in een
gemeenschap automatisch leidt tot economische ontwikkeling.
Ook Inkeles en Smith (1974) benaderen modernisering vanuit
een  individualistisch-psychologische  invalshoek.  Een mo-
derne staat, moderne  instituties en een modern arbeids-
bestel vragen om individuen die voldoen aan bepaalde ei-
sen. Tot deze eisen behoren grotere bereidheid tot mobili-

teit, het accepteren van veranderingen in de eigen levens-
wijze, bestand zijn tegen het onpersoonlijke en het af-
standelijke van complexe organisaties en kunnen omgaan met

collega's in zulke organisaties die een verschillende ach-
tergrond hebben. Het individu moet in feite een innovator
zijn (Inkeles/Smith 1974:  4). Hij wordt echter niet als
modern  individu geboren maar door omstandigheden en er-
varingen modern gemaakt: "we believe that employment   in
complex,  rationalized,  technocratic and bureaucratic or-
ganisations has particular capabilities to change men so
that they move from the more traditional to the more mo-
dern pole  in their attitudes, values and behavior"

(Inkeles/Smith 1974: 6). Inkeles en Smith stellen zich als
taak het proces te analyseren waardoor een traditioneel
ingesteld individu zich ontwikkelt tot een moderne per-
soonlijkheid. Centraal in hun analyse is het concept van
de   "modern   man".   Wat    i s   nu een "modern   man"? Een "modern
man" is voor alles een individu dat zijn dagelijks leven
doorbrengt  in een moderne omgeving en meer in het bij-
zonder in een volgens Inkeles en Smith (1974) bij uitstek
moderne instelling als een industrieel bedrijf of fabriek.
Moderne  individuele  kenmerken  zijn dus  die  karakteris-
tieken die vereist zijn om in zo'n omgeving te kunnen
functioneren en meer in het bijzonder die kwaliteiten die
nodig zijn om een bedrijf  of  fabriek te besturen

(Inkeles/Smith: 18). Een fabriek is volgens hen niet cul-
tuurgebonden: "a factory as an institution has no natio-
nality:  it is not English or French, or Dutch, or,  for
that matter, European". Industriole bedrijven vormen niet-
temin 6dn van de essentidle instellingen in de moderni-

sering.
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k signalement van de "modern man" wordt bij Inkeles en
mith een lijst van kwaliteiten en vereisten om te kunnen
aven en functioneren in een modern bedrijf. Zij zien als
idern "those personal qualities which are likely to be
iculcated by participation in large-scale modern produc-
ive  enterprises  such  as the factory,  and perhaps more
itical, which may be required of the workers and the
.aff if the factory is to operate efficiently and effec-
tvely" (Inkeles/Smith 1974: 19). Op grond van hun analyse
in het bedrijf als instelling komen zij tot de volgende
jor de "modern man" kenmerkende trekken (Inkeles/Smith
)74: 19 e.v.):

-   open staan voor nieuwe ervaringen
-   bereidheid sociale veranderingen te accepteren
-   geneigdheid tot meningsvorming over zaken dichtbij en

veraf
-   gerichtheid op de toekomst
-   geloof in menselijke daadkracht
-  oriantatie op "lange termijn"-planning
-   vertrouwen in en voorspelbaarheid van mens en omgeving
-   waardering voor  technische  vaardigheden  en  voorkeur

voor beloning op basis van kennis en prestatie (dis-
tributive justice)

-   belangstelling voor  formeel  onderwijs  en  (beroeps)-
opleiding

-   respect voor de waardigheid van anderen (vooral zwak-
keren in de samenleving)

-   inzicht in het proces van produktie
De impliciete vooronderstelling is dat een meer traditio-
neel ingesteld mens minder of zelfs het tegenovergestelde
van deze trekken zal vertonen.
Zowel bij Mcclelland als bij Inkeles en Smith is het bezit
van moderne attituden en waarden een voorwaarde voor so-
ciale,  politieke  en  economische modernisering.  Moderni-
sering wordt gekoppeld aan het individu en niet afhanke-
lijk gesteld van instellingen, instituties en structuren.
Meer van de eigenschappen van de "modern man" en grotere
achievement motivation zouden automatisch leiden tot

structurele veranderingen in een samenleving.
Het voorgaande leert dat het bij de auteurs van de psycho-
logisch georiinteerde school over modernisering niet gaat
om de vraag wat men onder modernisering moet verstaan maar
meer over de vraag naar de voorwaarden voor en omstandig-
heden waaronder modernisering kan plaatsvinden.
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Men is op zoek naar de oorzaken van modernisering of al-
thans naar processen die de modernisering schragen.
Kritiek  op  de  opvattingen  die  aan deze  ori6ntatie  ten
grondslag liggen is gegeven door Portes (1976: 70). Hij is
van oordeel dat de theoretische opvattingen van  de
sociaal-psychologisch georidnteerde theoretici over moder-
nisering op een vorm van introspectie berusten: "theorists
of this persuasion vie with each other in developing even
more elaborate descriptions of what modern man is like".
Daarbij wordt volgens hem eenzelfde eigenschap soms door
verschillende auteurs bij verschillende ideaaltypen onder-
gebracht. Gusfield (1967: 351 e.v.) constateert dat er
ideaaltypische dichotomiedn van de "traditional" en de
"modern man" worden geconstrueerd, "by extrapolation
through attributing to the former the reverse of characte-
ristics assigned to the latter". Volgens deze auteurs valt
er geen eenstemmigheid of consistentie waar te nemen in de
toewijzing van eigenschappen aan de "traditional" of de
"modern  man".
Economisch geori6nteerde critici (Weiner 1966: 10) van de
sociaalpsychologische theorie over modernisering wijzen er
op dat ontwikkeling ook wel voorkomt in een omgeving zon-
der individuen die gezegend zijn met de "achievement"-
waarden die gunstig zouden zijn voor de ontwikkeling en
uitoefening van het ondernemerschap.  Volgens hen is het
institutionele kader verantwoordelijk voor modernisering,
door het  bieden  van  kansen  en prikkels (incentives).
Modernisering  zou  volgens  deze  economisch  georiinteerde
kritiek kunnen worden bevorderd "not by a frontal attack
upon values, but by a frontal attack upon institutions and
structures that reduce incentives and opportunities"
(Weiner  1966:  12) . De structuren die economische prikkels
genereren dienen te worden versterkt.
Portes (1976: 72 e.v.) vat de kritiek op de sociaalpsycho-
logische moderniseringstheorie samen in drie punten:
-  verwaarlozing van  de  structurele  beperkingen waaraan

elk individu is onderworpen;  individuele activiteiten
worden immers in belangrijke mate bepaald door externe
factoren;

-  oridntatie op consumptieve waarden:  een moderne men-
taliteit betekent veelal gerichtheid op consumptie van
een niveau dat veel arme landen zich niet kunnen per-
mitteren; de praktijk in ontwikkelingslanden zou juist
vragen om consumptiebeperking;
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-  fundering op een historische fictie: de kenmerken van
een  traditionele  samenleving  zijn  impliciet  afgeleid
uit en vormen als het ware de logische tegenstelling
van de "moderne" samenleving. Traditionele samen-
levingen met zulke kenmerken komen in de werkelijkheid
niet  voor.  De  in de  toekomst geprojecteerde moderne
samenlevingen evenmin; het proces dat door de nu modern
geheten landen is doorlopen zal zich niet herhalen. Het
doel van een moderniseringstheorie "cannot be to des-
cribe the passage from a society that is not really
known to one that is not going to exist" (DosSantos
gec. in Portes 1976: 74).

2.4 De afhankelijkheidstheorie

De afhankelijkheidstheorie die in de tweede helft van de
jaren zestig is opgekomen geeft een andere kijk op moder-
nisering en vraagt meer in het bijzonder de aandacht voor
de  factoren  die  de modernisering  van  de  ontwikkelings-
landen belemmeren. Ontwikkeling en onderontwikkeling wor-
den  door  afhankelijkheidstheoretici  niet  beschouwd  als
verschillende fasen in de geschiedenis van een bepaalde
samenleving maar opgevat als twee zijden van dezelfde me-daille: "Underdevelopment is not a backward state prior to
capitalism but a variant of the latter and a necessary
consequence  of its evolution" (Portes  1976:  74) . De afhan-
kelijkheidstheorie is een reactie op de hiervoor besproken
duale of dichotome theorielin waarin modernisering wordt
opgevat als een proces van overgang van de ene traditio-
nele pool van een dichotomie naar de meer moderne. Daarbij
wordt geen rekening gehouden met externe factoren dat wil
zeggen  met  bestaande  economische  omstandigheden,  boven-
nationale factoren die de ontwikkeling op eigen kracht
kunnen beperken of zelfs onmogelijk maken.
Een  belangrijke  theoreticus  van  de  afhankelijkheid  of
dependenciatheorie is Andrd Gunder Frank die zijn opvat-
tingen formuleert vanuit zijn onderzoek en ervaring met de
ontwikkelingsproblematiek  in  een  aantal  Zuidamerikaanse
landen.
Frank (1969) stelt dat de snelle economische expansie van
het westen slechts kon worden gerealiseerd dankzij de af-
roming van het economisch surplus van de ontwikkelings-
landen waardoor hun rol tot die van leverancier van goed-
kope grondstoffen beperkt is.
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Ontwikkeling en onderontwikkeling hansen met elkaar samen;
ze vormen als het ware schering en inslag van de kapita-
listische, wereldeconomische orde.  De ontwikkelde landen
vormen het centrum binnen deze ordening.  Zij worden om-
ringd door een groot aantal ontwikkelingslanden die als
het ware de afhankelijke satelieten vormen in de periferie
van het mondiaal economisch bestel. De afhankelijkheids-
theorie wil nu vanuit de structuur en het functioneren van
de wereldeconomie de ontwikkeling van de afhankelijke eco-
nomieon afleiden (Vellinga 1979: 107).

2.5 Modernisering: structuur, attitude of onderschikking?

De drie hiervoor weergegeven hoofdtypen van theorieEn over
modernisering verschillen van elkaar in optiek. Daardoor
is het antwoord op de vraag naar de voornaamste oorzaken
en  belemmeringen  voor modernisering  bij  alle  drie ver-
schillend. In de structureelfunctionalistisch georiin-
teerde  theorie  wordt  gekeken  naar  structurele  determi-
nanten van en belemmeringen voor ontwikkeling. De aandacht
wordt  daarbij  gericht  op differentiatie- en  integratie-
processen in de samenleving. Modernisering blijft uit waar
de voorwaarden voor deze processen ontbreken. Uit deze op-
vatting volgt de intensieve analyse door functionalisten
van de voorwaarden voor modernisering en de structurele
gevolgen van het moderniseringsproces.
In de individualistische of sociaal-psychologisch georidn
teerde theorieBn over modernisering worden nieuwe opvat-
tingen, denkwijzen en attituden geaccentueerd. Het indi-
vidu  vormt  volgens  deze  theorie de bron voor moderni-
sering.  Ontwikkeling treedt op daar waar individuen be-
schikken over de juiste  instelling of mentaliteit. Deze
theorie gaat uit van een visie op het bestaan van een
'modern man', begiftigd met de juiste creatieve gaven die
het moderniseringsproces stimuleren. Flexibiliteit, effi-
ci*ntie, ontvankelijkheid voor nieuwe idee6n en de bereid-
heid nieuwe methoden toe te passen, behoren tot de basis-
uitrusting  van  het moderne individu. Eigenschappen  en
waarden die hieraan tegengesteld zijn, vormen belemmerende
factoren voor ontwikkeling. Het aangrijpingspunt voor mo-
dernisering is, anders dan bij de functionalistische theo-
rie waarin structuren domineren, het individu.
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De instrumenten ter modernisering van de waarden en hou-
dingen zijn volgens Weiner (1966: 8): opleiding, communi-
catie,  ideologische factoren (met name het nationalisme),
charismatisch leiderschap en een gericht beleid van de
overheid.
In de afhankelijkheids- of dependencia-theorie6n staan

internationale mondiale economische verhoudingen centraal.
De  economische  groei  van  het  rijke  geindustrialiseerde
westen ging gepaard met verpaupering en daarmee een toe-
nemende afhankelijkheid van het niet geindustrialiseerde
deel van de wereld. Deze afhankelijkheid wordt ook weer-
spiegeld op het nationale niveau.  Immers ook binnen de
landen van de derde wereld ontstaan er sociaal-economisch
gezien twee categorieon burgers: een kleine rijke 'bour
geoisie'  die hand- en spandiensten verricht voor buiten-
landse belangengroepen en een omvangrijke massa.
De externe afhankelijkheid wordt zo geschraagd door de in-
terne onderschikking. Het optreden van multinationale on-
dernemingen versterkt de structuren van onderschikking en
vergroot  de  ongelijkheid binnen verschillende groepen
werknemers. De meest opvallende scheiding binnen het ar-
beidsbestel wordt die tussen werknemers in de door buiten-
landse ondernemingen beheerste sectoren en werknemers in
de meer traditionele inheemse sectoren.
Geen van de besproken theorieon biedt een volledige ver-
klaring voor een complex verschijnsel als modernisering.
We kunnen het met Vellinga (1979: 106) eens zijn dat de
moderniseringstheoriean  eigenlijk deeltheoriean zijn van
deelproblemen "die ten onrechte worden gegeneraliseerd tot
de diagnose van de situatie op basis waarvan de ontwikke-
lingsstrategie dient te worden bepaald".  Deze theorie6n
zijn  elk  afzonderlijk ontoereikend om modernisering  te
verklaren, maar geven gezamenlijk een goede (zij het mis-
schien geen uitputtende) inventarisatie van elementen die
bij het moderniseringsproces een rol spelen. We kunnen er
daarom van uit gaan dat de elementen uit de verschillende
theoriedn met elkaar in een complexe wisselwerking staan.
We willen daarom de belangrijkste ideelin uit de hiervoor
behandelde deeltheorie6n opvatten als elementen voor een
globaal analyseschema voor modernisering.
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Welke zijn nu de elementen uit de hiervoor besproken theo-
rie6n die kunnen worden gebruikt voor het ontwerpen van
een schema voor de analyse van ontstaan en ontwikkeling
van de vakbeweging en de arbeidsverhoudingen in Suriname?
Voor  de  onderhavige  studie  zijn  de volgende  elementen
bruikbaar:
-  uit de structureel functionalistische theorie de notie

van sociale differentiatie en integratie en de daar-
uitvolgende vorming van nieuwe instituties die dragers
worden van nieuwe functies;

-  uit de sociaal-psychologische theorie het element van
attitudeverandering; de houdingen van de actoren in het
systeem van arbeidsverhoudingen moeten  in  overeen-
stemming komen met de eisen van de modernisering;

-  uit de afhankelijkheids- of dependenciatheorie de notie
van een gesegmenteerd arbeidsbestel:  de kloof tussen
werknemers  bij  allochtone  meestal multinationale  be-
drijven en werknemers bij de meer traditionele inheemse
bedrijven.

Modernisering  is een op verandering gericht proces.  De
elementen uit de drie onderscheiden theoretische ori6n-
taties worden in deze studie opgevat als componenten van
het moderniseringsproces. Het veranderingsproces is daar-
mee gekenmerkt door:
-  differentiatie en integratie van het arbeidsbestel;
-  aanpassing van de waarden en houdingen van de actoren

aan de veranderingen in het arbeidsbestel;
-  segmentering van het arbeidsbestel.
Gebruik van deze elementen maakt het mogelijk aan de ana-
lyse van ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging en
van de arbeidsverhoudingen veel meer relidf te geven dan
mogelijk zou zijn geweest bij de toepassing van slechts
6dn van de hiervoor genoemde theoretische oriontaties.
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3.   DE VAKBEAEGING IN ()Nl'\VIKKEI.INGSI.ANDEX

3.1   Inleiding

Een wezenskenmerk van onderontwikkeling is de afwezigheid
van voldoende en effici6nte organisatorische structuren.
"Onderorganisatie"  is dus een kenmerk van de onderont-
wikkelde landen.  De organisatorische capaciteit van een
samenleving is daarom een belangrijke factor voor sociale
verandering  en  economische  ontwikkeling.  Vakorganisaties
in ontwikkelingslanden behoren tot de weinige instellingen
die sociale en economische veranderingen in een gunstige
richting kunnen sturen. De vakbeweging kan dus een belang-
rijk actiekader zijn voor de modernisering in ontwikke-
lingslanden. We willen daarom nagaan welke rol door diver-
se auteurs zoal wordt toegeschreven aan werknemersorgani-
saties in ontwikkelingslanden. Wij zullen de  volgende
ideeEn over de rol van de vakbeweging bespreken: de af-
hankelijke vakbeweging, het  dilemma  van  consumptie  en
kapitaalaccumulatie, de  toewijding  aan de industriali-
satie, de emancipatie van de werknemer, de politieke vak-
beweging,  de economische vakbeweging en de flexibele of
conflictregulerende vakbeweging. De eerste vier opvattin-
gen  geven eigenlijk weer wat de vakbeweging zou moeten
zijn,  terwijl de laatstgenoemde drie opvattingen preten-
deren vast te stellen wat de vakbeweging in de praktijk in
feite is.
We willen uit de beschrijving van deze idee6n enkele in-
zichten destilleren die kunnen worden gebruikt bij de ont-
wikkeling van het analyseschema voor deze studie.

3.2 De afhankelijke vakbeweging

Asoka Metha (1957:  16-23)  ontwikkelt  in  'the mediating

role of trade unions in underdeveloped countries' een aan-
tal provocerende idee6n over de bijdrage van vakbonden aan
het proces van economische ontwikkeling. Vakbonden in ont-
wikkelingslanden zullen volgens hem wat hun rol betreft
verschillen van hun tegenhangers  in de meer ontwikkelde
landen.
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Deze laatste zijn immers of aanhangsel van communistische
of socialistische partijen of het zijn economische belan-
genorganisaties die streven naar hogere lonen en bescher-
ming van de werknemers tegen de macht van de werkgevers.
Het  centrale  probleem  in  ontwikkelingslanden  is  echter
volgens Metha de economische ontwikkeling; de vakbeweging
zou volgens hem daarom moeten afzien van directe loonsver-
hogingen en daaraan verwante eisen terwille van de ontwik-
keling van de economie en bevordering van de industriali-
satie. Voor de vakorganisaties ziet hij in dat verband de
volgende taken:
-  participatie in de overheidsplanning, met name in het

wegnemen van de barridres voor het ontstaan van een
socialistisch georidnteerde samenleving en door in het
bijzonder de leden te wijzen op de implicaties van een
door de overheid geleide economie;

-  beperking van de consumptie door het in acht nemen van
zelfopgelegde loonbeperkingen en het stimuleren van het
sparen en aanzetten tot verhoging van de arbeidsproduk-
tiviteit;

-  bevordering van de politieke participatie van de leden
zonder actieve deelname van de vakorganisatie als col-
lectief aan de nationale politiek;

-  aanpassing van de werknemers aan de stedelijke en in-
dustridle omgeving (cushioning the urbanshock);

-  psychologische aanpassing van de werknemers aan het wo-
nen en werken in een stedelijke omgeving.

Hoewel het model van Metha nogal eenzijdig is vanwege de
sterke nadruk op de onderschikking van de vakbeweging aan
de overheid,  is het naar onze mening een goed voorbeeld
van wat  in de wetenschappelijke discussie de  'afhanke-
lijke' vakbeweging wordt genoemd. Hij bevindt zich in het
kamp van de onderzoekers die menen dat onafhankelijke vak-
organisaties  in ontwikkelingslanden een onverantwoorde
luxe vormen (De Schweinitz 1964). In de onderontwikkelde
landen moet volgens hem de nadruk worden gelegd op inves-
teren  (niet op consumeren) en op sociale,  politieke en
psychologische aanpassing van de werknemers aan de eisen
van de economische ontwikkeling.
Zoals voor veel radicale opvattingen geldt. is de oplos-
sing die Metha aandraagt onbruikbaar en als middel voor
het constructief inzetten van de vakbeweging misschien er-
ger   dan de kwaal.   Het is immers de vraag of vakorganisa-
ties gedurende langere tijd genoegen zullen nemen met een
hun door de overheid toegewezen ondergeschikte positie.
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De rol die Metha de vakorganisaties in het ontwikkelings-
proces Wil laten  vervullen,  is economisch niet zonder

betekenis maar voor de beleving van de individuele leden
weinig spectaculair. Immers 'Unions involvement in the ad-
ministration of such consumptionist functions as social
security, housing, medical facility, vacation and recrea-
tion (volgens Metha de voornaamste taken van de vakbewe-
ging)   is no substitute for  gaining wage advantages'
(Fisher 1963: 104).

3.3 Consumptie en/of kapitaal-accumulatie

Een tweede opvatting over de rol van vakorganisaties in
ontwikkelingslanden  vinden wij  bij  Fisher  (1963)  en de
Schweinitz (1964).  In de 'take-off'-fase van de economi-
sche ontwikkeling kunnen er - zo betoogt Fisher -

conflicten ontstaan over de verdeling van het  inkomen.
Deze conflicten kunnen zelfs explosief worden wanneer de
gestegen consumptieve aspiraties van de werknemers worden
gefrustreerd. Het beleid van de overheid jegens de vakbe-
weging kan men zich - in de visie van Fisher - langs een
continuUm denken: aan de ene pool een beleid van 'permis-
sive control', d.w.z. tolerante beheersing van de vakor-
ganisatie en aan de andere pool een beleid gekenmerkt door
algehele of 'totalitaire beheersing of onderschikking' van
de werknemersorganisatie. Sommige schrijvers waaronder De
Schweinitz  (1964:  711) menen dat de regeringen in ont-
wikkelingslanden eerder een straf 'totalitair' beleid zul-
len voeren jegens de vakorganisaties om te voorkomen dat
de  ontwikkelingsinspanningen  in gevaar worden gebracht
door protesten, acties en looneisen van de werknemers. Het
protest van de werknemersorganisatie dient volgens deze
redenering tot zwijgen te worden gebracht ten gunste van
vergroting van de betrokkenheid van de werknemers bij het
industriale bestel.
Er dienen immers nu offers te worden gebracht ter wille
van groei in de toekomst. Anders geformuleerd: snelle eco-
nomische ontwikkeling verdraagt zich niet met 'vrije' en
machtige economisch georidnteerde vakorganisaties. De vak-
bonden worden er toe  gedwongen een  'productionistische'
rol te vervullen in plaats van een 'consumptieve' (streven
naar hogere lonen en een betere inkomensverdeling).



28

Volgens deze opvatting komt het beleid van de overheid op
gespannen voet te staan met het streven van de vakbeweging
en met de eisen van een vrije democratische samenleving.
De overheden in ontwikkelingslanden staan volgens deze op-
vatting voor een zeer moeilijke opgave: het toestaan van
redelijk effectief en vrij functionerende vakorganisaties
en daarbij het uitstellen of vertragen van de economische
groei, of het beperken van de democratie in het belang van
een  versnelde economische ontwikkeling.  Fisher wijst de
weg  om te komen uit  dit dilemma van consumptie versus
kapitaalaccumulatie. Hij meent dat (Fisher 1963: 105/106)
de keuze tussen consumeren en investeren zich alleen voor-
doet in de beginfase van de industrialisatie (aan het be-
gin van wat door Rostow de 'take-off' fase is genoemd); de
investeringen hebben dan nog niet de omvang bereikt (12 &
20%  van  het  B.N.P.)  die  nodig  is  voor  'self-sustained
growth'. Bij het bereiken van voldoende groei zou geen be-
perking van consumptie meer nodig zijn, maar kan zelfs een
voorzichtige toename aanvaardbaar zijn. Daar komt nog bij
dat hogere lonen stimulerend kunnen werken op de produk-
tiviteit en ook de marginale spaarquote kunnen vergroten.
De ernst van het probleem, zo kan men uit Fisher's diag-
nose concluderen, is maar betrekkelijk. Voorzover het ge-
schetste dilemma zich voordoet, is dit op relatief beperk-
te schaal en in de meeste gevallen slechts van korte duur.
Hij meent dat de negatieve invloed van de vakbeweging op
de accumulatie van kapitaal voor investeringen door een
aantal factoren sterk wordt gemitigeerd.
In de eerste plaats door de geringe macht van de vakbonden

om economische pressie uit te oefenen op de werkgevers; de
bonden nemen hun toevlucht tot stimulering van gunstige
wetgeving en politieke beinvloeding van het beleid van de
overheid met betrekking tot arbeidsvraagstukken. De meeste
van deze wettelijke maatregelen vormen geen belemmering
voor kapitaalvorming en kunnen zelfs de arbeidsproductivi-
teit ten goede komen.
Ten tweede door de geringe negatieve invloed van de vak-
bonden op sparen en accumulatie van kapitaal, uitgaande
van de loonstijgingen; het aantal werknemers in sectoren
waar vakorganisaties opereren is n.1. relatief klein.
In de derde plaats moeten de meeste loonsverhogingen wor-
den gezien als  inflatiecorrectie;  de werknemers krijgen
compensatie achteraf voor de (sterk) gestegen prijzen.
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Ten vierde door het streven van de vakbond om achteruit-
gang van het werknemersaandeel in het nationaal inkomen te
voorkomen, zonder daarbij het algemeen loonniveau te ver-
hogen.
Tenslotte door het streven van de vakbeweging ook loons-
verhogingen te verwerven voor  'achterblijvende sectoren'
in de economie; daardoor zijn werkgevers binnen die sec-
toren genoodzaakt hun produktiemethoden te moderniseren.
Vakbondseisen en activiteiten werken ook niet per se con-
sumptieverhogend. Men kan hierbij denken aan acties voor
verbetering van de arbeidsomstandigheden die zich zelf te-
rug betalen in de vorm van produktiviteitsstijging. Vak-
bondsactiviteiten zouden zelfs het sparen kunnen stimu-
leren. Fisher noemt de volgende mogelijkheden:  partici-
patie van de vakbeweging in bedrijven en ondernemingen en
participatie  in consumptie-, produktie-, krediet- en

woningbouwcoilperaties. Dergelijke  activiteiten  van  vak-
bonden behoeven dus niet per definitie de accumulatie van
kapitaal te belemmeren.
Ook het loonbeleid van de vakorganisaties hoeft niet scha-
delijk te zijn voor de accumulatie van kapitaal. Vakbonden
hoeven daarom niet vanwege hun streven naar hogere lonen
te worden verboden of onderdrukt (Fisher 1963: 109).
Er  is eerder sprake van een schijnprobleem dat te veel
aandacht heeft gekregen vanwege het feit, dat gedurende
lange tijd tekort aan kapitaal volgens gangbare economi-
sche opvattingen werd beschouwd als de voornaamste belem-
mering voor economische ontwikkeling. Economische ontwik-
keling hangt echter af van een optimale combinatie van
kapitaalinvesteringen en de kwaliteiten,  capaciteiten en
de motivatie van de mensen.
Kort gezegd: economische ontwikkeling kan niet plaats vin-
den zonder een gunstig sociaal en politiek klimaat.  De
economische betekenis van de vakbeweging moet men dan ook
volgens Fisher (1963) in die richting zoeken. De positieve
bijdrage van de vakbeweging aan de economische ontwikke-
ling kan worden gevonden in regulering van en hulp bij de
recrutering  van werknemers,  disciplinering.  training  en
scholing van werknemers, opleiding van kader en ontwikke-
ling van management-kwaliteiten bij lokale leiders.
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Een nog grotere betekenis kent hij toe aan de vakbeweging
als politieke macht. Bij afwezigheid van een omvangrijke
en politiek onafhankelijke middenklasse in de meeste ont-
wikkelingslanden wordt dit politiek vacuum door de vak-
beweging  opgevuld.  Vakorganisaties  krijgen  daardoor een
politieke macht en betekenis die ver uitgaat boven hun
numerieke en organisatorische sterkte. "...  labor symbo-
lizes economic progress,  reform and occasionally revolu-
tion"  (Fisher 1963:  111) .
De politieke macht (van de vakbond) wordt in veel ontwik-
kelingslanden uitgeoefend  in samenwerking met een veelal
progressieve,  hervormingsgezinde  of zelfs  revolutionaire
politieke partij. De betreffende politieke partij moet aan
een belangrijke voorwaarde voldoen: hoop geven op reali-
satie van de economische, sociale en politieke aspiraties
van de werknemers (Fisher 1963: 111; 112).

3.4 Toewijding aan de industrialisatie

Volgens Kerr c.s. (1966) - en dat is de derde opvatting -
heeft het industrialisatieproces een 'eigen logica' en een
niet te stuiten ontwikkelingsgang. Deze 'logica van de in-
dustrialisatie' ZOU leiden tot convergentie  van  alle
modellen van arbeidsverhoudingen tot 66n universeel sys-
teem. Het onderzoek van Kerr c.s. leert dat de ontwikke-
lingslanden tegelijk met de introductie van nieuwe techno-
logiedn ook de westerse arbeidsorganisatie en het moderne
personeelsbeleid overnemen.
De arbeidsomstandigheden gaan daarom steeds meer gelijke-
nis  vertonen met die  in  de  geindustrialiseerde  landen,
niet in de laatste plaats door de invoering in de ont-
wikkelingslanden van de normen van de International Labor
Organization.
De werknemers zouden zich aanvankelijk verzetten tegen de
industrialisatie en de gevolgen daarvan. Het werknemers-
protest is echter gaandeweg afgenomen omdat de voordelen
voor de individuele werknemers groter bleken te zijn dan
de nadelen. Daarnaast werden de negatieve effecten van het

industrialisatieproces steeds minder en raakt een aantal
alternatieven voor werknemers om zich te weren achterhaald.
Een essentieel punt bij deze auteurs is de aanname dat het
industrialisatieproces  plaatsvindt onder leiding van een
'elite'.
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Zij onderscheiden ideaal-typisch vijf hoofdtypen van

eliten die dit proces initidren: dynastieke leiders, bur-
gerlijke leiders, revolutionaire leiders, koloniale
bewindvoerders en nationalistische leiders. Onder elk van
deze typen eliten zouden specifieke systemen van arbeids-
verhoudingen ontstaan met daarbij horende werknemers-
organisaties met hun specifieke kenmerken en functies.
Van belang voor de reacties van de georganiseerde werk-
nemers op de industrialisatie achten zij de ontwikkeling
van de politieke denkrichting.  Daarin wordt namelijk de
rol vastgelegd van de werknemers en de relatie tussen de
werknemers  en  de samenleving. Deze ideologieon  kunnen
varieren van orthodox-marxistisch tot sociaal-
democratisch. Voor de nieuwe ontwikkelinglanden geldt dat
de werknemersorganisaties doortrokken zijn van nationalis-
tische denkbeelden (Kerr c.s. 1966: 261).
De werknemersorganisaties worden vooral  in de beginfase
van de economische ontwikkeling geplaatst voor een aantal
moeilijke opgaven zoals bijvoorbeeld het streven naar ho-
gere lonen of het bevorderen van kapitaalaccumulatie
(vergelijk de opvattingen van Metha en De Schweinitz in
paragraaf 3.2), toepassing van het stakingswapen of bevor-
deren van de produktie, de behandeling van grieven of dis-
ciplinering van de werknemers, handhaving van de eigen on-
afhankelijkheid en het eigen prestige of dienstbaar zijn
aan het beleid van de overheid.
De reacties op het protest van de werknemers verschillen
al naar gelang de elite die de leiding heeft van het in-
dustrialisatieproces. De  elite wordt  gesteld voor  fun-
damentele keuzeproblemen ten aanzien van de te volgen ge-
dragslijn. Een belangrijke vraag voor deze elite is nu of
de vakorganisaties een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de omvorming van de gemeenschap en het arbeidspoten-
tieel en of de werknemersorganisaties kunnen worden ge-
bruikt om de produktie te verbeteren.
Het karakter van het werknemersprotest verandert tijdens
het industrialisatieproces. Dit protest krijgt nu een ei-
gen  vorm  afhankelijk  van  de  gedragslijn  die de  elite
volgt. Nationalistische leiders bijvoorbeeld verafschuwen
het conflict omdat zij daarin een verstoring zien van hun
'droom van onafhankelijkheid'.  Conflicten zouden de uit-
voering van de economische plannen en de opvoering van de
produktiviteit belemmeren  (Kerr c.s.  1966:  271). Ook de
rol van de werknemersorganisatie verschilt al naar gelang
het karakter van het eliteregime.
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Zo  zal bijvoorbeeld onder de nationalistische elite de
vakbeweging worden gesteld voor een moeilijke keus: econo-
mische ontwikkeling nastreven of prioriteit geven aan kor-
te termijn belangen van de werknemers.
De algemene conclusie die men uit het werk van Kerr c.s.
kan destilleren is dat werknemers beslist niet revolutio-
nair zijn. Het werknemersprotest zou zelfs afnemen naar-
mate het industrialisatieproces vordert. Werknemers voelen
er zich kennelijk zeer wel bij. De bijdrage van de werk-
nemers aan het totstandbrengen van de condities voor mo-
dernisering achten zij zeer gering. De integratie van de
werknemers binnen het systeem verloopt volgens hen zonder
noemenswaardige problemen.
Op de ideein van deze onderzoekers is kritiek gekomen. Zo
heeft Cochrane (1976: 282) er op gewezen dat het postulaat
van de eliten die een gehele samenleving zouden willen en
kunnen industrialiseren niet aannemelijk is gemaakt. Ook
verwijt hij hun het gebruik van typologielin en taxonomie*n
die niet empirisch kunnen worden getoetst. Kassalow (1976:
299) wijst op de geringe toepasbaarheid van zo'n "homoge-
nizing framework" op problemen van ontwikkelingslanden. In
deze landen is volgens hem de rol van de overheid over-
heersend en niet die van elites. Kerr c.s. besteden even-
min afzonderlijke aandacht aan multinationals die juist in
ontwikkelingslanden een prominente positie innemen.

3.5 Emancipatie: van arbeider tot burger

Vakorganisaties - de  vierde  opvatting - hebben zoals Van
de Vall (1963: 63) opmerkt van hun eerste bestaan af ook
taken vervuld die liggen buiten het eigenlijke vakbonds-
terrein.  Een van die taken - en dat  is ook de belang-
rijkste - is de emancipatie van de arbeiders tot burger.
Ook Bergmann c.s.  (1975:  16) zien de emancipatie van de
werknemer als een belangrijke taak voor de vakbeweging.
Child c.s. (1973:71) spreken in dit verband van "agents of
social change". Emancipatie wordt door deze auteurs opge-
vat als het realiseren van grotere mondigheid van en een
gelijkberechtigde positie voor de werknemers als groep.
De emancipatie van de werknemers tot volwaardige burgers
is  in de westerse landen via een drietal door Marshall
(1965:78) onderscheiden stadia verlopen.
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In de eerste plaats de totstandkoming van de individuele
vrijheidsrechten in de achttiende eeuw waarmee het civiele
burgerschap werd gerealiseerd. Daarna volgde de invoering
van het kiesrecht en de vestiging van het parlementair
stelsel in de 19e eeuw waarmee het politieke burgerschap
tot stand kwam. En tenslotte het sociale burgerschap dat
zijn beslag kreeg met de totstandkoming van een aantal
sociale rechten zoals het recht op onderwijs, aanspraak op
sociale voorzieningen en garanties voor welvaart en wel-
zijn. Deze laatste zijn verworvenheden van de 20e eeuw.
Werknemers in de ontwikkelingslanden verwerven zich echter
in een kortere tijd en in sneller tempo het totale pakket
van de genoemde moderne vrijheden, rechten en voor-

zieningen. Slechts door de economische mogelijkheden wor-
den grenzen gesteld aan de snelle uitbouw van het sociaal
burgerschap. Vakorganisaties in ontwikkelingslanden hebben
daardoor als 'up-lifter' een ruimere taak dan de bonden in
de geindustrialiseerde landen: het begeleiden van de so-
ciale en politieke ontwikkeling en het tegelijkertijd be-
vorderen van de burgerschapsbehoeften en rechten van de
werknemers.

3.6 De politieke vakbeweging

De vijfde opvatting over de aard van de vakbeweging die
wij  kort bespreken  is afkomstig van Millen  (1963).  Hij
meent dat vakorganisaties  in ontwikkelingslanden primair
een  politiek  karakter  hebben.  De  politieke  vakbeweging
wordt volgens hem gekenmerkt door een directe betrokken-
heid van vakbondsleiders bij de actuele politiek en door
ruim gedefinieerde doeleinden die gericht zijn op het rea-
liseren van sociale veranderingen in de samenleving. Vak-
organisaties ondersteunen doeleinden die liggen buiten de
directe  arbeidsverhoudingen door middel van massale ac-
ties, stakingen en demonstraties. De vakbondsleiders heb-
ben een gelijk gerichte ideologie terwijl de bonden geken
merkt   zijn door "movementi sm":    dat wil zeggen de vorming
van coalities met andere massa politieke bewegingen die
macht willen in de samenleving. Vakorganisaties vertonen
naar zijn mening overeenkomst met politieke partijen en
pretenderen de totale beroepsbevolking te vertegen-
woordigen en niet uitsluitend de eigen leden.
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Hoewel Millen oog heeft voor de economische facetten van
het  vakbondswerk maakt hij  een nadrukkelijk onderscheid
tussen enerzijds vakorganisaties met primair een economi-
sche oridntatie waaraan politieke activiteiten onder-

geschikt zijn en anderzijds vakorganisaties met een poli-
tieke ori6ntatie waarvan de economische rol secundair moet
worden geacht. Hij  meent  dat  de  overwegend  politieke
ori6ntatie voor vakorganisaties  in  ontwikkelingslanden
kenmerkend is (Millen 1963: 8).
Ook andere schrijvers over vakorganisaties in ontwikke-
lingslanden, waartoe Walter Galenson kan worden gerekend,
achten de politieke ori6ntatie van de vakbeweging onont-
koombaar, eenvoudig omdat de voorwaarden voor een andere
keus - bv. business unionism - in ontwikkelingslanden ont-
breken.

Deze voorwaarden zijn (Galenson 1965: 9): een hoog gemid-
deld inkomen dat een aanvaardbaar minimum welvaartsnivo
garandeert,  een  redelijk nivo van duurzame werkgelegen-
heid. (langere perioden van grote werkloosheid maken col-
lectieve onderhandelingen niet aantrekkelijk)  en het be-
staan van vakorganisaties die in staat zijn hun onafhanke-
lijke onderhandelingspositie te handhaven.
'...It should be apparent that the outlook for nonpoliti-
cal  unionism  in  the  newly developing  countries  is  not

bright. We may expect, rather. a highly political form of
unionism, with a radical ideology. Indeed so strong is the
presumption that this will be the prevailing pattern that,
when  it  is absent, we may draw the conclusion  that
unionism is in fact,  subordinated to the employer or to
the state,  i.e.  that we are dealing either with company
unionism or a labor front' (Galenson 1963: 5). Vakorgani-
saties in ontwikkelingslanden laten zich volgens hem eer-
der omschrijven als afdelingen van politieke partijen dan
als onafhankelijke economische organisaties.
De onderhandelingsmacht van de vakorganisaties is door af-
wezigheid van een geordend systeem voor collectieve onder-
handelingen eerder politiek dan economisch. De vakbeweging
is wel in staat tot het organiseren van demonstratieve ac-

ties waarmee druk kan worden uitgeoefend op de overheid,
maar bezit niet, althans in veel mindere mate, het ver-
mogen  langdurige  werkonderbrekingen  te  organiseren.  De
ontwikkelingslanden  hebben  een  nog  veel  te  korte  in-
dustriale traditie waardoor een levensvatbaar systeem voor
collectieve onderhandelingen nog niet tot stand is gekomen.
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De  vakorganisaties  worden  daarnaast  geconfronteerd  met
bijna onoplosbare problemen: '...faced with seemingly
insuperable  barriers  to  the  pursuit  of  a  conservative
course of conduct, the new trade unions are drawn irre-
sistibly to radical political action. The panacea appears
to  be  in  the  instrumentalities  of  government'.  Anders
gezegd: politieke acties en dus een politiek georidnteerde
vakbeweging vormen efficiintere instrumenten voor het rea-
liseren van vakbondsdoeleinden. In de woorden van Knowles:
'Some unionists hold...  that political action is a more
fruitfull avenue than collective bargaining because it is
easier  to  legislate  gains  for  workers  when  labor  is
assured control of the government than it is to overcome
employer opposition to collective bargaining when labor's
economic position is weak' (Galenson 1959: 9/10).
Zowel Millen als Galenson achten het ontstaan van een

politiek geori6nteerde vakbeweging in ontwikkelingslanden
onvermijdelijk. De oorzaak hiervan ligt volgens hen in de
specifieke politieke  instabiliteit,  het lage niveau van
economische ontwikkeling en de bestaande sociale struc-
turen en gewoonten. Het is in feite de omgeving die ele-
menten  bevat  die  de  vakbeweging  predisponeert  tot  een
politieke opstelling.  De politisering van de vakbeweging
kan evenmin los worden gezien van de recrutering van de
leiding. De leiding is niet zelden afkomstig uit wat men
de 'middenklasse' ZOU kunnen noemen: beoefenaars van de
vrije beroepen, linkse intellectuelen en politici die het
vakbondswerk in dienst stellen van hun politieke aspira-
ties.

3.7  De economische vakbeweging

Tegenover de opvatting dat vakorganisaties  in ontwikke-
lingslanden  per  definitie  een  politiek karakter  hebben
staat de visie van onderzoekers als Berg en Butler (1964)
die menen dat in deze landen voor de vakbeweging juist een
economische ori6ntatie meer voorde hand ligt. Zij zijn van
oordeel (Berg en Butler 1964:361 e.v.) dat de controle van
de politieke partijen (op de vakbeweging) betrekkelijk is,
want slechts gericht op het centrale niveau. Individuele
bonden kunnen hun autonomie behouden en vooral de oudere
gevestigde  organisaties  kunnen  een  zekere weerstand of
tegenstand bieden aan de centraliserende invloeden.
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Vakbondsleiders hebben geen beslissende invloed op het be-
leid van de politieke partij; hun invloed is zeer beperkt,
gemeten aan het aantal politieke leiders dat afkomstig is
uit de vakbeweging, de financi6le steun die aan de poli-
tieke partijen gegeven wordt en het aantal geslaagde poll-
tieke stakingen. Berg en Butler wijzen er voorts op dat de
vakorganisaties na de onafhankelijkheid een ondergeschikte
positie innemen; de meeste worden geneutraliseerd als on-
afhankelijke politieke macht.
De  'tour d'horizon'  in Afrika uitgevoerd gaf geen aan-
leiding tot de conclusie dat vakbonden ten opzichte van
politieke partijen een bijzondere verplichting hebben. De
argumenten van Berg en Butler leren dat vakorganisaties
niet kunnen worden beschouwd als een verlengstuk van een
politieke partij. De  politieke  betrokkenheid  van  vak-
organisaties  in  (Afrikaanse)  ontwikkelingslanden  is vol-

gens hen maar zeer gering. Zij menen hiervoor een aantal
oorzaken  te kunnen aanwijzen.  Veel vakorganisaties ont-
stonden onafhankelijk van en in veel gevallen lang voor de
politieke partijen. De vakbondsleiders konden zich hier-
door betrekkelijk onafhankelijk opstellen tegenover natio-
nalistische politieke leiders.
Politieke activiteiten van vakorganisaties waren in de ko-
loniale tijd verboden en daar waar geen formeel verbod
gold werden zij niet aangemoedigd.  De al zeer kwetsbare
positie van de vakbeweging werd zo mogelijk nog verder
verzwakt  door  een  ongeschoolde  en  heterogene  beroeps-
bevolking, de afwezigheid van voldoende bekwame leiders en
de noodzaak om hulp - ook financi6le - te zoeken buiten de
vakbeweging (Berg en Butler 1964:370 e.v.). De ontevreden-
heid van werknemers werd en wordt in veel gevallen opge-
vangen door andere instellingen dan vakorganisaties
(stamorganisatie, politieke partijen, paternalistische
overheid en werkgevers).
Dat ondanks de overstelpende hoeveelheid argumenten tegen
de  opvatting  van de 'political  unionists'  deze  ideein
lange tijd konden standhouden heeft volgens hen een be-
langrijke oorzaak. Immers:  'all the players on the labor
scene in Africa during the colonial period were prone to
give the labor movement a political cloak, even when it
did not bear one. The colonial administration, quick to
see all African organized effort in political terms, would
cry 'politics!' at every turn.'
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Dat geldt ook voor de werkgevers en de politieke partijen:
'the habit of denouncing all trade union action as politi-
cal  was  prevalent  in  all  African  countries,  even when

political elements were remote. The political parties were
hardly averse to claiming trade union action as their own,
and the unions, though denying politicalness at the time,
have not objected to an ex post facto glorification of
their political role during the colonial period'  (Berg en
Butler 1964:381).
Hoewel de visie van Berg en Butler voor kritiek vatbaar is

(de generaliseerbaarheid van hun observaties is uiteraard
aanvechtbaar) heeft zij de verdienste een bres te slaan in
de  eenzijdige  opvatting  over de  onvermijdelijkheid  van
'political unionism' in ontwikkelingslanden.
Hun studie heeft aanleiding gegeven tot belangrijke nuan-
ceringen in de benaderingswijze van vakorganisaties en een
meer onbevangen kijk op de feitelijke opstelling van de
vakbeweging in ontwikkelingslanden.

3.8 De flexibele vakbeweging: de arbeidsmarkt als ver-
klaring

Sturmthal  (1973)  heeft  zich  afgevraagd onder welke om-
standigheden vakorganisaties ertoe komen om in bepaalde
perioden eerder het accent te leggen op politieke dan op
economische doeleinden en activiteiten.  De belangrijkste
verklaring voor de opstelling van de
vakbeweging is volgens hem de arbeidsmarkt. Bij een ruime
of zeer ruime arbeidsmarkt zal  de  vakbeweging  zich
'politiek' opstellen. Een 'economische' strategie  ligt
meer voor de hand bij een krappe arbeidsmarkt (Sturmthal
1973:1 e.v.) Economische doeleinden hebben betrekking op
de arbeidsvoorwaarden: lonen en ook arbeidsomstandigheden.
Politieke doeleinden betreffen  aspecten van het bestaan
die buiten de directe arbeidssfeer liggen.
Een essentieel verschil tussen de 'politieke' en de

'economische' vakbeweging is de methode of strategie voor
het realiseren van hun doelstellingen. Aan de
'economische' ori6ntatie is  de methode van 'collective

bargaining' gekoppeld. Directe politieke actie is daaren-
tegen kenmerkend voor de 'politieke' vakbeweging.
De kansen op het bestaan van collective bargaining in ont-
wikkelingslanden zijn zeer klein omdat in deze landen aan
de voorwaarden hiervoor niet is voldaan.
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Sturmthal (1973:9) noemt als voorwaarden de aanwezigheid
van een juridisch en politiek systeem waarin het bestaan
en het functioneren van redelijk vrije vakorganisaties is
toegestaan en van betrekkelijk stabiele en goed georgani-
seerde  vakbonden  die  qua  onderhandelingskracht  niet  de
mindere zijn van de werkgevers. Tenslotte dient er sprake
te zijn van een redelijk machtsevenwicht tussen werkgevers
en werknemers.
'Economische' vakorganisaties zouden dan ook niet levens-
vatbaar zijn in de ontwikkelingslanden.  Van de relatief
grote groep werknemers zullen waarschijnlijk alleen de ge-
schoolden onder hen hechte organisaties kunnen opzetten en
leiden. Het gros van de werknemers in ontwikkelingslanden
is echter ongeschoold en gemakkelijk te vervangen. Econo-
mische acties van deze werknemers beloven weinig succes en
kunnen zelfs contra-productief zijn. De werkgever zal im-
mers niet aarzelen bij een staking de stakers te ontslaan
om daarna anderen in dienst te nemen en dan vaak ook nog
tegen een lager loon.
De geschiedenis van de geYndustrialiseerde landen leert
dat ongeschoolde werknemers bij voorkeur en door omstan-
digheden gedwongen langs politieke weg streven naar ver-
betering  van  hun  arbeidsvoorwaarden.  Economische  strijd
door middel van collective bargaining is in ontwikkelings-
landen niet effectief gezien de geringe onderhandelings-
macht door het ruime aanbod van arbeidskrachten. Politieke
actie is dan efficilinter en belooft een directer en wel-
licht hoger rendement.
Sturmthal stelt dat niet zonder meer en zeker niet op
basis van de door  'economists'  en  'political-unionists'
aangevoerde argumenten,  op de vakorganisaties in ontwik-
kelingslanden een etiket kan worden geplakt. Beslissend is
de omgeving waarin de vakbonden opereren en met name het
karakter en de structuur van de arbeidsmarkt zijn bepalend
voor de strategie die de vakbonden zullen volgen. Deze kan
afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt vari*ren in
de tijd. De vakbeweging in ontwikkelingslanden kan daarom
flexibel worden genoemd; de te hanteren strategie hangt af
van de situatie op de arbeidsmarkt. Sturmthal introduceert
hiermee een dynamisch element in de discussie: de opstel-
ling van de vakbeweging ligt niet vast naar tijd en plaats
maar zal vari6ren parallel aan de structuur van en de ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt.
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Robert Bates (1970:373) heeft er op gewezen dat de vak-
beweging veel conflicten die inherent zijn aan het proces
van  ontwikkeling binnen de perken heeft kunnen houden.
Vakorganisaties  vervullen  volgens  hem een  bufferfunctie
doordat ze kunnen voorkomen dat politieke conflicten door-
dringen in de sfeer van de arbeidsverhoudingen. We menen
dat juist vanwege hun flexibel karakter veel vakorgani-
saties op conflicten inderdaad een dempend effect kunnen
hebben. We kunnen daarom de flexibele vakbeweging ook con-
flictregulerend noemen. De term is overigens niet nieuw en
sluit goed aan bij de opvatting van Bates (1970:365) dat
"the basic role of organised labor is to regulate the con-
flicts inherent in the development proces".

3.9 Samenvatting en evaluatie

De opvattingen over de rol van vakorganisaties die wij in
de voorgaande paragrafen hebben besproken, hebben goed be-
schouwd betrekking op twee verschillende vragen. Voor een
aantal van de besproken auteurs is de centrale vraag hoe
de vakbeweging zou kunnen en moeten bijdragen aan de eco-
nomische ontwikkeling. Een aantal andere theoretici is ge-
Ynteresseerd in de oriiintatie van de vakorganisaties in
ontwikkelingslanden.
De opvattingen over de afhankelijke vakbeweging, over het
dilemma  van  consumptie  en  kapitaalaccumulatie,  over  de
toewijding aan de industrialisatie en over de emancipatie
van de werknemer, zijn pogingen een antwoord te geven op
de vraag naar de meest "lonende" inschakeling van de vak-
beweging bij het ontwikkelingsproces. De betreffende

auteurs  proberen  aan  te  seven  op welke  wijze  de  vak-
beweging dienstbaar is of kan worden gemaakt aan de econo-
mische ontwikkeling.  Een tweede groep auteurs heeft een
iets andere invalshoek. Het zijn de theoretici over de po-
litieke,  de economische en de flexibele vakbeweging die
zich meer concentreren op de aard van de vakbeweging zelf
en op de strategie van de vakorganisaties bij het reali-
seren van hun doelstellingen. We geven nu een korte evalu-
atie van deze twee verschillende invalshoeken.
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De meningen over de bijdrage van vakbonden aan de eco-
nomische ontwikkeling laten zich plaatsen op een continuiim
met aan de ene pool voorstanders van volkomen afhankelijk-
heid en onderschikking van de vakbonden aan de overheid en
aan de andere pool de voorstanders van volkomen vrijheid
en onafhankelijkheid voor de vakbeweging.  Het standpunt
dat de eisen voor een vrije vakbeweging niet bevorderlijk
zouden  zijn  voor  de  doeleinden  van  snelle  economische
groei wordt door een aantal onderzoekers sterk gerelati-
veerd. De veronderstelde negatieve invloed van vakbonden
op accumulatie van kapitaal valt volgens deze auteurs erg
mee. Het streven naar hogere lonen en verbetering van ar-
beidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden werkt niet nade-
lig maar vormt veeleer een bijdrage aan de economische
ontwikkeling  door  de  positieve  invloed  op  de  arbeids-
produktiviteit en door het spreidingseffect naar de zwak-
kere en relatief achtergebleven sectoren. Kortom, het op-
treden  van  onafhankelijke  vakorganisaties  werkt  eerder
stimulerend dan remmend op de economische ontwikkeling.
Ook als politieke macht wordt de vakbeweging een positieve
functie toegekend; door de zwakke 'organisatorische
structuur' van het politieke partijenstelsel vallen ook de
functies van politieke partij en pressiegroep toe aan de
vakbeweging. Deze kan zich mede daardoor ontwikkelen tot
een politieke machtsfactor van betekenis in de ontwikke-
lingslanden.
Een belangrijk aspect dat de aandacht krijgt van verschil-
lende auteurs is de (sociaal-)politieke rol van de werk-
nemersorganisaties. Vakbonden worden door deze onder-
zoekers beschouwd als een instrument voor de nationale in-
tegratie. Op het nationale vlak zouden de vakbonden moeten
bijdragen aan de integratie van de verschillende groepe-
ringen (etnisch, religieus)  in de samenleving en op het
economisch vlak aan de kanalisering van het protest van de
werknemers.
Een ander niet minder belangrijk element in de bijdrage
van vakorganisaties aan het ontwikkelingsproces is de rol
die zij vervullen of zouden moeten vervullen bij het ver-
zoenen van de werknemers met de industrialisatie (die on-
vermijdelijk is) en het leiden van de werknemers naar po-
litieke en sociale emancipatie.
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Vakorganisaties     in ontwikkelingslanden vervullen
- blijkens het voorgaande - vooralsnog niet alleen een
groter aantal, maar ook kwalitatief andere functies dan
hun  tegenvoeters  in de geYndustrialiseerde landen.  Daar

hoort bij dat de economische, sociale en politieke veran-
deringen zich min of meer gelijktijdig voltrekken en de
vakorganisaties zich als doel stellen die in kortere tijd
tot stand te brengen dan in het westen het geval is ge-
weest.

De drie opvattingen over de specifieke aard en ori6ntatie
van de vakbonden zijn nogal bespiegelend en houden geen
rekening met empirische  inzichten.  De studies classifi-
ceren de vakorganisaties naar 'economisch'  en  'politiek'
op  grond  van  soms  aanvechtbare criteria. Strategie  en
doelstelling worden niet duidelijk van elkaar onder-
scheiden.  Economische doelstellingen kunnen  immers langs
politieke weg worden gerealiseerd terwijl andersom poli-
tieke  eisen via collective bargaining  (bij  uitstek het
instrument voor de economische vakbeweging) kunnen worden
afgedwongen. Bij de voorstelling van zaken als zou collec-
tive bargaining het meest geschikte instrument zijn voor
het realiseren van economische doelstellingen kan daarom
een vraagteken worden geplaatst.  Bekijkt men collective
bargaining als  instituut dan kan aannemelijk worden ge-
maakt dat er hier ook sprake is van een politiek proces:
het gaat bij collective bargaining niet alleen om de vast-
stelling van de prijs van de arbeid, maar ook om het ge-
bruik van macht om regels te creiren die garanties bieden
voor de bescherming van de rechten van werknemers tegen
het willekeurig gebruik van macht door werkgevers.  Ook
Flanders  (1968:  1-26)  stelt dat  'collective bargaining'
een politiek proces is. Het gaat immers om het creiren van
(rechts)regels en het impliceert een keuze omdat ook bin-
nen de afzonderlijke organisaties van werkgevers en werk-
nemers prioriteiten moeten worden gesteld. Werkgevers- en
werknemersorganisaties  kan  men  dan  ook  beschouwen  als
'wetgevers' in de private sfeer die bepaalde rechten vast-
stellen voor de werknemers. De strategie kan al naar ge-
lang van de omstandigheden  (en de mogelijkheden van de
bonden  zelf)  worden  gewijzigd  of aangepast. De doel-
stellingen - al of niet expliciet geformuleerd - hebben
echter een meer permanent karakter.
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De leiding en de leden van de vakorganisaties zelf kunnen
het karakter, de aard en de inhoud van deze doelstellingen
en de daarbij te volgen strategie bepalen.
In alle hiervoor besproken theoretische opvattingen over
de ori6ntatie van de vakbeweging wordt impliciet of expli-
ciet gewezen op het tweezijdige karakter van de vakbonden
in ontwikkelingslanden.
De "political unionists" menen dat in de ontwikkelings-
landen onbegrensd het politieke aspect wordt benadrukt. De
"economists" daarentegen argumenteren  dat  de  politieke
ori6ntatie geen substantidle betekenis heeft.

De ervaring in een groot aantal landen leert volgens hen,
dat vakorganisaties weinig politieke betekenis hebben. Het
standpunt van de "flexibelen" komt er op neer dat vak-
organisaties zich aanpassen aan de omstandigheden. Afhan-
kelijk daarvan wordt hetzij de politieke, hetzij de eco-
nomische oriiintatie benadrukt. De vakbond heeft in deze
visie zowel een economische als een politieke oridntatie
die echter niet gelijktijdig maar afhankelijk van de om-
standigheden afwisselend in de tijd worden geaccentueerd.
Er is dus sprake van een aan de omstandigheden aangepaste
alternerende strategie. We hebben zo gezien te maken met
drie typen vakorganisaties.
We kunnen nu de verschillen en overeenkomsten tussen de
onderscheiden typen vakorganisaties duidelijker belichten
door vergelijking naar een aantal concrete gezichtspunten
als doelstellingen, strategie, opponenten, leiding en aard
van de organisatie, ideologie en affiliatie met een poli-
tieke partij.
Wat de doelstellingen betreft zien we grote overeenkomsten
tussen de flexibele vakbeweging en de economisch georien-
teerde.  Beide typen vakorganisaties zijn primair gericht
op  verbetering  van  de  arbeidsvoorwaarden  van  de werk-
nemers.  De overeenkomsten betreffen voor een groot deel
ook de strategie, de organisatiestructuur en de ideologie.
De  flexibele vakbeweging  is niet afkerig van politieke
actie maar hanteert evenals  de economisch georionteerde
vakbeweging de strategie van collective bargaining. Beide
typen  zijn ook eenzijdig gericht op verbetering van de
arbeidsvoorwaarden. De  werknemersorganisaties  binnen  de
flexibele en  de  economische  oriontatie  verschillen qua
structuur fundamenteel  van de massa-organisaties die zo
kenmerkend zijn voor de politieke vakbeweging.  Er zijn
echter nog meer overeenkomsten.



Schema I: Drie typen vakbeweging

politiek flexibel of economisch
geori6nteerd conflictregulerend  georidnteerd

doelstelling sociale verande- arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden
ringen of soc. verandering

strategie politieke aktie politieke actie collective bar-
stakingen of collective bar-  gaining

gaining

opponent overheid overheid of werkgever
werkgever

leiding linkse intellec- politici of geschoolden
tuelen middle-class
politici W
middle-class

org.structuur  massa organisatie werknemers- werknemers-
"movement i sm" organisatie organisatie

ideologie "links"/nationa- verbetering positie acceptatie v.d. be-
listisch/socialis- werknemers in be- staande orde en
tische oridntatie staand bestel verbetering positie

in bestaand bestel

relatie poli-  actieve steun ambivalent of onaf- onafhankelijk van
tieke partij personele unie hankelijk politieke partij
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De  beide  typen vakorganisaties zijn niet revolutionair.
Hun acties zijn niet gericht op wijziging van het poli-
tieke  systeem  als  zodanig,  maar  op verbetering van de
positie van de werknemers binnen het bestaande sociaal-
economisch bestel. De economische vakbeweging stelt zich
politiek onafhankelijk op; de relatie van de flexibele of
conflictregulerende vakbeweging tot politieke partijen is
meer ambivalent. Men wil zonodig gebruik maken van alle
politieke kanalen zonder concessies te doen ten aanzien
van de eigen onafhankelijkheid. Politieke partijen zullen
pas dan steun krijgen als zij direct kunnen bijdragen aan
verbetering van de positie van de vakbondsleden.
Naast verschillen zijn er ook, zij het geringe, overeen-
komsten tussen de politieke en de flexibele vakbeweging.
De  overeenkomsten kunnen betrekking hebben op de doel-
stellingen, de middelen of de strategie (voor het reali-
seren van de doelstellingen) en op de opponenten.

Afhankelijk van de omgeving, c.q. de omstandigheden op de
arbeidsmarkt worden bij de flexibele vakbeweging arbeids-
voorwaarden  of  sociale  verandering,  politieke  actie  of
collective bargaining geaccentueerd of richt men zich op
de overheid of de particuliere werkgever als opponent. De
belangrijkste verschillen tussen de politieke vakbeweging
en de andere typen betreffen de organisatorische struc-
tuur,  de ideologie en de verhouding tot politieke par-
tijen.  Politiek georionteerde vakbonden in ontwikkelings
landen zijn in de eerste plaats massa-organisaties waarvan
het   "bewegings"karakter   op de voorgrond staat.   Het   ideo-
logisch klimaat binnen dit type vakorganisaties is links
nationalistisch. Dit is uiteraard geen toeval en voor een
belangrijk deel te verklaren uit het feit dat de leiding
in  handen  is van linkse  intellectuelen en politici die
belangrijke functies hebben in politieke partijen of een
prominente  rol  spelen  in de landspolitiek.  Tussen vak-
beweging  en  politieke  partij  ontstaat  er daardoor  een
"personele unie"; vakorganisaties krijgen van en geven op
hun beurt aan politieke partijen actieve steun.
In deel II van onze studie komen we nog terug op deze drie
(de economische, de politieke en de flexibele of conflict-
regulerende) typen vakbeweging. We zullen dan de

Surinaamse  vakbondsleden  met  deze  typen  vakorganisaties
confronteren.



45

4.   MODERNISERING: NAAR EEN ANAI.YSEKAl)ER

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we op basis van de hiervoor behan-
delde theoretische gezichtspunten een analyseschema voor
deze  studie  ontwikkelen.  We  gaan daarbij  als  volgt  te
werk: eerst worden de rol en de oriontaties die door theo-
retici aan  de  vakorganisaties  toegeschreven worden  nog
eens kort geTnventariseerd en in het perspectief van de
modernisering geplaatst. Daarna onderscheiden we een aan-
tal mogelijke functies van vakorganisaties in relatie tot
drie sectoren, namelijk de economische, de politieke en de
sociale. Deze sectoren zijn onder invloed van het moder-
niseringsproces zelf aan verandering onderhevig.  De vak-
beweging wordt enerzijds zelf met deze veranderingen ge-
confronteerd  en  beinvloedt  anderzijds  tegelijkertijd  de
ontwikkelingen  in de genoemde sectoren.  Daardoor  is er
sprake van samenhang en wisselwerking tussen aan de ene
kant het proces van modernisering in de genoemde sectoren
en aan de andere kant de activiteiten van de vakbeweging.
Deze ontwikkelingen zullen we vervolgens koppelen aan de
in hoofdstuk 2 genoemde processen van differentiatie en
(re)integratie, aan het proces van verandering van waarden
en houdingen en aan de segmentering van het arbeidsbestel.
Deze processen achten wij kenmerkend voor modernisering.
Hiermee verkrijgen we een matrix met behulp waarvan de op-
komst en de ontwikkeling van de vakbeweging en de arbeids-
verhoudingen vanuit het perspectief van de modernisering
zullen worden geanalyseerd.

4.2 De meervoudige functie van de vakbeweging

De idee6n over de rol van de vakbeweging die in hoofdstuk

3  zijn  besproken,  kan  men  opvatten  als mogelijke  ver-
schijningsvormen van de vakbeweging  in  ontwikkelings-
landen.  We  kunnen  dan  de  volgende modaliteiten  onder-
scheiden:
-  de afhankelijke vakbeweging:  alle activiteiten van de

vakorganisaties zijn ondergeschikt aan de doel-
stellingen van de overheid;

-  de vakbeweging gevangen in het dilemma van consumptie
en accumulatie van kapitaal;
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-  de vakbeweging die toegewijd is aan het industriali-
satieproces;

-  de vakbeweging als 'emancipator' van de werknemers;

-  de politieke vakbeweging;
-  de economische vakbeweging;
-  de flexibele vakbeweging.

Deze  verschijningsvormen  vertonen  een  zekere dualiteit:

enerzijds  de  bescherming  en  belangenbehartiging van de
werknemers en anderzijds de betrokkenheid bij de nationale
inspanningen voor politieke, economische en sociale ont-
wikkeling. Wat houden deze orilintaties in? Anders gefor-
muleerd:  waarop richt zich de politieke, economische en
sociale inspanning van de vakbeweging?
Als onderzoekers en leiders uit Afrikaanse, Aziatische en
Latijnsamerikaanse landen over ontwikkeling spreken doelen
zij volgens Portes (1976: 56) op economische, sociale en
culturele  transformatie  van  de  samenleving.  Economische
transformatie impliceert een snelle en blijvende toename
van het nationaalprodukt en de verovering van 'sleutel-
posities' binnen het produktieproces, ter verkrijging van
een zekere mate van autonomie in het bepalen van de eigen
toekomstige ontwikkeling.  Sociale transformatie houdt in
een meer rechtvaardige verdeling van inkomen en een rui-
mere  toegang  van  de  bevolking tot 'sociale goederen'
(zoals onderwijs,  gezondheidszorg, geschikte huisvesting,
recreatiefaciliteiten) en participatie in de politieke be-
sluitvorming. Culturele transformatie is gericht op Cher)-
bevestiging van de nationale identiteit en de eigen tra-
dities.

Deze thema's kunnen te zamen genomen, worden beschouwd als
een werkdefinitie van  'ontwikkeling'  (Portes 1976:  56),
waarop de nationale inspanning van de vakorganisaties zich
richt.

Ook Varma (1980: 142) heeft een poging gedaan het begrip
modernisering concreet in te vullen. Volgens hem vormen de
hoog geindustrialiseerde landen voor alle ontwikkelings-
landen  het model voor modernisering. Voor de ontwikke-
lingslanden zijn het  'kapitalisme'  en het  'socialisme',
daarom de belangrijkste industrialisatiemodellen. Moderni-
sering kan volgens hem vanuit een kapitalistisch perspec-
tief worden beschreven met behulp van de volgende begrip-
pen en hun onderlinge relaties: markt-economie, vrije on-
dernemingsgewijze produktie, winstmotief, ondernemerschap,
effici6ntie,  bevordering  van wetenschap  en  technologie,
vrijheid van de factor arbeid en een rationeel juridisch
systeem.
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Het socialistisch  model  voor  modernisering  accentueert
echter andere concepten  (Varma 1980:  145),  te weten af-
schaffing  van  privd-eigendom  van  de  produktiemiddelen,
dictatuur van het proletariaat, reorganisatie van de fac-
tor arbeid ten behoeve van sociale produktie, planning,
zelfkritiek, beperking van groepsbelangen en voorzien in
de fundamentele behoeften van de werknemers.
Met het industrialisatieproces worden volgens hem echter
doeleinden  gerealiseerd  die  onafhankelijk  zijn  van  de
politieke  ideologie.  Met  Varma willen we modernisering
zien als een proces van gestuurde verandering.
'Modernization' zo betoogt hij 'refers to the process of
directed change through which a nation achieves economic
growth, political  development  and  autonomy  and  social
reconstruction based on the principles of equality, fra-
ternity, enhancement of freedoms and satisfaction of basic
needs.  The principles of social reconstruction are ar-
ticulated by individuals and cumulated by groups working
often in the short-run through revolutionary methods but
in the long-run through consensus and democratic consent.
The model stresses individual autonomy and  community
growth' (Varma 1980: 15). Het gaat volgens deze omschrij-

ving om doelstellingen die even goed passen  in  een
'kapitalistisch'  als  in een meer 'socialistisch'  ont-
wikkelingsmodel.
De doelstellingen waar het hier om gaat zijn: economische
groei, politieke ontwikkeling en nationale zelfstandigheid
en sociale opbouw.
Zijn definitie impliceert een breuk met de eenzijdige vi-
sie op modernisering als ontwikkeling uitsluitend naar het
voorbeeld van Westerse landen of volgens socialistisch re-
cept.  Deze omschrijving heeft het voordeel dat zij niet
dwingt  tot  de  keuze  tussen  het  kapitalistische  en  het
socialistische model.
De nadruk ligt op universele gevolgen van modernisering
(waarin ze niet van elkaar verschillen) en niet op de wij-
ze waarop deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd
(waarin ze wel fundamenteel van elkaar afwijken).
Modernisering kan - blijkens de analyses van Portes (1976)
en van Varma (1980) - concreet worden opgevat als de ge-
plande opbouw van sociale,  politieke en economische or-
ganisaties en instituties.
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Eerder werd al gewezen op de 'onder-organisatie' van ont-
wikkelingslanden en op de afwezigheid van voldoende inte-
gratie- en actiekaders voor de nationale ontwikkeling. De
vakbeweging mogen we rekenen tot die nieuwe fenomenen (in
ontwikkelingslanden) die voor een deel in dit tekort kun-
nen voorzien. De 'moderniserende  werking'  van  de vak-
beweging kan worden vastgesteld aan de hand van haar bij-
drage aan de vorming van en haar participatie in organi-
saties en instituties die het industrialisatieproces sti-
muleren.
Uit de door Varma aangegeven doelstellingen van moderni-
sering volgt dat het voor wat de vakbeweging betreft daar-
bij gaat om organisaties en instituties, processen en pro-
cedures binnen de politieke, de economische en de sociale
sector. Voor elk van deze sectoren zullen we in de vol-
gende  paragrafen  de  bedoelde  instellingen  en  processen
kort aangeven.

4.2.1 De politieke sector

De primaire functie van de politieke sector in de geindus-
trialiseerde landen is wetgeving en bescherming van het
algemeen belang. In  ontwikkelingslanden  waar veelal  de
nationaal-politieke eenheid nog tot stand moet komen of
waar nog geen stabiele democratische traditie is geves-
tigd, worden aan het politieke systeem andere eisen ge-
steld.  De politieke sector zou in deze gebieden kunnen
bijdragen aan: de versterking van de identiteitsgevoelens
binnen de gemeenschap, de bevordering van de participatie
van de burgers en een betere verdeling van de materiale
produktie van de gemeenschap.
In hoofdstuk 3 vonden wij bij de besproken auteurs (Fisher
1963:  111)  aanwijzingen dat vakorganisaties  in de ont-
wikkelingslanden functies vervullen die in de geindustria-
liseerde landen door politieke partijen worden verricht.
Hierdoor ontstaan niet zelden conflicten met werkgevers en
met de overheid doordat de legitimiteit van het vakbonds-
optreden in zaken van maatschappelijke participatie wordt
betwist door de overheid en door andere belangengroepen.
De rol van de vakbeweging binnen de politieke sector zou
kunnen bestaan in de bevordering van de politieke partict-
patie,  de verwerving van politieke rechten, het kanali-
seren van conflicten en het versterken van de eigen iden-
titeit en bevorderen van de onafhankelijkheid. De vakbewe-
ging zou tenslotte kunnen ijveren voor vergroting van de
invloed van de overheid op het beleid van buitenlandse on-
dernemingen.
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4.2.2 De economische sector

Economische instituties kan men defini6ren als de in-

strumenten, processen en procedures die in een samenleving
worden gebruikt met het oog op voorziening in de materiile
behoeften van de bevolking. Alle economische instituties,
ook die in de ontwikkelingslanden, vervullen de volgende
functies (Smythe 1972: 106): het treffen van voorzieningen
voor het nemen van economische beslissingen (vaststellen
wat er geproduceerd zal worden en hoe het produkt zal wor-
den verdeeld), het  vinden  van  een  oplossing  voor  de
schaarse economische hulpbronnen en het ontwikkelen van
een efficidnt systeem voor de handel en het verkeer van
goederen en diensten.  Het gaat om processen waarvan de
resultante afhankelijk is van vraag- en aanbodverhoudingen
op een aantal relevante markten. Volgens Craig (1975: 8)
zijn de volgende markten voor de arbeidsverhoudingen rele-
vant en daarmee van belang voor de vakbeweging: de loon-
markt,  de arbeidsmarkt en de markt voor technologische
kennis.
De relevantie voor de vakbeweging van de economische sec-
tor en de daarin genoemde markten is evident. Arbeids-
voorwaarden worden immers vastgesteld in een proces waarin
de vakorganisaties direct participeren. De te geven ana-
lyse van de moderniserende activiteiten van de vakbeweging
binnen de economische sector zal gericht moeten worden op
het in kaart brengen van die instellingen,  instrumenten,
processen en procedures voor voorziening in de materidle
behoeften die (mede) door toedoen van de vakbeweging tot
stand zijn gekomen en waarin de vakbeweging participeert.
Uit de betrokkenheid bij de genoemde markten volgt dat de
mogelijke bijdrage van de vakorganisaties binnen de econo-
mische sector zou kunnen inhouden: het meewerken aan in-
stitutionalisering van de loononderhandelingen, bein-

vloeding van de economische planning, regulering van het
protest van de werknemers en verhoging van de arbeids-
produktiviteit. Vakorganisaties zouden zich tenslotte kun-
nen inzetten voor versterking van de positie van bedrijven
in de relatief achtergebleven sectoren van de economie, en
voor het nivelleren van de materi6le verschillen tussen
werknemers bij de buitenlandse en bij de inheemse bedrij-
ven.



Schema II VAKBEWEGING EN MODERNISERING

Modaliteiten van
modernisering Sectoren waarin de vakbeweging opereert

Politiek Economisch Sociaal

Differentiatie politieke participatie institutionalisering sociale wetgeving/
politieke rechten overleg voorzieningen
verdeling opbrengsten verdeling opbrengsten bestaanszekerheid/
van de arbeid van de arbeid rechtspositie
politieke/staatkundige  verhoging produktiviteit  opleiding en scholing
onafhankelijkheid economische planning gezondheidszorg

vergroten mobiliteit

(re)Integratie mitigeren politieke reguleren conflicten bevorderen zelf-
tegenstellingen verkleinen verschillen organisatie
rechtvaardige ver- tussen bedrijfstakken verkleinen verschillen
deling opbrengsten bevorderen samenwerking tussen rijk en arm Ln

van de arbeid tussen werknemers, werk- kanaliseren etnisch/                             0
bevorderen nationale gevers en overheid religieuze tegenstel
identiteit en saam- lingen
horigheid

VeranderinK versterken eigen aanpassing van de versterken onderlinge
van waarden en identiteit werknemers aan solidariteit
houdinzen bevorderen van de industridle arbeid bevorderen maatschap-

onafhankelijkheid pelijke betrokkenheid
en verantwoordelijkheid

Sezmenterin& beinvloeden van het verkleinen materi6le vergroten maatschap-
beleid van de buiten- verschillen tussen pelijke bijdrage van
landse ondernemingen buitenlandse en inheemse buitenlandse onder-

bedrijven nemingen
vergroten materi6le integreren van buiten-
bijdrage multinationale landse ondernemingen
ondernemingen in de samenleving
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4.2.3 De sociale sector

De sociale sector is het domein van de sociale rechten en
welzijnsvoorzieningen die met het sociaal burgerschap zijn
geassocieerd. Dunlop (1958) wijst erop dat elk systeem van
arbeidsverhoudingen gebaseerd is op consensus over rechten
en plichten. Deze vormen de basis van het sociaal burger-
schap. Onderwijs en andere socialiseringsprocessen bevor-
deren het tot stand komen van deze consensus en maken van
de  burger  en  ook  van  het  vakbondslid  'a  more  humane
person' die meer ontvankelijk is voor verandering. Daartoe
zouden vakorganisaties kunnen zorgen voor: vergroten van
de sociale mobiliteit,  verbetering van onderwijs en op-
leidingsfaciliteiten,  en bevordering van de samenwerking
tussen en de integratie van verschillende etnische groe-
pen, vergroten van de bestaanszekerheid van de werknemers
en het kanaliseren van etnisch/religieuze tegenstellingen.
Er is voor de vakbeweging ook een taak weggelegd op de ge-
bieden van versterking van de solidariteit onder de werk-
nemers en bevordering van de maatschappelijke betrokken-
heid.

4.3 Samenvatting

De  structurele veranderingen die samenhangen met moder-
nisering kunnen we nu beschrijven aan de hand van de door
Smelser (1968) aangegeven processen en de twee elementen
afkomstig uit respectievelijk de sociaal-psychologische en
de afhankelijkheidstheorie over modernisering (zie hoofd-
stuk 2). Modernisering omvat daarmee de volgende componen-
ten: differentiatie en (re)integratie. verandering  van
waarden en houdingen en segmentering.
Dit onderscheid maakt het mogelijk aan het analysemodel
van Varma (1980) een veranderingsperspectief toe te voe-
gen. Modernisering kan thans in onze studie worden opgevat
als een voortdurende interactie tussen enerzijds (1) dif-
ferentiatie en (re)integratie, (2) verandering van waarden
en houdingen en (3)  segmentering en anderzijds de eco-
nomische, politieke en sociale sector.
De analyse van het ontstaan en de ontwikkeling van de
Surinaamse  vakbeweging  vanuit  het  gezichtspunt  van  de

modernisering komt nu dan neer op het vaststellen van de
rol van de vakbeweging binnen de onderscheiden sectoren
vanuit  het  perspectief  van  de  genoemde  ontwikkelings-
tendenzen. Dit kan worden samengevat in bijgaande matrix
(Schema II).
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5.   DE \'AKBEWE(;ING IN SLTRINAME: ONT'S'VAAN EN ON'I'\\'IKKEI.ING

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een kort overzicht van het ont-
staan en de organisatorische groei van de vakbeweging in
Suriname.  Het  accent  zal  daarbij  worden  gelegd  op de
periode na de tweede wereldoorlog.  Over de periode van
voor 1940 zijn de bronnen schaars (1). Hoewel al rond de
eeuwwisseling kan worden gesproken van een opkomende vak-
beweging, ontstaan de vakorganisaties van enige betekenis
pas aan het eind van de jaren dertig. Aan het eind van de
jaren veertig is er dan sprake van formeel georganiseerde
werknemersverenigingen  met  een  meer  duurzaam  karakter.
Deze betrekkelijk late opkomst hangt uiteraard samen met
de sociaal-economische ontwikkeling van het land. Van een
plantage-kolonie waarin aanvankelijk slavenarbeid en later
contractarbeid domineren, evolueert het land rond de jaren
dertig  naar een samenleving waarin vrije  arbeid preva-
leert.  De exploitatie van bauxiet schept de voorwaarden
voor het begin van een bescheiden industrialisatie. De na-
komelingen van de ex-slaven en ex-contractarbeiders vormen
dan een bruikbaar reservoir voor de recrutering van goed-
kope  arbeidskrachten  voor  deze  opkomende  industrie.  We
kunnen  dus  zeggen dat het moderne  industri6le  tijdperk
voor Suriname rond 1940 begint. De mijnbouwsector groeit
dan uit tot de belangrijkste bedrijfstak. Parallel aan de-
ze ontwikkeling zien we een sterke opleving van het vak-
verenigingsleven.

De overgang van een traditioneel agrarische produktie naar
een meer modern industrieel arbeidsbestel leidt tot het
ontstaan van een grote groep van loonafhankelijke werk-
nemers. Deze werknemers komen eerst geleidelijk, maar la-
ter, mede onder invloed van een toegenomen politieke be-
wustwording, versneld tot het inzicht dat  de  gemeen-
schappelijke belangen het best door middel van vakvereni-
gingen kunnen worden behartigd.  Het ontstaan van vakor-
ganisaties is  daarom  sterk  gekoppeld  aan  de  sociaal-
economische en politieke ontwikkeling. De vakbeweging ont-
wikkelt zich in samenhang en wisselwerking met de poli-
tieke, economische en sociale processen die het moderni-
seringsproces kenmerken.
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De korte schets van de organisatorische groei van de vak-
beweging in dit hoofdstuk delen we in in drie perioden:
a. ontstaan van de vakbeweging i 1890-1950
b. groei en bewustwording 1950-1970
c. consolidering 1970-1980

Na deze beschrijving van de groei van de organisaties zul-
len we in de hiernavolgende hoofdstukken (6, 7 en 8) de
historische ontwikkeling  relateren  aan de politieke,  de
economische en de sociale modernisering.

5.2   Ontstaan van de vakbeweging 1 1890-1950

De oprichtingsdatum van de eerste vakbond in Suriname valt
moeilijk  te traceren. Bekend is dat ambachtslieden en

onderwijzers  al  rond  de  eeuwwisseling  eigen  vakorgani-
saties hebben opgericht.
Schilders, timmerlieden  en  bakkersknechten  kennen  eigen
organisaties aan het begin van deze eeuw. Een Surinaamse
Sjouwersbond wordt in 1912 opgericht (later omgedoopt tot
Surinaamse Haven en Transportarbeidersbond) en in 1920 de
Surinaamse Typografen Vereniging. Ook onderwijzers en amb-
tenaren organiseren zich betrekkelijk vroes.  De Christe-
lijke Onderwijzersbond "Broederschap" (opgericht in 1892)
is waarschijnlijk de oudste Surinaamse vakbond, hoewel ook
het Surinaams Onderwijzersgenootschap wat dat betreft goe-
de papieren heeft (2). Deze laatste kwam tot stand in 1895
en wordt gezien als een voortzetting van het "Surinaamse
Onderwijzersgezelschap" dat al in 1852 door Batenburg werd
opgericht.

De Rooms-Katholieke missie is  in de jaren direct na de
eerste wereldoorlog zeer actief betrokken bij de oprich-
ting van sociale organisaties. Pater Leonard Verheyen gaf
in 1919 het startsein voor de oprichting van de Katholieke
Volksbond St. Joseph een zogenaamde standsorganisatie. Het
was de bedoeling dat uit deze organisatie de eigenlijke
vakbonden zouden groeien. St. Joseph wordt op 12 februari
1920 officieel geproclameerd na goedkeuring van de sta-
tuten door de leiding van de katholieke kerk in Suriname.
Lid van deze organisatie kunnen zijn "alle katholieke
werklieden en met deze maatschappelijk gelijk te stellen
mannen uit de kleine middenstand".
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Opmerkelijk is dat de voorzitter van deze organisatie be-
noemd wordt door het hoofd van het vicariaat.
De leiding is dan ook steeds in handen geweest van een
priester aangewezen door de apostolis vicaris van
Suriname. Pas in 1936 wordt Alexander Burgos als eerste
niet-priester voorzitter van St. Joseph, een functie die
hij tot na de tweede wereldoorlog zou blijven bekleden.
St. Joseph wil "de godsdienstige, zedelijke, maatschappe-
lijke en stoffelijke belangen van de werknemersstand en de
kleine middenstand en van hun leden bevorderen volgens de
katholieke beginselen". Een middel hiertoe zou moeten zijn
het bevorderen van de vakorganisatie.  Gebrek aan voort-
varendheid hierbij  kan men de Katholieke Volksbond niet
verwijten. Men kwam op korte termijn tot de oprichting van
St. Clemens, een vereniging voor bouwvakkers, St.

Crispinius voor kleermakers en aanverwante beroepen en St.
Eligius voor machine-  en fabriekspersoneel.

De vakbonden vertonen in deze ontstaansperiode al een aan-
tal kenmerken die thans nog in enkele gevallen hardnekkig
standhouden: een geringe omvang, organisatie per bedrijf
of onderneming,  leiders van buiten de onderneming, vage
grenzen  tussen vakbond,  personeelsvereniging en  sociale
vereniging, vage formulering van de doelstellingen, inter-
ne tegenstellingen en gebrek aan continuiteit.
Over de omvang van de bonden in de ontstaansfase zijn geen
exacte cijfers bekend. We beschikken echter wel over enke-
le kwantitatieve gegevens die als de vroegste en meest be-
trouwbare schattingen van de ledentallen van de vakorgani-
saties kunnen worden beschouwd. In 1948 registreerde
Kuiper (1948) vier centrale organisaties waarbij ongeveer
43 bonden waren aangesloten met een totaal ledenbestand
van naar schatting 5672. Deze overkoepelende vakcentrales
zijn (tabel 5.2.1)*:

*Alle tabellen waarnaar  in dit hoofdstuk wordt verwezen
zijn opgenomen in Bijlage F.
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-  de  Progressieve Werknemers  Organisatie  (opgericht  in
1948)

-  De Surinaamse Werknemers Organisatie (1947)
-  het Surinaams Verbond van Vakverenigingen (1937)

de Surinaamse Werknemers Federatie (1938)

De meeste bij deze vier Centrales aangesloten bonden waren
slechts gebrekkig georganiseerd, hadden betrekkelijk wei-
nig leden en investeerden veel tijd en energie in het uit-
vechten van interne conflicten. Een interne machtsstrijd
leidde in 1948 tot een splitsing in de Surinaamse Werk-
nemers Organisatie; een groep leden onder leiding van de
secretaris J.M. van Eer sloot zich aan bij het Surinaams
Verbond  van  Vakverenigingen.  Sammie  Helstone maakte  in
1947 van de Surinaamse Werknemers Federatie een vakcen-
trale op protestants-christelijke grondslag. Deze federa-
tie is daarna als zovele bonden uit deze beginperiode op-
gehouden te bestaan zonder formeel te zijn opgeheven.
Van de genoemde vakcentrales heeft alleen de Progressieve
Werknemers Organisatie zich door de jaren heen weten te
handhaven. Deze voor Surinaamse vakcentrales opmerkelijke
continuffteit is te danken aan de oprichter J. Weidmann die
gedurende lange jaren voorzitter van deze organisatie is
geweest en van de P.W.0. vanaf het begin een hechte orga-
nisatie heeft gemaakt.
Naast de bestaande centrale vakverenigingen opereerden ook
in de particuliere sector een vijftal onafhankelijke bon-
den en federaties waarvan de Surinaamse Mijnwerkers Unie
met  2.200  leden  de  grootste was. Het totale ledental

(tabel 5.2.2) van deze onafhankelijke organisaties in deze
periode kan voorzichtig worden geschat op bijna 3.300.

Het  georganiseerde  overheidspersoneel  beschikte  in  1948
(nog) niet over een eigen overkoepelende vakcentrale. Wel
vormden een vijftiental bonden van ambtenaren een vrij los
gestructureerd "Comitd van Samenwerking". Dit Comiti kan
worden gezien als de voorloper van de later opgerichte
koepels van landsdienaren-organisaties. Enkele bonden van
overheidspersoneel, zoals bijvoorbeeld een Postbond, vie-
len buiten deze samenwerking.
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De meeste bonden (en georganiseerden) waren in Paramaribo
geconcentreerd. Uitzonderingen  hierop  vormen  de  kleine
mijnwerkersafdeling van de P.W.0. te Moengo en de bauxiet-
bonden van Paranam, Billiton en Moengo die samen de Suri-
naamse Mijnwerkers Unie vormden.
De meeste bonden zijn - absoluut gezien van geringe om-
vang. Dit is te wijten aan het heersende systeem van orga-
nisatie per bedrijf of onderneming en de geringe omvang
van de beroepsbevolking.   Van   de 48 "vakbonden"   in   de   par-
ticuliere sector (1948) telden 38 (80%) minder dan 200 le-
den. Eenendertig bonden hadden zelfs een ledental van min-
der dan 100 (tabel 5.2.3).
De grootste vakcentrale rond 1948 was de Surinaamse Werk-
nemers Organisatie die met ruim 2.000 leden ongeveer een
kwart van alle georganiseerden omvatte. Van het aantal ge-
organiseerden in de particuliere sector was echter ruim
een derde niet bij een vakcentrale aangesloten.
Tussen de vakcentrales zijn  in deze periode qua leden-
tal - de Surinaamse Werknemers Organisatie even niet mee-
gerekend - geen grote verschillen.
Veel  bonden uit deze periode blijken eendagsvliegen of
leiden een kwijnend bestaan.

5.3 Groei en bewustwording i 1950-1970

De periode tussen 1948 en 1960 laat enerzijds een opleving
zien van het vakverenigingsleven en anderzijds een voort-
zetting van het slapend bestaan van een groot aantal pa-
pieren organisaties.  Enkele van de voor 1948 opgerichte
organisaties verdwijnen zelfs geheel van het toneel. Naast
de oude ontstaan er evenwel nieuwe vakverenigingen vaak
als elkaars concurrenten binnen eenzelfde bedrijfstak of
onderneming.
In 1951 wordt, als overkoepelende centrale, de Surinaamse
Werknemers Moederbond (S.W.M.B.) opgericht en een samen-
werkingsverband van de vakcentrales, de Raad van Vakcen-
trales. ingesteld.
Gegevens die een globale indicatie geven van de omvang van
de vakbeweging rond 1960 zijn te vinden in een "Rapport
over de Vakbeweging in Suriname" (V.d. Meulen,  1960) .  Het
materiaal uit dit rapport moet met enige voorzichtigheid
worden geinterpreteerd.  In 1960 waren net zo min als tien
jaar daarvoor exacte gegevens over het ledenbestand van de
talrijke vakorganisaties beschikbaar. Het cijfermateriaal
uit genoemd rapport is voor een deel op schattingen geba-
seerd.
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Deze zijn redelijk betrouwbaar want afkomstig van een rap-
porteur die ruim twee jaar intensief binnen de vakbeweging
heeft geparticipeerd. Tabel 5.3.1 geeft een overzicht van
de toen  bestaande  vakcentrales,  het  aantal  aangesloten
bonden en het geschatte aantal leden.
Een "Stichting van de Arbeid" (1959) presenteerde zich als
overkoepelende vakcentrale, maar was in feite een vreemde
eend in de bijt. De grootste bond van deze organisatie be-
stond  uit  oorlogsveteranen.  De  belangrijkste  activiteit
was het inschrijven van werklozen aan wie bemiddeling bij
het zoeken naar werk werd beloofd. Een echte centrale van
vakorganisaties was deze Stichting van de Arbeid dus niet.
De Surinaamse Werknemers Organisatie en het Surinaams Ver-
bond van Vakverenigingen, aan het eind van de jaren veer-
tig nog actief, zijn in 1960 geheel van het toneel ver-
dwenen.  De Surinaamse Werknemers Federatie,  in 1948 nog
van betekenis, leed in deze periode een tamelijk kwijnend
bestaan. Dit valt ook af te lezen uit de teruggang van het
aantal leden. Rond 1960 werd het vakverenigingsleven voor
wat de particuliere sector betreft min of meer gedomineerd
door drie Centrale Organisaties:
-  de Progressieve Werknemers Organisatie
-  de Surinaamse Werknemers Federatie
-  de Surinaamse Werknemers Moederbond (1951)

Veel ondernemingsbonden die in deze periode worden opge-
richt zijn praktisch doodgeboren. Na de oprichting wordt
bijna niets meer van deze organisaties gehoord.  Dit lot
trof bijvoorbeeld een Brokopondo Werknemers Bond en een
Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelpersoneel.
Opvallend  is  dat  ook  niet  specifieke werknemersorgani-
saties  door vakbondsleiders worden opgericht.  Voor deze
organisaties wordt daarna aansluiting gezocht bij de vak-
centrales. Zo kende de Progressieve Werknemers Organisatie
als  lidbonden een Vrouwen- dn een Jonge Vrouwenbond en
zelfs een etnische groepering als de Indianenbond.
De P.W.0. organiseerde  overigens  ook  jongeren  in  een
aparte P.W.0.-Jeugdorganisatie.
Een indicatie voor de niet al te grote aantrekkingskracht
van de Centrales in deze fase is het betrekkelijk groot
aantal "onafhankelijke" bonden. Deze bonden waren overi-
gens vrij klein. Het totale ledental in deze organisaties
bedroeg nog geen 1000.
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Voor de overheidssector wordt in 1957 de Samenwerkende Or-
ganisatie(s)  van Landsdienaren opgericht.  De S.O.L.  kan
worden gezien als een eerste poging tot een meer formele
overkoepeling van vakverenigingen van ambtenaren. Een for-
mele vakcentrale was de S.O.L. overigens niet. De meeste
organisaties die tot deze nieuwe samenwerking toetraden,
hadden - voorzover toen nog actief - deel uitgemaakt van
het (toen nog) losser verband van het Comit6 van Samen-
werking, waarin in 1948 al een kleine 15 ambtenarenbonden
enige co8rdinatie van hun activiteiten wisten te reali-
seren.

De S.O.L. was overigens ook niet bijster actief en ver-
dween geheel van het toneel, toen de oprichter en voor-
zitter R. Vrede voor een jaar naar het buitenland vertrok.

Een aantal bonden (4 van de 22) zocht toen aansluiting bij
de in juli 1960 opgerichte Algemene Bond van Overheids-
personeel (A.B.0.).

Het begin van een ontwikkeling naar afzonderlijke Centrale
Organisaties voor Overheidspersoneel manifesteert zich ook
in het feit dat enkele ambtenarenbonden de Surinaamse
Werknemers Moederbond verlaten.
De bond van Personeel in Overheidsdienst, de Bond van Per-
soneel bij 's Landsbosbeheer, de Bond van Personeel bij de
Geologische Mijnbouwkundige Dienst (ook bij ambtenaren is
er  sprake van organisatie per "onderneming': elk minis-
terie of dienst heeft een afzonderlijke vakbond), sluiten
zich aan bij de juist genoemde Algemene Bond van Over-
heidspersoneel.
Rond 1960 was de  in  1951 tot stand gekomen Surinaamse
Werknemers  Moederbond  uitgegroeid  tot  de  grootste  vak-
centrale van het land met meer dan 70% van het totaal aan-
tal georganiseerden in de particuliere sector.  Inclusief
de toen nog aangesloten ambtenarenbonden omvatte de
"Moederbond" iets meer dan de helft (52%) van het totaal
aantal georganiseerden (tabel 5.3.2).
De dominerende positie van de S.W.M.B. blijkt ook uit het
aantal betrekkelijk grote organisaties, dat bij deze vak-
centrale  is  aangesloten.  Alle  bonden  met  200  of meer
leden - waaronder  ook  de  belangrijke  bauxietbonden  van
Billiton, Paranam en Moengo - waren lid van de
"Moederbond" ( tabel  5.3.3) .
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Voor wat de overheidssector betreft kan worden geconsta-
teerd dat in deze periode bijna de helft van de georgani-
seerde ambtenaren deel uitmaakt van de Samenwerkende Orga-
nisaties van Landsdienaren, terwijl de andere helft (46%)
is aangesloten bij de onafhankelijke federaties zoals bij-
voorbeeld  de  reeds  eerder  genoemde Algemene Bond voor
Overheidspersoneel.
In de onderwijssector komt in 1968 de Federatie van Orga-
nisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) tot stand.
Van de bonden in de particuliere sector hadden er acht 200
of meer leden. Het aantal bonden met minder dan 100 leden
was 19, een naar verhouding lager aantal dan in 1948.

5.4 Consolidering 1970-1980

De grote stakingen van 1966, 1969 en 1973 (waarop wij in
hoofdstuk 6 nog zullen ingaan) resulteerden in een toege-
nomen organisatorisch elan. De nieuwe vakbonden rijzen als
paddestoelen uit de grond. In 1960 telden we in de parti-
culiere sector nog een kleine 33 bonden;  in 1974 blijkt
dit aantal te zijn uitgegroeid tot 57 (tabel 5.4.1). Ook
de toename van het aantal bonden van ambtenaren is opval-
lend te noemen. In 1960 waren bij de S.O.L. en de A.B.0.
samen 20 bonden aangesloten.  De overkoepelende Centrale
van Landsdienaren Organisaties meldt in 1974 een leden-
aantal  van  38;  dat  is  bijna  een  verdubbeling  (tabel
5.4.3). In  deze  telling  is  overigens  een  klein  aantal
"wilde bonden" - organisaties die niet bij een vakcentrale
zijn aangesloten - niet meegerekend (3).

Medio  1974  was  het  totaal  aantal  georganiseerden  ruim
24.000 waarvan 58% in de particuliere sector en 42% in
overheidsdienst.  De  georganiseerden  in  de  particuliere
sector waren - afgezien van een onbekend aantal leden van
niet-centrale organisaties - aangesloten  bij  een van de
drie  overkoepelende  vakcentrales.  De werknemers uit de
overheidssector waren - voorzover georganiseerd -
overwegend lid van de Centrale van Landsdienaren Organi-
saties. De C.L.0. telde in 1974 maar liefst 38 bonden met
in totaal 10.177 leden.
Het A.V.V.S.  had met 46% van de georganiseerden uit de
particuliere sector in genoemd jaar de grootste aanhang.
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Ook wat de omvang van de bonden betreft is sprake van een
vrij  opmerkelijke groei.  Het aantal kleine organisaties
(minder dan 100 leden) in de particuliere sector is verge-
leken bij het jaar 1948 naar verhouding afgenomen (van 65
naar  47%). De verdere groei  van de vakorganisaties blijkt
ook uit de stijging van het aantal relatief zeer grote
(500 en meer leden) bonden. In 1948 waren er slechts 3
bonden in deze grootteklasse; in 1974 was dit aantal meer
dan verdubbeld tot 7. De bonden van overheidspersoneel (4
bonden)  meegerekend komt dit aantal op 11,  d.w.z.  een
kleine 12% van het totaal aantal bonden.
De vier bonden van overheidspersoneel omvatten iets meer
dan de helft (52%) van het totaal aantal georganiseerden
uit deze sector. De zeven zeer grote bonden uit de parti-
culiere sector hebben samen 6.283 leden, dit is 45% van
het totaal. De 11 zeer grote bonden in de overheidssector
omvatten samen 11.550 leden, hetgeen overeenkomt met 48%
van het totaal aantal georganiseerden.
We geven in tabel 5.4.4 een overzicht van het aantal geor-
ganiseerden per bedrijfstak in het jaar 1974 en een indi-
catie van de organisatiegraad.
Het Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting organiseerde
in 1977 een Vakbonds Survey. Het rapport van dit Survey is
door de Moederbond en de P.W.0. als onbetrouwbaar en on-
volledig afgewezen. Desalniettemin onderstrepen de cijfers
overtuigend de conclusie die zich uit het voorgaande op-
dringt: gedurende de voorgaande dertig jaar heeft de vak-
beweging  een  sterke groei doorgemaakt zonder dat het

grondpatroon  ingrijpend  is veranderd. De  ondernemings-
bonden zijn thans ondergebracht in een vijftal centrales,
die tevens uitdrukking geven aan verschillende ideo-
logische oriontaties. Opvallend is de geringe continuiteit
van de centrales. Een gunstige uitzondering is niettemin
de Progressieve Werknemers Organisatie die zich vanaf de
oprichting in 1948 heeft weten te handhaven. De
"Moederbond" dateert weliswaar  van  1951 maar moest  om  te
kunnen overleven in 1969 een "face-lift" ondergaan (zie
par. 5.4.2.). De andere actieve vakcentrales zijn nog geen
twintig jaar oud. Dit geldt  - enkele bonden in de onder-
wijssector en de mijnbouwsector uitgezonderd - ook voor de
ondernemingsbonden waarvan de meeste tussen 1966 en 1976
zijn opgericht. Hoewel de vakbeweging in Suriname al een
betrekkelijk lange geschiedenis heeft zijn de bestaande
vakorganisaties daarentegen nog vrij jong.
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Tabel 5.4.4: Geschat aantal leden van vakorganisaties nair economische sector in 1974

Bij een vakcentrale aangesloten Totaal Totaal 0/Sani-
georgini-  aantal 2) satie-

Economische sector P.W.0 A V.V.S. C-47 C.L.0. seerd werknemers graad 33

1. Landbouw, bosbouw, - -       1.209 - 1.209 34.0004)      4
veeteelt

2 Mijnbouw -     2 103 2.850 - 4.953 7.343       67

3. Industrie 283 1.400 309 - 1.992 6.568 30

4 Gas, water, -       900       - - 900 1.036       87
electriciteit

5  Bouwnijverheid - 150       - - 150 1.934        8

6. Mandel. restau 1.501 200 75 - 1.776 14.174       13
rants. hotels

7. Transport, opslag 118 764 75 - 957 2.172 44

com unicatie

8. Financiering. ver 260 540                  - - 800 1.359       59

zekering, commer-
ci@le diensten

9. Gemeenschaps, so 590 287 288 - 1.165 3.303       35

ciale en pers
dienstverlening

10.Overheid incl.      - - - 10.177 10.177 33.000       31

onderwijs

Totaal 2.752 6.344 4.806 10 177 24.079 104.889 235)

1)  Een  klein  aantal  organisaties  waarvan  seen  gelevens

bekend zijn.
2)  Bron Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting:  Een-

voudige Algemene Bedrijfstelling 1974
3)  Gebaseerd op onnauwkeurige cijfers; daarom slechts een

Blobale schatting.
4)  Voor  dit  cijfer geldt een  zeer  ruime onnauwkeurig

heidsmarge; de zogenaamde "verborgen" werklozen in de

landbouw zijn als werknemers in de telling c.9. schat-
ting opgenomen.

5)  Exclusief landbouw komt men op een gemiddelde organi-
satiegraad van 32,2.
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Tabel  5.4.5.:  Centrales  van  vakbonden  opgericht  tussen
1930 en 1980

Jaar van op Naam van de Centrale Oprichter/belangrijkste
richting leider(s)

1937/1938 Surinaams Verbond van J. Sarucco/J. van Eer

Vakverenigingen

1938 Surinaamse Arbeiders S. Helstone/W. Bos Verschuur
Federatie

1938 Surinaamse Werknemers S. Helstone
Federatie

Surinaamse Arbeiders W. Bos Verschuur
Centrale

1947 Surinaamse Werknemers L. Eliazer/J. van Eer
organisatie

1948* Progressieve Werknemers J. Weidmann
organisatie

1951/1969* Surinaamse Werknemers J. Pengel
Moederbond/Allemeen Verbond
van Vakverenigingen in C. Daal
Suriname-de Moederbond

1970* Progressieve Centrale-47 E. Bruma/F. Derby

1971* Centrale van Landsdienaren H. Rusland/H. Sylvester
Orianisaties

1976 Surinaamse Arbeiders H. Herrenberg/H. Bilgoe
Federatie

*sinds de oprichting actief gebleven Centrales
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Rond 1970 raakt de vakbeweging in organisatorisch opzicht
min  of meer geconsolideerd.  Er komen wel enkele nieuwe
vakverenigingen bij maar het grondpatroon verandert niet
fundamenteel. Vier vakcentrales geven in deze consoli-
deringsfase de toon aan, te weten:
-   de Progressieve Werknemers Organisatie
-   het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname,

de Moederbond
-   de Progressieve Centrale - 47 en
-   de Centrale van Landsdienaren Organisaties

In 1976 werd een vijfde vakcentrale, de Surinaamse Arbei-
ders Federatie opgericht. De betekenis van deze centrale
is echter niet groot. Kort na de oprichting valt de S.A.F.
zoals zovele andere bonden voor haar, terug in de anonimi-
teit. De vier hiervoor genoemde vakcentrales zijn intussen
uitgegroeid tot en geaccepteerd als de belangrijkste van
het land. Een kort signalement van deze centrales is daar-
om terzake.

5.4.1  De Progressieve Werknemers Organisatie

De P.W.0.  is in 1948 opgericht door J. Weidmann met het
doel: "te behartigen alle belangen   van de werknemers   en
hunne gezinnen in het algemeen en van zijn leden in het
bijzonder." In de formulering van de doelstelling van de
P.W.0. wordt sterk de nadruk gelegd op eigen initiatief,
zelfhulp en samenwerking met anderen om te komen tot ver-
groting van de materi6le welvaart en verhoging van het
geestelijk niveau van de werknemer.
Het streven is er op gericht de arbeidersstand een vol-
waardige positie te verzekeren binnen de maatschappelijke
orde. Weidmann wees op de eerste algemene vergadering op
het  belang  van  een  gunstige  regeling  van  de  arbeids-
voorwaarden door middel van collectieve arbeidsovereen-
komsten en medezeggenschap bij de totstandkoming daarvan.
Voor de werknemers onder zijn gehoor ongetwijfeld een
nieuw geluid.
In katholieke kring was men al voor de oorlog actief in
het vakverenigingsleven. Er ontstaat nu de behoefte de be-
staande  vakorganisaties  onder  te  brengen  bij  een  over-
koepelende vakcentale. Weidmann wordt de oprichter van zo-
wel de P.W.0.  als de Progressieve Surinaamse Volkspartij
(1946)  en bekleedt gedurende een groot aantal jaren het
voorzitterschap van beide organisaties.



65

De  P.W.0.  verenigt  overwegend  kleine  ondernemingsbonden
hoofdzakelijk uit de sectoren handel, dienstverlening en
medische- en gezondheidsdiensten. De centrale adviseert de
lid-bonden bij de formulering van C.A.0.-voorstellen en
bij conflicten met de werkgever wordt niet zelden het vol-
tallige bestuur gemobiliseerd. De organisatie per onder-
neming brengt overigens met zich mee dat leden van het
hoofdbestuur voorzitter kunnen zijn van din of meer van de
aangesloten bonden.
De nauwe relatie die in Suriname bestaat tussen politieke
partij en vakcentrale is voor wat de P.W.0. betreft sterk
teruggedrongen. P.W.0-er zijn is niet langer identiek met
P.S.V.-er (Progressieve Surinaamse Volkspartij) zijn. Ook
het rooms-katholieke imago is verdwenen en heeft plaats
gemaakt  voor  een  algemeen  theistische  grondslag.  Voor
waarde  voor  het  lidmaatschap  (er  vindt  overigens  geen
toetsing  plaats)  is  erkenning  van  het  bestaan  van  een
"Schepper of God". De P.W.0. verenigt thans werknemers van
verschillende gezindten en telt onder haar leden ook niet
P.S.V.-stemmers.

5.4.2 Het Algemeen Verbond van Vakverenigingen   in
Suriname - de Moederbond

De  Surinaamse Werknemers Moederbond,  in 1951 door J.A.
Pengel opgericht, onderging in 1969 een grondige reorgani-
satie. Deze reorganisatie had tot doel de "Moederbond" te
activeren en los te koppelen van de Nationale Partij Suri-
name. De oprichter en voorzitter van de "Moederbond"
Pengel is gedurende enkele jaren tevens voorzitter geweest
van de Nationale Partij Suriname. Bij de leden ontstond
onbehagen over deze combinatie van functies, te meer daar
de  politieke  betrokkenheid  van  Pengel  leidde  tot ver-
minderde aandacht voor het vakbondswerk. De S.W.M.B. werd
bij  de reorganisatie omgedoopt tot Algemeen Verbond van
Vakverenigingen in Suriname onder handhaving van de toe-
voeging  "de  Moederbond".  Na  de  reorganisatie  van  1969
heeft het A.V.V.S. zich in sociaal-democratische richting
willen ontwikkelen. Doel van het A.V.V.S. is de behar-
tiging van de belangen van de Surinaamse werknemers en hun
gezinnen,  in het bijzonder voorzover deze liggen op het
terrein van de arbeid.
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De gereorganiseerde "Moederbond" streeft daarom naar een
hervorming van het sociaal-economisch leven en meer in het
bizonder  naar  gelijke  kansen voor iedereen, behoefte-
voorziening gericht op algemeen welzijn en erkenning van
het recht op medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid.
De vakcentrale "acht hiertoe een planmatige ordening van
het gehele bedrijfsleven onmisbaar.
Indien en voorzover het algemeen belang dit eist dient de
beschikkingsmacht en zonodig ook de eigendom der produk-
tiemiddelen in handen der gemeenschap te worden gelegd"
(artikel 2, Statuten). Het A.V.V.S. kenmerkt zich voorts
door een niet-confessionele opstelling. Niet eenheid van
geloof of levensbeschouwing maar eenheid van opvating over
maatschappelijke vraagstukken wordt de beste grondslag ge-
acht voor een sociaal-economische organisatie als de vak-
beweging.
De belangrijkste bonden van het A.V.V.S.-de Moederbond,
opereren in de mijnbouwsector, de industrie, nutsbedrijven
en de haven- en communicatiesector.

5.4.3  Centrale-47

De derde vakcentrale waarvan wij een korte karakteristiek
willen geven, Centrale-47, werd opgericht in 1970. Na de
tegen de regering gerichte lerarenstaking van 1969 (zie
hoofdstuk 6) besloten 47 bonden die in de stakingsperiode
met elkaar hadden samengewerkt de krachten meer permanent
te bundelen in een overkoepelende organisatie (4).
Centrale-47 onderhoudt nauwe betrekkingen met de politieke
partij de "Partij Nationalistische Republiek" (P.N.R.).
Bestuursleden van deze partij bekleden ook vooraanstaande
functies in het Bestuur van Centrale-47. Hierdoor is deze
vakcentrale nadrukkelijk aan een politieke partij geli-
eerd.  Het streven van deze vakcentrale is gericht op be-
hartiging en bevordering van de materidle en geestelijke
belangen van de werkende mens in het algemeen en die van
haar leden in het bijzonder. De statuten noemen als be-
langrijke doelstelling de organisatie van de werknemers
naar bedrijfstak.
De Centrale bestaat uit ondernemingsbonden die betrekke-
lijk zelfstandig functioneren en bijvoorbeeld zelf de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten per onderneming afsluiten.
Centrale-47 organiseert voornamelijk bonden in de landbouw
en de dienstverlenende sector.
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De Progressieve Centrale-47 heeft een links socialistische
reputatie; dit "socialisme" wordt echter niet in de sta-
tuten of een ander beleidsdocument omschreven. De combi-
natie Centrale-47 - Partij Nationalistische Republiek
(vakverbond en politieke partij)  vormt binnen het Suri-
naams sociaal-economische bestel een pressiegroep van be-
lang. De P.N.R. maakte deel uit van de regeringscoalitie
die in november 1975 de staatkundige onafhankelijkheid van
Suriname heeft gerealiseerd.

5.4.4  Centrale van Landsdienaren Organisaties

Het organisatiepatroon van ambtenaren in Suriname was tot
1969 zeer versnipperd en onoverzichtelijk.  Er bestonden
(en bestaan overigens thans nog) naast elkaar organisaties
naar ministerie,  naar dienst,  naar functie,  naar cate-
gorie. Voor onderwijzers en leerkrachten kwam daarbij ook
nog een zekere mate van "verzuiling" dat wil zeggen orga-
nisatie  op  basis  van  geloofsovertuiging.  Ambtenaren  en
leerkrachten verenigd in respectievelijk de Algemene Bond
van Overheidsdienaren (A.B.0.) en een Federatie van Onder-
wijzers en Leerkrachten in Suriname (F.O.L.S.) hadden een

zeer belangrijk aandeel in de algemene tegen de toenmalige
regering gerichte staking van 1969. Deze staking markeerde
een belangrijk moment in het proces van bewustwording (van
de eigen macht) van de Surinaamse vakbeweging.
Zowel  ambtenarenorganisaties  als vakbonden  in de parti-
culiere sector hadden aan deze algemene staking Kezamen-
lilk deelgenomen. Na 1969 gaan ambtenarenorganisaties in
het vakverenigingsleven een steeds belangrijkere rol spe-
len. Een Centrale van Landsdienaren Organisaties wordt op-
gericht in 1971. De C.L.0. is de opvolger van de Centrale
van Organisaties van Overheids Personeel die als Stichting
een  overkoepelend overlegorgaan vormde voor de organi-
saties en bonden van ambtenaren.

De C.L.0. stelt zich ten doel de maatschappelijke en gees-
telijke belangen van de Landsdienaren in het algemeen en
die van de leden in het bijzonder, te behartigen en voor
te staan. Hoewel er formeel geen relaties bestaan met een
politieke partij zijn bestuursleden van de C.L.0. nauw ge-
lieerd aan de progressieve Partij Nationalistische Repu-
bliek (P.N.R.) die - zoals eerder gezegd - als deel van
de regeringscoalitie heeft bijgedragen aan de realisering
van de staatkundige onafhankelijkheid van het land in no-
vember 1975.
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5.4.5  De Surinaamse Arbeiders Federatie

Naast de vier reeds gevestigde vakcentrales zijn nog een
aantal  niet-centrale organisaties (in Suriname:  "wilde
bonden") en een recent (1976) opgerichte vakcentrale ac-
tief. Deze nieuwe centrale, de Surinaamse Arbeiders Fede-

ratie zou zijn ontstaan uit onvrede met het beleid van de
"Moederbond". De oprichters van de S.A.F. zijn voormalige
(bestuurs)leden   van de "Moederbond". Hier is sprake van
een afscheiding als gevolg van onderlinge rivaliteit tus-
sen vakbondsleiders (5).
De naam Surinaamse Arbeiders Federatie is overigens niet
nieuw. Reeds in 1938 bestond er een organisatie met die
naam met S. Helstone en W. Bos Verschuur in de leiding. De
S.A.F. noemt zich "neutraal" en claimt een aantal van 14
aangesloten bonden. Na de oprichting is overigens van de
S.A.F. nog nauwelijks iets vernomen.

5.5 Samenvatting

De snelle na-oorlogse organisatorische groei van de vak-
beweging heeft geresulteerd in een ideologische vierdeling
te weten:
-   een algemeen theistische stroming (P.W.0.)
-   een sociaal-democratische (A.V.V.S.-de Moederbond)
-   een socialistische stroming (C-47) en
-   een onafhankelijke stroming (C.L.0. en S.A.F.)
Men moet overigens bedenken dat dit ideologisch onder-
scheid geen hard criterium is voor organisatorische schei-
ding. Het gaat veelal om personen of persoonlijkheden die
op het beleid en de strategie een bepaald stempel drukken.
De bonden wisselen vrij  gemakkelijk van vakcentrale. De
loyaliteit met de vakcentrale is niet ers groot en kan ge-
makkelijk worden verbroken door leiders die door middel
van een overstap naar een andere centrale hogere lonen in
de wacht hopen te slepen. Een voordeel is niettemin dat
binnen de vakbeweging niet gekozen is voor organisatie op
etnische basis.
De afwezigheid van elke vorm van fanatisme in de afbake-
ning en instandhouding van de ideologische grenzen blijkt
ook uit het bestaan van een geTnstitutionaliseerde vorm
van  samenwerking.  Er bestaat een Raad van Vakcentrales
voor de onderlinge samenwerking.
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Met uitzondering van C-47 hebben de vakcentrales zich we-
ten vrij te maken van de directe invloed van de politieke
partijen  waarmee  zij  bij  de  oprichting  sterk verbonden
zijn geweest.  Er is sprake van verzelfstandiging en be-
wustwording  van  de  eigen  functie  en  betekenis  in  het
sociaal-economisch bestel. Men kan zeggen dat  de  vak-
organisaties  niet  meer  worden  geYdentificeerd  met  een
politieke partij. Dit geldt veel minder voor de Progres-
sieve Centrale-47 die van oordeel is dat in een ontwikke-
lingsland "vakbeweging en politiek onlosmakelijk met el-
kaar zijn verbonden" (C-47; 1984:11). Een blijvend kenmerk
is de organisatie per onderneming of per bedrijf.
De bonden opereren betrekkelijk zelfstandig en voeren zelf
de C.A.0.-onderhandelingen met de werkgevers. De functie
van de Centrale bestaat hoofdzakelijk uit het onderhouden
van contacten op het nationale niveau met de overheid en
de werkgeversorganisatie.  De interne dienstverlening ten
behoeve van de lidbonden bestaat in het adviseren bij het
formuleren van C.A.0.  voorstellen en bij de onderhande-
lingen daarover.

Tabel 5.5 Vakcentrales naar aantal aangesloten bonden

Vakcentrale Aantal aangesloten bonden
1977 1985

Progressieve Werknemers Organisatie     11          19
Algemeen Verbond van Vakverenigingen 34          55
in Suriname-de Moederbond
Centrale-47                             21          57
Surinaamse Arbeiders Federatie 14
Centrale van Landsdienaren Organisaties 15 52

Niet bij een centrale aangesloten        9           9

Suriname telde in 1977 op een totale beroepsbevolking van
rond  120.000  niet  minder  dan  5  overkoepelende  vakcen-
trales. De grootste vakcentrale (Centrale van Lands-
dienaren  Organisaties)  verenigde  uitsluitend  bonden  van
leerkrachten en ambtenaren.  Vier vakcentrales verenigden
voornamelijk werknemers uit de particuliere sector.  Bij
deze 5 vakcentrales waren 95 bonden aangesloten met een
totaal ledenbestand van 32.294 (Min. AV Survey 1977).
Na 1977 is het aantal bonden en bondjes sterk toegenomen.
In 1985 bestonden er maar liefst 192 bonden, waarvan 140
in de partikuliere sector (tabel 5.5).
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6.   DE VAKBEWEGING EN 1)E P()LITIEKE SEC'.'r()R

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk willen we aan de hand van ons analyse-
schema Vakbeweging en Modernisering (zie hoofdstuk 4) een
beschrijving geven van de ontwikkeling van de vakbeweging
in relatie tot de ontwikkelingen in de politieke sector.
We geven dus in feite een beschrijving van de processen
van  politieke  integratie  en  differentiatie,  verandering
van waarden en houdingen en de segmenteringstendenzen die
van betekenis zijn (geweest) voor de ontwikkeling van de
vakbeweging.
Modernisering is zoals we al eerder hebben betoogd, geen
eenzijdig proces. Vakorganisaties zijn net zo goed het
produkt van de modernisering als "agents of change". In de
nu volgende analyse zal daarom worden gelet op enerzijds
de bijdrage van de vakbeweging aan het moderniserings-
proces en anderzijds op de gevolgen van de modernisering
voor de vakbeweging zelf. Het gaat om processen die onder-
ling sterk zijn verweven, zodat het niet altijd mogelijk
zal zijn om in onze beschrijving de politieke ontwikke-
lingen strikt gescheiden te houden van de ontwikkelingen
op economisch en sociaal gebied.

6.2 Politieke differentiatie en integratie

Ooft (1972:287) onderscheidt in zijn boek over de "Ontwik-
keling van het Constitutionele Recht van Suriname" vier
tijdvakken in de staatkundige ontwikkeling van het land,
te weten: de periode van het octrooirecht (1500-1816), de
periode van het zuivere koloniale staatsrecht (1816-1865),
de  periode  van  het  zelfbestuur waarin  (tussen  1865  en
1954) het dekolonisatieproces begon en tenslotte de perio
de van het Statuut (1950/54-1975). We kunnen aan deze
tijdvakken een vijfde en een zesde toevoegen n.1. de pe-
riode vanaf de onafhankelijkheid tot de militaire staats-
greep (1975-1980) en de periode na de staatsgreep:  1980
tot heden.
In de twee eerstgenoemde tijdvakken werd Suriname recht-
streeks vanuit Nederland bestuurd. In 1866 wordt een ge-
ringe mate van zelfbestuur verkregen met de instelling van
de Koloniale Staten.
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De burgers - maar niet zonder onderscheid - worden bij het
bestuur van het land betrokken. De leden van de Koloniale
Staten werden voor een deel door de gouverneur benoemd en
deels  op  basis  van  censuskiesrecht  en/of  capaciteits-
kiesrecht, gekozen. Van Lier (1977: 252) heeft uitgerekend
dat hoogstens twee procent van de totale bevolking het ac-
tieve kiesrecht bezat.
De periode van de vrije arbeid in Suriname start in 1863
met de afschaffing van de slavernij en vrijwel gelijk-
tijdig met de instelling van de Koloniale Staten. Suriname
ontwikkelt zich langzaam van een plantagekolonie. waarin
eerst arbeid door slaven en later van contractarbeiders
overheerst, naar een samenleving van zogenaamde vrije ar-
beid.

De contractarbeiders die ingezet worden voor het exploi-
teren van de suiker- en koffieplantages vestigen zich na
afloop van hun contract als kleinlandbouwer of als land-
arbeider  op  de  dan  overgebleven  landbouwondernemingen.
Ex-slaven  en  ex-contractarbeiders  vinden  emplooi  in de
agrarische en de bosbouwsector of worden kleine ambachts-
lieden die werken voor de kleine plaatselijke markt. De
politieke betrokkenheid van de werknemers is in deze pe-
riode gering. Van politieke mondigheid is geen sprake. De
verhoogde politieke activiteit tussen 1908 en 1926 waar-
over Van Lier (1977: 250 e.v.) schrijft moet aan de gewone
werknemer zijn voorbijgegaan.

Hij signaleert na 1910 bij de lagere bevolking echter een
opkomende belangstelling voor het politieke gebeuren. De
groei van het politieke bewustzijn bij de lagere bevolking
blijkt uit de opkomst van vakbonden die echter volgens hem
voor 1940 weinig invloed hebben gehad. Tussen 1919 en 1940
is er een kleine opleving in het ontstaan van vakbonden
die veel te maken heeft met de economische stagnatie van
na de eerste wereldoorlog. Er is toenemend verzet van con-
tractarbeiders tegen de slechte arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden op de plantages. Arbeiders en ambachts-
lieden in Paramaribo streven naar vergroting van hun be-
staanszekerheid. Tegen het protest van de contract-
arbeiders werd sterk repressief opgetreden.  De overheid
stelde de arbeidsvoorwaarden voor de contractanten vast en
hield tevens toezicht op het nakomen van de bepalingen van
het contract. Eisen van de contractanten voor verbetering
van hun arbeidsvoorwaarden kregen daardoor het karakter
van tegen de overheid gerichte acties.
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De overheid meende deze opkomende rebellie soms met veel
machtsvertoon te moeten onderdrukken. Hier ligt mogelijk
de kiem voor de negatieve houding van de arbeiders tegen-
over de overheid. Deze laatste wordt gezien als de vijand
van de werknemers en niet als belangenbehartiger of mede-
stander. De toegenomen organisatorische activiteit in deze
fase (vooral in confessionele kring) valt overigens niet
toevallig samen met een verruiming van de horizon van de
Surinaamse werknemer.
In  1916 krijgt de Surinaamse Bauxiet Maatschappij  (een
Amerikaanse onderneming) het recht om te Moengo te starten
met de bauxiet-ontginning.  Dit vormt het begin van het
einde van de eenzijdige oriintatie van de werknemer op
Nederland.
Een  tweede oorzaak voor de verbreding van de politieke
horizon van de arbeider in Suriname is de migratie naar de
Nederlandse Antillen. Na de bouw van een grote olieraffi-
naderij op Curacao vertrekken rond de jaren twintig veel
geschoolde  werknemers  naar  de  Antillen.  Het  jaar  1917
brengt ook in de rest van de wereld grote veranderingen
waarvan in toenemende mate ook de werknemers kennis nemen.
Berichten over de Russische revolutie, de opmars van het
communisme en andere "anti-godsdienstige ideologie6n" ver-
ontrusten met name de religieuze leiders.
De jaren dertig zijn gekenmerkt door grote onrust mede als
gevolg  van  de  grote  werkloosheid en de daaruit  resul-
terende verpaupering van grote delen van de bevolking. De
economische crisis (1929) leidt tot ontslagen in de olie-
industrie op de Nederlandse Antillen. Veel Surinaamse mi-
granten keren teleurgesteld naar het vaderland terug om te
ontdekken dat ook de Surinaamse overheid voor hen geen
werk kan creiren.

Deze groep migranten heeft veel impulsen gegeven aan de
oprichting van vakorganisaties. Ook hebben ze een belang-
rijke rol gespeeld in de "woelingen" en politieke acties
in deze periode. Edn van deze remigranten, J. Doedel, werd
de oprichter van de Surinaamse Volksbond in 1931. Een uit
de hand gelopen vergadering van deze volksbond resulteerde
in  een volksdemonstratie die door de politie.  gesteund
door militairen, hardhandig uit elkaar werd geslagen. Deze
rebellie kon overigens pas volledig worden neergeslagen
door instelling van een avondklok en een verbod tot samen-
scholing.
In februari 1932 werd de Surinaamse Algemene en Werkers-
organisatie (S.A.W.0.). opgericht.



74

De S.A.W.0. organiseerde op 1 mei van dat jaar een druk
bezocht arbeiderscongres  en wist in de weken daarna op
vergaderingen  steeds  grotere  belangstelling  te  trekken.
Het koloniale bestuur blokkeerde echter de verdere ontwik-
keling van deze organisatie door de ontneming van haar
rechtspersoonlijkheid. De S.A.W.0. zou in strijd met haar
statuten zich over (lees: tegen) de godsdienst hebben uit-
gelaten (Van Lier 1977: 278). De leiders geven zich echter
niet gewonnen en richten het Surinaams Arbeiders Verbond
OP. Deze organisatie blijft, zoals de S.A.W.0. ook al
deed, contact onderhouden met  de  in Nederland wonende
Surinamer Anton de Kom. De Kom werd door het koloniaal be-
stuur vanwege zijn contacten in linkse kring in Nederland
voor een potentieel politiek gevaarlijke communist gehou-
den. We zullen hier niet uitvoerig ingaan op "de kwestie
De Kom". Over de perikelen rond diens activiteiten na aan-
komst in 1933 in Paramaribo en zijn arrestatie en daar-
opvolgende deportatie naar Nederland, is al door diverse
auteurs  verslag gedaan  (zie:  Van Lier 1977;  Hira 1982;
Scholtens  1982).  De  Kom heeft leiding gegeven aan het
volksprotest in het begin van de jaren dertig. Hij werd
door het koloniaal bestuur gezien als een "communistische
agitator", die niets minder wilde dan omverwerping van het
wettig gezag. Het zou zover niet komen. De Kom werd op weg
naar het gouvernementspaleis - om met de gouverneur de
precaire situatie van het volk te bespreken - gear-
resteerd.  Bij  demonstraties  voor de onmiddellijke vrij-
lating van De Kom vielen door politiekogels twee doden.

Deze  twee uitingen van volksprotest (onder leiding van
Doedel en rond De Kom)  illustreren het toenemende poli-
tieke bewustzijn van de bevolking in het algemeen en van
grote groepen werknemers in het bijzonder. Het verzet komt
juist in deze vorm van volksrebellie tot uitdrukking door
het ontbreken van ge6igende kanalen om invloed uit te oe-
fenen op het beleid van de overheid. Het koloniaal bestuur
toont zich volkomen ontoegankelijk voor de eisen van de
werknemers. Pas na de tweede wereldoorlog zou de invloed
van de gewone bevolking op het overheidsbestuur enige be-
tekenis krijgen.

Enkele auteurs (Mitrasing 1959, Ooft 1972, Dew 1978) be-
schouwen de 7e december 1942 als het begin van het moderne
Suriname in staatkundig opzicht.
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Op die datum hield Koningin Wilhelmina vanuit Londen een
radiorede die bestemd was voor Nederland en de afhanke-
lijke gebiedsdelen.  Hierin werd een reorganisatie aange-
kondigd van de staatkundige structuur van het Koninkrijk
der Nederlanden. Deze rede symboliseert het begin van een
ontwikkeling waardoor "koloniale sub-ordinatie plaats
maakte voor deelgenootschappelijke co8rdinatie" (Mitrasing
1959: IX).
De in het vooruitzicht gestelde staatkundige hervormingen
werden  geconcretiseerd  in een nieuw Statuut voor het

Koninkrijk der Nederlanden (1954) waarin aan Suriname vol-
ledige interne autonomie werd verleend. Het land werd naar
Nederlands voorbeeld een parlementaire democratie en toe-
gerust met alle daarbij passende instellingen en organen
voor intern zelfbestuur. Mitrasing (1959:  75 e.v.) geeft
een overzicht van de politieke partijvorming in de periode
tussen 1945 en 1955 waarin in feite de basis werd gelegd
voor de overgang van kolonie naar zelfstandige en onaf-
hankelijke staat. Dew (1978) beschrijft de hectische poli-
tieke ontwikkelingen vanaf 1940 tot aan de volledige poli-
tieke onafhankelijkheid in 1975.
De ontwikkeling van andere (politieke) instellingen en met
name van de vakbeweging heeft in de literatuur tot nog toe
echter  weinig  aandacht gekregen. Vakorganisaties  waren
echter in deze periode al bijonder actief.
Een onderwijzer (S. Helstone) en een jurist (3. de
Miranda)  uit Paramaribo organiseren in 1942 de bauxiet-
arbeiders van Paranam en Moengo in bonden die zouden uit-
groeien tot de belangrijkste vakorganisaties van het land.
Deze bonden - en andere Uit het begin van de jaren
veertig - opereren nog zuiver economisch.  Dat wil zeggen
dat materi6le belangenbehartiging vrijwel de enige doel-
stelling is. Vergeleken met de politieke partijen is de
vakbeweging  betrekkelijk  laat  als  pressiegroep  tot  de
politieke arena doorgedrongen. Rond de jaren vijftig komen
de centrale vakorganisaties tot stand. In 1948 wordt het
algemeen kiesrecht ingevoerd en begint een periode waarin
brede lagen van de bevolking worden betrokken bij de poli-
tiek. Er heerst dan een opmerkelijke politieke activiteit.
De  oprichting van  de P.W.0. (1948) en van de S.W.M.B.
(1951) kunnen we zien als uitdrukking van de na-oorlogse
sociaal-politieke bewustwording. Het land is direct na de
oorlog gekenmerkt door de opkomst van het nationalisme.
toegenomen culturele bewustwording, de opkomst van poli-
tieke  partijen  en  oprichting  van  overkoepelende  werk-
nemersorganisaties.
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Deze vakcentrales dienen in de eerste plaats de politici
als  recruteringsveld  voor  stemmen  bij  de  verkiezingen.
Politici verwerven zich in deze fase invloed binnen de
bonden of worden zelf oprichters van vakcentrales. Er ont-
staan zo kenmerkende combinaties van vakcentrales en poli-
tieke  partijen.  Voorbeelden van zulke tandems uit deze
periode zijn de Nationale Partij Suriname en de Surinaamse
Werknemers Moederbond en daarnaast de Progressieve Suri-
naamse Volkspartij en de Progressieve Werknemers Organi-
satie.
Bij de verkiezingen van 13 februari 1941 waren ook vak-
organisaties (w.o. de Surinaamse Arbeiders Federatie) be-
trokken bij de kandidaatstelling van leden voor de Staten
(Ormskirk 1966:  16).  Dit was ook het geval bij de ver-
kiezingen van 1946 waaraan werd deelgenomen door de Suri-
naamse Arbeiders Federatie, de Surinaamse Arbeiders Cen-
trale, de Ambtenarenvereniging en een aantal onderwijzers-
organisaties. Dit wil dus zeggen dat vakorganisaties nog
voor de oprichting van politieke partijen functies hadden
als kiesvereniging.

Intussen ontstaat ook bij de overheid belangstelling voor
vakorganisaties. Dit blijkt uit een verzoek (in 1948) van
de overheid aan de Nederlandse vakbeweging om te adviseren
over een reorganisatie van het vakbondswezen in Suriname.
Er komt een Nederlandse vakbondsdelegatie naar Paramaribo

(Fuykschot e.a. 1948) die na een inventarisatie van de be-
staande vakbonden een advies uitbrengt over een nieuwe or-
ganisatiestructuur voor het vakbondswezen.  Dit advies is
overigens niet in praktijk gebracht.
De overheid financierde een studiereis van P.W.0.-
voorzitter Weidmann en S.W.0.-voorzitter Eliazer naar

Nederland. Weidmann oriBnteerde zich van 3 april tot 8 mei
1948 op het gebied van het organisatieleven "en meer in
het bizonder wat betreft de vakorganisaties en de collec-
tieve arbeidsovereenkomst" (Weidmann  1948) . Hij heeft zich
beperkt tot de bestudering van het rooms katholieke orga-
nisatieleven (vakorganisaties, standorganisaties, co8pera-
ties etc.).  De daarbij verworven inzichten zijn ook in
praktijk gebracht. Een bezoeker in 1948 aan het P.W.0.-
kantoor in Paramaribo schrijft: "de P.W.0. spreuk "God zij
geloofd en geprezen" hangt   op   een mooi schild   aan   de   wand.
Het gehele interieur biedt het beeld van een goed ver-
zorgde  stand  van  de  Centrale  Propaganda  Dienst van de
Katholieke Arbeiders Beweging (in Nederland).
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Ons Urgentie Program in beeld en de grote affiche "nu in
de P.W.0." versieren de wanden" (Kuiper 1948:31).
Weidmann doet in zijn Rapport over de reis naar Nederland
uitvoerig verslag van zijn kennismaking met het instituut
collectieve arbeidsovereenkomst. Hij pleit daarin voor so-
lidariteit onder de werknemers en democratie in de bedrij-
ven. Klassenstrijd en concurrentie dienen te worden uitge-
bannen en de macht van "het heidense en verantwoordings-
loze   bankkapitaal" te worden gebroken. Deze idee6n vinden
we terug in de statuten van de Progressieve Werknemers Or-
ganisatie.
In 1946 vond een opvallende gebeurtenis plaats: een aantal
onderwijsbonden startte een serie gecombineerde vergade-
ringen om te protesteren tegen de slechte salari6ring van
leerkrachten en de omstandigheden waaronder moest worden
gewerkt.  De stemmen die  in deze vergaderingen pleitten
voor stakingsacties vonden nog geen gehoor. De meerderheid
van  de  protesterende  onderwijzers  vond  toen  nog  staken
niet in overeenstemming met de beroepsethiek. Onderwijs-
bonden zouden echter twintig jaar later (in 1966) de lei-
ding nemen bij de doorbraak van vakorganisaties naar de
politieke arena.

De periode van de tweede wereldoorlog wordt, wat de inter-
ne  politieke  verhoudingen  betreft,  gekenmerkt  door  een
aantal grote conflicten en hooglopende ruzies (ook per-
soonlijke) tussen de gouverneur en de Staten van Suriname.
Deze conflicten hadden te maken met verschil van inzicht
tussen enerzijds gouverneur Kielstra  (1933-1944)  en een
meerderheid in de Staten anderzijds over de instelling van
dorpsgemeenten, de zogeheten aziatische huwelijkswetgeving
(waar de gouverneur voor was) en de bevoegdheden van de
gouverneur onder de noodtoestand tijdens de oorlog.  De
instelling van dorpsgemeenten betekende dat de heterogene
bevolking zou worden ondergebracht in afzonderlijke socia-
le eenheden voor elke groep, gebaseerd op taal, godsdienst
en etnische afkomst.
Door de aziatische huwelijkswetgeving zouden "kerkelijke"
huwelijken van hindoes en moslims burgerlijke rechtskracht
krijgen. Deze twee maatregelen van gouverneur Kielstra be-
tekenden een wezenlijke inbreuk in de tot dan toe gevoerde
assimilatie-politiek gericht op nationale eenwording van
de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen.
De assimilatiepolitiek was gebaseerd op de unificatie van
het  recht:  voor alle  bevolkingsgroepen  golden  dezelfde
wetten en rechtsregels.
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Van dit principe nu werd afgeweken. Rechtseenheid maakte
plaats voor rechtsverscheidenheid.  Kritiek van o.m.  het
statenlid Bos Verschuur op het beleid van de gouverneur
leidde in 1943 tot een dieptepunt in de betrekkingen met
de Staten van Suriname. Bos Verschuur werd zonder opgaaf
van redenen geYnterneerd  (Ooft 1972:134).  Deze gebeurte-
nissen zijn zeer belangrijk geweest voor de politieke be-
wustwording van de bevolking in Suriname. Vakorganisaties
stonden echter vooralsnog buiten deze ontwikkelingen.  In
Suriname zouden eerst de politieke partijen ontstaan en
toonaangevend zijn. Pas daarna zouden vakorganisaties het
recht opeisen om de politieke ontwikkeling mede te bein-
vloeden.

Illustratief voor de politieke bewustwording van de vak-
bondsleden en de groei naar volwassenheid van de vakbonden
zijn een drietal grote conflicten met de overheid. Deze
conflicten ontstonden kort na elkaar (tussen 1966 en

1973). We doelen hier op: de onderwijzersstaking in 1966,
de  lerarenstaking  van  1969  en de  algemene  staking van
1973.  In alle drie gevallen werd de krachtmeting tussen
overheid en vakbeweging door de laatste glansrijk gewonnen.
We willen nu iets uitvoeriger ingaan op deze drie stakin-
gen. De aanleiding en het verloop van deze stakingen il-
lustreren zeer goed de mogelijkheden van de vakbeweging
tot het mobiliseren van een aanmerkelijke politieke macht.
De stakingen tonen ook het onvermogen aan van de overheid
een  adequaat antwoord  te vinden op (massale)  protests-
acties van de vakbeweging.

6.3 De onderwijzersstaking van 1966

Onderwijzers hebben gedurende lange tijd behoord tot de
top van de intellectuele pyramide in Suriname. De status
van hoofdonderwijzer was (meer nog dan die van arts of ad-
vokaat) voor begaafden uit de midden en lagere klassen het
hoogst bereikbare. Onderwijzers zijn zich daarom altijd al
sterk bewust geweest van hun betrekkelijk hoge status.

Hoewel zij in het verleden al vaker hadden meegedaan aan
protestvergaderingen voor verbetering van hun salarissen,
was het nog niet eerder gekomen tot openlijke werkweige-
ring. Staken was immers niet in overeenstemming met status
en gezag van opvoeders en leermeesters. De onderwijzers
echter waren al een jaar of tien in toenemende mate onte-
vreden over hun arbeidsvoorwaarden.
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De salarissen waren vergeleken bij die van andere groepen
ambtenaren (landsdienaren)  structureel scheefgegroeid.  De
laatste salarisherziening voor onderwijzers dateerde van
1958. De onderwijzers hadden ook klachten over de verwaar-
lozing van het onderwijs door de overheid.  Het school-
materiaal was verouderd, de klassen waren te groot en de
huisvesting liet te wensen over. Voor al deze klachten
vond men echter geen gehoor bij de overheid. Gesprekken
met de Minister van Onderwijs, requesten aan de regering
sorteerden niet het gewenste effect. Op brieven van de
onderwijsbonden aan de regering kwam zelfs geen antwoord
of reactie. Intussen stegen de kosten van levensonderhoud
en  werden  aan  andere  vergelijkbare  groepen  ambtenaren
(zoals  de  politie  en bestuursambtenaren) wel salaris-
verhogingen toegekend.  Een bizonderheid was dat de sala-
rissen van de ministers met maar liefst 20% werden ver-
hoogd terwijl oud parlementariers (waaronder premier
Pengel) met terugwerkende kracht pensioenuitkeringen ont-
vingen.  Dit versterkte de indruk dat de regeringsleiders
wel goed voor zichzelf zorgden maar de onderwijzers in de
kou lieten staan.  Typerend voor hun gouvernementele in-
stelling was dat de onderwijsbonden de regering bleven
bestoken met requesten, memoranda en nota's over de nete-
lige salarispositie van de leden. Toen echter in de Staten
van Suriname een motie over de salarisverbetering voor on-
derwijzers werd verworpen was het geduld van de bonden op
(Menckeberg 1984:14). Zij dreigden met een staking als de
salariseisen niet zouden worden ingewilligd. Op 22 decem-
ber 1965 vragen de gezamenlijke onderwijsbonden een onder-
houd aan bij de Minister van Onderwijs en op 29 december
vindt er,  in gespannen sfeer, een gesprek plaats met de
verantwoordelijke Minister van Onderwijs. Deze stelt zich
op het standpunt dat inwilliging van de eisen van de vak-
bonden een beleidskwestie is en dus de goedkeuring behoeft
van de Raad van Ministers. Na intern beraad van de rege-
ring legt Minister President Pengel een verklaring af voor
radio  en  televisie.  De  salarisverhoging voor  de onder-
wijzers zou in drie fasen (1966, 1967 en 1968) worden ge-
realiseerd. De voorgenomen staking werd veroordeeld; sta-

ken zou als dienstweigering worden beschouwd met alle ge-
volgen van dien, inclusief disciplinaire maatregelen tegen
de stakers. De rede van de premier en in het bizonder de
dreiging met strafmaatregelen had een averechts effect.
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Onderwijzers die opkwamen voor rechtvaardige salariseisen
lieten zich niet met straf bedreigen. Bemiddelingspogingen
van de Rooms-Katholieke kerk en van de Evangelische Broe-
dergemeente komen te laat. Op 10 janauri 1966 wordt de on-
derwijzersstaking  geproclameerd.  De  staking  blijkt  zeer
effectief.  De stakingsleiding wordt nog dezelfde dag bij
de Minister van Binnenlandse Zaken geroepen om te praten
over de oplossing van het conflict. De eisen van de sta-
kers zouden worden ingewilligd. In afwachting van een de-
finitieve regeling zal aan de onderwijzers een "overbrug-
gingstoelage" worden uitgekeerd. De regering erkent tevens
dat de onderwijzers bij de algemene salarisherziening van
1958 verkeerd werden ingeschaald. Dit "onrecht" zal worden
hersteld.  De  onderwijzers  ontvingen  wel  de  toegezegde
overbruggingstoelage (Resolutie van 22 februari 1966 no.
2144, G.B.  1966 no. 40) de andere eisen verdwenen echter
in de  ijskast.  De overgebleven eisen die niet door de
overheid werden ingewilligd zouden de voornaamste oorzaak
zijn voor wat eigenlijk een tweede onderwijzersstaking zou
kunnen worden genoemd. Deze  tweede  onderwijzersstaking
viel voor een deel samen en is in feite gevoerd in combi-
natie met de lerarenstaking van 1969. Onderwijzers namen
toen de strijd weer op en verklaarden zich tevens solidair
met de leraren in een conflict tussen de Vereniging van
Leerkrachten bij het Middelbaar en Kweekschool Onderwijs
en schoolleiding en overheid.

6.4 De tweede onderwijzersstaking en de lerarenstaking van
1969

De lerarenstaking werd geproclameerd op 20 januari 1969.
De leden van de Vereniging van Leraren bij het Middelbaar
en Kweekschool Onderwijs  (Velmek)  gingen  in staking uit
solidariteit met een collega en tevens bestuurslid van hun
organisatie. Deze  collega  werd  teruggeplaatst  naar  het
Ministerie van Mijnbouw  Bosbouw en Domeinen, dat de

betreffende leraar eerder aan het Ministerie van Onderwijs
had uitgeleend. Bij het  middelbaar  onderwijs  was  men
gewikkeld in een discussie over de inhoud van een regle-
ment voor het onderwijs waarin de bevoegdheden van de le-
rarenvergadering zouden moeten worden vastgesteld en dui-
delijke  kriteria  geformuleerd  voor  de  bevordering  van
leerlingen. Leraren,  schoolleiding en het Ministerie van
Onderwijs konden over deze kwestie seen overeenstemming
bereiken. Ir. S.E. Devid - de leraar in kwestie - was een
belangrijke woordvoerder in het conflict.
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Zijn overplaatsing werd door de Velmek-leden opgevat als
een represaillemaatregel van de regering met de bedoeling
een lastige vakbondsbestuurder uit te schakelen. De Velmek
eiste van de regering intrekking van deze maatregel op
grond van schending van vakbondsrechten,  inbreuk op de
rechten van de ambtenaar (n.1. terugplaatsing zonder voor-
afgaand overleg) en schade voor het onderwijs (Menckeberg
1984:29). Toen de regering weigerde op deze eis in te gaan
brak de staking uit. De Minister van Onderwijs reageerde
prompt met schorsing van alle stakers. Inderhaast bij el-
kaar gezochte vervangers voor de geschorste stakers (veel-
al ambtenaren bij de verschillende ministeries van wie ve-
len onbevoegd) werden door de leerlingen niet geaccepteerd
waardoor de scholen moesten worden gesloten. Het protest
van de Velmek was vooral gericht tegen de schorsing van de
stakers en tegen het inzetten van stakingsbrekers. De bond
ontving een groot aantal adhesiebetuigingen die het be-
stuur sterkte  in de overtuiging voor een goede zaak te
vechten. Er volgden solidariteitsacties van andere bonden
in de vorm van 24-uursstakingen, stiptheidsacties en lang-
zaam-aan acties. Het conflict werd ook hoog opgenomen door
de Federatie van Hogere en Middelbare Ambtenaren waarvan
de Velmek deel uitmaakt. Deze federatie ging zich ook in-
tensiever met het probleem bemoeien; men meende dat hier
vakbondsrechten in het geding waren. Op een gemeenschappe-
lijke vergadering (29-1-1969) van een groot aantal bij de-
ze federatie aangesloten bonden werd een motie aangenomen
met het karakter van een ultimatum aan de regering. De
Velmek eisen zouden voor 1 februari moeten worden ingewil-
ligd.  De bonden zouden anders hun leden tot staken op-
roepen.  De oplossing van de zijde van de regering bleef
uit - in een televisierede op 2 februari verklaarde de
Minister van Binnenlandse Zaken zelfs dat met adhesie-
betuigingen nog nooit een staking was gewonnen (Menckeberg
1984:30) - waarna op 3 februari een groot aantal bonden
solidariteitsstakingen proclameerden. Bij de stakers voeg-
den zich nu ook de onderwijzers, intussen verenigd in de
Federatie  van  Onderwijzers  en  Leerkrachten  in  Suriname

(FOLS), waarvan de salariseisen uit 1966 nog niet waren
gehonoreerd.  Toen  ook  de  Algemene  Bond van Overheids-
personeel door middel van een 24-uurs solidariteitsstaking
zijn gewicht in de schaal legde moest de regering wel toe-
geven.
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Het kwam tot een akkoord met de Velmek op 7 februari 1969
waarbij alle eisen van de leraren werden ingewilligd en
garanties werden verkregen tegen inbreuk door de overheid
op zogeheten vakbondsrechten.  Daarmee was de eigenlijke
lerarenstaking ten einde, de (tweede) onderwijzersstaking
echter nog niet.
Aan de salariseisen van de onderwijzers uit 1966 had de

regering drie jaar later nog steeds niet voldaan.  Eind
1968 zag het er nog niet naar uit dat de regering hiermee
veel haast wilde maken. De salariskwestie van de onder-
wijzers  werd  verwezen  naar  het  zogeheten  Georganiseerd
Overleg dat overigens pas op 7 januari 1969 formeel werd
ingesteld. De FOLS was overigens van mening dat het ging
om het invoeren van reeds gemaakte en dus bestaande af-
spraken waarover geen nieuw overleg nodig was. Verwijzing
naar het Georganiseerd Overleg was daarom voor de bond on-
aanvaardbaar. De hoop van alle onderwijzers op een snelle
regeling werd de bodem ingeslagen toen bij de begrotings-
behandeling voor het jaar 1969 de salarisherziening hele-
maal niet ter sprake kwam. Op 10 janauri 1969 (dus nog
voor het uitbreken van de lerarenstaking) werd besloten
tot  staken over te gaan  indien de regering uiterlijk 2
februari geen oplossing voor het conflict zou hebben ge-
vonden.  Dit besluit werd schriftelijk meegedeeld aan de
Minister van Binnenlandse Zaken. Op dit ultimatum van de
onderwijzers volgde een ontkenning van de Minister-

president dat hij  in 1966 zou hebben beloofd de onder-
wijzers financieel tegemoet te zullen komen. De veront-
waardiging over deze reactie was zeer groot. Intussen had
het  Georganiseerd  Overleg  (zie  hfdst.  7.2.3.)  over de
kwestie vergaderd en in een motie het probleem verwezen
naar de Minister van Binnenlandse Zaken die op zijn beurt

(in een verklaring van de Minister-president) het Minis-
terie van Onderwijs verantwoordelijk stelde voor de gere-
zen problemen. In een televisie rede (het valt op dat van
dit  medium  intensief  gebruik  wordt  gemaakt)  verklaart
Minister-president Pengel het Georganiseerd Overleg niet
te kunnen negeren; ook zou hij zich niet hebben schuldig
gemaakt aan woordbreuk omdat de beloften waarop de onder-
wijsbonden  zich  beroepen  door hem - Pengel - nooit  zijn
gedaan. Een vergadering van de FOLS met de salarisherzie-

ningscommissie  (waarmee  in opdracht van de Minister van
Binnenlandse Zaken moest worden overlegd), leverde niets
op. Er zou geen afzonderlijke financiele ruimte zijn om
tegemoet te komen aan de salariseisen van de onderwijzers.
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Een nog vrij te maken bedrag van Sf. 4 miljoen zou moeten
worden gebruikt voor salarisverhogingen voor alle ambte-
naren en niet uitsluitend voor onderwijskrachten. De on-
derwijsbonden geconfronteerd met de halsstarrige houding
van de regering proclameerden op 3 februari 1969 de tweede
onderwijzersstaking en voegden zich daarmee bij de leraren
die al eerder het werk hadden neergelegd. De regering werd
nu geconfronteerd met twee conflicten.  De tweede onder-
wijzersstaking werd de tot nog toe meest fanatiek gevoer-
de, de best georganiseerde en had verstrekkende gevolgen.
Op 13 februari 1969, kort nadat de FOLS aan de minister
van Binnenlandse Zaken een memorandum had aangeboden waar-
in de vakbondseisen nog eens op een rijtje werden gezet,
kwam het bericht dat premier Pengel het ontslag van zijn
kabinet had aangeboden aan de gouverneur. De regering was
dus nog voor de oplossing van het conflict afgetreden. De
reactie van de FOLS op het ontslag van de regering bevatte
impliciet een indicatie van de motieven van premier Pengel
tot aftreden (FOLS Communiqui 13-2-1969).
Het aftreden van het kabinet Pengel werd gezien als een
schijnmanoeuvre, bedoeld om de onderwijzersstaking te on-
dermijnen. Het zou de bedoeling van de premier zijn een
vacuum te creearen waardoor er voor de onderwijzers geen
legitieme onderhandelingspartner zou zijn. De staking zou
dan door uitputting en de acute financidle nood van de
stakers - de salarissen werden immers krachtens een gou-
vernements Resolutie van 3 februari 1969 niet uitbe-
taald - vanzelf wel doodbloeden.

De onderwijzers kregen van overal steun. Ook van de vak-
centrales in Nederland kwamen er morele en materiale blij-
ken van sympathie. Na het aftreden van de regering Pengel
werd onder leiding van A. J. May een zakenkabinet gefor-
meerd. Dit kabinet sloot  met  de  FOLS  een  zo  geheten
Interim Akkoord waarin een deel van de eisen van de sta-
kers werd ingewilligd. De onderwijsbonden besloten daarop
de staking op te schorten.

6.5 De algemene staking van 1973

De staking van 1973 begon als een reguliere actie van de
bond van douane-ambtenaren voor salarisverhoging.  De sa-
larissen van politieambtenaren waren in 1971 door de rege-
ring verhoogd. Douaniers begonnen een stiptheidsactie om
ook hun salarissen en arbeldsvoorwaarden verbeterd  te
krijgen.
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De overheid spande tegen de bond een kort geding aan dat
in het voordeel van de regering zou worden beslist. De
rechter verbood de acties van de douane-ambtenaren. De on-
derhandelingen tussen overheid en Douanebond werden hervat.

6.5.1 Verloop van de staking

In het conflict werd door de Minister van Financidn aan
het Bureau voor Formatiezaken een sleutelpositie toebe-
deeld. De regering beriep zich op het onafhankelijk oor-
deel van deskundigen en probeerde de onderhandelingen door
te  schuiven naar vertegenwoordigers van dit Bureau.  De
Douanebond stelde zich op het formeel juiste standpunt dat
het Bureau moest worden beschouwd als een adviesorgaan van

de regering en daarom dus niet namens de regering als ge-
spreks- of onderhandelingspartij kon optreden. Kernpunt in
de controverse was dan ook  in feite niet de salaris-

herziening - beide partijen achtten die gewenst - maar het
overleg als zodanig en de vraag wie daarbij als represen-
tant van de overheid moest optreden. De douaniers eisten
directe onderhandelingen met de werkgever (de Minister van
Financi*n).
De betreffende minister meende dat deze weg was afgesloten
door een besluit van de Ministerraad om geen afzonderlijke
besprekingen over salarisherzieningen te voeren tussen Mi-
nisters  en  vakorganisaties.  Dit  argument  had  overigens
minstens aan kracht ingeboet door het bestaan van enkele
precedenten: de overheid had wel onderhandeld met de poli-
tie, met onderwijzers en met ziekenhuispersoneel. Onmid-
dellijk na de proclamatie van de douanestaking stapte de
regering - i.c.  minister  H.  Radhakisun  van  FinanciIn -

naar de rechter en vroeg in kort geding hervatting van het
werk te gelasten. De eisen van de douaniers zouden onrede-
lijk zijn tegenover de gemeenschap, terwijl er - aldus de
landsadvocaat Mr. G. v.d. Schroeff in zijn pleidooi - een
wanverhouding zou bestaan tussen doel en middel. De Minis-
ter van Financian zou - zo vervolgde Mr. v.d. Schroeff -
overigens bereid zijn zich neer te leggen bij de opvatting
van de onpartijdige deskundigen van het Bureau Formatie-
zaken. De  Douanebond  wilde  echter  onmiddellijk  recht-
streekse onderhandelingen met de minister die als werk-
gever werd gezien. Een staking om deze onderhandelingen af
te dwingen - zo betoogde vakbondsadvocaat Mr. Karamat

Ali - moest worden beschouwd als een legitiem vakbonds-
middel.
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Intussen kwamen de eerste solidariteitsbetuigingen voor de
Douanebond binnen. Het A.V.V.S. - de Moederbond - had al
op 15 januari 1973 een communiqud uitgegeven waarin het
optreden van de Minister van Financi6n krachtig werd ver-
oordeeld: "dit soort gedrag is in de besprekingen tussen
werkgevers en werknemersorganisaties onbetamelijk en heeft
ernstige gevolgen. Begrepen moet worden dat door de Rege-
ring thans opzettelijk wordt aangestuurd op het afbreken
van redelijk arbeidsoverleg, om daardoor aan verplichtin-
gen te ontkomen" (AVVS-communiqud 15-1-1973) .
De uitspraak van de rechter in kort geding (de douaniers
dienden hun werkzaamheden normaal te hervatten) kwam bij
de vakbonden hard aan. De vakcentrales C.L.0. en A.V.V.S.
waren unaniem in hun verwerping van het vonnis. De Cen-
trale van Landsdienaren Organisaties sprak haar afkeuring
uit over het feit dat de regering naar de rechter was ge-
stapt en zag het vonnis als een aantasting van het funda-
mentele recht van staking. De rechterlijke uitspraak was
een  schok  voor  het  rechtsgevoel van de werkende massa
(brief C.L.0.).  De regering werd tevens medegedeeld dat
"de Bond van Ambtenaren bil de Dienst der Invoerrechten en
Acciinzen dan ook besloten heeft ondanks dit vonnis de
staking voort te zetten".   Op de regering werd desondanks
"een finaal beroep" gedaan voor 26 januari 1973 te 12.00
uur tot onderhandelingen te komen.
In de reactie van het A.V.V.S. op het vonnis in kort ge-
ding klonk de verontwaardiging door van de georganiseerde
werknemers. De uitspraak van de rechter werd gekarakteri-
seerd als (AVVS Communiqud 23-1-1973): schokkend voor het
sociale rechtsgevoel, een vrijbrief voor de regering on-
derhandelingen te weigeren en verouderd, want gebaseerd op
achterhaalde rechtsregels en normen uit Nederland.
Het verbondsbestuur van het A.V.V.S. besloot daarom de be-
slissing van de Douanebond om het vonnis van de kanton-
rechter te negeren te ondersteunen.  Niet alle vakbonden
toonden zich solidair met het standpunt van de Douanebond.
Minstens 66n belangrijke uitzondering vormde de Surinaamse
Politiebond die het ook nodig oordeelde de Douanebond haar
afwijkend standpunt schriftelijk kenbaar te maken (brief
Surinaamse Politie Bond 23-1-1973). De Surinaamse Politie-
bond distancieerde zich zeer nadrukkelijk van de douane-
ambtenaren in hun afwijzing van het vonnis in kort geding.
De houding van de douaniers kon niet worden goedgekeurd.
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De politiemannen achtten zich verplicht toe te zien op de
naleving van rechterlijke uitspraken en waren tevens van
oordeel dat andere strijdmiddelen moesten worden aange-
wend.  Bovendien zagen zij de rechten van vakorganisaties
niet  in gevaar gebracht door het vonnis van de kanton-
rechter. Het slot van de brief aan de Douanebond wierp al
een schaduw vooruit op de gebeurtenissen die nog zouden
volgen en klonk in deze fase van de staking bepaald als
een dreigement:
"voorts zullen wij onze leden aanzeggen om alle door de
korpsleiding gegeven opdrachten stipt op te volgen."
Het negeren van het rechterlijk vonnis door de Douanebond
werd door de Regering hoog opgenomen en gekenschetst als
een ernstige bedreiging van de rechtsstaat. In een radio-
rede deed premier J. Sedney een beroep op de ambtenaren de
staking te bedindigen: "deze staking gericht op omverwer-
ping van het wettig gezag, zonder dat de arbeider weet hoe
de nieuwe orde eruit zal zien en welke plaats hij erin zal
innemen is een hoogst riskante zaak voor de arbeider. Van
de leiders is het een roekeloze daad" (De Ware Tijd
13-2-1973). De staking werd al gauw algemeen en gezien als
een rechtstreekse confrontatie tussen regering en vakbewe-
ging. De regering zag in het verzet van de vakbeweging -
zoals eerder in 1969 - een politieke staking. De vakbewe-
ging daarentegen benadrukte dat het in feite ging om be-
houd/verwerving van elementaire vakbondsrechten.

Medio maart 1973 (ruim 7 weken na de proclamatie van de
staking) kwam het tot verkennende besprekingen tussen de
regering en de vakbeweging. Dit overleg sprong al gauw af
OP:
-   de categorische weigering van de regering over de sta-

kingsdagen salaris uit te betalen aan stakers (Art. 28
P.V. en art. 1614b SBW);

-   de disciplinaire c.q.  tuchtstraffen jegens de doua-
niers;

-   verschil van inzicht ten aanzien van de legitimiteit
van het politie-optreden tijdens de staking;

-   de kosten van het C.L.0.-eisenpakket (geraamde kosten
Sf. 23 milj.).

De regering weigerde de stakingsdagen door te betalen. De
gedragslijn "no work, no pay" was intussen in de particu-
liere sector door de werkgevers niet zonder succes toege-
past.
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Er was - zo oordeelde de regering - tijdens de stakings-
periode geen arbeidsprestatie geleverd terwijl bovendien
de douanestaking door de rechter onrechtmatig was ver-
klaard (Regerings Voorlichtings Dienst Suriname
23-3-1973).  Het politie-optreden kon voor de regerings-
delegatie geen onderwerp van bespreking zijn omdat de door
de politie getroffen maatregelen gericht waren op hand-
having van de openbare orde.  Die maatregelen hadden tot
doel "de samenleving tegen terreur en vandalisme te be-
schermen" en hadden geen betrekking op de verhouding tus-
sen regering en vakbeweging. Over de disciplinaire straf-
fen opgelegd aan de douane-ambtenaren kwam er een interes-
sant  en principieel verschil van inzicht aan het licht
tussen  de  regering  en  de  stakingsleiders.  De  regering
stelde zich op het standpunt van de individuele verant-
woordelijkheid en aansprakelijkheid van de ambtenaar. De
douaniers waren dan ook individueel en niet collectief ge-
dagvaard. De staking impliceerde volgens de overheid werk-
weigering  met  alle  consequenties  daaraan  verbonden.  De
vakorganisaties daarentegen gingen uit van de staking als
een collectief genomen beslissing van de Douanebond. De
leden van deze organisatie konden daarom dus niet indivi-
dueel aansprakelijk worden gesteld (De West 20-3-1973). Op
dit punt bleven de partijen onverzoenlijk ondanks een bod
van de regering om de vakbeweging enigszins tegemoet te
komen door in een eventueel slotakkoord de disciplinaire
straffen te verzachten en de degradaties ongedaan te maken
of te vervangen door andere zogenaamde tuchtmaatregelen.

Als gevolg van de verharding van de standpunten was er na
ruim twee maanden van staken nog geen zicht ontstaan op
een voor partijen aanvaardbare oplossing.  Intussen begon
de financiile uitputtingsstrategie van de regering effect
te sorteren. Het solidaire front van stakers raakte niet
alleen financieel maar ook moreel aangetast. De stakings-
leiding kreeg steeds meer moeite met het gesloten houden
van de gelederen en moest steeds meer rekening houden met
een mogelijke omslag in de publieke opinie.  (De scholen
waren gesloten en steeds meer ouders uitten hierover hun
ongerustheid.) De regering - die het voorstel van een Com-
missie van Goede Diensten (zie 6.5.2.) had aanvaard -
begon  overigens onafhankelijk van de  instemming van de
vakorganisaties met de uitvoering van een aantal van de
daarin opgenomen aanbevelingen (o.a. verzachting van
straffen opgelegd aan douane-ambtenaren).
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Een  compromisvoorstel van het Comiti uit het Volk (zie
6.5.3.)  werd door de regering niet expliciet afgewezen
maar "voor kennisgeving aangenomen". Door dit voorstel nu
nadrukkelijk wel  te  aanvaarden  kon  de  vakbeweging  het
initiatief om tot een schikking te komen in handen leggen
van de regering. Toch was het de Douanebond die op 8 mei
1973 de Minister van Financi6n verzocht de onderhande
lingen te (her)openen op basis van het Voorlopig Rapport
van  het bureau Formatiezaken dn het eigen pakket voor-
stellen.
In zijn reactie op dit vakbondsinitiatief drong de Minis-
ter aan op een zo spoedig mogelijke hervatting van het
overleg en verbond hij zich nadrukkelijk "om hetgeen tus-
sen u  (de vakbond)  en bovengenoemde commissie (namelijk
een overheidscommissie met mandaat) met betrekking tot de
salarisherziening zal worden geakkordeerd, ter goedkeuring
voor te leggen aan de Raad van Ministers."

6.5.2 Bemiddeling: Commissie van Goede Diensten

In de verwarde en uitzichtloze situatie waarin regering

noch vakbeweging bereid waren concessies te doen, bood een
Commissie van Goede Diensten aan te bemiddelen in het con-
flict.  Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van

het Comitd Christelijke Kerken, het Comiti Hindoe en Mos-
lim Gemeenten en de  invloedrijke Vereniging van Medici
(1). Voorzitter van de Commissie van Goede Diensten was de
Bisschop van Paramaribo Mgr.  A.  Zichem.  Deze Commissie
formuleerde een zogenaamd Generaal  Akkoord waarin onder
meer een voorstel werd opgenomen voor doorbetaling van de
stakingsdagen. Dit zogeheten Generaal Akkoord van de Com-
missie van Goede Diensten bevatte - kort samengevat - de
volgende suggesties ter regeling van de belangrijkste ge-
schilpunten (2):

de douanekwestie:
a)  instelling van een (overheids)onderhandelingscommissie

met duidelijke bevoegdheden
b)  verzachting van de disciplinaire maatregelen jegens de

stakende douaniers door te volstaan met ernstige be-

risping,  strafdiensten of boetes  (krachtens art.  62
v.d. Personeelsverordening (3)
doorbetaling van salarissen:
verstrekking van een renteloos voorschot aan stakers
naar rato van de hoogte van het inkomen (75% voor
salarissen  tot f300.- en  50% voor salarissen boven
f300,_  per maand) te  verrekenen  in  8 maandelijkse
termijnen) waarvan de laatste 3 (dus 3/8 deel van het
totaalbedrag) zullen worden kwijtgescholden.
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het C.L.0.-pakket:
instelling van een Commissie die op korte termijn met
de  betreffende vakorganisaties (in casu de  C.L.0.)

overleg pleegt over een verdeelsleutel voor de kosten
van de te treffen voorzieningen (salarisverhoging, ver-
lofregeling, ziektekostenverzekering, pensioenregeling).
regulering van zeschillen:
zo spoedig mogelijk openen van besprekingen ter rege-
ling van de Arbeidsverhoudingen in het algemeen waarbij
in het bijzonder moet worden gedacht aan de reglemen-
tering van het stakingsrecht.

Het concept Generaal Akkoord gaf in hoofdzaak procedures
aan om te komen tot compromisoplossingen en bevatte nauwe-
lijks  suggesties voor een  inhoudelijke regeling van de
conflicten. Van de partijen in het conflict werd niettemin
gevraagd het akkoord in ziin totaliteit te aanvaarden (4).
De regering toonde - ondanks wat bezwaren tegen onderdelen
van het voorstel - haar  instemming met het Generaal Ak-
koord in het belang van de normalisering van de toestand.
Daarbij stelde de regering als belangrijke voorwaarde dat
dit akkoord eveneens door de vakbeweging zou worden aan-
vaard.

Het  compromisvoorstel  werd  evenwel  door  de  vakbeweging
prompt afgewezen. Voorzitter H.  Rusland van de Centrale
van Landsdienaren Organisaties noemde het voorgestelde ak-
koord "een verkoopakte  van de vakbonden" (5) .D e Commissie
van Goede Diensten kon niet anders dan concluderen dat de
standpunten van de partijen kennelijk zo ver uit elkaar
lagen dat verzoening op korte termijn niet mogelijk was.
Deze bemiddelingspoging was op niets uitgelopen. De Com-
missie trok hieruit haar consequenties en verklaarde zich
op 5 april 1973 ontbonden.

6.5.3 Comit6 uit het volk

Een tweede poging tot bemiddeling door particulieren kwam
van een "Comitd uit het Volk", dat op 7 april 1973 de par-
tijen een "kompromis-voorstel inzake het konflikt tussen
de regering van Suriname en de Surinaamse Vakbeweging"
aanbood. Gezien het veel geringer gezag (6) van het Comitd
waren de kansen op aanvaarding van dit compromisvoorstel
op voorhand al kleiner dan bij de eerder opgetreden Com-
missie van Goede Diensten (C.G.D.).
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Het Comit6 zag als kern van het conflict (7):

a) de zogenaamde douanekwestie
b) de doorbetaling van de stakingsdagen
c) het eisenpakket van de C.L.0.
Ten aanzien van alle drie de kernpunten werd bepleit de
vakbeweging in belangrijke mate tegemoet te komen. De dis-
ciplinaire maatregelen jegens de douane-ambtenaren zouden
moeten worden verzacht of opgeheven, en de stakingsdagen
voor 75% doorbetaald.
Het voorstel voor de oplossing voor de kosten van het
C.L.0.-pakket was in de gegeven omstandigheden even een-
voudig als origineel:  als uitgangspunt voor onderhande-
lingen moest het gemiddelde worden genomen van de kosten
van vraag (van de vakbeweging zijnde Sf. 23 miljoen) en
aanbod (van de regering i.e. Sf. 10 miljoen).
Gezag en status van dit Comitd uit het Volk werd in het
algemeen niet hoog aangeslagen waardoor ook de kwaliteit
van het compromisvoorstel sterk werd onderschat. Het com-
promisvoorstel was niettemin op 3 punten opvallend:
1) in de reducering van het conflict tot de 3 belang-

rijkste kernpunten
2) in het aangeven van de noodzaak van een compromis in de

gegeven situatie
3) in de verwijzing naar de noodzaak mechanismen/-

instrumenten te ontwikkelen voor de regulering van con-
flicten ook op langere termijn.

De verschillen in reactie van de partijen waren in de ge-
geven omstandigheden voorspelbaar: de vakorganisaties
stelden zich positief op door het voorstel te accepteren,
de regering daarentegen wees het compromisvoorstel af, al
werd dit niet zo expliciet gesteld.  Het Comitd uit het
Volk achtte niettemin haar voorstel door de regering "voor
kennisgeving aangenomen en (dus) noch aanvaard, noch ver-
worpen" en zag op grond hiervan mogelijkheden voor een
re8el  compromis.  Toch  moet  deze  interpretatie  van  het
Comitd uit het Volk als te optimistisch worden gekarak-
teriseerd. De officidle reactie (8) van de regering hield
wel degelijk een verwerping in van de gedane voorstellen
onder verwijzing naar het C.G.D.-akkoord uit een vroegere
fase in het conflict.  De regering wenste vast te houden
aan het genoemde concept Generaal Akkoord. De controverse
spitste zich nu toe op de vraag welk compromisvoorstel als
bestaand en legitiem moest worden aanvaard en dus als uit-
gangspunt voor een regeling diende te worden genomen: het
concept akkoord van de Commissie van Goede Diensten dat
door de regering (zij het onder
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enig voorbehoud) was aanvaard, maar door de vakbeweging
verworpen of de aanbevelingen van het Comitd waarmee de
vakbeweging had ingestemd, maar die door de regering waren
afgewezen.

6.5.4 Andere bemiddelingspogingen

Naast  en  na  de  eerder  genoemde mislukte  bemiddelings-
pogingen door groepen al of niet gezaghebbende burgers
kunnen ook een aantal evenzeer OP niets uitgelopen
arbitrage-pogingen van individueel optredende particuliere
personen worden geregistreerd.  In dit verband kunnen de
namen worden genoemd van drie aktieve politici: de Staten-
leden H. Prade, J. Lachmon en A. Kamperveen (9). De ver-
zoeningspogingen van deze politieke prominenten waren ge-
kenmerkt door een grote mate van terughoudendheid en am-
bivalentie door het feit dat de staking steeds duidelijker
gericht bleek tegen een regering die mede door deze lei-
ders in het zadel werd gehouden. Hun kandidatuur als ar-
biter kon dan ook verdacht zijn in de ogen van de sta-
kingsleiders. Van daadwerkelijke bemiddeling is het vanuit
deze politieke hoek dan ook niet gekomen. Het bleef bij
speculaties en geruchten over geheime besprekingen (10) en
informele ontmoetingen met de regering en met vertegen-
woordigers van de vakbeweging.  De pogingen van met name
Lachmon en Kamperveen bleven steken in de min of meer na-
drukkelijk en publiekelijk uitgesproken bereidheid te wil-
len bemiddelen zo er hierom zou worden gevraagd. Interes-
sant is overigens dat Statenvoorzitter Lachmon na de twee
reeds mislukte bemiddelingspogingen aan het electoraat een
verder oordeel wilde laten over het konflikt (11).
Van de individuele/particuliere bemiddelingspogingen ver-
dient die van het parlementslid H. Prade vermelding on-
danks het feit dat regering noch vakbeweging serieus op
deze voorstellen zijn ingegaan. De verzoeningspoging - zo
die naam van toepassing is - van H. Prade ontleende dan
ook zijn betekenis aan de in aanleg juiste analyse van de
ontstane situatie en bepaald niet aan het bereikte resul-
taat. Als voornaamste oorzaak van de "pat-stelling" zag
het statenlid de afwezigheid van bestuurlijke decentrali-
satie en het ontbreken op verschillende bestuurlijke ni-
veaus  van  een vertegenwoordiging van  functionele  cate-
gorie6n en groepen  (12).  Voor een doeltreffend sociaal-
economisch beleid is de loyale medewerking van de vak-
beweging noodzakelijk.
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"In elk geval zouden regering en vakbeweging het tot een
onderwerp van bespreking kunnen maken op welke wijze de
door beide partijen erkende bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden van de vakbeweging dienen te worden geinstitu-
tionaliseerd"  (12) .
Het Statenlid vertolkte hiermee het bij de verantwoorde-
lijke  leiders  doorbrekend  inzicht dat  duidelijke  spel-
regels nodig waren voor het overleg. Nu deed zich door af-
wezigheid van zulke spelregels de absurde situatie voor
dat particuliere personen moesten proberen te bemiddelen
in een conflict tussen regering en de vakorganisaties van
overheidspersoneel.
Het bemiddelingsvoorstel van Prade combineerde een analyse
van de ontstane situatie met enkele suggesties voor een
oplossing waarbij diagnose en therapie niet altijd even
duidelijk van elkaar werden onderscheiden.  Van de meer
procedurele  voorstellen,  die vooral  op  langere  termijn
enige invloed zouden kunnen hebben op de regulering van
arbeidsconflicten, kunnen worden genoemd (12):
-  herstructurering van het Georganiseerd Overleg
-  institutionalisering van de plaats van werknemers en

werkgevers organisaties in het staatsbestel (als voor-
beelden werden genoemd:  een Tripartite Overlegorgaan,
Planraad, Sociale Verzekeringsraad)

-  subsidioring door de overheid en medewerking bij het
opzetten van consumentenorganisatie en arbeidsbemidde-
lingsbureaus

-  regeling van arbeidsconflicten en vastlegging van vak-
bondsrechten.

Als directe oplossing voor de actuele impasse wilde het
voorstel Prade (13):
1. Opschorting of afgelasting van de C.L.0.-staking.
2. Een oplossing voor het conflict door:

a. de correctie van de salarissen;
b. de koppeling van de salarissen aan de stijging van

de kosten van levensonderhoud;
c. invoering van een ziektekostenregeling voor ambte-

naren (mits de totstandkoming van een algemene ziek-
tekostenregeling  hierdoor  niet  zou worden  gestag-
neerd);

d. herberekening van pensioenpremie's op basis van de
door de C.L.0. gevraagde voorzieningen;

e. duidelijke wettelijke vastlegging van het principe
dat er geen loon wordt uitbetaald over stakingsdagen
of dagen waarop men onwettig afwezig is.
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6.5.5 Tegenmaatregelen van de Regering

Geconfronteerd met stakingen van ambtenaren (en werknemers
in  de  particuliere sector)  blijkt dat de regering haar
toevlucht neemt tot een reeks tegenmaatregelen die niet
systematisch maar tamelijk willekeurig worden getroffen.
Tot deze reacties van de overheid kan men rekenen:
-  inhouding van salarissen
-  (dreiging met) disciplinaire maatregelen
-  verbod of censuur op berichtgeving over stakingsacties
-  opschorting van vrijheid van vergadering en verbod van

samenscholing
-  arrestatie  van  stakingsleiders  op  beschuldiging  van

opruiing
-  volmacht aan de politie naar eigen inzicht de orde te

handhaven.

Zowel in 1966, in 1969, als in 1973 bij de algemene sta-
king heeft de overheid geprobeerd door middel van bevrie-
zing van salarissen de stakende leraren en ambtenaren te
dwingen de staking op te geven. De lerarenstaking van 1969
werd op 2 februari geproclameerd en al een dag later kwam
de regering met de Resolutie van 3 februari 1969 (G.B. no.
27) die inhield dat de salarissen van stakers niet zouden
worden uitbetaald. De Minister van Onderwijs deed ook bij
de  lerarenstaking een  poging  de  stakers  te  ontmoedigen
door salarissen niet uit te betalen.  De Beschikking die
dit mogelijk zou maken, bleek echter een slag in de lucht:
de wettelijke basis voor deze maatregel ontbrak nog omdat
het artikel in de Personeelsverordening (artikel 28 lid 3)
dat de basis moest zijn voor de betreffende Beschikking,
nog niet was afgekondigd (14). Door de formeel-juridische
schoonheidsfout van de Minister van Onderwijs konden de
stakende leraren dus de dans ontspringen.
Blokkering van salarissen is in handen van de overheid een

effectief wapen,  zo niet om stakingen te voorkomen dan
toch wel om de duur van stakingen aanmerkelijk te beper-
ken. De vakorganisaties, ook die van ambtenaren, zijn be-
paald niet rijk. Stakingskassen ontbreken vrijwel geheel
waardoor het financiale risico van de staking volledig
door de  individuele stakers wordt gedragen. Een collec-
tieve actie heeft zo persoonlijke financiale gevolgen. Dit
verklaart dan ook waarom de stakingsleiding altijd princi-
pieel vasthoudt aan de eis van doorbetaling van stakings-
dagen.
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Telkens als de regering een staking opvat als een vorm van
plichtsverzuim of een uiting van "insubordinatie", acht
zij zich gerechtigd de stakers disciplinair te straffen.
Een wettelijke basis voor mogelijke tuchtmaatregelen biedt
de Personeelsverordening (15) die  een  opsomming  geeft
(art. 62) van strafmaatregelen vari6rend van "betuiging
van ontevredenheid", vermindering van salaris-ancionniteit
tot en met ontslag.
De Algemene staking van 1973 bevatte naar het oordeel van
de  regering  duidelijk elementen  van  plichtsverzuim:  de
douaneambtenaren hadden het rechterlijk vonnis genegeerd
en de dienstorder niet opgevolgd (16).
Het vonnis betekende voor de regering een duidelijke on-
derstreping van de juistheid van de eerder getroffen dis-
ciplinaire maatregelen tegen de douane-ambtenaren.
Aan de staking werd ook deelgenomen door werknemers bij de
(overheids)radio en televisie.  Op deze radio- en televi-
siemedewerkers werd druk uitgeoefend om in de bericht-
geving over de staking grote terughoudendheid te betrach-
ten. Nieuws over de staking werd gecensureerd (17). Enkele
vaste medewerkers van bekende nieuwsrubrieken bij radio en
televisie mochten tijdelijk niet voor de microfoon komen
of op het televisiescherm verschijnen. Een verbod op "het
omroepen van berichten met een opruiend karakter", uitge-
vaardigd door de Minister van Openbare Werken en Verkeer,
gold ook voor de commercidle radiostations (17). Men moet
echter ver in de geschiedenis van de Surinaamse arbeids-
verhoudingen teruggaan om een maatregel te ontdekken ver-
gelijkbaar met de arrestatie van vakbondsleiders op een
schaal zoals  in 1973 heeft plaatsgevonden. Gecombineerd
met de volmacht aan de politie "naar bevind van zaken en
zonder enige consideratie op te treden" versterkte deze
actie  het  effect  van  een  feitelijke noodtoestand.  Bij
charges van de politie tegen verboden samenscholingen vie-
len er gewonden en werd een kaderlid van de vakbond van
werknemers bij de G.M.D. gedood door een politiekogel (18).
De regering wist zich  in haar beleid gesteund door een
motie van het Parlement waarin afkeuring werd uitgesproken
over de weigering van de Douanebond om het vonnis van de
rechter in kort geding op te volgen. De parlementaire mo-
tie overwoog "dat het voortbestaan van onze rechtsstaat
dan ook met alle middelen gewaarborgd dient te blijven en
om dit te bereiken met alle kracht de waardigheid en inte-
griteit van de Surinaamse Rechterlijke Macht dienen te
worden beschermd" (19).
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Dit lijkt op een overwinning voor de regering.  Premier
Sedney en de coalitie kregen echter de rekening gepresen-
teerd bij de verkiezingen in oktober van het zelfde jaar
(1973). De regeringscoalitie verloor dramatisch en de par-
tij van premier Sedney (P.N.P.) werd gedecimeerd.
De  onderwijzersstaking  van  1966,  de  lerarenstaking  van
1969 en de algemene staking van 1973 hebben het zelf-
vertrouwen van vakbondsleiders versterkt en de leden be-
wust gemaakt van de potentiule macht van de vakbeweging.
De overheid, de werkgevers en het publiek worden gecon-
fronteerd met het bestaan van een nieuwe macht naast de
politieke partijen.

6.6 De politieke onafhankelijkheid (1975) en de militaire
coup (1980)

Na het echec van de regering Sedney (1969-1973) vinden de
algemene verkiezingen van 1973 plaats. Deze resulteren in
een  complete afwisseling  van de wacht.  De verkiezingen
leveren een grote overwinning op voor de Nationale Partij
Kombinatie onder leiding van N.P.S.-voorman H. Arron. De
N.P.K. was een bundeling van de N.P.S., P.N.R., P.S.V. en
de K.T.P.I.. Deze brede coalitie werd gesteund door twee
vakcentrales n.1. C-47 en de Centrale van Landsdienaren
Organisaties. Zo kwamen b.v. H. Rusland en H. Sylvester,
respectievelijk voorzitter en Algemeen Secretaris van de
C.L.0., door deze samenwerking aan hun zetel in het par-
lement. De "Moederbond" steunde de Nationale Partij   Suri-
name. De Nationale Partij Kombinatie vormde zo een breed
spectrum van politieke richtingen en etnische groeperingen
waarbij echter de grootste bevolkingsgroep (de Hindosta-
nen)  vertegenwoordigd  in  de  Verenigde  Hervormingspartij
werd uitgesloten.
In zijn regeringsverklaring kondigde de nieuwe premier aan
te zullen streven naar volledige staatkundige onafhanke-lijkheid "niet later dan ultimo 1975" (Regeringsverklaring
1973).
Men kan niet zeggen dat deze aankondiging volkomen uit de

lucht is komen vallen. In Suriname werd al lang gesproken
over de mogelijkheid en de wenselijkheid van de onafhanke-
lijkheid. De Partij Nationalistische Republiek die nu deel
uitmaakte van de regering, heeft gedurende lange tijd de
onafhankelijkheid gepropageerd (overigens zonder een grote
aanhang te verwerven) en zelfs tot het belangrijkste on-
derdeel gemaakt van haar partijprogramma.
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De aankondiging kwam niettemin als een verrassing omdat de

problematiek van de onafhankelijkheid in de periode voor
de verkiezingen buiten de politiek en zelfs buiten de ver-
kiezingsstrijd  was  gehouden.  Over  de  beweegredenen van
premier Arron om de onafhankelijkheid juist  in 1975 te
willen  realiseren,  bestaat  geen duidelijkheid.  Er zijn
vermoedens (niet geheel ongegrond) dat de onafhankelijk-
heid aan Suriname is opgedrongen door de toenmalige Neder-
landse regering onder leiding van J. den Uyl, voorman van
de Partij van de Arbeid. De Nederlandse sociaal-democraten
zouden ter wille van een progressief internationaal imago
van  alle koloniale bezittingen af willen.  De onafhanke-
lijkheid van Suriname  is ook onderdeel geweest van het
programma van de Nederlandse Partij van de Arbeid (Mhango
1984:14). Nederland wilde geen kolonieon meer: het inzet-
ten van Nederlandse militairen bij onlusten in de over-
zeese gebiedsdelen - zoals  nog  in  1969  in CuraQao - was
uit de tijd en mogelijk kon door de onafhankelijkheid een
dam worden opgeworpen  tegen de toenemende migratie van
Surinamers naar Nederland.
Het besluit dat Suriname onafhankelijk moest worden - en
dat  op korte termijn - was  al  in Nederlandse politieke
kringen gevallen. De Surinaamse premier Arron zou een op-
gedrongen onafhankelijkheid willen vermijden en de eer aan
zichzelf hebben willen houden.  Hij  nam daarom zelf het
initiatief om het rijksverband met Nederland te be8indi-
gen. Dit initiatief werd hem door de leider van de groot-
ste oppositiepartij V.H.P.-voorman Lachmon niet in dank
afgenomen.  Lachmon zou zich tot het allerlaatste moment
tegen de onafhankelijkheid blijven verzetten. De onafhan-
kelijkheid kwam voor hem te vroes en te snel en zou leiden
tot rassenconflicten zoals in (Brits-)Guyana in het begin
van de jaren zestig. De V.H.P.-leider heeft al het moge-
lijke gedaan om de onafhankelijkheid uitgesteld te krij-
gen. Zijn oppositie maakte vooral veel indruk op zijn ei-
gen Hindoestaanse achterban die in grote aantallen naar
Nederland migreerde.  Suriname verloor in de periode rond
de onafhankelijkheid een  aanzienlijk potentieel aan ar-
beidskrachten. De groep migranten bestond overigens niet
uitsluitend uit Hindoestanen. Tegenover dit verlies stond
de winst van een royale "gouden handdruk" in de vorm van
toezeggingen van Nederland voor ontwikkelingshulp van maar
liefst Nfl. 3,5 miljard (niveau 1975), gespreid over een
periode van 10 A 15 jaar.  Suriname werd daarmee in din
klap het ontwikkelingsland met het hoogste bedrag aan ont-
wikkelingshulp per hoofd van de bevolking (Mhango 1984:10).
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Kort voor de onafhankelijkheidsdatum (25 november 1975)
liet V.H.P.-leider Lachmon zijn afwijzing van de onaf-
hankelijkheid varen in ruil voor de belofte van premier
Arron dat spoedig na de onafhankelijkheid algemene verkie-
zingen zouden worden gehouden.
Als oppositieleider Lachmon het voldongen feit van de on-
afhankelijkheid  heeft  geaccepteerd,  ontstaat  er  in  het
land een licht euforische stemming. Op 25 november 1975
wordt de onafhankelijkheid onder vertoon van grote saam-
horigheid tussen de politieke voormannen een feit.

In hoeverre zijn nu de vakorganisaties betrokken geweest
bij de totstandkoming van de politieke onafhankelijkheid
van Suriname? De centrale vakorganisaties waren geen te-

genstanders  van  de onafhankelijkheidsgedachte.  Vakbonds-
leider Fred Derby - tevens vooraanstaand lid van de
P.N.R. - heeft er meer dan 66ns op gewezen dat de rege-
ringsverklaring van het kabinet-Arron tot stand is gekomen
in gezamenlijk overleg met alle partijen in de regering.
Daarmee wilde hij kennelijk wijzen op de belangrijke rol
van P.N.R.-minister E. Bruma bij de meningsvorming in het
kabinet over de onafhankelijkheid. De P.N.R. en C-47 zijn
organisaties voortgekomen uit de Nationalistische Beweging
Suriname (20).

In april 1974 stelt de Centrale van Landsdienaren Organi-
saties een Politiek Bureau in met als doel het uitbrengen

van  adviezen  aan  de  aangesloten  bonden  over  politieke
vraagstukken waarmee de bonden worden geconfronteerd. De 1
mei-viering (Dag van de Arbeid) staat ook in het teken van
de naderende onafhankelijkheid. De vier voorzitters van de
vakcentrales bespreken in redevoeringen de gevolgen van de
onafhankelijkheid voor  het  bedrijfsleven.  Voorzitter A.
Koornaar van de Kersten Werknemers Organisatie maakt in
een brief aan de Minister van Arbeid F. Frijmersum zijn
grote  bezorgdheid kenbaar over het mogelijk tekort aan
kader na de onafhankelijkheid. Het was hem opgevallen dat
het  buitenlands  kader  het  land verliet - kennelijk uit
angst  voor de onzekere toekomst - terwijl voor de open
vallende plaatsen geen Surinamers beschikbaar zijn.

Koornaar wil een wettelijke voorziening waardoor onderne-
mingen worden gedwongen de opleiding en vorming van Suri-
naams kader ter hand te nemen.
De regering Arron verloor na de onafhankelijkheid al heel
snel veel van haar krediet bij het volk.
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De belofte om na de onafhankelijkheid verkiezingen uit te
schrijven werd niet nagekomen. Het vertrouwen in de rege-
ring kreeg daardoor een ernstige knauw. De regering kwam
al gauw in legitimiteitsproblemen. Haar parlementaire
meerderheid slonk door langdurige ziekte,  overlijden en
uitlandigheid van parlementsleden. Daardoor ontbrak regel-
matig het vereiste quorum in het parlement waardoor ver-
gaderingen  geen  voortgang  konden  vinden  of  belangrijke
stemmingen  niet  konden  worden  gehouden.  Dit werd door
velen geinterpreteerd als disfunctioneren van de parlemen-
taire democratie.
Aan het arbeidsvoorwaardenfront deed zich een aantal con-
flicten voor waarvoor de regering geen adequate oplossing
kon vinden. Onderhandelingen met de C.L.0. over nakoming
van afspraken over arbeidsvoorwaarden raakten in het slop.
De regering kwam steeds meer in de reuk te staan van cor-
ruptie (21). Door deze verwikkelingen werd het gezag van
de regering ernstig aangetast.  Toch kan een belangrijke
maatregel op het conto worden geschreven van de regering-
Arron.  Het kabinet was erin geslaagd zowel Suralco als
Billiton (de twee belangrijkste bauxietmaatschappijen) een
extra heffing op te leggen van 6% op elk uitgevoerde ton
bauxiet.
Dit leverde het land aanzienlijke extra inkomsten op. Daar
staat tegenover dat in deze periode de prijzen fors stegen
en de deviezenpositie achteruitging. In de sfeer van poli-
tieke malaise, geschokt vertrouwen in het functioneren van
het parlement en een stagnerende economie worden de ver-
kiezingen van 1977 gehouden. De algemeen verwachte neder-
laag van de coalitie rond de Nationale Partij Suriname
blijft echter uit.
In de Nationale Partij Kombinatie was de P.N.R. ingeruild
voor  de  Hernieuwde  Progressieve Partij  (een  dissidente

groep van de V.H.P.). Deze combinatie won 22 van de be-
schikbare 39 parlementszetels terwijl de resterende 17 ze-
tels toevielen aan de Verenigde Demokratische Partijen: de
V.H.P., de Pendawa Lima (een K.T.P.I.-afsplitsing) en een
kleine Socialistische Partij.
Een begin van modernisering van het partijenstelsel
wordt, blijkens deze verkiezingsuitslag, door het elec-
toraat niet gehonoreerd. Een aantal nieuwe partijen zoals
de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie. de Volks-
partij en het Demokratisch Volksfront komen niet in het
parlement. Deze partijen zljn "naar programma, organisatie
en inzet, moderne politieke partijen" (Peper 1980) .
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De oude traditionele partijen bestuurd door een etnisch-
religieuze  elite  en  zonder  een  redelijk  functionerende
partij-organisatie,  blijven  de  toon  aangeven.  Niettemin
heeft er een accentverschuiving plaatsgevonden.  De zoge-
naamde bredebasis politiek heeft plaatsgemaakt voor wat
men satelliet-coalities ZOU kunnen noemen (22). In de

plaats  van  de  samenwerking  tussen  twee  grote  etnische
groepen (Creolen en Hindoestanen) ontstaan typische con-
structies van een grote Creoolse partij en een kleine Hin-
doestaanse en/of Javaanse partij tegenover een grote Hin-
doestaanse partij  en een kleine Creoolse en/of Javaanse
partij.
Het tweede kabinet-Arron (1977-februari 1980) was zo moge-
lijk  nog minder  competent  dan  het  eerste  (1973-1977).
Geruchten over fraude bij de verkiezingen bleven de rege-
ring achtervolgen. De veroordeling van een ambtenaar
(tevens  vooraanstaand  N.P.S.-er)  wegens  manipulatie met
stembusuitslagen, meer nog dan alle beschuldigingen van
corruptie, betekende het morele faillisement van het kabi-
net. De regering kon in de publieke opinie geen goed meer
doen en liet ook weinig na om dit te bevestigen. Arron
werd geconfronteerd met toenemende prijsstijgingen, econo-
mische stagnatie en als gevolg daarvan onrust onder werk-
nemers. Met Nederland ontstond onenigheid over de uitvoe-
ring van de onwikkelingsprojecten en met name over de om-
vang van de investeringen in de infrastructurele sector.
De oppositie bleef uitgesloten van deelname aan de werk-
zaamheden van het parlement. Naar de vakbonden werd nog
nauwelijks geluisterd. Ook de vele buitenlandse reizen van
de parlementari*rs verlammen het parlementaire werk. Het
land verkeerde in een malaise stemming.
Begin 1979 komen problemen binnen het leger openlijk naar
buiten. Militairen (onderofficieren) zijn ontevreden over
hun inkomen, het promotiebeleid en de wijze waarop offi-
cieren de disciplinie menen te moeten handhaven. Zij vra-
gen  erkenning  van  hun  vakbond,  de  Bond  voor Militair
Kader.  Dit wordt echter door de legerleiding geweigerd.
Het protest en de acties van de onderofficieren tegen deze
weinig  cooperatieve  houding  van  de  legerleiding,  halen
niets uit. Zelfs wordt de Krijgsraad ingeschakeld die de
bondsleiding  wegens  "insubordinatte"  dreigt  te  veroor-
delen. Aandrang op premier Arron om gehoor te seven aan de
eisen van de militairen en te onderhandelen bleef zonder
resultaat.
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Op  25  februari  1980,  66n  dag  voor  de  zitting  van  de
krijgsraad waarop de leiders van de acties zich zouden
moeten  verantwoorden,  wordt de regering Arron door een
groep van 16 militairen verdreven (23). Suriname moet wen-
nen aan het idee dat vijf jaar na de onafhankelijkheid de
macht door middel van een geslaagde coup door militairen
wordt overgenomen. De militaire "ingreep" werd aanvanke-
lijk  door de bevolking positief ontvangen  (24) .  De  coup
zou echter al spoedig "een nederlaag voor de Surinaamse
democratie" blijken te zijn en ontaarden in een militaire
dictatuur.
Twee jaar na de machtsovername waren de militairen er nog
niet in geslaagd de politieke stabiliteit te herstellen.
Coalities met kleine linkse partijen leverden geen capa-
bele regeringen op waardoor de intussen geproclameerde re-
volutie op dood spoor dreigde te raken. Het onbehagen over
de drastische beperkingen van burgerlijke vrijheden en de
kritiek op de schrijnende bestuurlijke incompetentie van
het militair gezag namen toe. Op 8 december 1982 werden
vijftien critici van het militair bewind - waaronder vak-
bondsleiders, journalisten en advocaten - opgepakt en zon-
der vorm van proces om het leven gebracht. Een van de ver-
moorde leiders was Cyrill Daal, voorzitter van het
A.V.V.S.-de Moederbond.

6.7. Samenvatting

Het politieke differentiatieen integratieproces vindt zijn
uitdrukking in de ontwikkeling van kolonie tot souvereine
staat. Dit proces raakt na de oorlog in een zekere ver-
snelling. Na enkele tussenvormen van gedeeltelijke of ge-
deelde autonomie in aangelegenheden die de staat betref-
fen, werd na moeizame interne strubbelingen de onafhanke-
lijkheid in 1975 een felt. Vakbonden hebben in deze ont-
wikkeling een belangrijke, zij het geen beslissende, rol
gespeeld.  De Koloniale Staten - het  instrument voor in-
spraak van de burgers in interne aangelegenheden - was in
feite een elitair college gekozen op basis van capact-
teits en/of censuskiesrecht. De kandidaatsstelling  ge-
schiedde door kiesverenigingen. Incidenteel fungeerden
vakbonden als kiesvereniging door te participeren bij de
kandidaatsstelling voor leden van de Koloniale Staten. De
invloed van de leden op de samenstelling van dit college
was echter gering.
De overgrote meerderheid van de leden voldeed niet aan de
criteria voor het actieve of passieve kiesrecht.
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Hierin kwam pas verandering met de invoering van het alge-
meen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1948. Rond 1948
formeren zich de politieke partijen langs etnisch-

religieuze lijnen en wordt de basis gelegd voor de ken-
merkende structuur van het politieke-partijenstelsel. Vak-
organisaties hebben in deze fase van ontwikkeling nog wei-
nig politieke betekenis.  Zij  concentreren zich met enig
succes  op verbetering  van  de  arbeidsvoorwaarden  van de
leden. Rond de jaren vijftig komt hierin echter verande-
ring. Er  ontstaan  centrales  van vakorganisaties. Deze

overkoepelende vakcentrales worden opgericht door actieve
politici die primair vergroting van hun politieke invloed
nastreven en in de vakorganisaties een instrument vinden
voor het recruteren van een grote politieke aanhang.  Er
ontstaan kenmerkende combinaties van politieke partij en
vakcentrale en een permanente discussie over de relatie
vakbond en politiek.
Mede als gevolg van deze discussie voltrekt zich binnen de
vakbeweging een bewustwordingsproces. De confrontaties met
de overheid in 1966 en 1969 en een algemene politieke
staking  in  1973  versnellen  dit  bewustwordingsproces  en
versterken het politiek zelfvertrouwen van de vakbeweging.
De betekenis van de vakbeweging blijkt vooral na de mili-
taire staatsgreep als het z.g. revolutionaire proces niet
van de grond kan komen. Vakbonden worden het symbool van
het verzet tegen de militaire dictatuur en de enige hoop
op terugkeer naar de democratie. De militaire machthebbers
proberen dan ook met alle middelen - waaronder zelfs fy-
sieke eliminatie van vakbondsleiders - de macht van de

vakbeweging te beperken en een volgzame vakbeweging
dienstbaar te maken aan het "revolutionair proces".
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7.   DE VAKBEWEGING EN DE ECONOANSCHE SECTOR

7.1.  Inleiding

De mate waarin aan de materiole eisen van vakbonden kan
worden voldaan is mede afhankelijk van de economische mo-
gelijkheden.  We willen  in dit hoofdstuk de economische
verworvenheden  van  de  vakbeweging  beschrijven  tegen  de
achtergrond van de economische omstandigheden en de eco-
nomische ontwikkeling van Suriname na de Tweede Wereld-
oorlog.  De economische omstandigheden en de economische
ontwikkeling stellen immers grenzen aan de eisen van de
vakbeweging.
Caram (1981) geeft een inventarisatie van de belangrijkste
kenmerken van de economische sector in Suriname. Volgens
hem is de Surinaamse economie gekenmerkt (Caram 1981:24)
door:

-  een heterogene bevolking van geringe omvang (t 385.000
personen), waarvan meer dan din derde jonger is dan 15
jaar;

-  onvoldoende exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen;
-  een disharmonische economische structuur met enkele mo-

derne produktie-eenheden en voor het overige een klein
verouderd en onderontwikkeld produktie-apparaat;

-  het domineren van de bauxietsector in de produktie, ex-
port en het overheidstnkomen;

-  het optreden van grote sectorale en regionale inkomens-
verschillen;

-  een  gebrekkige  technische  en maatschappelijke  infra-
structuur;

-  een relatief omvangrijk overheidsapparaat en een over-
eenkomstig overheidsbudget (45% van het bruto binnen-
lands produkt);

-  een,  bij  andere  ontwikkelingslanden  vergeleken,  hoog
niveau van ontvangen c.q.  te ontvangen ontwikkelings-
hulp per hoofd van de bevolking.

Deze economische omstandigheden en de resultaten van de
economische ontwikkeling vormen het raamwerk waarbinnen de
vakorganisaties economisch opereren. Na de oorlog werd ge-
start met een meer planmatige economische opbouw door mid-
del van een aantal ontwikkelingsplannen. Het Welvaarts-
fonds Suriname werd gevolgd door een Tienjarenplan, een
tweetal Vijfjarenplannen en een Meerjaren Ontwikkelings-
plan.
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Met de uitvoering van deze plannen werd beoogd een voor
buitenlandse investeerders gunstige infrastructuur te leg-
gen, de economische zelfstandigheid van het land te ver-
groten, de sociale voorzieningen te verbeteren en een goe-
de basis te cre6ren voor een zelfstandige ontwikkeling na
de planperiode.
In deze plannen wordt overigens niet expliciet gesproken
over een mogelijke bijdrage of betrokkenheid van de vak-
beweging als zodanig bij de uitvoering. Toch gaat het om
zaken waarbij de vakorganisaties zeer groot belang hebben
zoals bijvoorbeeld de opheffing van de werkloosheid en een
betere verdeling van het inkomen. Het tweede Vijfjarenplan
(N.O.S. 1972:55) noemt als maatregelen om te komen tot een
betere inkomensverdeling onder meer verbetering van de se-
cundaire arbeidsvoorwaarden en de invoering van een mini-
mumloon. In dit hoofdstuk zullen we nagaan of en in hoe-
verre vakorganisaties betrokken zijn geweest bij of ge-
troffen zijn door de ontwikkelingen die door de uitvoering
van de plannen in gang zijn gezet.
We zullen  ons daarbij concentreren OP de arbeidsver-

houdingen en ons analyseschema volgend (schema II p. 50)
het accent leggen op de processen van differentiatie en
integratie, verandering van waarden en houdingen en seg-
menteringstendenzen in het arbeldsbestel.

7.2   Economische differentiatie en integratie

De Tweede  Wereldoorlog  werd  in Suriname min of meer

"gevierd": het land beleefde door de oorlog een ongekende
economische opleving. De stationering van Amerikaanse

troepen, de uitvoering van defensiewerken, de aanleg van
wegen en in het bijzonder de gestegen uitvoer van bauxiet
zorgen voor groei van de werkgelegenheid en daarmee voor
hogere inkomsten zowel voor de burgers als voor de over-
heid. De overeenkomst tussen Nederland en Amerika om Suri-
name bij een eventuele vijandelijke aanval door de Ver-
enigde Staten te laten verdedigen legt het land geen wind-
eieren.  Het gevolg was een overspannen arbeidsmarkt en
stijging van de lonen. De overheid meende er goed aan te
doen zogenaamde maximumlonen vast te stellen. Men wilde
daarmee voorkomen dat werknemers bij de niet-Amerikaanse
bedrijven  zouden  worden weggezogen of  looneisen zouden
stellen waaraan inheemse bedrijven niet zouden kunnen vol-
doen. Ongeschoolde arbeiders van de suikerplantage Marian-
burg b.v. die per dag Sf 1,75 verdienden werden door de
Amerikanen in dienst genomen voor Sf. 5,00 per dag (Kuiper
1948:21).
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voor werk ver buiten Paramaribo kwam daarboven nog een
toeslag van minstens 10% op het uurloon. In 1943 werd voor
een aantal categorie6n werknemers maximum uurlonen vast-
gesteld in een "topberaad" van enkele departementsdirec-
teuren, districtscommissarissen, directeuren-beheerder van
de twee bauxietbedrijven en enkele militaire autoriteiten
(Van de Walle 1945:76/77).

Tabel  7.2.1:  Vastgestelde maximum uurlonen  voor enkele
categorieon werknemers in 1943

Categorie/vak Uurloon

smid 0,45
mecanicien 0,50
tuinwerkman 0,45
schilder 0,45
metselaar 0,45
truckdrijver 0,45
bestuurder zware toestellen 0,55
helper van vaklieden 0,25

Bron: Van de Walle 1945:76 e.v.

Vakorganisaties  waren  bij  dit  voor  de werknemers  toch
uitermate  belangrijke  overleg  niet  vertegenwoordigd.  De
lonen voor een aantal belangrijke categorie6n werknemers
worden dus eenzijdig van bovenaf vastgesteld zonder enige
vorm van consultatie van de vakbeweging.
Met de komst van de Amerikaanse troepen vond Suriname aan-
sluiting bij de rest van de wereld. Er komen betere vlieg-
verbindingen (een internationaal vliegveld werd aangelegd)
terwijl het gebruik van radio- en telegrafieverbindingen
werd geintensiveerd. Werknemers werden opgeleid voor be-
sturing, onderhoud en reparatie van moderne voertuigen en
machines. Het  Amerikaans  leger  zorgde  kortom voor een
"technische sprong voorwaarts".
In de oorlog ontstaan ook een aantal kleinere industri*le
bedrijven die produceren voor de plaatselijke markt. De
legering van Amerikaanse troepen in Suriname en de mobili-
satie ten behoeve van een eigen "schutterij" heeft echter
niet alleen positieve effecten.
In een nota van de Staten van Suriname aan de Minister van
Kolonian klinkt grote bezorgdheid door over de toekomstige
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ontwikkeling: "de vorming van een Surinaamse legermacht in
een voor dit land ongekend tempo heeft ten gevolge de
sociale en economische ontwrichting van deze gemeenschap,
maar zal die in meerdere mate hebben na afloop van deze
oorlog.  Schutters die worden gedemobiliseerd zullen niet
vinden de beroepen en betrekkingen  die zij verlaten
hebben" (gec. in Van de Walle 1945:87).
In deze periode stijgen de prijzen (ook die van lokale
produkten) zeer sterk. Van de Walle (1945:76) schat dat de
kosten van levensonderhoud in 1943 met 80% zijn gestegen.
Deze stijging werd - zo rekent hij voor - voor slechts de
helft door loon of salarisverhogingen gecompenseerd.

Vakorganisaties participeren in deze fase van ontwikkeling
nauwelijks op het landelijk niveau en zijn niet betrokken
bij de  vaststelling  van  lonen  en  andere  arbeidsvoor-
waarden. De behartiging van werknemersbelangen op het lan-
delijk niveau wordt overgelaten aan politici (leden van de
Staten van Suriname) die de vakorganisaties gebruiken als
steunpunt voor hun politieke macht.  De vakbeweging ver-
keert nog in de opbouwfase waarin alle aandacht wordt op-
geidist voor de interne organisatie en veel energie wordt
geinvesteerd in het uitvechten van leiderschapsconflicten.
Er zijn echter nog meer negatieve effecten. De gestegen
welvaart blijkt erg slecht te zijn verdeeld. Grote groepen
van de bevolking worden nog geteisterd door armoede en zij
ontberen eenvoudige medische en sociale voorzieningen. De
zeer ongelijke spreiding van de welvaart leidt tot heftige
debatten in de Staten van Suriname. Tegen deze achtergrond
mag het daarom ook geen verbazing wekken dat vakbonds-
activiteiten voornamelijk protesten inhouden tegen de hoge
kosten van levensonderhoud en het ontbreken van sociale
voorzieningen. Werknemers bij de Surinaamse Bauxiet Maat-
schappij staken in 1941 en 1942 te Moengo. We zagen eerder
(hfst. 5) dat de staking van 1941 mede de stoot heeft ge-
geven tot oprichting van de Moengo Mijnwerkers Bond.  In
Paramaribo wordt in 1944 gestaakt bij de zeer respectabele
firma Kersten. Chauffeurs bij deze onderneming leggen het
werk neer uit solidariteit met een ontslagen collega. Bij
de overheid eisen lagere ambtenaren een "duurtetoeslag"
boven het normale salaris.
Tegen het einde van de oorlog daalt de export van bauxiet
en gaan de  inkomsten van de overheid daardoor naar een
dieptepunt. De verminderde bauxietproduktie leidt tot gro-
tere werkloosheid als gevolg van ontslagen in deze sector.
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Ook andere bedrijfstakken ondervinden hiervan de terug-
slag.  Dit  geeft  weer  aanleiding  tot  spanningen  tussen

werkgevers en werknemers. De periode van de Tweede Wereld-
oorlog  is dan ook gekenmerkt door toenemende wrijving,
irritatie en conflicten tussen werkgevers en werknemers.
De vakbonden grijpen dan hun kans om zich waar te maken:
"de vakbeweging, jong en onervaren, zoals overal in haar
beginperiode, deed zich gelden en conflicten tussen werk-
gevers en werknemers waren aan de orde van de dag" (Ver-
slag DSZI 1949:5).
De verpaupering, de werkloosheid, de slechte gezondheids-
toestand van de bevolking (Brons 1952:115) en de voor ar-
men ontoegankelijke medische voorzieningen werden door de
pers steeds vaker gesignaleerd en door de burgers in toe-
nemende mate ervaren als een groot sociaal probleem. Vak-
organisaties hebben zich daarom tijdens de oorlog en de
periode kort daarna in feite met weinig anders bezigge-
houden dan met de strijd voor hogere lonen. Zij werden
hiertoe genoodzaakt door de voor werknemers slechte eco-
nomische omstandigheden en het ontbreken van sociale voor-
zieningen.  Er is sprake van een aanhoudende preoccupatie
met lonen en exhorbitant lijkende looneisen (1).Andere fa-
cetten van het vakbondswerk krijgen in deze fase van ont-
wikkeling nagenoeg geen aandacht. Toch leiden de looneisen
van de vakorganisaties nog niet tot opvallend hoge sta-
kingsfrequenties. We beschikken sinds 1949 over redelijk
betrouwbare offici6le stakingscijfers. Daaruit blijkt dat
tot 1956 het aantal stakingen betrekkelijk laag is (tabel
7.2.2.). Dit kan samenhangen met de ruime arbeidsmarkt in
die periode. Door de grote werkloosheid zullen werknemers
hun baan niet gaarne op het spel zetten door te gaan sta-
ken. De werkgever zou heel gemakkelijk een ander in dienst
kunnen nemen.
Aan het eind van de jaren zestig neemt het aantal stakin-
gen toe. Een mogelijke oorzaak is de onevenwichtige ver-
houding  tussen  lonen  en  prijzen.  Tussen  1954  en  1961
stijgt het  indexcijfer voor prijzen van levensonderhoud
met maar liefst 18 punten. In de jaren voor 1954 was er
sprake van een geleidelijke groei. Het jaar 1956 vormt een
omslagpunt.  Het indexcijfer voor 1957  is vergeleken bij
het  jaar  daarvoor met  maar  liefst  10  punten  omhoogge-
schoten.  Een tweede oorzaak voor de toegenomen stakings-
frequentie is de stijging van het algemene welvaartsniveau
als gevolg van de uitvoering van de ontwikkelingsplannen.
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Daardoor zijn er ook veranderingen ontstaan in het con-
sumptiepatroon van de bevolking  (Centrale Bank Suriname
1961:60). De  werknemers  nu  ervaren  hun  achterblijvende

lonen als ontoereikend voor hun nieuwe verbruiksgewoonten.
Dit leidt tot eisen voor hogere lonen en het uitroepen van
stakingen als de werkgevers aarzelen deze eisen in te wil-
ligen.
Het toenemend aantal conflicten aan het begin van de jaren
zestig heeft belangrijke gevolgen voor de wijze waarop ar-
beidsvoorwaarden tot stand komen. Aan het begin van de ja-
ren zestig ontstaat er een versnelling in de vorming van
wettelijke regels voor de arbeidsverhoudingen.  Er komen
spelregels voor vaststelling en handhaving van arbeids-
voorwaarden.

De afzonderlijke ondernemingsbonden krijgen in deze fase
van groei en bewustwording binnen de bedrijven steeds meer
vaste voet aan de grond. Vakbonden worden in toenemende
mate geaccepteerd als legitieme gesprekspartners voor de
werkgevers, zelfs in gevallen waarin het niet gaat om een
acuut arbeidsconflict.
Hoewel er dan nog geen sprake is van vrijgestelde bestuur-
ders zien we bestuursfuncties in toenemende mate in handen
komen van de werknemers zelf. De invloed van "buiten-
staanders" in de leiding wordt daarmee enigszins terugge-
drongen  zij  het  dat  de  belangrijke  functie van  bonds-
voorzitter nog aan externe leiders wordt toevertrouwd.

Er zijn drie wetten tot stand gekomen voor de regeling van
arbeidsverhoudingen waarin tevens voorzieningen zijn inge-
bouwd voor het reguleren van conflicten tussen werkgevers
en  werknemers.  Deze  wetten  zijn  de  Arbeidsgeschillen-
verordening, de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst
en de Personeelswet. De Arbeidsgeschillenverordening
(sinds 1975 Arbeidsgeschillenwet) voorziet in de instel-
ling van een Bemiddelingsraad voor het oplossen van con-
flicten en de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst
geeft tevens mogelijkheden aan voor de regeling van ge-
schillen. Deze wetten gelden voor werknemers in de parti-
kuliere sector.  Voor de overheidssector geldt de Perso-
neelswet,  op basis waarvan een zo geheten Georganiseerd
Overleg is ingesteld.
We zullen nu kort deze reguleringsmechanismen bespreken.
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7.2.1. De Bemiddelingsraad voor Suriname

De Bemiddelingsraad kan worden beschouwd als het eerste en
wellicht belangrijkste wettelijk instrument voor de regu-
lering van arbeidsconflicten. De wettelijke basis voor de
Bemiddelingsraad  is  de Arbeidsgeschillenverordening 1946
(G.B. 104; art. 2). Deze verordening is in zeer korte tijd
gerealiseerd toen werknemers bij de bauxietondernemingen
dreigden in staking te gaan (De Groot 1956: 164). De over-
held achtte het toen geboden regels vast te stellen voor
de  vreedzame bijlegging van geschillen alsook voor het
voorkomen van conflicten. Men wilde hiermee ongetwijfeld
voorkomen dat de voor het land belangrijke bauxietpro-
duktie door stakingen in het ongerede zou raken.
In de betreffende Landsverordening was aanvankelijk de mo-
gelijkheid ingebouwd om een aantal bemiddelingsraden in te
stellen.  Het  is echter niet verder gekomen dan de for-
mering van een "Bemiddelingsraad voor Beheel Suriname" die
de conflicten die in de loop der jaren zijn gerezen ruim-
schoots aan kon. Het aantal leden werd gesteld op maximaal
zeven, te benoemen door de Gouverneur al of niet voor een
vooraf  vastgestelde periode. Leden van de B.R. worden
thans (1986) benoemd door de President van de Republiek op
voordracht van de Minister van Arbeid.
In de praktijk is de gewoonte ontstaan dat de secretaris
een ambtenaar is van het Ministerie van Arbeid dat tevens
zorgt voor de secretaridle ondersteuning.
Op welke  wijze  en  door  wie  kan  de  B.R.  worden  inge-
schakeld? De betreffende Landsverordening noemt de Dis-
trictscommissaris (D.C.) van het district waarbinnen de
werkgever is gevestigd als degene die de B.R. te hulp kan
roepen  in geval van een conflict.  In de praktijk komen
D.C.'s er nauwelijks aan te pas. Het zijn de werkgevers en
werknemers (of hun vertegenwoordigers) die - overeen-
komstig artikel 5 van de Landsverordening - de tussenkomst
van de Raad inroepen.  Organisaties die de partijen ver-
tegenwoordigen,  moeten  rechtspersoonlijkheid bezitten en

leden hebben die bij het geschil zijn betrokken. Eenmaal
ingeschakeld kan de Raad getuigen en deskundigen oproepen
en/of deskundigen een onderzoek laten instellen. Er zijn
enkele omstandigheden waarbij de Bemiddelingsraad zich van
interventie dient te onthouden.
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Tabel 7.2.2: Werkstakingen 1949-1985

Jaar Aantal Aantal betrokken Aantal verloren
geschillen werknemers arbeidsdagen

1949      4 904 18.790
1950      1 32 80
1951      -            -                   -
1952      -            -                   -
1953      2 114 666
1954      3 131 341
1955      1 59 117
1956      4 1.666 15.506
1957      2 43 64
1958      1         1.218                    -
1959      1 48 240
1960      1 43 130
1961      5 245 160
1962      5 1.782 10.381
1963      -            -                   -
1964      -            -                   -
1965      5 738 3.537
1966      2 196 675*
1967      4 727 3.199
1968      4 1.719 24.962
1969 26 5.063 62.428
1970      7 419 1.469
1971 49 6.641 19.934
1972     16 3.206 42.987
1973 30 5.073 38.840
1974      9 3.324 28.714
1975      8 2.875 16.624
1976 22 2.021 9.024
1977      9 5.406 5.372
1978      -            -                   -
1979      8 2.186 10.581**
1980     17 3.439 15.142
1981     13 6.250 7.248
1982     53 8.421 27.005
1983     11 7.343 53.889
1984     51 11.847 120.040
1985      9 3.772 18.711

Bron: Jaarverslagen Min.v.Soc. Zaken over betreffende jaren
*) Het Jaarverslag 1966 meldt: 457, het Jaarverslag 1967

in een verzameloverzicht: 675
**)Cijfers vanaf 1979 van het Ministerie van Arbeid en

Volkshuisvesting
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Dit moet indien de partijen eigen bemiddelaars (of

scheidsgerechten) instellen, indien het gaat om een

rechtsgeschil en indien het conflict zijn oorzaak vindt in
het afwijken of willen afwijken door 66n der partijen (van
bepalingen) van een geldende collectieve arbeidsovereen-
komst. In zulke gevallen zal de B.R. zich niet met het ge-
schil mogen inlaten. Bij een interventie moet het conflict
van voldoende gewicht zijn en een geschil betreffen "dat
tot staking of uitsluiting in 66n of meer bedrijven of on-
dernemingen aanleiding dreigt te geven of heeft gegeven"
Cart. 4) . De wetgever heeft de mogelijkheid gecreilerd dat
de  Raad  een scheidsgerecht (of eventueel een scheids-

rechter) bij een conflict kan benoemen. Ook kan de Raad
zelf als zodanig optreden.  Dit kan gebeuren als de par-
tijen  bij  het  geschil  dat nadrukkelijk wensen en zich
vooraf bereid verklaren de uitspraak te zullen accepteren.
De  uitspraken  van  een  scheidsgerecht zijn immers   -   i n

tegenstelling tot die van de Raad - bindend voor alle par-
tijen.  In de afgelopen veertig jaar heeft de Raad zijn
taak op een acceptabele wijze vervuld, zeker als in aan-
merking wordt genomen dat hij niet over sancties beschikt
waarmee de uitvoering van zijn besluiten kan worden afge-
dwongen.  De  integriteit  en  deskundigheid van  de  leden
heeft borg gestaan voor een gemakkelijke acceptatie van de
meeste oplossingen die tot nog toe door de Raad zijn aan-
gereikt.  De Raad is  intussen een gezaghebbend instituut
geworden.
De eerste Bemiddelingsraad werd ingesteld in oktober 1946.
De eerste voorzitter werd mr.dr. J.A.E. Buiskool een pro-
minent jurist, de eerste leden waren B.W.H. Bos Verschuur
en E.R. Wessels.
Reeds in het eerste jaar van zijn bestaan worden aan de
raad niet minder dan 7 geschillen ter arbitrage voorge-
legd. Bij  twee  van  deze  geschillen  was  de  Surinaamse
Bauxiet Maatschappij betrokken. De regeling voor een van
deze geschillen door tussenkomst van de Bemiddelingsraad
was opmerkelijk: voor de werknemers van de S.B.M. werden
loonsverhogingen van 20-30% gerealiseerd. De premies voor
een pensioenverzekering zouden geheel voor rekening komen
van de S.B.M., de huisvesting van de arbeiders zou worden
verbeterd terwijl plaatselijke krachten bij gebleken be-
kwaamheid voor promotie in aanmerking zouden komen. (Ver-
slag 1949:59).
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Tabel 7.2.3: Aantal door Bemiddelingsraad behandelde ge-
schillen 1973-1986

Jaar Aantal geschillen Jaar Aantal geschillen

1973 26 1980 28

1974                -             1981           34
1975                - 1982 34

1976 30 1983 32

1977 34 1984           55
1978 26 1985 29

1979 39 1986* 11

* Eerste kwartaal

Bron: Bemiddelingsraad voor geheel Suriname: Jaarverslagen
van betreffende jaren
Min. van Arbeid en Volkshuisvesting

De laatste jaren valt er een verschuiving waar te nemen in
de aard van de werkzaamheden van de Raad. Het accent komt
nu steeds meer te liggen op het voorkomen van geschillen
en in mindere mate op het oplossen van conflicten. Het on-

derlinge  wantrouwen  tussen werkgevers  en werknemers  is
vooral in de jaren zeventig zo sterk geworden dat in veel
gevallen de Bemiddelingsraad wordt  ingeschakeld bij  de
artikelsgewijze formulering van voorstellen voor (collec-
tieve) arbeidsovereenkomsten. De Raad is dus meer betrok-
ken geraakt bij de opstelling van voorstellen voor ar-
beidsvoorwaarden en begeleidt in feite steeds vaker het
proces van formulering en interpretatie van regels voor de
arbeidsverhoudingen in afzonderlijke ondernemingen.
Hoe kan nu deze ontwikkeling van de Bemiddelingsraad van
arbitrageinstituut tot  (mede)regelmaker worden verklaard?
Bestudering van de inhoud van de tot nog toe tot stand
gekomen collectieve arbeidsovereenkomsten leert dat tussen
1966 (invoering van de eerste C.A.0. bij Suralco) en 1973
(de grote algemene staking) vakbonden meer de nadruk heb-
ben gelegd op verbetering van de primaire arbeidsvoor-
waarden.  In de daarop volgende jaren  (1973-1979)  komen
vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod. Sociale
voorzieningen voor de werknemers worden niet op nationaal
niveau gerealiseerd maar per onderneming afgedwongen door
middel van C.A.0.-onderhandelingen.
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Rond 1979 begint een fase waarin de bonden proberen de in-
vloed van de werknemers in de ondernemingen te vergroten,
de positie van de bond in het bedrijf te versterken en de
bescherming en bestaanszekerheid van de leden in het be-
drijf te garanderen. Er wordt dan meer gelet op de juri-
disch-technische en administratieve regels in de C.A.0..
Deze vereisen grotere juridische kennis en vaardigheden en
toetsing aan het oordeel van een derde partij. De Bemid-
delingsraad wordt dan vaker een derde objectieve bemid-
delende  instantie  bij  de  formulering van  de  regels  en
steeds  vaker geroepen  daarbij  als  scheidsgerecht  op  te
treden.
Voor de accentverschuiving in de functie van de Bemidde-
lingsraad  is nog een  tweede met het voorgaande samen-
hangende ontwikkeling verantwoordelijk. De hausse in het
ontstaan van vakbonden na de stakingen in 1969 leidt in de
vakbeweging  tot  een  grotere  concentratie  van  bestuurs-
functies (en met name voorzittersfuncties) in handen van
een  relatief klein  aantal  semi-beroepsbestuurders.  Deze
leiders  genieten  landelijk  bekendheid maar  zijn  in  de
bedrijven  waarin  hun  bonden  opereren  nog  betrekkelijke
buitenstaanders. Ze kennen het bedrijf "van binnen" nauwe-
lijks en van frequent contact met de directie is nog geen
sprake. Veel vakbondsleiders zijn zich ook zeer bewust van
hun nieuwe machtspositie en behandelen de directies niet
zelden met een zelfverzekerd didain. Directies van vooral
grote bedrijven en vakbondsleiding zijn "vreemden" voor
elkaar. De geringe binding van de vakbondsleiding met het
bedrijf leidt tot hoge vakbondseisen en vooral tot hardere
onderhandelingen, waardoor vaker de hulp van de Bemidde-
lingsraad moet worden ingeroepen.
Er is nog een derde oorzaak te noemen voor de meer fre-
quente  inschakeling van de Bemiddelingsraad.  Hoog opge-
schroefde vakbondseisen kunnen niet altijd worden inge-
willigd.  De vakbondsleider loopt - bij weigering van de
direktie om in te gaan op de hoge eisen - de kans ge-
zichtsverlies te leiden.  Om zich in te dekken tegen wat
als een afgang wordt ervaren, wordt de Bemiddelingsraad
ingeschakeld die dan het  aanvankelijk slechte resultaat
van de onderhandelingen als het ware aan de partijen "op-
legt". Een tegenvallende uitkomst wordt  zo  door de Bemid-
delingsraad gelegitimeerd en de betreffende vakbondsleider
weet zich gevrijwaard van de smadelijke commentaren van
concurrerende collega's, acties van opponenten en protes-
ten van actievoerders binnen de eigen vakbond.
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7.2.2. De Collectieve Arbeidsovereenkomst

Hoewel niet primair daarvoor bedoeld is de Collectieve Ar-
beidsovereenkomst toch een belangrijk instrument geworden
voor het reguleren van conflicten. De C.A.0. legt de par-
tijen immers de verplichting op tijdens de looptijd tegen
elkaar geen  staking of uitsluiting uit te roepen.  Con-
flicten zijn echter in de betrekkingen tussen werkgevers
en werknemers welhaast onvermijdelijk.  C.A.0.'s bevatten
daarom ook procedures voor het oplossen van mogelijke ge-
schillen. In een aantal van de lopende C.A.0.'s wordt de

Bemiddelingsraad met nadruk erkend als arbitrage-instituut
in geval van onenigheid over de interpretatie van bepa-
lingen uit de betreffende overeenkomst. Dit betekent dat
het vrijwillig karakter van de raadpleging is omgezet in
een verplichting krachtens de collectieve arbeidsovereen-
komst.  Een dergelijke regeling vinden we in 86% van de
C.A.0.-bedrijven (Min. v.Arbeid en Volkshuisvesting
1981:81). In bijna de helft van deze bedrijven accepteert
men het oordeel van de Bemiddelingsraad als bindend.
Een aantal C.A.0.'s kent andere instellingen dan de B.R.
voor arbitrage. De bedoelde C.A.0.'s voorzten in  de

benoeming - volgens een aangegeven procedure - van ad hoc
commissies. Deze commissies zijn paritair samengesteld en
hebben een onafhankelijke voorzitter die door de partijen
gemeenschappelijk wordt aangewezen.
De instelling van de Bemiddelingsraad was een eerste aan-
zet  tot een betere regulering van arbeidsconflicten. De
Wet OP de Collectieve Arbeidsovereenkomst betekent een

uitbreiding van dit instrumentarium. Werkgevers en werk-
nemers kunnen nu in een C.A.0.  gemeenschappelijk proce-
dures afspreken voor het oplossen van conflicten.

In 1966 komt op basis van de Wet op de C.A.0. de eerste
C.A.0. in Suriname tot stand in de bauxietsector. Het af-
sluiten van C.A.0.'s wordt vanaf het midden van de jaren
zestig  voor vakorganisaties een zeer begeerd doel.  Het
aantal C.A.0.'s is dan ook sinds de invoering van de be-
treffende wet sterk toegenomen.
Een jaar of tien na de eerste C.A.0. waren reeds 28 col-
lectieve arbeidsovereenkomsten van kracht.  In 1983 waren
84 lopende C.A.0.'s geregistreerd, waarvan 16 in het be-
treffende jaar waren afgesloten.
Collectieve  arbeidsovereenkomsten worden  per bedrijf  of
onderneming afgesloten (2).
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Een aanzet tot een bedrijfstak-C.A.0. vinden we tot nog
toe alleen bij de banken en verzekeringsmaatschappijen. In
1969 nam de Algemene Aannemers Bond het initiatief om te
komen tot een raam-C.A.0. voor bouwvakarbeiders. Dit ini-
tiatief is mislukt; het Ministerie van Openbare Werken en
Verkeer  (aanbesteding bouwwerken)  zou hierop niet alert
hebben gereageerd.  Door middel van de bestaande Algemene
Bepalingen voor de uitvoering van Bouwwerken in Suriname
zou de totstandkoming van een C.A.0 voor de bouwsector
kunnen worden gestimuleerd.
Ook werknemers zijn wel eens met voorstellen gekomen voor
meer  uniforme  arbeidsvoorwaardenregelingen.  De  Federatie
van Handels Bonden (FEHABO) sprak in 1969 de wens hiertoe
uit  (VSB  1969:17).  Twintig jaar na de eerste mislukte
poging daartoe hebben de werkgevers  in de houtindustrie
(de Surinaamse Hout Unie) hun zin weten te krijgen. Voor
alle werknemers in de houtverwerkende bedrijven (vertegen-
woordlgd door de Algemene Bond van Werknemers in dienst
van  Houtverwerkende  Bedrijven  in  Suriname)  bestaat  er
sinds 1969 voor het eerst 66n algemene uniforme arbeids-
voorwaardenregeling.
Enkele C.A.0.'s gelden voor meer bedrijven binnen een-
zelfde concern.  Er waren in 1983 ruim 124 bedrijven met
een C.A.0. met een totaal werknemersbestand van 20.849.
Dit is ongeveer 1/5 van de beroepsbevolking (Min. v. Ar-
beid en Volksgezondheid 1983:2). Het aantal geregistreerde
en lopende C.A.0.'s bedroeg 79. De toename van het aantal
C.A.0.'s heeft overigens niet geleid tot een vermindering
van het aantal arbeidsconflicten. Wel is de wijze van af-
wikkeling van  een  arbeidsgeschil  enigszins  voorspelbaar
geworden door de afspraken die hierover worden gemaakt. De
belangrijke betekenis van de wet  is meer gelegen in de
institutionalisering van het overleg tussen werkgevers en
werknemersbonden over de arbeidsvoorwaarden.

7.2.3 Het georganiseerd overleg

Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren werden gedurende lange
tijd eenzijdig vastgesteld door de overheid. Het arbeids-
voorwaardenbeleid voor de landsdienaren is in handen van
de Minister van Binnenlandse Zaken. In 1962 kwam de Per-
soneelsverordening  (sinds  1975 Personeelswet)  tot stand,
waarin de regeling van de rechtspositie van het personeel
in dienst van de overheid is opgenomen.
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Tabel 7.2.4.: Aantal nieuw afgesloten C.A.0.'s 1966-1986

Jaar Aantal C.A.0.'s Jaar Aantal C.A.0.'s

1966           1             1977                 7
1967           1             1978                 7
1968           1             1979                 6
1969           4             1980                24
1970           7 1981 29
1971          11 1982 36
1972 16 1983 16
1973 12 1984 23
1974          24             1985                10
1975          16             1986*                3
1976          28

*)Voorlopig cijfer eerste kwartaal 1986
Bron: voor  1966-1976:  Rh.  Esajas:  C.A.0.'s  in Suriname
Min. v. Arbeid en Volkshuisvesting, 1976
Voor 1977-1979: Overzicht  C.A.0.'s  gedurende  de  jaren
1977-1979 en 1984-1986, Min. v. Arbeid en Volkshuisvesting
1986
Voor 1980-1986: Aantal C.A.0.'s over de periode 1980-1985
Min. v. Arbeid en Volkshuisvesting 1985
NB.:  Voor de periode 1966-1976 zijn niet alle C.A.0.'s
opgenomen. Hoewel het wettelijk verplicht is hebben in de
genoemde periode niet alle bedrijven het bestaan van een
C.A.0. bij het Ministerie van Arbeid aangemeld.

Deze Personeelswet geeft dus  inzicht  in de rechten en
plichten van ambtenaren.  Aan de organisaties van lands-
dienaren is door de Personeelswet de bevoegdheid gegeven
collectief overleg te plegen met de overheid over de vast-
stelling  van  arbeidsvoorwaarden  zonder dat  een  hieruit
voortvloeiend  akkoord overigens  op idn  lijn kan worden
gesteld met een collectieve arbeidsovereenkomst zoals we
die kennen in de partikuliere sector. Onvoldoende inzicht
bij de participanten in de aard en de bedoeling heeft van-
af de instelling het functioneren van het overleg ernstig
belemmerd.  De Personeelswet werd al in 1962 vastgesteld;
ruim tien jaar later werden alle artikelen (m.u.v. die
over vaststelling van formaties en wijzigingen van de pen-
sioensverordening) in werking gesteld.
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Van bizonder belang waren de uitvoeringsbesluiten over de
instelling van een "georganiseerd overleg" (G.B. 1968 no.
108) en over de samenstelling, inrichting en werkwijze van
de "Commissie voor het Georganiseerd Overleg" (G.B. 1969
no. 1).
De Commissie voor het Georganiseerd Overleg bestaat uit
een regeringsdelegatie  (7 A 9 leden) en de persooneels
afvaardiging gevormd door vertegenwoordigers van de toege-
laten organisaties van ambtenaren.  De regeringsdelegatie
levert de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commis-
sie terwijl het secretariaat en de administratieve onder-
steuning bij  het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn
ondergebracht. Ondanks het bestaan van het georganiseerd
overleg heeft de regering een aantal keren rechtstreeks
met de vakorganisaties moeten onderhandelen (zie hoofdstuk
6). Het Georganiseerd Overleg heeft tot nog toe niet erg
bevredigend gefunctioneerd. Een belangrijk knelpunt is de
"mandaatskwestie", dat is de bevoegdheid van de regerings-
delegatie om in het overleg bindende afspraken te maken.
Overeenkomsten met deze delegatie moeten achteraf alsnog
door de Minister van Binnenlandse Zaken worden goedgekeurd
en zelfs over voorstellen van de vakorganisaties moet rug-
gespraak worden gehouden met de minister. Deze omslachtige
procedure leidt tot vertraging in het overleg en geeft
aanleiding tot irritatie bij de personeelsdelegatie. Er is

nog een tweede knelpunt.
Het onderscheid tussen de overheid als werkgever en de re-
gering als hoeder van het algemeen belang (die boven par-
tijen staat) wordt noch door de overheidsdelegatie noch
door de personeelsafvaardiging, voldoende onderkend. Deze
vermenging van functies heeft tot gevolg dat de partij die
verantwoordelijk is voor het mislukken of slagen van het
overleg niet eenduidig kan worden aangewezen.  Dit werkt
verlammend op het functioneren van het georganiseerd over-
leg. De Centrale van Landsdienaren-organisaties wil daarom
liever rechtstreeks met de Minister van Binnenlandse Zaken
onderhandelen, zolang een herstructurering van het overleg
uitblijft. De ambivalente houding van de vakbonden jegens
het georganiseerd overleg is niet in de laatste plaats te
wijten aan het dualistische karakter van dit instituut. De
Commissie voor Georganiseerd Overleg vervult twee functies
die in feite met elkaar strijdig zijn of op z'n minst
moeilijk te combineren.
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Zij dient voor inspraak bij het totstandkomen van arbeids-
voorwaarden maar tevens ook als arbitrage en bemiddelings-
instituut bij geschillen over de arbeidsvoorwaarden. Het
zal duidelijk zijn dat de oorspronkelijke inrichting van
het overleg niet meer past bij de ontwikkelingen die zich
voltrokken hebben bij de vakorganisaties en in het denken
over institutionalisering van de regeling van arbeidsvoor-
waarden voor ambtenaren.

7.2.4 Regeling arbeidsvoorwaarden

De regeling van arbeidsvoorwaarden in de particuliere sec-
tor  vindt  plaats  op  ondernemingsniveau  in  rechtstreeks
overleg tussen werkgevers en vakbonden.  Aan de regeling
van de lonen per onderneming zijn nogal wat nadelen ver-
bonden die vooral de werkgevers treffen. De Verening Suri-
naams Bedrijfsleven (VSB 1969) wijst op het bestaan van
een aantal marginale bedrijven dat dreigt onder te gaan in
de golf van looneisen. Werkgevers blijken weinig inzicht
te hebben in de arbeidsvoorwaarden die elders gelden. Er
bestaat  ook - volgens  de  VSB - gidn  cijfermateriaal  dat

een redelijk inzicht geeft in de ontwikkeling van de loon-
stijgingen over een aantal jaren.
Het gevolg is dat veel werkgevers gidn re6el inzicht heb-
ben in het niveau van de lonen voor bepaalde functies en
daardoor  gemakkelijk  door vakbondsleiders  kunnen worden
overvraagd. Een verder gevolg hiervan is dat er soms aan-
zienlijke verschillen in honorering kunnen ontstaan tussen
werknemers in verschillende bedrijven die hetzelfde werk
doen. Veel bedrijven raken daardoor in een ongunstige con-
currentiepositie.  Tegenover de loonsverhogingen  staat -
volgens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven in het Jaar-
verslag 1969 - nauwelijks enige stijging van de arbeids-
produktiviteit, waardoor op het prijsniveau een druk om-
hoog wordt uitgeoefend.
Uit tabel 7.2.4.1 blijkt dat de groei van de arbeidspro-
duktiviteit in de sectoren mijnbouw en industrie inderdaad
achter blijft bij de stijging van de bruto loonkosten.
Tussen de verschillende bedrijfstakken bestaan er ook op-
merkelijke verschillen in de hoogte van de lonen. Een in-
ventarisatie door het Ministerie van Arbeid (1981) beves-
tigt de indruk dat het afsluiten van nieuwe C.A.0.'s sub-
stantiale loonstijgingen met zich meebrengt.
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Tabel  7.2.4.1:  Indexcijfers  arbeidsproduktiviteit,  bruto
loonkosten etc. in de industrie, mijnbouw en bij openbare
nutsbedrijven 1974-1979

74   75   76   77   78   79

industrie

1. produktie 100 103 122 128 142 155

2. werkgelegenheid 100 97 97 100 104 103

3. arbeidsproduktivi-
teit 100 106 126 128 137 150

4. bruto loonkosten
per week/jaar 100 113 134 155 156 181

5. omzetten 100 106 127 133 145 173

mijnbouw en bauxietverwerking

1. produktie 100   78   83   89 96 93

2. werkgelegenheid 100   95 90 100   88   85

3. arbeidsproduktivi-
teit 100   82   92 128 109 109

4. bruto loonkosten
per week/jaar 100 129 137 155 168 199

5. omzetten 100   83   95 133 122 165

openbare nutsbedrijven

1. produktie 100 106 80 132 174 231
2. werkgelegenheid 100 163 102 104 105 107

3. arbeidsproduktivi-
teit 100 103   78 127 166 216

4. bruto loonkosten
per week/jaar 100   95 113 132 154 188

5. omzetten 100 107 121 137 149 209

Bron: VSB: Direct Loon; Orionterend C.A.0.-onderzoek deel
rapport I, p. 12, Paramaribo 1981



120

In 1978 stegen de C.A.0.  lonen gemiddeld met 13,5%, in
1979  met 11,8% terwijl  in  1980 het stijgingspercentage
12,7 bedroeg.  In deze cijfers zijn de zogeheten duurte-
toeslagen niet meegerekend (Min. v. Arbeid 1981). De sec-
toren ontlopen elkaar niet veel wat de omvang van de loon-
stijgingen betreft. Wel kunnen we opmerkelijke verschillen
constateren in de hoogte van de lonen. De hoogste lonen
worden betaald in de sectoren financiering en mijnbouw. De
sectoren fabricage en handel kennen de relatief laagste
lonen.

Tabel  7.2.4.2: Laagste en hoogste C.A.0. lonen naar
economische sec- toren in 1980

Sector laagste* hoogste*

mijnbouw 488,80 1.444,37
fabricage 245,68 670,66
electra, gas, water 384,32 1.083,85
constructie 283,92 780,40
grooten kleinhandel 211,33 823,52
transport, opslag etc. 339,39 1.150,03
financiering, verzekering 246,17 1.503,73
gemeenschaps, sociale en
persoonlijke diensten 296,74 1.032,21

Bron:  Ontwikkeling van de Arbeidsvoorwaarden (1981:  31)
Min. v. Arbeid 1981
*)  Deze bedragen zijn de gemiddelde waarden per sector.
Dat wil zeggen dat het genoemde laagste loon in b.v. de
mijnbouwsector,  het gemiddelde is van de laagste loon-
klassen  van  alle  bedrijven  uit  deze  sector.  Hetzelfde
geldt uiteraard ook voor de "hoogste" loonklassen.

De vakbonden zijn er overigens in geslaagd in een groot
aantal gevallen voor overwerk en werken op zon- en feest-
dagen beloningen overeen te komen die ver uitgaan boven
hetgeen wettelijk verplicht is. Bijna 41% van alle

C.A.0.-bedrijven betaalt voor werk op zondag 225-300% van
het basisloon, terwijl de wet 200% voorschrijft. In deze
bedrijven werkt 44% van het aantal onder een C.A.0. val-
lende werknemers.
Collectieve  arbeidsovereenkomsten  bevatten  naast  regels
over het loon, over het algemeen relatief goede regelingen
ten aanzien van de arbeidsduur, werken in ploegendienst,
kinderbijslagregelingen en medische voorzteningen.
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Ook hier zijn er soms grote verschillen tussen de sec-
toren. Werknemers bij de banken en verzekeringsmaatschap-
pijen,  uit de sector overige diensten waaronder zieken-
huizen. hebben de kortste werkdag namelijk zeven uur. Van
de werknemers onder een C.A.0.  heeft 70% een vijfdaagse
werkweek en 30% een werkweek van 6 dagen (Min. van Arbeid
1981:60). Opmerkelijk is de gelijkstelling in vrijwel alle
C.A.0.'s van het concubinaat - in Suriname zeer verbreid
en  bij  brede  lagen  van  de  bevolking  sociaal  geaccep-
teerd - aan het wettig huwelijk.
Aan concubines worden in de C.A.0. dezelfde rechten toege-
kend als aan de wettige echtgenoten (geneeskundige zorg,
kinderbijslag etc.). Een trend die in de jaren twintig al
werd ingezet door grote ondernemingen zoals b.v. de toen-
malige Surinaamse Bauxiet Maatschappij (Zevenbergen
1980:120/126).
Collectieve arbeidsovereenkomsten bevatten in een meerder-
heid van de bedrijven regelingen voor zwangerschapsverlof,
ziektekosten en bijdragen aan begrafeniskosten (ook bij
overlijden anders dan als gevolg van een bedrijfsongeval).
Ook zijn in de meeste C.A.0.'s bepalingen opgenomen die de
positie  regelen van werknemers  in dienst van onderaan-
nemers (z.g. "losse arbeiders"), bepalingen met betrekking
tot (massa-)ontslagbescherming van de werknemers en regels
voor de meldingsplicht in geval van een staking.
Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn nogal omvangrijk en
zeer gedetailleerd. Sinds de totstandkoming van de wet op
de C.A.0. in 1962 en op basis daarvan de eerste C.A.0. in
1966,  zijn zowel de primaire als secundaire arbeidsvoor-

waarden steeds beter geworden. Hoe valt deze ontwikkeling
te  verklaren?  De verbetering  van de  arbeidsvoorwaarden
voor de werknemers  is voor een belangrijk deel de ver-
dienste van de vakbondsleiders. Hun wordt - vooral door
werkgevers - en niet altijd ten onrechte,  agressief op-
treden verweten bij het opkomen voor de belangen van de
werknemers. Het is daarom van belang om in dit verband een
korte  typering  te  geven  van  het  leiderschap binnen  de
Surinaamse vakorganisaties.

7.2.5. Vakbondsleiders

De vakbeweging heeft in de jongste veertig jaar van haar
bestaan vier typen leiders gekend (Campbell 1978:22) name-
lijk  sociaal  bewogen  intellectuelen,  actieve  politici,
vakbondsmakelaars en semi-beroepsbestuurders.
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De grenzen tussen deze typen liggen niet vast; in 66n in-
dividu kan soms meer dan don type vertegenwoordigd zijn
terwijl er in de tijd gezien een ontwikkeling mogelijk is
van het ene type naar het andere. Vakbondsleiders zijn wat
dat betreft zeer flexibel.  De sociaal bewogen intellec-
tuelen hebben vooral in de ontstaansfase van de vakbewe-
ging een belangrijke rol gespeeld en kunnen worden be-
schouwd als de oprichters van de eerste vakcentrales van
het land. Tot deze categorie behoren vakbondsleiders als
W. Bos Verschuur, S. Helstone en J. de Miranda. Rond 1950
wordt de leiding van de vakbeweging langzaam maar zeker
overgenomen door politici als J. Pengel, J. Weidmann, en
in een latere fase E. Bruma. Deze politici gebruiken de
vakbeweging als politieke machtsbasis. Bestuursfuncties in
vakorganisaties raken  in de belangstelling omdat zij de
weg kunnen effenen naar belangrijke politieke baantjes. In
de  jaren  zestig  ontstaat  er  gaandeweg  een  nog  grotere
belangstelling voor vakbondsfuncties die  steeds meer op
zichzelf worden gewaardeerd en begeerd. In de samenleving
ontwikkelt zich een nieuwe prestigeladder:  de vakbonds-
hidrarchie wordt naast die van de politieke partijen een
aantrekkelijk domein voor het verwerven van persoonlijke
status en maatschappelijke invloed. Het gestegen prestige
van de vakbeweging hangt uiteraard nauw samen met de suc-
cesvolle confrontaties in deze periode met de werkgevers
en de overheid.
Er dienen zich vakbondsmakelaars aan (evenals de politici
niet zelf arbeider) die elkaar beconcurreren bij het ver-
werven van de leiding van zoveel mogelijk bonden. De sta-
tus van een vakbondsleider wordt steeds meer bepaald door
het aantal en de omvang van de bonden die hij organiseert
en hangt af van het niveau van de loonsverhogingen die hij
voor de leden in de wacht weet te slepen. Vakbondsleiders
worden elkaars concurrenten en zelfs aartsrivalen bij het
dingen naar de gunst van de werknemers. Om zich te onder-
scheiden stellen de leiders bij de loononderhandelingen
niet zelden uitzonderlijk hoge eisen.
Als aan het begin van de jaren zeventig de vakbeweging
zich consolideert komen steeds meer leiders naar voren die
zich als semi-beroepsbestuurders profileren.  Hiertoe be-
horen C. Daal  van  de  "Moederbond", R. Cruden van  de

P.W.0., F. Derby van C-47, H. Rusland van de C.L.0. en F.
Menckebers van C-47. De twee laatstgenoemden hebben overi-
gens hun sporen allereerst verdiend binnen de georgani-
seerde onderwijssector.
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De semi-beroepsbestuurders krijgen door hun intussen ver-
worven  en  algemeen  erkende  deskundigheid  in  het  onder-
handelen,  een groot aantal bonden onder hun hoede.  Zij
richten zelf bonden op of worden door groepen werknemers
in bedrijven gevraagd dit te doen of de leiding op zich te
nemen van reeds bestaande vakverenigingen.
Zo kan de figuur ontstaan van de vakbondsman die voor-
zitter of bestuurslid is van een groot aantal vakorgani-
saties.

Zo was Cyrill Daal voor zijn gewelddadige dood in 1982
voorzitter van maar liefst acht vakorganisaties waaronder
de Algemene Bond van Bankpersoneel in Suriname en de Orga-
nisatie van Werknemers  in dienst van  de  Assurantie-
bedrijven (ORWAS). Fred Derby - intussen uitgegroeid tot
de wellicht machtigste vakbondsleider van het land - heeft
de leiding over ruim twintig bonden terwijl zijn rivaal
Ramon Cruden (P.W.0.) vier vakorganisaties bestuurt
(1986).  Het gaat  in alle gevallen om ondernemingsbonden
die nogal centralistisch worden geleid en waarin in feite
de voorzitter het voor het zeggen heeft.
Vakbondsleiders tonen over het algemeen een grote inzet
die des te opmerkelijker is waar voor het werk formeel
seen financidle honorering wordt gegeven. Slechts een en
kele bestuurder is vrijgesteld en dan nog door de werk-
gever. Zo heeft Cyrill Daal - in leven voorzitter van de
OGEM-werknemers-bond - lange tijd gestaan op de loonlijst
van  zijn  werkgever  de Overzeese Gas- en  Electriciteits
Maatschappij.  Enkele andere leiders ontvangen als ambte-
naar of leraar een salaris van de overheid. Het aantal dat
op deze wijze is vrijgesteld - als deze term hier van toe-
passing is - is de laatste jaren toegenomen al bestaat er
geen  inzicht  in de omvang van dit fenomeen. Ambtenaren
kunnen zelfs bonden in de partikuliere sector leiden met
behoud van salaris en vrijstelling van dienst voor onder-
handelingen en ander vakbondswerk.
Er is een tendens ook aan shop-stewards faciliteiten voor
het verrichten van vakbondswerk te verstrekken en daarover
C.A.0.-afspraken  te  maken.  De  honorering  van  vakbonds-
leiders is in feite ingebouwd in onkostenvergoedingen, de
zogenaamde ondertekeningsbonus bij de totstandkoming van
een nieuwe C.A.0. en in de rutme mogelijkheden voor vol-
ledig betaalde studie- en oriantatie reizen naar het bui-
tenland (3).
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De invoering van de Wet op de Collectieve Arbeidsovereen-
komst heeft de positie van de vakbondsleiders versterkt.
De wet betekende tevens een volledige acceptatie van vak-
organisaties door de werkgevers en de erkenning van hun
inbreng op het niveau van de onderneming.

7.2.6 Invloed van de vakbeweging op de economische planning

op  ondernemingsniveau  hebben  vakorganisaties  zich  mede
dankzij de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst een
invloedrijke positie weten te verwerven.
De aanwezigheid van de vakbeweging op het macro-niveau is
echter marginaal.
De voorzitter van de S.W.M.B., J.A. Pengel, presenteert op
1 mei 1954 (de Dag van de Arbeid) een belangrijke resolu-
tie op een grote arbeidersmeeting in Paramaribo.  Het is
volgens deze resolutie van groot belang dat in elke geor-
dende gemeenschap de vakbeweging wordt ingeschakeld bij
het economisch en sociaal verkeer (resolutie S.W.M.B.; in
Het Nieuws 4 mei 1954 No: 3275). De resolutie pleit voor
een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers bij
de opbouw van het land en voor erkenning van de vakbonden
en bevordering van het vakverenigingsleven door de werk-
gever. Het is niet zonder betekenis dat deze 1 mei-viering
werd bijgewoond door belangrijke kopstukken uit de poli-
tiek en het bedrijfsleven (4).
Het heeft - ondanks de aanwezigheid van zoveel belangrijke
politici bij de 1 mei-viering van de S.W.M.B. in 1954 -
nog vrij lang geduurd voordat er voor vakbonden enige mo-
gelijkheden  kwamen  voor  inspraak  in het beleid van de
overheid. Van die inspraak moeten wij ons overigens geen
overdreven voorstelling maken. Het was niet toevallig dat
juist Pengel, nu in zijn kwaliteit van formateur van het
kabinet Emanuels (1958-1963), in 1958 voor het eerst bij
een  kabinestformatie  niet  alleen  de  politieke  partijen
maar ook functionele groepen als de vakbeweging consul-
teerde. Hij greep de kans om zijn eigen resolutie van 1
mei  1954  uit te voeren.
De concrete inbreng van vakbonden bij dit soort hearings
valt overigens moeilijk te achterhalen. De symbolische be-
tekenis moeten we echter niet onderschatten. Consultatie
bij een kabinetsformatie betekende dat de vakbeweging door
de formateur en door de regering eindelijk voor vol werd
aangezien.
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In deze fase deed zich eveneens het gemis voelen van een
meer geYnstitutionaliseerde vorm van overleg over gemeen-
schappelijke  problemen  tussen  werkgevers  en  werknemers
(VSB 1967: 44). De relaties waren tot nog toe tamelijk ad
hoc en individueel. Individuele werkgevers overleggen met
afzonderlijke bonden bijna uitsluitend over arbeidsvoor-
waarden.

Nu de vakbeweging zich steeds meer bereid toonde grotere
verantwoordelijkheid te dragen voor het sociaal-economisch
beleid en van haar hierbij een grotere inbreng werd ver-
wacht,  werd de behoefte aan samenwerking en co6rdinatie
met de werkgevers vooral op nationaal niveau een dringende
eis. De vakbonden waren met elkaar al tot een nieuwe Raad
van Surinaamse Vakcentrales gekomen waarvan ook de
S.W.M.B. deel uitmaakte.
Werkgevers en werknemers komen in 1968 tot de instelling
van een Commissie van de Arbeid. Deze Commissie is pari-
tair  samengesteld.  Voor  de  vakbeweging  participeren  de
S.W.M.B. en de P.W.0. terwijl de Vereniging Surinaams Be-
drijfsleven de werkgevers vertegenwoordigt. De vakorgani-
saties wilden aanvankelijk dat "de Commissie zal bevor-
deren dat regelingen tot stand worden gebracht o.a. met
betrekking tot lonen en andere arbeidsvoorwaarden".   De  VSB
ging met deze formulering niet akkoord. Volgens haar zou-
den lonen en andere arbeidsvoorwaarden zaken dienen  te
zijn die de afzonderlijke bedrijven regarderen (VSB

1968:32). De taak van de Commissie bleef daardoor beperk-
ter dan de vakbeweging aanvankelijk had gewenst. Het ac-
cent kwam bij de Commissie van de Arbeid te liggen op be-
vordering  van  duurzame  goede  sociale verhoudingen  door
middel van georganiseerd overleg (5).
De Commissie van de Arbeid betekende institutionalisering
van het overleg tussen werkgevers en werknemers. De over-
heid maakte geen deel uit van deze commissie. In 1977 komt
er als het ware naast de Commissie van de Arbeid een nieuw
tripartite  samengesteld Arbeidsadviescollege.  De Wet  op
het Arbeidsadviescollege waarop dit instituut stoelt be-
oogt een wettelijke basis te seven aan de inspraak van
werkgevers en werknemers in zaken die de arbeld betreffen.
De regering zal op het terrein van de arbeid geen wette-
lijke maatregelen nemen zonder het Arbeidsadviescollege te

hebben gehoord. Het adviescollege is een overheidsorgaan.
Het zal de opvattingen van werkgevers en werknemers coar-

dineren en in de vorm van adviezen (gevraagd en op eigen
initiatief) aan de Minister van Arbeid uitbrengen.
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De minister is weliswaar verplicht het advies van het Col-
lege  te vragen maar kan dit overigens naast zich neer
leggen. De wet werd op 21 april 1977 door het Parlement
aangenomen, echter nooit gepubliceerd en is daardoor fei-
telijk niet in werking getreden. Pas in 1984 zou door de
militaire machthebbers een daartoe strekkend decreet wor-
den afgekondigd. Met de instelling van dit adviescollege
is tevens voldaan aan de verplichtingen krachtens een in-
ternationaal I.L.0.-verdrag over tripartite raadplegings-
procedures. Suriname heeft dit verdrag in 1979 geratifi-
ceerd.

De formalisering van de samenwerking tussen werkgevers en
werknemers in de Commissie van de Arbeid moet bij de over-
heid in goede aarde zijn gevallen. Reeds een jaar later -
22 september 1969 - doet de Minister van Handel en Indus-
trie (uit het interimkabinet-May) een voorstel tot instel-
ling van een Sociaal-Economische Advies Commissie. Dit zou
een tripartite orgaan moeten zijn dat de regering op so-
ciaal-economisch  gebied  zou moeten  adviseren.  Ook hier
dringt zich de vergelijking op met de Sociaal Economische
Raad in Nederland. Voorgesteld werd de Sociaal-Economische
Advies Commissie samen te stellen uit: tien vertegenwoor-
digers van de overheid, tien vertegenwoordigers van werk-
nemerszijde en tien vertegenwoordigers van werkgeverszijde
(waarvan 4 aan te wijzen door de VSB en 6 door de Kamer
van Koophandel).  De Sociaal-Economische Advies Commissie
is echter nooit goed van de grond gekomen.
Met de totstandkoming van de Commissie van de Arbeid, het
Arbeidsadviescollege en de beoogde Sociaal-Economische
Advies Commissie beschikt het land over belangrijke in-
stellingen voor de sociaal-economische advisering van de
overheid.

7.3. Verandering van waarden en houdingen

Modernisering  veronderstelt  verandering  van  waarden  en
houdingen bij individuen en groepen in de samenleving. Het
gaat in dit kader om waarden en opvattingen die functio-
neel zijn voor het moderniseringsproces. Bertholet (1977)
spreekt van omwenteling met betrekking tot waarden en ge-
dragsnormen. Men ontdoet zich van de macht van het ver-
leden, verliest het geloof in de traditie en het belang
van het heden waardoor een sterke oriantatie op de toe-
komst ontstaat.
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Prestatiegerichtheid, sparen en investeren worden elemen
ten van een nieuwe economische rationaliteit. Daar komt
bij  het  verbreiden  van  een  "future  oriented  attitude"
onder alle groepen in de maatschappij  (Sur-Ned-Commissie
1975:5-3). Noch door de overheid noch door de vakbeweging
zijn er tot nog toe concrete stappen gedaan op het terrein
van de aanpassing van werknemers aan de industrilile arbeid
of de overdracht van moderne waarden en opvattingen. Po-
gingen tot mobilisering van de werknemers zijn gestrand op
de afwezigheid van participatiestructuren. Pogingen zulke
structuren te realiseren zijn blijven steken bij de in-
stelling van een Planraad in 1973. In de Planraad zouden
werknemers en werkgevers zitting nemen met als doel te ad-
viseren over de regionale en nationale planning.

7.4. Segmentering

Suriname heeft - blijkens de karakteristieken die in para-
graaf 7.1.  zijn genoemd - een onevenwichtige economische
structuur. De mijnbouwsector is verreweg de belangrijkste
want de voornaamste bron van inkomsten voor het land en de
bedrijfstak met de relatief hoogste lonen. De industri6le
sector bestaat uit enerzijds een aantal grotere buiten-
landse ondernemingen en anderzijds een aantal kleinere in-
heemse bedrijven. De grote ondernemingen produceren voor
de export terwijl de inheemse bedrijven produkten leveren
voor de lokale markt.

Belangrijke sectoren van de economie zoals de mijnbouw en
het bank- en verzekeringswezen zijn in handen van buiten-
landse bedrijven. De omvang van de eigen produktie is ge-
ring waardoor veel goederen moeten worden ingevoerd.  De
handelssector houdt zich bezig met de distributie en is
naar verhouding erg groot. De verschillen tussen grote en
kleine ondernemingen, buitenlandse en inheemse bedrijven,
op export gerichte en voor de binnenlandse markt produ-
cerende bedrijven versterken elkaar en resulteren in een
tweedeling van de economie. Deze tweedeling vertaalt zich
in een segmentering van de arbeidsverhoudingen. Er zijn
opvallende verschillen  in arbeidsvoorwaarden tussen bui-
tenlandse en inheemse bedrijven. De allochtone onder-
nemingen kunnen zich wat de lonen betreft meer permitteren
dan de veelal marginale inheemse bedrijven. Zij zijn dan
ook de trendsetters of "wage-leaders" waaraan werknemers
uit  de  zwakkere  bedrijven  en  hun vakbonden  zich  graag
spiegelen.
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De  eisen  die  de  vakorganisaties  stellen,  zijn  door de
kleine lokale bedrijven nauwelijks op te brengen. De bui-
tenlandse ondernemingen dwingen om niet in te gaan op ei-
sen van de bonden, is geen haalbare kaart.
De loonsom is voor hen immers een relatief klein deel van
de totale produktiekosten (Sur-Ned-Commissie 1975:44). Ac-
ties die de produktie zouden kunnen stagneren, worden lie-
ver afgekocht met een loonsverhoging voor de werknemers.
De segmentering van het arbeidsbestel plaatst de vakbewe-
ging overigens voor een dilemma: gematigde looneisen stel-
len,  betekent lagere kosten voor de allochtone bedrijven
die dat niet altijd nodig hebben. Die bedrijven zijn best
in  staat de hogere lonen te betalen. De hoge looneisen
kunnen echter de werkgelegenheid van de leden bij de zwak-
kere ondernemingen in gevaar brengen. Hier wreekt zich het
ontbreken van een centraal loonbeleid waardoor een unifor-
mering zou kunnen worden verkregen van de loonstructuur,
de werkgelegenheid zou kunnen worden gestimuleerd, prijs-
stijgingen in toom gehouden en de concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland wellicht verbeterd. De lonen
in de bauxietsector zijn gemiddeld ruim twee maal zo hoog
als de gemiddelde salarissen bij de overheid en zelfs drie
maal hoger dan het gemiddelde van de landbouwsector
(Mhango 1984:53). De bauxietsector versterkt ook wat de
lonen betreft zijn eigen enclavekarakter.
Mhango (1984:53/54) noemt enkele interessante cijfers die
een beeld geven van de ongelijke inkomensverdeling in 1974:
-  de best betaalde 25% van alle employees verdient 50%

van de totale loonsom, terwijl de laagst betaalde 25%
slechts 10% van de totale loonsom ontvangt;

-  tweederde van de loontrekkers ontvangt minder dan het
gemiddelde jaarloon van Sf 5040,-;

-  ruim 50% van de loontrekkers verdient gemiddeld minder
dan Sf 3600,-.

Ook regionaal zijn de verschillen zeer groot. Het Paradis-
trict, Moengo (vestigingsplaatsen bauxietondernemingen) en
Paramaribo zijn gebieden met de hoogste inkomens. De sec-
torale  en regionale verschillen  in lonen  zouden kunnen
worden  verkleind door  invoering van een loonbeleid.  De
vakorganisaties,  werkgevers  en  de  overheid zijn hierin
echter nog niet geslaagd waardoor een belemmering voor de
verdere modernisering  van  de  arbeidsverhoudingen  blijft
bestaan.
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7.5. Samenvatting

De economische modernisering start  in Suriname rond het
begin  van  de  tweede wereldoorlog. De bauxietindustrie
zorgt samen met de legering van Amerikaanse troepen voor
een stijging van het welvaartsniveau. De welvaart blijft
echter slecht verdeeld. Vanaf het einde van de jaren veer-
tig wordt een aantal  ontwikkelingsplannen gelanceerd en
ten uitvoer gebracht met het doel de zelfstandige econo-
mische  ontwikkeling  te  stimuleren.  Het  aantal  arbeids-
conflicten neemt toe.  De strijd van de vakbonden is ge-
richt op snelle verbetering van de materi6le situatie van
de werknemers. De bemoeienis van de overheid met de ar-
beidsverhoudingen is gericht op regulering, dat wil zeggen
op het creoren van mechanismen voor het voorkomen en voor
het  afwikkelen  van  arbeidsconflicten.  Het  belangrijkste
conflictregulerend mechanisme is de Bemiddelingsraad voor
geheel Suriname.
De Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst zorgde voor
een institutionalisering van het overleg tussen werkgevers
en werknemers op ondernemingsniveau. Daarnaast zijn enkele
instellingen gecre6erd voor overleg over arbeids- en
sociaal-economische aangelegenheden tussen enerzijds werk-
gevers en werknemers en anderzijds de overheid. Vakorgani-
saties zijn over het algemeen succesvol in het realiseren
van goede materiole arbeidsvoorwaarden voor de leden. Dit
geldt vooral voor de leden in de grote veelal buitenlandse
bedrijven.  Er is daardoor een tweedeling ontstaan tussen
werknemers in de economisch krachtige buitenlandse onder-
nemingen en de arbeiders in de kleinere marginale inheemse
bedrijven.
De vakbondsleiders zijn vergeleken bij hun voorgangers uit
de jaren veertig en vijftig, professioneler geworden.
Bestuursfuncties in vakorganisaties worden steeds meer ge-
scheiden - zij  het  niet  absoluut - en  onderscheiden  van
politieke functies. Daar waar de materiale voorzieningen
een in het algemeen redelijk niveau hebben bereikt, stre-
ven vakbonden steeds meer naar uitbreiding van de immate-
riole arbeidsvoorwaarden.
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8.   DE VAKBEWEGING EN 1)ESOCIAI.E SEC:TOR

8.1.   Inleiding

Modernisering in de sociale sector kunnen we opvatten als
vergroten van de zelfstandigheid en de bestaanszekerheid
van de werknemer. We zullen in dit hoofdstuk nagaan of de
vakbeweging daarbij een functie heeft vervuld. Een voor-
waarde voor zelfstandigheid is versterking van het ver-
mogen tot zelforganisatie. We willen nagaan welke bijdrage
de vakbeweging heeft geleverd aan vergroting van de be-
staanszekerheid en versterking van het vermogen van de
werknemers tot zelfstandige zelforganisatie. Processen van
differentiatie en integratie, verandering van waarden en
houdingen en segmentering staan daarbij centraal.

8.2.   Sociale differentiatie en integratie

De onlusten tussen de beide wereldoorlogen en meer in het
bijzonder de politieke en economische gebeurtenissen tij-
dens de Tweede Wereldoorlog zijn niet zonder gevolgen ge-
bleven voor de sociale sector. Voor de nieuwe industridle
arbeiders moesten enkele, zij het minimale voorzieningen
worden getroffen. Zo kwam het dat de basis voor de be-
staande  arbeids- en  sociale wetgeving  tijdens de Tweede
Wereldoorlog of direct daarna werd gelegd.  Het gaat dan
nog  om  regels  die  grotendeels  zijn  gemodelleerd  naar
Nederlands voorbeeld.
De  bedoelde  wetgeving  is  niet - althans niet aantoon-
baar - afgedwongen door de toen bestaande vakorganisaties.
Daartoe waren de vakbonden in de jaren veertig nog te zwak
georganiseerd en was hun  invloed op het beleid van de
overheid te gering. Men kan wel vermoeden dat het treffen
van wettelijke regelingen voor de arbeidsverhoudingen is
ingegeven door de wens van de overheid om stakingen en
arbeidsconflicten te voorkomen.

De arbeidswetgeving van voor de oorlog heeft betrekking op
de plantagebedrijven. Regels voor het werk op de landbouw-
plantages waren ook vervat in het immigratiebesluit dat de
voorwaarden regelde voor tewerkstelling van contractarbei-
ders.
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Met het verval van de plantages en de opkomst van de ont-

ginning van bauxiet werd het accent verlegd naar wetgeving
voor  industriele ondernemingen.  In  1943 kwam gouverneur
Kielstra met een verordening voor de regeling van de Ar-

beidsverhoudingen in grote bedrijven (V.d. Walle, 1946:33;
G.B. nr. 37, 1943).

De eerste belangrijke wet ter regeling van de arbeids-
verhoudingen is de Arbeidsgeschillenverordening (G.B.

1946, nr. 104) die - zoals we hebben gezien - het mogelijk
maakte een bemiddelingsraad voor de arbitrage bij arbeids-
conflicten in te stellen.

De  eerste  wettelijke  regelingen  (de  Arbeidsgeschillen-

verordening uitgezonderd) hebben betrekking op de Arbeids-

omstandigheden.  Pas na de totstandkoming van een wette-
lijke grondslag voor de fysieke bescherming van de werk-
nemer worden wetten aangenomen ter regeling van de ar-
beidsvoorwaarden. Deze wetten bevatten minimumregelingen.
De regels die al voor 1941 bestonden bij de grotere be-
drijven in het land gingen toen al ver uit boven de nieuwe
voorschriften (V.d. Walle 1946:35). Veel van deze arbeids-

regelementen  voor  de  particuliere  sector  kenden  al  de

vrije geneeskundige behandeling, kosteloze huisvesting en
doorbetaling van lonen bij ziekte of ongeval. Men speurt
tevergeefs naar de inbreng van vakorganisaties bij de rea-
lisering van de sociale wetgeving in de jaren veertig. Een
overheidsfunctionaris die alles van betrekkelijk dichtbij
heeft meegemaakt noteert: "de dertig slecht georganiseerde
dwergvakbondjes  in Suriname hebben op het totstandkomen
van de wetsontwerpen niet de minste, maar dan ook niet de
minste invloed gehad" (V.d. Walle 1946:39) . De sociale
wetgeving in Suriname is volgens hem geen zaak die ten be-
hoeve van de arbeidersklasse, mede door de inspanning, po-
litieke en sociale actle van de arbeidersklasse tot stand
is gekomen. Hij vreest overigens dat de verhoogde exploi-

tatiekosten als gevolg van de invoering van sociale rege-

lingen,  buitenlandse  investeerders zal afschrikken. Voor

werkgevers zou dit een telkens teruskerend - in de Suri-
naamse verhoudingen overigens vrij reael - argument zijn
om de eisen van de vakbonden ten aanzien van sociale voor-

zieningen niet of slechts aarzelend in te willigen.

De groei van de sociale problemen en de toenemende beteke-

nis van de problematiek rond arbeid en arbeldsverhoudingen

vragen voor hun oplossing van de overheid een meer gecoor-

dineerde aanpak.
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Op 15 januari 1946 wordt een Departement voor Sociale Za-
ken en Immigratie ingesteld. Het Departement zal het be-
leid coordineren ten aanzien van sociale voorzieningen, de
arbeidsbescherming  en  de  hulp  aan  afzwaaiende  dienst-
plichtigen en terugkerende oorlogsvrijwilligers (1).

Binnen de vakbeweging komen enkele leiders tot het inzicht
dat de slagvaardigheid van de vakbeweging kan worden ver-
groot door bundeling van krachten.
In 1951 kwam er - dankzij de stimulerende activiteiten van
P.W.0.-voorzitter Weidmann - een Raad van Vakcentrales tot
stand als overleg- en samenwerkingsorgaan tussen de toen
bestaande  overkoepelende  vakorganisaties.  Deze  Raad  van
Vakcentrales werd gevormd door:
-   de Progressieve Werknemers Organisatie
-   de Surinaamse Werknemers Organisatie
-   de Surinaamse Mijnwerkers Unie
-   de Surinaamse Werknemers Federatie
De formele proclamatie van de Raad van Vakcentrales vond
plaats op 13 september 1951 op het Departement van Sociale
Zaken.  De  Raad  presenteerde  zich  nadrukkelijk  als  ge-
sprekspartner voor de overheid die daarom niet langer de
verdeeldheid van de vakbeweging als belemmering kon aan-
voeren voor meer geTnstitutionaliseerde contacten met de
vakbeweging.  Weidmann werd de eerste  secretaris van de
Raad van Vakcentrales, terwijl het voorzitterschap toeviel
aan  Eliazer,  de  voorman  van  de  Surinaamse Mijnwerkers
Unie. Andere bestuursleden waren F. Caldeira (P.W.0.), R.
Groenhart (S.W.0.), S. Helstone (S.W.F.) en H. Welles
(S.W.F.).
De ontstaansgeschiedenis van de Raad van Vakcentrales is
interessant omdat die illustreert dat zachte dwang door de
overheid grote invloed kan hebben op de samenwerking tus-
sen de vakcentrales. De Surinaamse Werknemers Organisatie
had op 24 mei 1951 de landsregering verzocht de Arbeids-
geschillenverordening aan te passen. De leden van de Be-
middelingsraad zouden voortaan door de gouverneur moeten
worden benoemd op voordracht van werkgevers en werknemers
en niet langer rechtstreeks door de overheid aangewezen
zoals bepaald was in de Arbeidsgeschillenverordening. Dit
verzoek werd afgewezen met als argument dat er (nog) geen
overkoepelend orgaan van de vakcentrales bestond waarmee
de  overheid eventueel  zou kunnen overleggen.  De lands-
minister van Sociale Zaken W.E. Juglall schreef op 9 juli
1951 aan de Surinaamse Werknemers Organisatie:
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"Door het bestaan van de talrijke vakorganisaties hier
te lande ontstaat (...) het practische bezwaar van het
doen van  de  voordracht  door  de  werknemers,  [nl.
voordragen van personen voor het lidmaatschap van de
Bemiddelingsraad  EC],  een  bezwaar dat  echter wegge-
nomen kan worden, indien de bestaande vakcentrales be-
reid zijn een Raad van Vakcentrales of dergelijke in
het leven te roepen, die dan in bepaalde gevallen, zo-
als het onderhavige, het nodige contact met de lands-
regering kan opnemen. Zolang echter een dergelijke or-
ganisatie niet bestaat zal van Regeringswege niet tot
inwilliging van uw verzoek kunnen worden overgegaan,
vermits zoals hierboven uiteen werd gezet, de prac-
tische moeilijkheden te groot zullen zijn" (Min. So-
ciale Zaken 1951).

De Raad van Vakcentrales werd in september 1951 een feit,
nauwelijks twee maanden na deze duidelijke suggestie van
de regering. De opstelling van de landsregering heeft - zo
kan achteraf worden geconcludeerd - de instelling van de
Raad van Vakcentrales op z'n minst versneld.

Vakorganisaties hebben,  zeker  in de beginperiode (jaren
veertig), weinig of geen invloed gehad op de realisering
van wettelijke regelingen. Dat wil echter nog niet zeggen
dat zij niet hebben geijverd voor verbetering van de so-
ciale omstandigheden van de leden.

Al in de beginfase van hun ontstaan hebben vakbonden zich
vrij intensief bezig gehouden met activiteiten op sociaal
terrein. Verbetering van de sociale omstandigheden van de
leden was in feite het belangrijkste motief voor hun op-
richting. De Katholieke Volksbond St. Joseph (1919) bij-
voorbeeld heeft al vanaf de oprichting veel gedaan voor de
sociale verheffing en ondersteuning van zijn leden. Het
ondersteuningsfonds van St. Joseph heeft gedurende lange
tijd behoeftige leden, zij het op bescheiden schaal, hulp
geboden. In 1927 kwam een klachtenbureau tot stand waarvan
intensief gebruik moet zijn gemaakt. St. Joseph was ook
actief  op  het  terrein  van  scholing en  ontwikkeling en
"verantwoorde" recreatie voor de leden. Toch valt niet te
ontkennen dat vakbonden tot aan de jaren zestig zich over
het algemeen nogal eenzijdig hebben bezig gehouden met de
lonen.    Pas   ver   in de jaren zestig   komt   er een omslag   en
worden de doelstellingen wat ruimer opgevat.  Het werk-
terrein van de vakbonden raakt daardoor enigszins uit-
gebreid.
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Er komt toenemende interesse voor volkswoningbouw, co6pe
raties, vervoer en zelfs gezinsplanning.

8.3 Verandering van waarden en houdingen

Er  is  nog een belangrijk terrein waarop vakbonden zich
zeer  sterk hebben gemaakt,  t.w.  de scholing en kader-
vorming. Op dit gebied is geprofiteerd van de steun van de
overheid en de royale medewerking van internationale hulp-
organisaties en bevriende buitenlandse  (met name Neder-
landse) vakbonden.
We hebben al gewezen op de vele oridntatie-reizen van pro-
minente vakbondsleiders naar het buitenland. Daarnaast

zijn ook vakbondsdeskundigen uit Nederland vrij regelmatig
in  Paramaribo  geland  om  de  Surinaamse  vakbeweging  van
technische adviezen te voorzien.

De samenwerking op scholingsgebied heeft een opmerkelijk
resultaat opgeleverd. Met medewerking en financi6le steun
van de Nederlandse vakbeweging is een Stichting Scholings-
instituut (SIVIS) opgericht dat een scholingscentrum be-
heert.  Dit centrum organiseert voor leden en kaderleden
van de vakbonden jaarlijks een groot aantal congressen.
conferenties  en  cursussen.  Het  scholingsinstituut  heeft
intussen  zijn  bestaansrecht  royaal  bewezen.  Een  nieuwe
generatie vakbondskaderleden is opgeleid door het insti-
tuut dat na aanvankelijke problemen (een competentiestrijd
tussen bestuursleden)  tot een  instelling met een unieke
continuiteit is uitgegroeid.
Op het nationale niveau bestaat er sinds 1977 een natio-
naal vakopleidingsprogramma voor de opleiding van werk-
zoekenden. De supervisie van dit programma berust bij de
Nationale Raad voor de Vakopleiding. Deze Raad is tri-
partite samengesteld en bestaat uit negen leden waarvan
drie worden aangewezen door de Centrale Organisaties van
Werknemers (Min. van Arbeid en Volksgezondheid 1981; Bij-
lage II:2).
ook op andere wijze levert de vakbeweging haar - zij het
tot nog toe bescheiden - bijdrage aan de bevordering van
de sociaal-economische ontwikkeling. De laatste jaren zijn
er stemmen opgegaan die pleiten voor stimulering van het
co6peratiewezen. Er bestaat weliswaar een wet Co6peratieve
Verenigingen (uit 1944) die echter niet geleid heeft tot
een opvallende bloei van het co6peratiewezen in Suriname.
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Tabel 8.2.: Overzicht Wetgeving Arbeidsverhoudingen

Verordeningl), wet, decreet datum, kenmerk gouvernements/
staatsblad

De Arbeidsgeschillenverordening 26-9-1946 GB 1946, nr. 104
De Arbeidsovereenkomst 2) GB 1947, nr. 140
De Veiligheidsverordening 8-9-1947 GB 1947, nr. 142
De Ongevallenregeling 10-9-1947 GB 1947, nr. 145
De Vacantieverordening 24-12-1948 GB 1948, nr. 117
De Wet op de Collectieve
Arbeidsovereenkomst 14-7-1962 GB 1962, nr. 106
De Personeelswet 31-12-1962 GB 1962, nr. 195
De Werknemersregistratie-
verordening 20-11-1963 GB 1963, nr. 150
De Arbeidsverordening 19-12-1963 GB 1963, nr. 163
De Arbeidsbemiddelings-
verordening 2-8-1964 GB 1965, nr. 10
Het Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen Decreet E-26 SB 1981, nr. 162
Het Decreet Erkenning Vak-
verenigingen Werknemers Decreet E-28 SB 1981, nr. 163
De Wet op het Arbeidsadvies- niet in werking
college 21-4-1977 getreden
Het Decreet Arbeidsinspektie Decreet E-35 SB 1983, nr. 42
Het Decreet Ontslagvergunning Decreet E-39 SB 1983, nr. 10

Het Decreet Bescherming Werk-
nemers vertegenwoordigers Decreet E-52 SB 1984, nr 97

Het Decreet Arbeidsadviescollege Decreet E-55 SB 1984, nr. 105

Bronnen: Adhin 1973, Hermelijn 1984, VSB 1984.
Min. van Arbeid en Volksgezondheid 1986

1)  De meeste van deze verordeningen, wetten etc. zijn na tot-

standkoming veelal gewijzigd c.q.  aangevuld.  Ingevolge de
wet van 3 augustus 1977 (S.B. 1977, nr. 45) dient men in
plaats van "verordening" wet te lezen. Om de historische
ontwikkeling tot uitdrukking te brengen handhaven we in dit
overzicht echter de oorspronkelijke aanduidingen.

2)  Surinaams Burgerlijk Wetboek; Derde Boek, zevende titel A.
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De stagnatie in de ontwikkeling van cooperatieve bedrijven
en verenigingen zou te wijten zijn aan het ontbreken van
een instituut voor het toezicht op het functioneren van
cooperatieve verenigingen (Min. van Arbeid en Volksgezond-
heid 1981; Bijlage II:3).  Er is daarom door de overheid
besloten een Raad voor het Co6peratiewezen in te stellen.
In deze Raad zullen ook de werknemersorganisaties partici-
peren en meewerken aan de verspreiding van de co6peratieve
gedachte en vergroting van het vertrouwen van de bevolking
in het co6peratiewezen. De vakbeweging hoopt dat co6pera-
ties een gunstige invloed zullen hebben op het niveau van
de prijzen. De mogelijkheden voor de vakbeweging om op het
nationale niveau volledig te participeren in de ontwikke-
lingsinspanningen zijn overigens beperkt. Een belangrijke
oorzaak is het gebrek aan kader. Een betrekkelijk klein
aantal semi-vrijgestelde leiders vertegenwoordigt de vak-
centrales in welhaast alle organen waarvan de vakbeweging
deel uitmaakt. Het gaat vrijwel steeds om dezelfde per-
sonen.

Er bestaat tussen de vakbonden een zeer grote onderlinge
concurrentie. We hebben al eerder gewezen op het felt dat
vakbondsleiders door het vergaren van zoveel mogelijk bon-
den voor zichzelf een zekere machtspositie weten op te
bouwen. In de onderlinge concurrentiestrijd is het elkaar
afnemen van bonden daarom een bijna niet uit te roeien
praktijk.  Het overhevelen van ondernemingsbonden van de
ene vakcentrale naar de andere en het afsluiten van
"voordelige"  C.A.0. 's en daaraan grote publiciteit seven
ten nadele van andere bonden en andere leiders (het zoge-
heten "reclame maken") behoren eveneens tot de folklore
van het Surinaamse vakverenigingsleven. Het zijn uiteraard
praktijken die op geen enkele wijze bevorderlijk zijn voor
de eenheid van de vakbeweging en voor de goede onderlinge
verhoudingen tussen de vakbondsleiders. In 1970 heeft een
delegatie van de Nederlandse vakbeweging die een bezoek
bracht aan Suriname, nog bemiddelt bij het vinden van een
procedure voor het oplossen van geschilpunten tussen met
name de P.W.0. en de "Moederbond". Deze delegatie ontwierp
na intensief overleg met de besturen van deze vakcentrales
een aantal "Richtlijnen met betrekking tot te volgen pro-
cedures rondom geschilpunten terzake aansluiting van bon-
den bij Moederbond of P.W.0." (Offermans 1970) .
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Besturen en/of bestuurders van de vakcentrales zouden zich
volgens de Richtlijnen moeten onthouden van activiteiten
die gericht zijn op het doen overgaan van bonden van de
ene centrale naar de andere. Als een groep leden dat zou
wensen moest daarvoor een bepaalde procedure worden ge-
volgd waarover beide organisaties onder leiding van de Ne-
derlandse delegatie overeenstemming bereikten.
Op het niveau van de onderneming zijn er ook een aantal
conflicten voorgekomen waarvoor noodzakelijk een oplossing
moest worden gevonden om het functioneren van de bonden
binnen  de bedrijven zonder wrijving te  laten verlopen.
Werkgevers (een minderheid overigens) hebben weleens ge-
weigerd een nieuwe vakbond in hun bedrijf te erkennen. An-
derzijds zijn werkgevers weleens geconfronteerd met meer
dan  don  bond die  beiden  pretenderen  dezelfde  categorie
werknemers te vertegenwoordigen. De werkgever kan ook een
zekere mate van representativiteit als voorwaarde stellen
voor erkenning. Er bleek hier een leemte in de wet te be-
staan waardoor het noodzakelijk werd regels te cre@ren om
conflicten te voorkomen die uit dit soort situaties zouden
kunnen ontstaan. Daartoe is - nadat de voorbereiding wet-
telijk al was afgerond - het decreet Erkenning Vakvereni-
gingen  Werknemers  tot  stand  gekomen  (Decreet  E-28,  SB
1981, no. 163). Hierin worden regels gesteld voor de er-
kenning van vakverenigingen door werkgevers.
De erkenning van een vakbond als partner bij de onderhan-
delingen wordt gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo is
er de verplichting van rechtspersoonlijkheid en represen-
tativiteit en de bevoegdheid - vast te leggen in de statu-
ten van de vakbond - tot het sluiten van collectieve ar-
beidsovereenkomsten. Het decreet schrijft het houden van
een referendum voor ter vaststelling van de representa-
tiviteit van een vakbond. Indien twee vakverenigingen el-
kaar het recht op vertegenwoordiging van de werknemers in
een bedrijf betwisten, dient ook middels een referendum de
meest gerede partij te worden aangewezen. Aan zo'n bond
wordt dan het exclusieve recht tot onderhandelen namens de
werknemers toegekend.  De Bemiddelingsraad kan worden ge-
vraagd de organisatie van een referendum op zich te nemen.
(2).
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8.4. Segmentering

Het succes van de vakbeweging in het verkrijgen van gun-
stige C.A.0.'s heeft intussen geleid tot een zekere twee-
deling in het arbeidsbestel. Er is een kloof ontstaan tus-
sen een selecte categorie van werknemers bij de overheid
en de grotere bedrijven enerzijds en anderzijds de rest
van de bevolking die al dan niet aan het produktieproces
deelneemt (Peper en Breman 1973:72).  In de C.A.0.'s die
gelden voor de grote bedrijven zijn voorzieningen opge-
nomen van  een  niveau waarbij regelingen in de niet-

C.A.0.-bedrijven schril afsteken.
Collectieve arbeidsovereenkomsten bij de grote onder-

nemingen kennen vakantietoeslagen,  uitkeringen  bij  ar-
beidsongeschiktheid,  uitkering bij  overlijden,  vrije ge-
neeskundige behandeling, kinderbijslagregeling en er-

kenning (door de werkgever) van het concubinaat.
C.A.0.'s bevatten voorzieningen die in andere landen (b.v.
Nederland)  tot de algemene volksverzekeringen worden ge-
rekend en die dus niet - althans niet volledig - door de
werkgever worden betaald. Deze voordelen vallen vooral toe
aan werknemers uit de C.A.0.-bedrijven en niet aan ande-
ren. Daar komt nog bij dat ook de andere activiteiten van
de vakbonden in de eerste plaats gericht zijn op de leden
van de betreffende bonden.  Er is tot nog toe weinig of
geen dienstverlening voor doelgroepen buiten de vakorgani-
saties. Woningbouwco6peraties,  productie- en  verbruikers
codperaties, spaarkassen en vervoersondernemingen waarmee
wordt geaxperimenteerd en waarmee enige successen zijn ge-
boekt,  zijn bestemd voor leden.  Er zijn nog nauwelijks
vakbondsactiviteiten waar de totale gemeenschap van profi-
teert.

8.5. Samenvatting

In een periode van ruim veertig jaar zijn de sociale wet-
geving  en  de  sociale  voorzieningen  voor  de werknemers
sterk uitgebreid. De wetgeving met betrekking tot de fy
sieke bescherming komt het eerst tot stand waarna het ka-
der wordt gecre6erd voor de regeling van de materidle ar-
beidsvoorwaarden. Opvallend is dat de sociale regelingen
en voorzieningen  in de partikuliere sector niet op het
macro- of op het nationale niveau tot stand komen maar op
het niveau van de onderneming. Dat wil zeggen dat sociale
voorzieningen deel uitmaken van de collectieve arbeids-
overeenkomsten.
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De  economisch  sterke  bedrijven  kennen danook de beste
voorzieningen waardoor de al bestaande kloof in lonen tus-
sen zwakke en sterke ondernemingen nog meer wordt vergroot
door de verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden. De
materidle voordelen als gevolg van de vakbondsactiviteiten
hebben geen of slechts een zeer gering uitstralingseffect
op de rest van de bevolking. De voordelen gelden vrijwel
uitsluitend voor de leden en niet voor zwakke groepen als
bijvoorbeeld werklozen of arbeidsongeschikten.
Aan scholing en vorming van kaderleden wordt veel gein-
vesteerd waardoor de kwaliteit van de leiding de laatste
jaren aanmerkelijk is verbeterd. Op het niveau van de on-
derneming heeft de vakbeweging een belangrijk aandeel ge-
had in de verbetering van de positie van de werknemer. De
resultaten van de activiteiten binnen de sociale sector
zijn echter nog weinig spectaculair. Er is sprake van een
eenzijdige - maar wel begrijpelijke - preoccupatie met
materiole arbeidsvoorwaarden voor de leden.
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9.   SAMENVATTING EN C:()NULUSIE

In de voorgaande hoofdstukken hebben we ontstaan en ont-
wikkeling van de Surinaamse vakbeweging beschreven tegen
de achtergrond van de politieke,  economische en sociale
ontwikkeling. Daarbij hebben we op basis van een aantal
theoretische inzichten over modernisering het accent ge-
legd op processen van differentiatie en integratie, veran-
dering van waarden en houdingen en de segmentering binnen
het arbeidsbestel. In dit hoofdstuk vatten we de belang-
rijkste bevindingen nog eens  samen en verbinden daaraan
enkele conclusies.
De belangrijkste  impulsen voor de organisatie van vak-
bonden vinden we in de verpauperde situatie waarin grote
groepen werknemers verkeren aan het begin van de jaren
dertig. We zouden de jaren dertig kunnen zien als de in-
cubatieperiode voor de moderne vakbeweging in Suriname. De
opleving van het vakverenigingswezen komt echter pas goed
op gang tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog, als
de  industridle ontwikkeling met de  intensivering van de
bauxietontginning voor de Amerikaanse oorlogsindustrie in-
zet. Het organisatiepatroon is aanvankelijk zeer verbrok-
keld en onoverzichtelijk, niet in de laatste plaats van-
wege het kriterium voor organisatie: werknemers organi-
seren zich naar bedrijf of onderneming en in mindere mate
naar beroep. Organisatie naar bedrijfstak of economische
sector is in deze ontstaansfase onbekend. De nieuwe cen-
trales voor vakorganisaties ontstaan aan het eind van de
jaren veertig als actieve politici, met politieke inten-
ties,  zich  met  vakorganisaties  gaan  inlaten.  De  jaren
vijftig en meer in het bijzonder de jaren zestig zijn ja-
ren van groei en bewustwording voor de vakbeweging.  Er
ontstaat een betrekkelijk groot aantal bonden in deze fase
en het organistiepatroon wordt wat overzichtelijker door
de totstandkoming van een viertal centrale organisaties.
Bij deze centrales zijn overigens een opvallend groot aan-
tal ondernemingsbonden aangesloten. De overkoepelende or-
ganisaties zijn aanvankelijk verbonden met een politieke
partij waardoor combinaties van vakcentrale en politieke
partij de belangrijkste pressiegroepen zijn gaan vormen.
De afhankelijkheid van de politieke partijen - en met name
van de politieke leiders - heeft als gevolg dat vakbonden
zich groeperen rond personen en persoonlijkheden en niet
op basis van gemeenschappelijke ideeon over de inrichting
van het sociaal-economisch bestel.
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Rond 1970 komt hierin een kentering. Vakorganisaties ver-
zelfstandigen zich waarbij  er tevens een  scheiding op-
treedt tussen enerzijds vakcentrales die een neutrale of
a-politieke lijn willen volgen en anderzijds vakcentrales
die bewust kiezen voor identificatie en samenwerking met
een politieke partij. Er ontstaan zo vier min of meer ide-

ologische stromingen binnen de Surinaamse vakbeweging. De-
ze  ontwikkeling  gaat  gepaard  met  een wisseling  van de
wacht aan de top van de vakcentrales. De politici geven
niet langer de toon aan maar de semi-beroepsbestuurders
die gekozen hebben voor een vakbondscarridre, treden op de
voorgrond. Er is een nieuwe statusladder ontstaan.

In de politieke sector spelen vakbonden aanvankelijk een
bescheiden rol. In de jaren dertig is er verzet tegen de
slechte omstandigheden van de werkende bevolking. De vak-
bonden weten dit volksverzet te bundelen en te articu-
leren; zij waren in feite de enige spreekbuis van de wer-
kende bevolking. Het gewone volk was immers van het stem-
recht uitgesloten. Vanaf het midden van de jaren zestig
echter wint de vakbeweging aan politieke betekenis.  De
politieke macht werd in 1966, 1969 en vooral in 1973 na-
drukkeljk gedemonstreerd (en tevens versterkt) door suc-
cesvolle  confrontaties met  zittende  regeringen.  De vak-
beweging dwong in 1969 de regering-Pengel tot aftreden en
wist in 1973 de regering-Sedney op de knielin te krijgen.
Deze "overwinningen" hebben het bewustzijn van de werk-
nemers  versterkt en het politiek zelfvertrouwen van de
vakbeweging vergroot.  Bij de totstandkoming van de poli-
tieke onafhankelijkheid in 1975 heeft de vakbeweging zich
positief opgesteld. De onafhankelijkheid werd gezien als
de grote mogelijkheid om de mondigheid van de werknemers
in eigen aangelegenheden te vergroten. De opstelling te-
genover de regering na de onafhankelijkheid was zeer kri-
tisch. Vakorganisaties stonden dan ook sympathiek tegen-
over de eisen van het militair kader in 1979 en 1980 om in
het leger een eigen vakorganisatie op te richten. De coup
die voortkwam uit het conflict tussen militairen en rege-
ring werd door de vakbeweging niet direct veroordeeld. Op-
positie tegen het militaire bewind kwam pas toen de mili-
tairen onbekwame regeerders bleken te zijn en desondanks
weigerden de macht aan burgers terug te geven. Het verzet
van de vakbeweging - althans van een belangrijk deel daar-
van - eindigde in eliminatie van de leiding en beperking
van de vakbondsvrijheid.
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Vakorganisaties worden ondergeschikt gemaakt aan de doel-
stellingen van een door de militairen geproclameerde
"revolutie" en als (potentiale)  politieke oppositie uit-
geschakeld.

De economische opleving tijdens de Tweede Wereldoorlog be-
tekent een sterke stimulans voor de ontwikkeling van het
vakbondswezen. De vakorganisaties concentreren zich aller-
eerst - het kan ook nauwelijks anders - op materidle za-
ken. Het aantal conflicten tussen werkgevers en werknemers
neemt toe. Enerzijds moeten veel werkgevers nog wennen aan
de bemoeienis van vakbonden en anderzijds tonen de vak-
bondsleiders weinig begrip voor de problemen van de werk-
gevers.
Met de totstandkoming van de Arbeidsgeschillenverordening,
de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst en de Per-
soneelswet is een belangrijke stap gezet op weg naar in-
stitutionalisering  van  de  regelgeving voor  de  Arbeids-
verhoudingen.

Het organisatiepatroon van de vakbeweging heeft tot gevolg
dat de arbeidsvoorwaarden op het niveau van de onderneming
tot stand komen. Dat leidt er toe dat de grotere bedrijven
de betere C.A.0.'s hebben en de beste secundaire arbeids-
voorwaarden. Hierdoor is er in het arbeidsbestel een twee-
deling ontstaan: enerzijds de grotere allochtone bedrijven
met de betere arbeidsvoorwaarden en anderzijds de kleinere
marginale meestal  inheemse bedrijven met minimale voor-
zieningen voor de werknemers.
De leiding van de vakorganisatie is vergeleken bij die uit
de jaren veertig professioneler geworden. Vakbondsfuncties
zijn  niet langer bijbaantjes voor politici maar steeds
meer op zichzelf gewaardeerde functies die naast finan-
cieel voordeel, prestige en macht opleveren.
Op ondernemingsniveau hebben vakorganisaties zich een

plaats weten te verwerven. Op het nationale niveau echter
is de invloed van de vakbeweging nog miniem. Er bestaan
intussen wel organen waarin de vakbeweging wordt veronder-
steld te participeren en een bijdrage te leveren aan de
economische planning.  Deze organen zijn echter betrekke-
lijk nieuw en functioneren nog niet optimaal.

De basis voor de sociale wetgeving wordt eveneens gelegd
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wetgeving voor de arbeids-
omstandigheden wordt gevolgd door regels voor arbitrage
bij arbeidsconflicten.
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Deze wetten zijn echter niet in de eerste plaats te danken
aan de inzet van de vakbeweging maar ingegeven door de
angst van de overheid voor conflicten die de belangrijke
bauxietproduktie  zouden  kunnen  doen  stagneren.  De  ver-
worvenheden op het gebied van de arbeidsvoorwaarden worden
slechts ge6venaard door de prestaties op het terrein van
scholing en vorming.
Het gemeenschappelijke scholingsinstituut produceert cur-
sussen voor kaderleden en verzorgt zelfs eenvoudige be-
roepsopleidingen voor vakbondsleden.
De sociale tweedeling van het arbeidsbestel wordt sterk
geaccentueerd door de betere lonen en sociale voor-

zieningen van de werknemers bij de grote kapitaalkrachtige
bedrijven. Vakbonden in de inheemse sector wensen voor hun
leden hetzelfde niveau van voorzieningen als bij de al-
lochtone bedrijven.  Allochtone bedrijven zijn de trend-
setters (soms tegen wil en dank) voor de materi6le en im-
materidle arbeidsvoorwaarden.

Conclusie

We willen nu ter afsluiting van het eerste deel van deze
studie en als verbinding met het tweede deel enkele kwa-
litatieve conclusies formuleren over de bijdrage van de
vakbeweging aan het proces van modernisering van de ar-
beidsverhoudingen in Suriname. We structureren deze con-
clusies  naar  het  analyseschema Vakbeweging  en Moderni-
sering (Schema II pag. 50) dat wij hebben ontwikkeld voor
het  in kaart brengen van de bijdrage van de vakbeweging
aan  het  moderniseringsproces.  We zullen  dus  achtereen-
volgens voor de politieke, de economische en de sociale
sector summier aangeven welke processen van differentiatie
en  integratie,  verandering van waarden en houdingen en
segmentering zich hebben voltrokken. Het gaat uiteraard om
processen  waarbij  de  vakorganisaties  zijn  betrokken of
processen die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling
van de vakbeweging. Vakorganisaties zijn immers zowel pro-
dukt van als katalysator voor het moderniseringsproces. De
Surinaamse  vakbeweging vormt wat dat betreft geen uit-
zondering.
Voor de nu volgende conclusies geldt een belangrijke be-
perkins. De conclusies hebben namelijk betrekking op het
bereikte niveau in de jaren zeventig. De ontwikkelingen
die na 1980 plaatsvonden,  zijn  in deze conclusies niet
verwerkt.
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We geven dus door middel van deze conclusies als het ware
een opname van de stand van zaken in de jaren zeventig.
Dit stelt ons  in staat om in het tweede deel van de
studie - op basis van  in  dezelfde  periode  verzamelde
data - de opvattingen van de leden over de vakbeweging te
vergelijken met hetgeen de vakorganisaties hebben bereikt.

Politieke differentiatie en integratie
Vakorganisaties hebben  de politieke participatie van de
leden gestimuleerd; tegelijkertijd zijn de vakbonden opge-
komen voor de politieke rechten van de werkende bevolking.
Als de normale politieke kanalen verstopt dreigen te ra-
ken, vervullen de vakorganisaties zelfs functies van poli-
tieke  partij  en van  politieke pressiegroep.  De  belang-
stelling van vakorganisties voor de politiek-staatkundige
ontwikkeling is aanvankelijk gering. De staatkundige onaf-
hankelijkheid wordt niettemin positief ontvangen en gezien
als een mogelijkheid om de mondigheid van de werknemers te
vergroten en om een hoger rendement te halen uit de ex-
ploitatie van de eigen natuurlijke hulpbronnen.
Vakorganisaties hebben geen etnische basis.  In arbeids-
conflicten spelen - anders dan in de politiek - geen et-
nische tegenstellingen door. We kunnen daarom zeggen dat
de vakbeweging een dempend effect heeft op politieke te-
genstellingen voorzover die uit verschillen  in etnische
achtergrond voortkomen.  Vakbonden voorzien - als een van
de weinige instituten van het land - in een vorm van inte-
gratie tussen leden van verschillende bevolkingsgroepen.
De  invloed van de vakbeweging op de totstandkoming van
wetgeving over verdeling van de opbrengsten van de arbeid,
is nog betrekkelijk gering. Voor een nationaal inkomens-
en prijsbeleid bestaan geen of onvoldoende geoigende or-
ganen. Van een nationaal loonbeleid is evenmin sprake.

Verandering van waarden en houdingen
Rond de realisering van de politieke zelfstandigheid van
het land hebben vakorganisaties slechts een bescheiden rol
gespeeld. De vakbonden hebben zich echter niet gevoegd bij

de politieke oppositie die zich tegenstander toonde van de
onafhankelijkheid. De onafhankelijkheid kreeg van de vak-
beweging het voordeel van de twijfel.  Enkele prominente
vakbondsleiders hebben als politicus zelfs actief meege-
werkt aan de realisering van de staatkundige onafhanke-
lijkheid in 1975.
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Segmentering
De invloed van de vakorganisaties op het beleid van de on-
dernemingen is beperkt. Voor een deel van de werknemers
zijn uitstekende C.A.0.'s afgesloten, waarvan de hoogte
door de ondernemers op de kostprijs van de produkten wordt
afgewenteld. Vakbonden hebben echter geen invloed op het
investeringsbeleid van de ondernemingen.  En vooral voor
buitenlandse  ondernemingen  geldt  dat  beslissingen  over
investeringen, uitbreiding of inkrimping van de produktie
in het buitenland worden genomen.

Economische differentiatie en integratie
De eenzijdige vaststelling van lonen door werkgevers heeft
plaats gemaakt voor een systeem waarin lonen (voor het
overgrote deel van de werknemers) totstandkomen door mid-
del  van  onderhandelingen  tussen  vakorganisaties  en  de
werkgever. Lonen worden vastgesteld op ondernemingsniveau.
Het wettelijk instrument hiervoor is de wet op de Collec-
tieve Arbeidsovereenkomst die procedures bevat voor het
totstandbrengen van ondernemings-C.A.0.'s.
De positie die vakorganisaties zich hebben verworven op
het niveau van de onderneming, wordt niet gecompleteerd
door een even dwingende aanwezigheid op bedrijfstak- en
nationaal niveau. Een permanent orgaan voor overleg tussen
werkgevers en werknemers organisaties - de Commissie van
de Arbeid - betekende institutionalisering van de relaties
op het niveau van de Centrale Vakorganisaties en de orga-
nisatie van werkgevers.  De formalisering van de betrek-
kingen op nationaal niveau - relaties tussen werkgevers,
werknemers en overheid - is nog niet goed van de grond ge-
komen. De Sociaal-Economisch Advies Commissie is niet uit
de startblokken gekomen. De machinerie voor het reguleren
van conflicten is eenvoudig en redelijk efficiont. Er zijn

mogelijkheden voor regulering door de partijen zelf door
middel van afspraken in de C.A.0. of door het inroepen van
hulp van een derde instantie. In het uiterste geval kan de
rechter worden ingeschakeld.

De Wet op de C.A.0. biedt de vakbeweging de mogelijkheid
een redelijk deel van de opbrengsten van de arbeid voor de
werknemers  te verwerven.De loonvorming op ondernemings-
niveau laat echter weinig ruimte voor co6rdinatie per sec-
tor. Wat loonshoogte betreft - en periodieke loons-

verhogingen - lopen de bedrijven sterk uiteen en daarmee
ook de sectoren. Van bewust streven naar verkleining van
de verschillen tussen de diverse bedrijfstakken is dan ook
geen sprake.
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Samenwerking  tussen  werknemers, werkgevers en overheid
komt maar moeizaam van de grond mede door het ontbreken
van  de daarvoor gedigende  instituties  en  organen.  Vak-
bonden maken nog weinig werk van produktiviteitsverhoging.
Van participatie in de economische planning is nauwelijks
sprake.

Verandering van economische waarden en houdingen
In het kader van de economische modernisering zouden vak-
bonden een belangrijke rol kunnen vervullen bij de aan-
passing van de werknemers aan de industriiile arbeid. Vak-
organisaties  in Suriname komen hier niet aan toe. Alle
aandacht gaat nog naar de materiole aspecten van de ar-
beid. Het probleem van aanpassing is overigens niet groot.
Suriname heeft al een betrekkelijk lange traditie van ar-
beid in loondienst waardoor werknemers zich vrij soepel
voegen naar de eisen van geregelde arbeidstijden en andere
eisen van het werk in de industriole en dienstverlenende
sectoren.

Segmentering van het arbeidsbestel
Er bestaat een relatief grote kloof in materiHle voor-
zieningen tussen buitenlandse en inheemse bedrijven. Het
bestaan van deze verschillen hangt uiteraard samen met het
organisatiepatroon van de vakbeweging waarbij elk bedrijf
of  onderneming een  afzonderlijke vakbond heeft voor de
daarin  tewerkgestelde  werknemers.  Vakorganisaties  formu-
leren zonder onderling overleg hun eisen per onderneming.
Hierdoor en door de onderlinge rivaliteit van de vakbonds-
leiders - die om zich te bewijzen de looneisen OP-
schroeven - ontstaat er geen tendens  in de richting van
uniformering of verkleining van de verschillen in arbeids-
voorwaarden tussen bedrijven  en tussen economische sec-
toren. Vakorganisaties staan hier voor een dilemma: soli-
dariteit met zwakkere bonden speelt in het voordeel van de
sterkere bedrijven die wel hogere lonen kunnen betalen.
Hoge looneisen bij de zwakkere ondernemingen kan de werk-
gelegenheid voor de leden  in gevaar brengen.  Vakbonden
hebben geen invloed op het sociaal of economisch beleid
van de allochtone bedrijven.

Sociale differentiatie en integratie
Voor de tweede wereldoorlog golden voor de grote landbouw-
bedrijven een aantal regelingen met betrekking tot de vei-
ligheid van de werknemers.
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Deze veiligheidsregels worden na de oorlog geformaliseerd
in  een  wettelijke  veiligheidsverordening  en  een  onge-
vallenregeling. Ook voor de regeling van arbeidsgeschillen

komt er een wettelijke voorziening.  Het initiatief voor

deze maatregelen is afkomstig van de overheid en niet van
de vakorganisaties.  In de jaren zestig komt er grotere
aandacht  voor  procedurele  regelingen  voor  de  arbeids-
verhoudingen. Vakorganisaties gaan dan participeren in de
regelvorming. Zij krijgen een wettelijk instrument aange-

reikt om de rechtspositie en de bestaanszekerheid van de
werknemers te vergroten.
Sociale en gezondheidszorg-voorzieningen worden ingebouwd
in collectieve arbeidsovereenkomsten en kunnen daardoor

per onderneming verschillen.
vakcentrales zijn er gezamenlijk in geslaagd scholings- en

opleidingsfaciliteiten  te creiren voor kaderleden.  Daar-
naast doen minstens twee vakcentrales aan eigen interne
kaderscholing. De vakbonden voeren geen duidelijk herken-
baar beleid om de mobiliteit van de werknemers te ver-

groten. Door het bestaande systeem van loonvorming zijn de

verschillen tussen rijk en arm eerder groter dan kleiner
geworden.  De sociale projecten gebaseerd op zelforgani-

satie gelden uitsluitend voor de leden. Het uitstralings-
effect naar de niet-actieven en de rest van de gemeenschap
is miniem.
De vakorganisaties zijn niet religieus gefundeerd. Ze ver-

enigen leden onafhankelijk van etnisch/religieuse afkomst

of denominatie en vormen daardoor een van de weinige in-
stellingen voor sociale en religieuse integratie.

Verandering van waarden en houdingen
Tussen de vakbonden (in het bijzonder tussen de vakbonds-
leiders) bestaat er een latente rivaliteit. Dit is niet

bevorderlijk voor de onderlinge samenwerking. Deze interne

competitie overschaduwt het streven naar vergroting van de
onderlinge  solidariteit.  Aan  een  ruime maatschappelijke

participatie is de vakbeweging nog niet toegekomen.

Segmentering
De invloed van de vakbeweging op het beleid van de buiten-

landse ondernemingen is zeer gering. Vakbonden hebben niet

de macht deze ondernemingen te dwingen tot het leveren van

een grotere maatschappelijke bijdrage. De vakbondsinvloed

blijft slechts beperkt tot het geven van enig tegenspel
bij de uitvoering van het sociale beleid van de betref-
fende ondernemingen.



149

1)EEI. 11

HETONDERZOEK



150



151

10.  DE VAKBEWEGING EN 1)E I.EDEN

10.1 Inleiding en probleemstelling

De beschrijving van de opkomst en ontwikkeling van de vak-

beweging en arbeidsverhoudingen in het voorgaande deel van
onze studie kunnen we opvatten als een macro-analyse. De
vakbeweging werd van bovenaf beschreven waarbij het accent
werd gelegd op de formele organisaties, de vorming van
nieuwe instellingen en de relaties en betrekkingen tussen
deze instellingen binnen het arbeidsbestel. De nadruk kwam
meer in het bijzonder te liggen op de wisselwerking tussen
het moderniseringsproces en de ontwikkeling van de vak-
beweging en de arbeidsverhoudingen. In het tweede deel van
de studie willen we de vakbeweging meer van binnenuit ana-
lyseren. We zullen de analyse richten op het micro niveau.
Dat wil zeggen dat in dit deel van ons onderzoek de vak-
bondsleden centraal staan. We willen de individuele hou-
dingen en voorkeur van de vakbondsleden ten opzichte van
een drietal onderscheiden vakbondsoriantaties relateren

aan de persoonlijke kenmerken van de leden.

Uit het literatuuroverzicht over de opstelling van vak-
organisaties in ontwikkelingslanden en uit onze kritische
reflectie daarop zijn drie typen (hfdst. 3.9.) vakorgani-
saties  naar voren gekomen,  te weten een politieke,  een
economische  en  een  op  conflictregulering  geori6nteerde
vakbeweging.  In dit deel van ons onderzoek worden deze
typen  opgevat  als  handelingsalternatieven  van  de  vak-
beweging. Deze handelingsalternatieven kunnen worden ver-
taald in uitspraken waarmee men het eens of oneens kan
zijn en die kunnen worden gebruikt om de opvattingen van
individuele vakbondsleden over deze typen weer te geven.
Het doel is nu vast te stellen welke achtergrondvariabelen

samenhangen met deze opvattingen. De vakbondsleden zullen
dus worden geconfronteerd met de drie onderscheiden typen
vakorganisaties.

Het is noodzakelijk dat er binnen de vakorganisaties enige
consensus bestaat over de functie van de vakbeweging in
Suriname. Het ontbreken van een fundamentele over-

eenstemming over doelstelling en beleid van de vakbeweging
kan mede oorzaak zijn van permanente conflicten tussen de
vakcentrales onderling (Dunlop 1960).



152

We vragen ons daarom af in hoeverre er onder de leden ver-
schillen (en overeenkomsten) in opvatting bestaan over de
functie van de vakbeweging. Willen we hierachter komen dan
is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het patroon van
voorkeur van de leden voor hetzij een politieke, een eco-
nomische of een conflictregulerende vakbeweging.
We willen daarom onderzoeken welke vakbondsleden, in welke
mate en in welke omstandigheden de drie hiervoor genoemde
typen vakorganisaties prefereren.

Het verslag van dit deel is als volgt opgebouwd:  in de
hierna volgende paragrafen van dit hoofdstuk bespreken wij
de opzet van het onderzoek. Vervolgens presenteren we in
hoofdstuk  11  enkele  persoonskenmerken  van  de  vakbonds-
leden. De resultaten van de koppeling tussen de drie typen
vakbeweging en de individuele opvattingen van de leden
daarover bespreken we in hoofdstuk 12. Het laatste hoofd-
stuk geeft een samenvatting van onze bevindingen en een
discussie over de betekenis van deze resultaten.
Deel II van onze studie is gebaseerd op een evenredige en
systematische steekproef uit het ledenbestand van de vak-
centrales in Suriname. De verantwoording van de meer tech-
nische aspecten van dit vragenlijstonderzoek is in een af-
zonderlijke bijlage opgenomen (zie hiervoor Bijlage A).

10.2 Uitgangspunt

Het uitgangspunt van dit deel van onze studie is dat ver-
schillen in opvattingen van vakbondsleden over de oridn-
tatie (politiek, economisch of conflictregulerend) van de
vakbond  samenhangen  met  verschillen  in  economische  en
sociale positie van de leden. In ons onderzoek is de moge-
lijkheid aanwezig om een aantal sociale en economische
kenmerken van de Surinaamse vakbondsleden vast te leggen
en deze te relateren aan de drie typen vakorganisatie die
we in hoofdstuk 3.9. hebben onderscheiden (zie Schema I op
pagina 43).
Hoewel  er geen uitgekristalliseerde theorie  is over de
relatie  tussen de genoemde kenmerken en de opvattingen
over de ori*ntatie van de vakbond zijn in de literatuur
enkele globale theoretische interpretaties bekend van de
relatie tussen sociale en economische kenmerken enerzijds
en de politieke houdingen en voorkeur anderzijds.
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We zullen dan ook enkele van deze bevindingen gebruiken
als leidraad bij de keuze van deze kenmerken en als inspi-
ratiebron  voor  het  formuleren  van  enkele  verwachtingen
over de relatie tussen de sociale en economische kenmerken
en de opvattingen over de oriontatie van de vakbonden. Het
algemene uitgangspunt kan worden vertaald in een drietal
hoofdhypothesen die als volgt kunnen worden geformuleerd:
a.  vakbondsleden met relatief ongunstige sociale en eco-

nomische kenmerken zullen de voorkeur geven aan een
politiek georionteerde vakbeweging;

b.  vakbondsleden met relatief gunstige sociale en econo-
mische kenmerken zullen opteren voor een economisch
georidnteerde vakbeweging;

c.  vakbondsleden met relatief zeer gunstige sociale en
economische kenmerken zullen kiezen voor een conflict-
regulerende oriantatie van de vakbeweging;

Deze algemene hypothesen vormen het uitgangspunt voor ons
onderzoek.  Bij de formulering van een aantal afgeleide
enkelvoudige hypothesen  zullen we hierin nadere nuances
aanbrengen.

Allereerst zullen we een verantwoording geven van de keuze
van de factoren die de opvattingen van de vakbondsleden
over de oriintatie van de vakbond kunnen bepalen (par.
10.3); en vervolgens zullen  we  onze  hypothesen  nader
onderbouwen (par. 10.4).

10.3  Factoren  ter verklaring van de opvattingen van de
vakbondsleden

De sociologische theorieon die politiek gedrag en poli-
tieke houdingen proberen  te verklaren kunnen volgens
Hamilton (1967:3/4) in essentie tot twee categorie*n wor-
den teruggebracht, te weten:
a.  sociaal-structurele verklaringen en
b.  individualistische verklaringen.
Binnen de eerstgenoemde oriantatie gaat men er vanuit dat
de positie van een groep of van een individu binnen een
bepaalde sociale structuur leidt tot het ontstaan van spe-
cifieke  sociale  betrekkingen  en  communicatiestructuren.
Het individu (of de groep) ondergaat de invloed van deze
relaties en structuren en wordt aldus ontvankelijk voor
bepaalde waarden en houdingen die zijn gedrag bepalen.
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Houding en gedrag van werknemers worden volgens deze theo-
rie in belangrijke mate bepaald door de sociale betrek-
kingen  en  communicatiestructuren waarvan  de  betreffende
werknemers deel uitmaken. Bij individualistische ver-

klaringen daarentegen worden gedrag en attitude gezien als
een reactie op beloningen of op het uitblijven daarvan.
Chaparro  (1972) meent dat de sociaal-structurele en de
individualistische ori6ntaties elkaar geenszins Uit-

sluiten. Zij kunnen zelfs op din noemer worden gebracht.
Immers: "The structural position of a group or individual
may  generate both similar social pressures and similar
economic rewards or deprivation". Zowel de sociale als de
economische omstandigheden waarin de werknemer verkeert,
spelen een rol bij de vorming van zijn politieke opvat-
tingen en bij zijn oordeel over de samenleving (Chaparro
1972:20).  Hij  geeft  een  inventarisatie  van  de  belang-
rijkste factoren die van invloed zijn op de politieke hou-
dingen van werknemers. Deze factoren zijn:
-   de economische situatie
-   de sociale relaties en groepsbindingen van de werk-

nemers
-   de werkervaring, meer in het bijzonder de tevredenheid

met het werk en ervaring met werkloosheid
-   de  werkomgeving  of  de  gemeenschap waarin het werk

wordt verricht.
We  geven nu bij  elk van deze factoren een korte toe-
lighting waaruit tevens de relevantie van de empirische
variabelen die met deze factoren corresponderen, en die in
het vervolg van het onderzoek zullen voorkomen, duidelijk
wordt.

10.3.1 De economische situatie

De economische situatie van de werknemers kan men be-

schrijven met behulp van een aantal variabelen die een
zeker stratificatie-effect hebben zoals  inkomen,  school-
opleiding en vak- of beroepsopleiding. Aangezien het le-
denbestand  van  de  vakorganisaties  gedifferentieerd  is,
zijn er een aantal geledingen naar inkomen en opleiding te
onderscheiden. Deze variabelen worden in onze studie als
de verklarende variabelen gehanteerd.

De groep werknemers met de relatief hoogste inkomens en de
betere arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden wordt
door sommige theoretici beschouwd als een "labor aristo-
cracy" of een "working class aristocracy".
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Deze "labor aristocracy"-these is ontwikkeld door Saul en
Arrighi  (1973) die daarbij  het oorspronkelijke idee van
Fanon (1967) hebben uitgewerkt. Hun argumentatie steunt op
gegevens uit (Oost-)Afrikaanse landen. De categorie werk-
nemers met hogere inkomens zou zich eerder associdren met
de elite en zich juist willen distancidren van de onge-
schoolden die aanmerkelijk minder verdienen en ook minder
zeker zijn van hun baan. Deze theorie is onhoudbaar ge-
bleken. Het empirisch bewijs van het bestaan van een labor
aristocracy  in ontwikkelingslanden bleek ontoereikend.
Saul (1975) heeft in een latere publicatie onder invloed
van de gerezen kritiek op deze opvatting, zijn eigen theo-
rie voor een belangrijk deel teruggenomen:  "The African
working  class  should  not  be  prematurily  labelled  (as
appears to have been the mistake in referring to it in
such an evocative term) as "labour aristocracy". The role
of this class is far from being frozen by history or by
any internal logic of the current African socio-economic
structure".
Hoewel het te ver gaat om een onderscheid te maken naar
"labour aristocracy" en "proletariaat" kan het bestaan van
geledingen binnen het ledenbestand van de Surinaamse vak-
organisaties niet worden ontkend.
De verschillen tussen de leden berusten op inkomen en op-
leiding.  Daarnaast zijn ook de economische sector waarin
men te werk is gesteld en de aard van het werk niet zonder
betekenis. Werknemers in  de  mijnbouwsector en in  het
bank- en verzekeringswezen hebben relatief hoge inkomens.
Werknemers bij de overheid en in de onderwijssector zijn
relatief zeker van hun baan en verrichten hun werk onder
gunstiger omstandigheden dan arbeiders in de industriole
of de landbouwsector. Als gevolg van deze verschillen in
status en de daarmee samenhangende verschillen in belangen
ontwikkelen deze categorie6n werknemers volgens deze op-
vatting ook een verschillende kijk op hun vakorganisatie.
In een internationaal vergelijkend onderzoek onder werk-
nemers in de automobielindustrie wijst Form (1973:222-238)
er op dat de werknemers ook onder invloed van identieke
technologische  werkomstandigheden  gemeenschappelijke  op-
vattingen ontwikkelen over de doeleinden en functies van
hun  vakorganisaties.  Deze opvattingen kunnen zelfs ver-
schillen van de politiek-ideologische opstelling van de
eigen vakbondsleiders.
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Uit het onderzoek van Form blijkt tevens een verband tus-
sen  opleidingsniveau  (skill level)  en de voorkeur voor
specifieke vakbondsdoeleinden. Ook tussen de aard van het
werk en de politieke houding bestaat een verband. Zo wijst
Chaparro (1972) er op dat in een aantal Zuidamerikaanse
landen de bonden voor witte boorden werknemers militanter
en ook radicaler zijn dan die van de handarbeiders. Hij
noemt het voorbeeld van de bond van onderwijzers en lera-
ren in Colombia die als zeer militant te boek staat. Als
mogelijke oorzaak van de grotere militantie van "white
collar" vakorganisaties ziet hij de verslechtering van de
economische  positie  van  deze  groepen.  De  lonen van de
handarbeiders zijn relatief sneller gestegen dan die van
de witte boorden werknemers. Veel witte boorden werknemers
verdienen zelfs minder dan geschoolde handarbeiders. Hun
houding en gedrag kan worden gezien als een reactie op een
verslechterende situatie (Chaparro 1972:266).
Samenvattend kan gesteld worden dat het aannemelijk is dat
verschillen  in opleiding,  inkomen en aard van het werk
zullen corresponderen met verschillen in opvatting over de
ori6ntatie van de vakbond.

10.3.2 De sociale relaties

Sociale relaties en groepsverbanden, door Goldthorpe
(1968:82) aangeduid als "the structure of the workers

group attachments", leiden tot het ontstaan van specifieke
communicatiestructuren.
Deze netwerken zijn bevorderlijk voor het ontstaan van
gemeenschappelijke opvattingen, meningen en houdingen. We
kunnen er van uit gaan dat niet alle vakbondsleden even
intensief participeren  in religieuze organisaties,  poli-
tieke partijen en in het verenigingsleven. Er bestaat een
sterke  samenhang  tussen  enerzijds  formele  en  informele
participatie en anderzijds politieke belangstelling, zoals
door Lipset  (1962:107)  is aangetoond. Verschillen in de
mate van sociale participatie zullen daarom waarschijnlijk
ook corresponderen met verschillen in opvattingen voor wat
betreft de oriontatie van vakorganisaties.

10.3.3 De werkomgeving

De opvattingen en het gedrag van werknemers worden even-
eens beinvloed door de sociale relaties en betrekkingen in
de gemeenschap of de omgeving waarin het werk wordt ver-
richt.
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Van de "occupational community" gaat er een zekere sociale
druk uit die de consensus en de solidariteit onder de
werknemers versterkt. Marx heeft er  al op gewezen dat

houdingen vooral een produkt zijn van de positie van het
individu binnen de sociale structuur. De ervaringen opge-
daan in de werksituatie bepalen mede de sociale en poli-
tieke opvattingen. Werknemers met eenzelfde positie binnen
het productieproces hebben daarom gelijkgerichte belangen
en ontwikkelen dientengevolge gemeenschappelijke politieke
opvattingen en houdingen.  Het productieproces leidt vol-
gens Marx dan ook tot de vorming van klassen in de samen-
leving.  Voor deze klassevorming is een aantal  factoren
bevorderlijk (Bendix en Lipset 1967:11) te weten:
- de gemeenschappelijke ervaring met het werken  in

fabrieken in een stedelijke omgeving
-   de gemeenschappelijke ervaring met deprivatie en ach-

terstelling
-   de mogelijkheid tot onderlinge communicatie.
Het is dan ook aannemelijk dat verschillen in sociale re-
laties en werkomgeving zullen samenhangen met verschillen
in opvatting over de ori*ntatie van de vakbeweging.

10.3.4 Samenvatting

Het voorgaande leidt tot de veronderstelling dat de vol-
gende factoren van belang zijn voor de verklaring van de
opvatting van de vakbondsleden over de oriontatie van de
vakbeweging:
-   de economische situatie:  inkomen,  schoolopleiding en

aard van het werk
-   de  sociale  relaties:  gezinsbinding,  participatie  in

verenigingen,  vakorganisaties,  politieke partijen en
religieuze organisaties

-   de werkomgeving: tevredenheid met het werk, waardering
van het inkomen, economische sector, bedrijfsgrootte.

Aangezien het onderhavige onderzoek betrekking heeft op
vakbondsleden dienen aan de reeds genoemde factoren nog
individuele kenmerken van de vakbondsleden te worden toe-
gevoegd. Tot de empirische variabelen rekenen we ook een
tweetal houdingsaspecten. Deze sociaalpsychologische
variabelen betreffen de mening over het functioneren van
de vakbondsleiders en de houding over de wijze waarop de
vakbeweging  actie  moet  voeren.  Beide  aspecten  liggen,

zoals uit het eerste deel van onze studie blijkt, binnen
de Surinaamse vakbeweging zeer controversieel.
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Ze vormen telkens weerkerende geschilpunten in de interne
vakbondsdiscussies. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat
differentiatie binnen deze variabelen zal corresponderen
met verschillen in opvattingen over de functie van de vak-
bond. We onderscheiden derhalve nog: individuele kenmerken
(leeftijd, etnische groep), houding   t.a.v. het optreden
van vakbondsleiders en houding t.a.v. de opstelling van de
vakbeweging.

10.4 De kenmerken van de vakbondsleden en de vakbonds-
oridntaties

In de voorgaande paragraaf hebben we een verantwoording
gegeven van de keuze van de factoren en de daaruit afge-
leide variabelen die wellicht samenhangen met de opvat-
tingen van de vakbondsleden over de ori6ntatie van de vak-
bond. In deze paragraaf willen we voor onze hypothesen een
verklaring geven.
De keuze van de variabelen is gebaseerd op de in paragraaf
10.3 genoemde factoren die de opvatting van de vakbonds-
leden over de oriontatie van de vakbond zouden kunnen ver-
klaren.  De variabelen kunnen worden gecategoriseerd naar
individuele - en sociaal structurele variabelen,  sociaal-
economische indices,  sociale participatie indices en hou-
dingsvariabelen. We kunnen nu onze globale hypothesen con-
creter formuleren door de genoemde factoren te vertalen in
de  minder abstracte variabelen.  De drie  algemene hypo-
thesen (paragraaf 10.2) worden nu als volgt geformuleerd:
a. vakbondsleden met relatief ongunstige individuele,

structurele, sociaal-economische, participatie en hou
dingskenmerken zullen de voorkeur geven aan de poli-
tiek georianteerde vakbond;

b. vakbondsleden met relatief gunstige individuele,
structurele, sociaal-economische, participatie en hou-
dingskenmerken zullen meer de nadruk leggen op een
economisch georionteerde vakorganisatie;

c.  vakbondsleden met relatief zeer gunstige individuele,
structurele, sociaal-economische, participatie en hou-
dingskenmerken zullen meer de oriantatie op conflict-
regulering van de vakbond accentueren.

Een aanvaardbare inventarisatie van de bepalende factoren
en  een  vertaling  van  deze  factoren  in  variabelen  zegt
echter nog niets over de aard van de relaties tussen deze
variabelen en de opvattingen over de vakbond.
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We moeten daarom nog aannemelijk maken dat specifieke dif-
ferentiaties in de kenmerken van de leden corresponderen
met de voorkeur voor een bepaalde vakbondsoriontatie. We
zullen daarom nog aangeven waarom het aannemelijk is dat
ongunstige, gunstige en zeer gunstige kenmerken van de le-
den samenhangen met respectievelijk de politieke, de eco-
nomische en de conflictregulerende oridntatie van de vak
organisatie.
Zoals in paragraaf 10.3 al is uiteengezet gaat het om de
kenmerken van de leden die in dit onderzoek als de onaf-
hankelijke variabelen worden opgevat.  (Zie schema III op
pag. 160.)
De formulering van onze hypothesen veronderstelt een kwa-
litatieve driedeling (naar ongunstig, gunstig  en  zeer
gunstig) van elk van deze variabelen afzonderlijk. De op-
eenvolgende klassen van elk van deze variabelen gaan -
volgens  onze  hypothesen - samen met  een  relatief grote
voorkeur voor respectievelijk de politieke, de economische
en de conflictregulerende opvatting over de oriantatie van
de vakbond. Wat is nu de basis voor de (kwalitatieve)
driedeling van de variabelen en in hoeverre zijn de ver-
onderstelde relaties aannemelijk?
De ervaring leert dat op de arbeidsmarkt in het algemeen
de voorkeur wordt gegeven aan degenen met een goede op-
leiding boven de minder goed opgeleiden of degenen zonder
opleiding. Dit "kenmerk" verschaft de bezitter een voor-
delige (start)positie op de arbeidsmarkt. In deze zin kan
van een relatief (zeer) gunstig individueel kenmerk worden
gesproken. Ook van werknemers die een baan hebben en nog
nooit werkloos zijn geweest of  in overheidsdienst zijn,
kan worden gezegd dat zij  een relatief  (zeer)  gunstige
(arbeidsmarkt)positie hebben. De status van de overheids-
dienst steekt immers zeer gunstig af bij die van de be-
drijven in de particuliere sector. Wie geen baan heeft of
regelmatig werkloos is (geweest) kan daarentegen als be-
trekkelijk achtergesteld worden beschouwd.
Het is dan ook mogelijk om van alle in de analyse te be-
trekken, individuele, structurele en andere kenmerken een
globale driedeling te maken (relatief zeer gunstig, guns-
tig en ongunstig) die dan kan worden gerelateerd aan de
opvattingen van de betreffende leden over de oriontatie
van de vakbeweging.



Schema III: Overzicht onafhankelijke variabelen

I. Individuele II. Sociaal III. Sociaal IV. Participatie  V. Houdingen
variabelen structurele psychologische (schalen)

variabelen indices

a. leeftijd a. schoolop- a. tevredenheid a. religieuze a. houding
leiding met het werk participatie     t.a.v. het

b. etnische optreden
groep b. inkomen b. waardering b. vakbonds- van de vak-

voor het participatie bondsleiders
c. gezins- c. aard van inkomen

binding het werk c. verenigings-  b. militante
participatie houding t.a.

d. niveau van v. het op-
de functie d. politieke treden van

participatie de vakbewe-
e. bedrijfs- ging

ancienniteit

f. bedrijfs-
grootte

g. economische
sector

h. ervaring met
werkloosheid

i. bondsancidnniteit

j. mobiliteit

k. vakcentrale
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Blijft nu nog de vraag welke specifieke differentiaties in
de kenmerken van de leden samenhangen met een specifieke
opvatting over de oriontatie van de vakbond. We vinden in
de literatuur hiervoor enkele indicaties.
Lipset (1963:279) vond in bijna alle survey's over poli-
tiek gedrag en politieke houdingen opvallende verschillen
tussen leeftijdscategorieon wat de politieke keuze betreft
en de mate van politieke participatie.
Leeftijdsverschillen weerspiegelen verschillen in levens-
ervaring.  Leeftijd is gekoppeld aan carridre en daarmee
aan sociaal-economische positie en status. Opvattingen en
houdingen zijn gecorreleerd met sociale positie. Jongeren
uit de vakbeweging staan aan het begin van hun carri6re;
ze hebben (nog) een relatief lage sociaal-economische po-
sitie en zullen zich het allereerst bekommeren om ver-
groting  van  hun materidle  bestaanszekerheid.  We  zouden
daarom  geneigd zijn  te  veronderstellen  dat  hun  belang-
stelling zal uitgaan naar de materidle aspecten en ef-
fecten van het vakbondswerk.
Hier past echter een relativerende opmerking. Hurst
(1972:659) wijst erop dat het empirisch onderzoek over de
relatie tussen leeftijd en sociale en politieke partici-
patie geen eenduidige uitkomsten heeft opgeleverd. Sommige
onderzoekers vonden een negatieve correlatie tussen leef-
tijd en sociale en politieke participatie. Anderen daaren-
tegen vonden juist een sterk positief verband tussen leef-
tijd en politieke participatie.  De sterk toegenomen be-
langstelling van vooral "verontruste" jongeren voor aller-
lei  politieke bewegingen zou overigens kunnen duiden op
verandering  in de relatie tussen leeftijd en politieke
belangstelling. We nemen daarom aan dat jongeren in de
Surinaamse  vakbonden waarschijnlijk zullen  opteren  voor
een politiek georidnteerde vakbeweging.

Voor de meer volwassen vakbondsleden geldt dat zij zich in
het beroepsleven een min of meer vaste positie hebben ver-
worven en een reiel inzicht hebben in hun carridre-
mogelijkheden.  Zij  hebben  in  het  algemeen  ook gezins-
verantwoordelijkheid aanvaard. Met de leeftijd is meestal
ook het inkomen gestegen. Inkomensstijging en verandering
van functie impliceert  verandering  in sociale status

(Lipset 1963:283). Deze verandering in sociale positie kan
gepaard gaan met veranderingen in (politieke) opvattingen
en gedrag.
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Een volwassen individu raakt min of meer "gevestigd" en
krijgt - een psychologisch aspect van de menselijke ont-
wikkeling naar volwassenheid - meer belangstelling voor de
niet materiile aspecten van het bestaan. De belangstelling
voor de economische aspecten van de functie van de vakbond
wordt verlegd naar de ruimere en meer op de totale gemeen-
schap gerichte politieke  facetten van het vakbondswerk.
Voor de categorie "ouderen" kan deze lijn van ontwikkeling
zelfs verder worden doorgetrokken. Ouderen hebben in het
algemeen een ruimere levenservaring en daardoor ook een
bredere maatschappelijke ori6ntatie.  Hun maatschappelijke
betrokkenheid  strekt  zich  uit  naar  gebieden buiten de
directe arbeidssfeer. Zij staan in tegenstelling tot jon-
geren positiever tegenover de bestaande maatschappelijke
ordening. Zij zijn meer behoudend en zullen daarom con-
flicten die een bedreiging kunnen vormen voor de bestaande
orde willen voorkomen of zoveel mogelijk willen reguleren.
Zij zullen daarom geneigd zijn meer het accent te leggen
op de ori6ntatie van de vakbond als instituut voor het
helpen  reguleren van conflicten  in de samenleving.  Een
analoge redenering geldt voor alle andere variabelen of
kenmerken met een tijds- of leeftijdsdimensie - zoals
bedrijfsanciunniteit, bondsancionniteit en participatie in
verenigingen en organisaties.
Etnische afkomst is in Suriname een belangrijk gegeven. De
meeste Surinamers identificeren  zich  met  een  bepaalde
etnische groep. Creolen vormen bijna 60% van het leden-
bestand van de vakorganisaties.  Hindostanen 16%,  op de
voet gevolgd door Javanen met 15%. De resterende 9% wordt
gevormd door "anderen" (Chinezen, Europeanen, Indianen;
zie tabel 11.2.5 bijlage G).
Jagdeo (1975) vond dat individuen in Guyana en Trinidad
zich in de eerste plaats met de eigen etnische groep iden-
tificeren. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit in
Suriname in de huidige fase van ontwikkeling anders zou
zijn. Dat impliceert  dat  leden  van  dezelfde  etnische
groep - hoewel ze geen vakorganisaties op etnische grond-
slag hebben opgericht - een gemeenschappelijke kijk op de
vakorganisaties kunnen hebben ontwikkeld. Tussen de ver-
schillende etnische groepen bestaat er (als gevolg van de
historische  ontwikkeling)  een  typische arbeidsverdeling.
Javanen treft men bijna uitsluitend aan in de lagere on-
geschoolde of geoefende functies in de zeer grote bedrij-
ven  in  de  landbouw en  de mijnbouwsector.  Creolen  zijn
oververtegenwoordigd  in het  ambtenarenapparaat en in de
witte boorden functies.
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Hindostanen hebben na de tweede wereldoorlog een enorme
emancipatie doorgemaakt. Men vindt hen thans in alle be-
roepen en functies. Niettemin vormen de Creolen in de vak-
beweging de dominante etnische groep, zowel wat aantal be-
treft  als  het  scholingsniveau  van  de  door  hen  bezette
functies in het arbeidsproces. Hindostanen en Javanen kan
men op basis van deze criteria als minderheidsgroepen in
de vakbeweging beschouwen.
Uit empirisch onderzoek (Sheppard en Masters 1959) blijkt
dat minderheidsgroepen meer waardering en belangstelling
zouden hebben voor de economische activiteiten van de vak-
beweging. De dominante meerderheidsgroep echter zou weer
meer het accent leggen op de politieke activiteiten.
Uit de studie van Sheppard en Masters (1959) blijkt ook
dat groeperingen met lage inkomens, een lage status of een
laag gewaardeerd beroep en met weinig of geen opleiding,
meer de economische dan de politieke activiteiten van de
vakbeweging waarderen.  Lyons  (1969) vond  in zijn studie
van de Toledo United Auto Workers een samenhang tussen
enerzijds hoger inkomen, hogere opleiding en hogere func-
tie  en  anderzijds  belangstelling  en waardering  voor  de
politieke activiteiten van de vakbeweging. Deze uitkomsten
gelden naar onze mening niet voor ontwikkelingslanden. Wij
gaan er vanuit dat in deze landen werknemers met een laag
inkomen en met weinig opleiding juist meer belangstelling
zullen tonen voor de politieke activiteiten van de vak-
beweging.
Zij verwachten van de politieke activiteiten van de bond
een  snellere verbetering van hun materi6le situatie.  In

ontwikkelingslanden is men aangewezen op politieke acties
van de vakbonden gegeven het feit dat er binnen het
arbeidsbestel (nog) geen instellingen zijn ontwikkeld die
verbetering via onderhandelingen en overleg met de werk-
gever tot een haalbare kaart maken (zie hoofdstuk 3).
De  uitkomsten  van  de  studies  die betrekking  hebben  op
derdewereldlanden wettigen de veronderstelling dat naar-
mate men meer aan de onderkant van de maatschappelijke
ladder,  zit men meer de politieke aspecten van de vak-
bondswerkzaamheid waardeert. Naarmate men zich meer op het
middelste deel of aan de bovenkant van de ladder bevindt,
worden de meer economische activiteiten van de bond bena-
drukt.  We wagen zelfs de veronderstelling dat vakbonds-
leden aan de top van de ladder en vakbondsleden met het
einde van hun carridre als werknemer in zicht zelfs een
ruimere opvatting hebben van de functie van de vakbond.
Zij zullen minder de materiole maar meer de idedle facet-
ten van het vakbondswerk waarderen.
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We hebben al gewezen op de betekenis van de overheids-
dienst als een relatief (zeer) gunstig  arbeidsmarkt-
kenmerk. Werknemers  in relatief sterke economische sec-
toren in ontwikkelingslanden (bijvoorbeeld mijnbouw) zul-
len  veel minder geneigd zijn de politiek georidnteerde
vakorganisaties  te  benadrukken.  Arbeiders  in  de  (zeer)
grote bedrijven echter kunnen het werk als vervreemdend
ervaren.  De mogelijkheden voor directe contacten met de
leiding zullen gering zijn waardoor de betrokkenheid bij
zo'n onderneming niet sterk wordt ervaren. De werknemers
zullen niet het vertrouwen hebben door eigen acties de
eigen werkomstandigheden te kunnen veranderen. Een keuze
voor  de  politiek georionteerde  vakbeweging  ligt  daarom
waarschijnlijk voor de hand.

Vakbondssociologen hebben zich intensief beziggehouden met
het probleem van de vakbondsparticipatie. Zoals voor alle
grote organisaties en verenigingen geldt ook voor de vak-
bond dat slechts een betrekkelijk klein aantal leden ac-
tief participeert. Spinrad (1960) geeft een overzicht van
een groot aantal onderzoekingen over vakbondsparticipatie
die gericht zijn op beantwoording van de vraag welke vak-
bondsleden wel actief participeren en waarom.  Zijn con-
clusie is dat participatie in vakbonden en andere grote
organisaties in het algemeen bepaald wordt door een aantal
objectieve kenmerken van de leden zoals aard van het werk,
woonplaats, persoonlijke/individuele contacten en relaties
en individuele houdingen.
Spinrad (1960:238) tekent hierbij aan dat deze elementen
vaak (maar niet altijd) met elkaar samenhangen: "a spe-
cific objective feature fosters particular interpersonal
relations which engender personel orientations conducive
to union activity". Ook Kavanagh (1983:181) onderscheidt
een aantal individuele en sociale kenmerken die samen-

hangen met een relatief hoge (politieke) participatie. Tot
de kenmerken die samengaan met een relatief hoge partici-
patiegraad rekent hij hoog inkomen, hoog opleidingsniveau,
middelbare leeftijd, gehuwd zijn en lidmaatschap  van
(overige)  organisaties  en  verenigingen.  Deze  kenmerken
komen overeen - Kavanagh wijst daar overigens ook op - met
de reeks variabelen die ook door Lipset (1963:189) wordt
genoemd. Beroepscategorie*n als witte boorden werknemers,
ambtenaren en mijnwerkers zijn  in het algemeen politiek
actiever dan b.v. werknemers die ongeschoold zijn, werk-
nemers in de dienstverlenende sector en kleine boeren.
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Sociaal-economische variabelen zijn dus sterk gecorreleerd
met politieke participatie en met participatie in vereni-
gingen  en  organisaties.  De  hogere  inkomensgroepen  zijn

doorgaans beter geinformeerd en tonen grotere politieke
belangstelling.
Dahl  (1961) heeft,  in een intussen al klassiek geworden
studie, onderzocht waarom individuen politiek actief zijn.
Politieke apathie zou volgens hem een normaal verschijnsel
zijn. Hij meent dat daarom het verschijnsel van de poli-
tieke activiteit moet worden onderzocht. Ook Dahl kwam tot
de  conclusie  dat  relatief  hoge  politieke  participatie
voorkomt bij personen met een hoog inkomen, een hoog ge-
kwalificeerd beroep en een hoog opleidingsniveau. Het zijn
dus  de  hogere  status  en  inkomensgroepen die naar ver-
houding het meest participeren. Participatie lijkt zo het
voorrecht te zijn van de "better off".
Politieke  participatie  versterkt  het  politiek  zelfver-
trouwen en een versterkt zelfvertrouwen leidt weer tot nog
grotere participatie (Dahl 1961:274). Dit is een interes-
sante  vondst  die  overgebracht  op het  gedifferentieerde
ledenbestand van de vakorganisaties  impliceert dat vak-
bondsleden met betere kwalificaties relatief meer zullen
participeren dan vakbondsleden die minder gunstige ken-
merken hebben.  De genoemde studies wijzen alle in deze
richting. Er is dus genoeg reden om aan te nemen dat er
binnen de vakbeweging verschillen bestaan in de mate van
participatie (ook in verenigingen en organisaties) en dat
deze verschillen samenhangen met  inkomen,  scholing etc.
Het betreft variabelen die zich uitstekend lenen voor toe-
passing van de door ons gehanteerde driedeling naar laag,
midden en hoog en die parallel loopt met respectievelijk
de  politieke,  de  economische  en  de  conflictregulerende
oriontatie van de vakbond. Het ligt overigens voor de hand
om aan te nemen dat de optie voor een politiek georion-
teerde  vakbeweging zal  samengaan met een  relatief hoge
politieke participatie terwijl een relatief lage politieke
participatie de voorstanders van een economisch georidn-
teerde vakbeweging zal kenmerken.  Vakbondsleden die wat
politieke participatie betreft een tussenpositie  innemen
zullen  naar we aannemen voorstanders zijn van een con-
flictregulerende oriontatie van de vakbond.
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Vakbondsleiders  in  de  geindustrialiseerde wereld zeggen
zich te beschouwen als de uitvoerders van door de leden
verstrekte opdrachten.  In deze opvatting dient het beleid
altijd weer door middel van democratische procedures te
worden getoetst aan de opvattingen van de leden.  In de
ontwikkelingslanden  is deze terugkoppeling niet vanzelf-
sprekend. In de praktijk komt het er meestal op neer dat
de vakbondsleiders vrijwel alleen de dienst uitmaken. De
inbreng van de leden is in het algemeen gering. Vakbonds-
leden voelen niettemin feilloos aan of hun materi6le be-
langen voldoende aandacht krijgen.    Een "goed" vakbonds-
leider zal  in de ogen van de leden die een economisch
georionteerde vakbond voorstaan iemand zijn  die  hoge
loonsverhogingen weet  te realiseren.  Deze leden zien de
vakbeweging in de allereerste plaats als een instrument
voor het verkrijgen van hogere lonen. Tegenover de
"economisten" staan in dit opzicht de "conflict-

reguleerders".  Het optreden van de vakbondsleiders in de
door "economisten" gewenste stijl zal bij hen overkomen
als agressief, conflicten credrend in plaats van gericht
op het reguleren van conflicten. Vakbondsleiders die rela-
tief meer nadruk leggen op de economische aspecten van het
vakbondswerk  zullen  bij  hen  waarschijnlijk  niet  in de
smaak vallen. Een militante vakbeweging valt waarschijn-
lijk ook niet goed te rijmen met hun opvatting dat con-
flicten in goed overleg dienen te worden opgelost.
De aanhangers van de politiek geori6nteerde vakbeweging
kunnen wat hun houding ten aanzien van het optreden van
vakbondsleiders betreft worden geacht een middenpositie in
te nemen tussen de voorstanders van de economisch geori6n-
teerde vakbeweging en de leden die zullen kiezen voor een
conflictregulerende oriontatie van de vakbond.

10.5 De hypothesen

Het voorafgaande stelt ons nu in staat om voor elk van de
onafhankelijke  variabelen  afzonderlijk,  verwachtingen te
formuleren over de samenhang met elk van de afhankelijke
variabelen.
Differentiaties  in persoonskenmerken, structurele ken-

merken,  sociale participatie en houdingen zullen corres-
ponderen met verschillen in de mate waarin men voorstander
(of tegenstander)  is van een bepaalde oriantatie van de
vakbeweging.
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Het gaat om relatieve uitspraken die tot uitdrukking wil-
len brengen dat naarmate men meer van een bepaald kenmerk
bezit men doorgaans ook meer voorstander is van een be-
paalde vakbondsorildntatie of  juist minder.  Als bijvoor-
beeld in het vervolg wordt vermeld dat "vakbondsleden met
een hoge politieke participatie opteren voor een politiek
georildnteerde vakbeweging" dient dit gelezen te worden als
"naarmate de participatiegraad in een politieke partij ho-
ger is, is men doorgaans sterker voorstander van een poli-
tieke oriiintatie van de vakbeweging".
Niet  alle van de hiernavolgende enkelvoudige hypothesen
zijn overeenkomstig het impliciete model van het onder-
zoek.  De bevindingen uit de literatuur hebben aanleiding
gegeven bij enkele hypothesen van het algemene model af te
wijken. Dit geldt met name voor de variabelen leeftijd,
etnische groep, inkomen en bedrijfsgrootte.
De hypothesen ten aanzien van elk van de onderscheiden af-
hankelijke variabelen (de politieke, de economische en de
conflictregulerende oridntatie van de vakbeweging) luiden
thans als volgt:

A.  Voor de politiek geori8nteerde vakbeweging opteren re-
latief sterker:
-  jongere vakbondsleden
-  vakbondsleden van Hindostaanse afkomst
-  laag opgeleide vakbondsleden
-  vakbondsleden met een zeer laag of laag inkomen
-  vakbondsleden die overwegend handarbeid verrichten
-  vakbondsleden op laag leidinggevend niveau
-  vakbondsleden die nog kort in dienst zijn
-  vakbondsleden in de zeer grote bedrijven
-  vakbondsleden werkzaam in de particuliere sector
-  vakbondsleden werkzaam in de sectoren landbouw, in-

dustrie, bouw- en nutsbedrijven, handel, opslag en
communicatie

-  vakbondsleden met een hoge mobiliteit
-  vakbondsleden die vaak werkloos zijn geweest
-  leden met een lage bondsanci6nniteit

-  leden van bonden aangesloten bij vakcentrale C-47
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Voorts  zullen  voor  de  politiek  georionteerde  vak-
beweging ook relatief sterker opteren:
-  vakbondsleden met een lage score op tevredenheid

met het eigen werk
-  vakbondsleden met een lage score op waardering van

het inkomen
-  vakbondsleden met een lage score op participatie in

religieuze organisaties
-  vakbondsleden met  een  lage  score voor vakbonds-

participatie
-  vakbondsleden met een lage score voor verenigings-

participatie
-  vakbondsleden met  een  hoge  score  voor politieke

participatie

Tenslotte zullen voor de politiek georionteerde vak-
beweging relatief sterker opteren:
-  leden met een zeer negatieve opvatting t.a.v. het

optreden van vakbondsleiders
-  leden met een zeer militante houding t.a.v. het op-

treden van de vakorganisaties.

B.  Voor de economisch georidnteerde vakbeweging opteren
relatief sterker:
-  vakbondsleden van "middelbare" leeftijd
-  vakbondsleden van Creoolse afkomst

vakbondsleden met een gemiddelde (school)opleiding
-  vakbondsleden met een "midden" inkomen
-  vakbondsleden die gecombineerd hand- en hoofdarbeid

verrichten
-  vakbondsleden op middelbaar leidinggevend niveau
- vakbondsleden met een "gemiddelde" duur van het

dienstverband
-  vakbondsleden werkzaam in de grote bedrijven
-  vakbondsleden in dienst van de overheid
-  vakbondsleden  werkzaam  in  de  sectoren  mijnbouw,

financiering en onderwijs
-  vakbondsleden met een gemiddelde mobiliteit
-  vakbondsleden die wel eens werkloos zijn geweest
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-  leden met een relatief gemiddelde bondsanci6nniteit
-  leden van de bonden aangesloten bij het A.V.V.S.-de

Moederbond
Voorts zullen voor de economisch geori6nteerde vak-
beweging ook relatief sterker opteren:
-  vakbondsleden met een gemiddelde score op tevreden-

heid met het eigen werk
-  vakbondsleden met  een  gemiddelde  score  op waar-

dering van het inkomen
-  vakbondsleden met een gemiddelde score op partici-

patie in religieuze organisaties
- vakbondsleden met een hoge score OP vakbonds-

participatie
-  vakbondsleden met een gemiddelde score op vereni-

gingsparticipatie
-  vakbondsleden met een lage score op politieke par-

tijparticipatie

Tenslotte zullen voor de economisch georionteerde vak
beweging relatief sterker opteren:
-  leden met een positieve opvatting t.a.v.  het op-

treden van vakbondsleiders
-  leden met een zeer militante houding t.a.v. het op-

treden van de vakorganisaties.

C.  Voor  de  conflictregulerende  oridntatie  van de  vak-
beweging opteren relatief sterker:
-  oudere vakbondsleden
-  vakbondsleden van Javaanse afkomst
-  vakbondsleden met een relatief hoog opleidingsniveau
-  vakbondsleden met een relattef hoog tot zeer hoog

inkomen

-  vakbondsleden die overwegend hoofdarbeid verrichten
-  de  categorie  van  hoger  leidinggevenden  onder de

vakbondsleden
- vakbondsleden met een relatief hoge bedrijfs-

anciinniteit

-  vakbondsleden werkzaam in de kleine bedrijven
-  vakbondsleden werkzaam in de semi-overheidssector
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-  leden werkzaam bij de overheid en de gem. sociale
diensten

-  vakbondsleden met een lage mobiliteit
-  vakbondsleden die geen ervaring hebben met werk-

loosheid
-  leden met een hoge bondsanci6nniteit
-  leden van de bonden aangesloten bij de C.L.0.
Voorts zullen voor de conflictregulerende ori6ntatie
van de vakbeweging ook relatief sterker opteren:
-  vakbondsleden met een hose score op tevredenheid

met het eigen werk
-  vakbondsleden met een hoge score op waardering van

het inkomen
-  vakbondsleden met een hoge score op participatie in

religieuze organisaties
-  vakbondsleden met een gemiddelde score op vakbonds-

participatie
-  vakbondsleden met een hoge score op verenigings-

participatie
-  vakbondsleden met een gemiddelde score op politieke

participatie

Tenslotte  zullen  voor de  conflictregulerende  ori6n-
tatie van de vakbeweging relatief sterker opteren:
-  leden met een negatieve opvatting t.a.v.  het op-

treden van de vakbondsleiders
-  leden met een niet militante houding t.a.v. het op-

treden van de vakbeweging.
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10.6. Operationalisering van de kenmerken van de leden

Vanwege het karakter van deze studie lag het voor de hand
om het aantal variabelen niet te beperken. In de vragen-
lijst  is daarom een  groot  aantal  variabelen opgenomen.
Daarbij  is gestreefd naar de vorming van zinvolle catego-
rieon van vragen die geacht kunnen worden voor vakbonds
leden, tegen de achtergrond van de probleemstelling, enige
relevantie te bezitten. De vragenlijst is daarom zodanig
ingericht dat een maximum aantal zinvolle individuele en
structurele kenmerken van de vakbondsleden kunnen worden
vastgesteld.
De individuele kenmerken en de sociale structurele varia-
belen  zullen  besproken  worden  in  hoofdstuk  11.  In  dat
hoofdstuk geven wij - bij  wijze  van  profielschets - een
beschrijving  van  de  persoonlijke  kenmerken  en  achter-
gronden van de vakbondsleden.

We hebben in dit onderzoek twee sociaal-economische in-
dices opgenomen. De items van de index "tevredenheid met
het werk" leenden zich goed voor een schaalconstructie
volgens de Likert-methode. Een overzicht van de items en
kenmerken van deze schaal is opgenomen in Bijlage C. De
andere index "waardering van het inkomen" is geschaald
volgens de Mokken-methode. De items en kenmerken van deze
tweede schaal zijn opgenomen in Bijlage B.

De omvang en de intensiteit van formele sociale betrek-
kingen kan worden vastgesteld aan de hand van de formele
sociale participatie, dat is de binding aan en partici-
patie   in verenigingen, organisaties e.d. (Wippler,
1968:51).
We  hebben de formele  sociale participatie kunnen vast-
stellen met behulp van 4 participatie-schalen. Deze scha-
len (religieuze, vakbonds-, verenigings- en politieke par-
ticipatie) zijn geconstrueerd volgens het cumulatleve
schaalmodel van Mokken.  De Mokken-methode gaat uit van
dichotome antwoordcategoriein, waarbij een zogenaamde
schaalbaarheidscoofficiont wordt berekend. Als ondergrens
voor  deze  coafficiant geldt  in dit onderzoek (in over-
eenstemming met de geldende conventie) 0.30 (Loevingers
coofficiant  H).  Bijlage  B  bevat  een  overzicht  van de
gebruikte items en de kenmerken van deze schalen. Het toe-
kennen van een score aan de respondenten is bij dit type
schalen vrij eenvoudig:  de schaalscore komt overeen met
het aantal items waarop de respondent het "positieve" ant-
woord,  dat wil zeggen het antwoord in de schaalrichting
heeft gegeven.
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De houding van de vakbondsleden ten aanzien van de wijze
waarop de vakbeweging actie moet voeren en ten aanzien van
het optreden van de bondbondsleiders  is vastgesteld met
behulp van twee vijfpuntschalen, volgens dezelfde proce-
dure die gebruikt is voor de constructie van de schalen
voor het meten van de afhankelijke variabelen.
We verwijzen voor een overzicht van de gebruikte items en
kenmerken van deze schalen naar Bijlage C. We geven in
Bijlage E tenslotte een overzicht van alle schalen uit dit
onderzoek.

10.7 Operationalisering van de vakbondsori*ntaties

De  drie  mogelijke  vakbondsoriintaties  (politiek,  econo-

misch en conflictregulering; zie hfdst. 3.9, worden in dit
onderzoek  opgevat  als  de  afhankelijke variabelen. Het

vaststellen van de meningen, houdingen en opvattingen van
de vakbondsleden ten aanzien van deze ori6ntaties gebeurt
met behulp van een veel gebruikte methode voor (attitude)
schaalconstructie. Deze werkwijze vraast om een korte toe-
lichting. Volgens een door Keers en Wilke (1972:36) gein-
troduceerde definitie is een attitude of houding "een con-
sistente en dus voorspelbare manier waarop een persoon
denkt over een sociaal object, dat object waardeert en
zich ten opzichte van dat object gedraagt". Houdingen kan
men dus beschouwen als min of meer bewuste disposities die
een rol spelen bij het functioneren in een sociale om-
geving.
Opinies en meningen zijn de meer verbale uitingen ten aan-
zien van sociale verschijnselen.
Zij steunen op een meer duurzame houding. In dit onderzoek
wordt geen fundamenteel onderscheid gemaakt tussen de hou-
dingen en opinies; daarbij aansluitend bij McGuire

(1969:153) die van mening is dat het onderscheid tussen
houding en opinie (nog) niet empirisch is aangetoond.
Houdingen en opinies worden in principe in de voorliggende
studie met behulp van eenzelfde methode gemeten; we ge-
bruiken de zgn. Likert-schalen. Het is een procedure die
zich leent voor toepassing op items (uitspraken) met ver-
schillende antwoordcategorieitn,  in ons geval 5, varidrend
van  "zeer  mee  eens"  tot  "zeer mee oneens°'. De methode  be-
staat in essentie hieruit dat voor elke uitspraak uit de
beoogde schaal de item-rest correlatie wordt berekend. De
bewering met de laagste item-rest correlatie wordt, indien
deze lager is dan een bepaald criterium, geolimineerd.
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Van de dan overgebleven beweringen wordt weer de item-rest
correlatie berekend, waarna ook weer het item met  de
laagste correlatie wordt verwijderd. Deze procedure wordt
enkele malen herhaald waarbij telkens voor de verzameling
van de resterende items Cronbachs Alpha wordt berekend. De
procedure wordt beoindigd bij het bereiken van de maximale
waarde van Cronbachs Alpha.
Op deze wijze zijn 3 schalen gevormd, waarmee de onder-
scheiden vakbondsoriantaties zijn geoperationaliseerd,
t.w.:
-   een politieke oriantatieschaal
-   een economische oridntatieschaal
-   een conflictregulerings-oridntatieschaal
Voor een overzicht van de items en schaalkenmerken van

deze variabelen verwijzen wij naar Bijlage D.
Alvorens de uitkomsten van het onderzoek te presenteren
bespreken we in het volgende hoofdstuk eerst enkele alge-
mene kenmerken van de vakbondsleden die bij het onderzoek
zijn betrokken.
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11. ACHTERGRONDEN EN KENAIERKEN \'AN I)E \'AKBONDhi.EDEN

11.1 Inleiding

Het survey waarop ons onderzoek is gebaseerd, omvat 977
personen (zie Bijlage A).  Een aantal variabelen uit het
onderzoek  behoeft  geen  uitvoerige  toelichting.  Van  een
aantal andere variabelen echter is een korte omschrijving
noodzakelijk en een aanduiding van de wijze waarop zij in
het onderzoek zijn geoperationaliseerd.  In dit hoofdstuk
geven wij daarom een toelichting bij enkele kenmerken van
de  vakbondsleden  en  een  beschrijving van  enkele  bevin-
dingen uit het survey.
Er is tot nog toe weinig empirisch onderzoek verricht on-
der  Surinaamse vakbondsleden.  Er zijn ook geen cijfer-
matige gegevens over achtergronden en kenmerken van de le-
den bekend, zodat een duidelijk beeld van het Surinaamse
vakbondslid ontbreekt.  Van de vakbondsleden die bij het
survey zijn betrokken, bespreken wij achtereenvolgens:
-   enkele persoonskenmerken:  leeftijd, geslacht,  burger-

lijke staat en etnische groepering
- enkele gegevens  in relatie tot hun arbeidsmarkt-

positie: opleiding, aard van het werk, niveau van de
functie, economische sector, inkomen, bedrijfsgrootte,
bedrijfsancidnniteit en mobiliteit

- enkele maatschappelijke achtergrondgegevens: kerke-
lijke gezindte, politieke voorkeur en vakbonds-
involvering.

De kwantitatieve beschrijving die in dit hoofdstuk wordt
gepresenteerd,  is mede bedoeld als een globale profiel-
schets van het ledenbestand van de Surinaamse vakorgani-
saties op het moment van het onderzoek.

11.2 Persoonskenmerken

De  individuele kenmerken die wij  in deze paragraaf be-
spreken zijn: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en et-
nische groep.
Wij onderscheiden elf leeftijdscategorieIn, waarvan Tabel
11.2.1* een overzicht geeft.

*De tabellen waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen zijn
opgenomen in Bijlage G
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Ruim een derde deel (36%) van de respondenten is op het
moment van het onderzoek jonger dan 30 jaar, 40% is tussen
30 en 45 jaar oud. De categorie van 45 jaar en ouder omvat
bijna een kwart (23%) van het ledenbestand. De helft (51%)
van de georganiseerden is jonger dan 35 jaar.
Vrouwen vormen 27% van het ledenbestand van de Surinaamse
vakbonden.
De naar verhouding geringe participatie van vrouwen in de
vakbeweging wijst er op dat ook in Suriname vakbondswerk
een mannenzaak is. Hoewel individuele vrouwen een promi-

nente rol hebben gespeeld binnen sociaal-politieke groe-
peringen (o.a. Tine Putscher, Moesje Temmes) zijn zij toch
binnen de Surinaamse vakbeweging ondervertegenwoordigd. Zo
zijn er relatief weinig (of helemaal geen) vrouwen in de
leiding van  de overkoepelende centrales. Hoewel veel

vrouwen deelnemen aan allerlei scholingsen  opleidings-
cursussen is hun aanwezigheid binnen het bestuur van de
vakbond (behalve als secretaresse) eerder uitzondering dan
regel.
Ook  in  sectoren waarin vrouwen  relatief goed vertegen-
woordigd zijn, zijn zij  in de leiding van de vakorgani-
saties  in de minderheid of zelfs helemaal afwezig. Dit
geldt voor verschillende onderwijsbonden, bonden van over-
heidspersoneel,  de  sector  dienstverlening  (gezondheids-
zorg) en bonden van winkelpersoneel.
De burgerlijke staat van de respondenten kan worden be-
keken vanuit het ruimere perspectief van de gezinsbinding.
Onder gezinsbinding zou men kunnen verstaan de mate waarin
de  vakbondsleden  gezinsverantwoordelijkheid  hebben  aan-
vaard.  De aanvaarding van deze verantwoordelijkheid kan
zowel in een formeel huwelijk als in een vorm van samen-
leven (concubinaat) van man en vrouw tot uitdrukking komen.
Twee variabelen beogen inzicht te geven in de mate waarin
de respondenten gezinsbindingen zijn aangegaan n.1. bur-
gerlijke staat en aantal thuiswonende kinderen. Bijna 60%
van de respondenten is naar eigen opgave getrouwd. Neemt
men gehuwden en in concubinaat levenden samen dan bedraagt
het percentage respondenten met een eigen gezin 73. Ruim
eenvijfde deel is ongehuwd.
Gemiddeld hebben de respondenten 3 &4 thuiswonende kin-
deren. Tweevijfde deel heeft 1 tot 3 thuiswonende kinderen.



177

Uit tabel 11.2.5 blijkt dat de creoolse bevolkingsgroep
een  groot getalsmatig overwicht heeft binnen de vakbe-
weging.  Dit hangt uiteraard samen met de voor Suriname
kenmerkende en historisch gegroeide arbeidsverdeling tus-
sen de verschillende bevolkingsgroepen.
De  onzelfstandige  beroepsbevolking  waar  vakorganisaties
hun leden uit recruteren, bestaat overwegend uit Creolen.
Hindostanen (en in mindere mate Javanen) zijn in meerder-
heid  kleine  boeren  en  kleine  zelfstandigen.  Zo  is  een
groot deel van de kleinhandelssector en de vervoerssector
in handen van Hindostanen. Naarmate er meer Hindostanen en
Javanen tot de onzelfstandige beroepsbevolking gaan be-
horen (een ontwikkeling in die richting is vooral onder de
jongeren merkbaar),  zal de getalsverhouding van de ver-
schillende bevolkingsgroepen binnen de vakbeweging waar-
schijnlijk veranderen.

11.3 Kenmerken in relatie tot positie op de arbeidsmarkt

11.3.1 Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau en de beroepsscholing bepalen in be-
langrijke mate het niveau en de sector binnen de arbeids-
markt waar werknemers zullen worden tewerkgesteld. Bij de
inventarisatie van het opleidingsniveau van de gednque
teerde vakbondsleden  is gekeken naar de formele school-
opleiding en de vak- of beroepsopleiding. Schoolopleiding
is onderscheiden naar 4 categorie*n lopend van Keen
schoolopleiding naar opleiding op middelbare-schoolniveau.
Ook hier zijn de 6 categorie6n die in de oorspronkelijke
vragenlijst voorkwamen, terwille van de overzichtelijkheid
tot 4 bredere categorieon teruggebracht.

Tabel 11.3.1 leert dat bijna de helft (46%) van de manne-
lijke  respondenten een opleiding heeft op het  "middel-
bare"-schoolniveau, dat wil in dit verband zeggen op het
niveau van een Ulo- of Mulo-school. De andere helft (49%)
heeft alleen een lagere-schoolopleiding. Het schoolniveau

van  de  vrouwen  ligt  gemiddeld genomen duidelijk hoger.
Drieanzeventig procent van de vrouwen heeft een "middel-
bare" opleiding terwijl het aantal met "alleen lagere
school" (23%) veel lager is dan bij de mannen.
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De leden van de vakorganisaties hebben in meerderheid een
relatief "hoge" schoolopleiding gehad, al is dit gunstige
beeld uiteraard deels een weerspiegeling van het groot
aantal ambtenaren en  onderwijzers  onder  de  georgani-
seerden.  De Surinaamse vakbeweging is er een van werk-
nemers die  in meerderheid een schoolopleiding hebben op
minimaal Ulo/Mulo-niveau.
Van het totaal aantal respondenten heeft 60% geen speci-
fieke (technische) vakof beroepsopleiding gevolgd. Tot de-
ze categorie behoren  (lagere)  administratieve ambtenaren
en employis.
De resterende 40% van het totaal heeft wel een beroeps-

opleiding genoten. Tabel 11.3.2 geeft een overzicht van de
verdeling van respondenten met een vak of beroepsopleiding
over drie categoriedn, t.w. laag, midden en hoog. Onder-
wijzers en leraren zijn door de wijze waarop de betref-
fende vraag (var.  17, vraag 19) werd geformuleerd bij de
codering in de middelste categorie "hoger beroepsen vak-
onderwijs" ondergebracht. Buiten de onderwijzers   en  lera-
ren omvat deze middelste categorie 48 respondenten. Dit
wil  zeggen  dat  14%  een  andere  hogere  beroepsof vakop-
leiding heeft genoten.

Van alle georganiseerden met een middelbare beroeps-
opleiding (hoger vak/beroepsonderwijs) werkt bijna twee-
derde deel  (60%)  bij  de overheid.  De private en semi-
overheidssector  nemen  elk 20% van  deze  georganiseerden
voor hun rekening. Het overwicht en de relatief zeer grote
aantrekkings- c.q.  zuigkracht  van  de  overheid komt  tot
uitdrukking in het relatief groot aantal georganiseerden
met  een  hogere vakof  beroepsopleiding  (universiteit of
vergelijkbaar niveau) binnen de publieke sector. Negenen-
vijftig  procent van  alle georganiseerde academici werkt
bij de overheid. Hoewel de absolute aantallen nogal klein
zijn voor vergaande conclusies kan niettemin worden gezegd
dat het survey een indicatie geeft van de betekenis van de
overheidssector ook voor de kwalitatieve arbeidsmarkt.

Een verticale percentering van de gegevens zoals in tabel
11.3.4 geeft nog meer inzicht in de verdeling van de res-
pondenten naar opleiding over de diverse sectoren. Van de
georganiseerden blnnen de overheidssector heeft 30% een
hogere vakof beroepsopleiding gevolgd. In de private sec-
tor geldt dit voor slechts 9% van de respondenten. Er wer-
ken relatief meer georganiseerden met een vak of beroeps-
opleiding (hetzij laag, midden of hoog) bij de overheid
dan in de particuliere sector.
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11.3.2 Inkomen

In het algemeen zijn werknemers niet zeer royaal met mede-
delingen over hun inkomen. We hebben de bij sommigen be-
staande bezwaren enigszins kunnen omzeilen, door niet te
vragen naar de exacte hoogte van het inkomen, maar door
het onderscheiden van een aantal inkomensklassen. De res-
pondenten konden op een afzonderlijke kaart aangeven in
welke inkomensklasse zij vielen indien hun loon op maand-
basis werd omgerekend. Het gaat om netto-inkomens, dus het
bedrag  dat men maandelijks "schoon"  mee  naar huis neemt.
Bijna de helft van de respondenten (48%) heeft een maand-
inkomen dat ligt tussen 201 en 400 gulden. Dit is zelfs
voor Surinaamse begrippen een laag bedrag. Bekijkt men dit
per bedrijfstak dan blijken werknemers  in de mijnbouw-
sector gemiddeld de hoogste inkomens te hebben.  Tot de
laagste inkomensklassen uit onze steekproef behoren veel
werknemers in de landbouwsector. Slechts 10% van alle
geonqueteerden had een maandinkomen hoger dan f 600.  De
absolute hoogte van het inkomen zegt overigens op zichzelf
erg weinig. De vraag is wat de werknemers met het inkomen
kunnen doen, en of zij, rekening houdend met de kosten van
levensonderhoud, ervan kunnen rondkomen.

De waardering van het eigen  inkomen  (var.  20)  is zeer
laag. Het overgrote deel van de respondenten (61%) vindt
het inkomen ronduit slecht. Vijfenzeventig procent kan er
eenvoudig niet van rondkomen (var. 21, vraag 23). Hoewel
er  tussen  de  verschillende  bedrijfstakken  opmerkelijke
verschillen bestaan,  is  het  algemene beeld er een van
- naar het oordeel van de werknemers - lage lonen die on-
toereikend zijn voor dekking van de kosten van levens-
onderhoud.

De vakbondsleden beoordeelden niet alleen hun eigen indi-
vidueel inkomen, maar gaven ook hun mening over lonen die
in het land betaald worden aan werknemers die hetzelfde of
gelijksoortig werk doen als de respondenten (var. 33) zelf.

Wat het oordeel over lonen in het algemeen betreft, neemt
de meerderheid van de respondenten een "gematigd" stand-
punt in. Zestig procent vindt de lonen die in het algemeen
betaald worden  "niet  goed  maar  ook niet slecht". Een kwart
van onze respondenten is van mening dat in het soort func-
ties of banen die zij hebben, de lonen in het algemeen
slecht zijn.
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Een groot deel van de respondenten uit alle sectoren is
kennelijk ontevreden over het eigen inkomen en de lonen
die binnen hun economische sector worden betaald.
De relatief lage lonen. en de ontevredenheid over het ei-
gen inkomen legt op de vakorganisaties een zware druk om
de eisen voor loonsverhogingen op te schroeven. Naast de
neiging van vakbondsleiders om elkaar te overtroeven kan
dit een van de oorzaken zijn van de bij C.A.0.-onder-
handelingen exhorbitant lijkende looneisen.
Tussen mannen en vrouwen bestaan er wat het inkomen

betreft opmerkelijke verschillen. Veel vrouwen verrichten
lager ongeschoold werk met name in de dienstensector en in
de bedrijven met routinematig werk (werkster,  inpakster
etc.). De lonen in deze sectoren zijn zeer laag. Achten-
twintig procent van de vrouwen heeft een inkomen van min-
der dan Sf 200 per maand tegenover 14% van de mannen.
Vrouwen zijn in de hogere inkomensklassen ondervertegen-
woordigd. Verdient 3% van de mannen meer dan Sf 800 p.m..
vrouwen komen in deze loonklasse bijna niet voor. Minder
dan idn procent van de vrouwen heeft zo'n inkomen.
Een overzicht van de inkomens naar economische sector
geeft tabel 12.3.8. De grootste aantallen werknemers met
de zeer lage inkomens vindt men in de sectoren landbouw,
industrie, handel en gemeenschappelijke sociale diensten.
Rond 40% van het aantal respondenten in de genoemde sec-
toren verdient minder dan Sf 200 per maand. Slechts 2% van
de werknemers in elk van de sectoren mijnbouw en finan-
cidle diensten valt in deze categorie. Het modale inkomen

ligt in bijna alle bedrijfstakken tussen de Sf 201 en Sf
400 per maand. Dit geldt zelfs voor de overheidssector en
de afzonderlijk beschouwde sector onderwijs.
Het  als  gemiddeld aangeduide  inkomen  (klasse 401 - 600
p.m.)  is het meest frequent in de mijnbouwsector (42%).
Bij de overheid, het onderwijs en in de vervoerssector
valt een kleine 30% van de werknemers uit de betreffende
sectoren in deze inkomensklasse.

11.3.3 Aard van het werk en niveau van de functie

Een globale classificatie van de vakbondsleden naar beroep
en  functieniveau  is  in dit onderzoek gebaseerd op twee
criteria nl.  de aard van het werk en het leidinggevend
niveau. Het eerste onderscheid levert een indeling op naar
twee categorie6n t.w.:  (overwegend) handarbeid en (over-
wegend) hoofdarbeid.
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De  toedeling  van  de  respondenten  aan  de  verschillende
categoriedn is mede gebaseerd op de antwoorden op de vraag
(var. 38): "Wat voor soort werk doet u (d.w.z.  in uw
hoofdberoep/baan)?"  De  antwoorden  op deze  (open)  vraag
zijn uitvoerig geregistreerd waardoor binnen de indeling
van de respondenten naar hoofden handarbeiders een onder-
verdeling naar niveau kon worden gemaakt.
Vakbondsleden die tot de categorie handarbeiders behoren
kunnen afhankelijk van de mate van scholing voor de taken
en functies die zij uitoefenen worden geclassificeerd naar
ongeschoold, geoefend en geschoold (var. 40).
Ruim 66nvijfde deel van de handarbeiders verricht onge-
schoold werk. Een derde deel van de handarbeiders is ge-
schoold terwijl 44% werk verricht waarvoor enige oefening
is  vereist.  De hoofdarbeiders zijn,  analoog aan de bij
handarbeiders  gevolgde werkwijze, gegroepeerd  naar  het
niveau van de functie in drie categorieidn t.w. laag, mid-
delbaar en hoger employ6 of ambtenaar.
Leraren en onderwijzers die ruim een kwart uitmaken van
het totaal aantal "witte boorden" zijn afzonderlijk op-
genomen.
Uit tabel 11.3.10 blijkt dat bijna de helft (45%) van het
witte-boorden-ledenbestand van de vakorganisaties behoort
tot de groep lager administratief  employis/ambtenaren
d.w.z. werknemers die eenvoudig administratief werk ver-
richten en een opleiding hebben op Ulo- of Muloniveau. Op
basis  van de antwoorden  op de vraag:  "Wat voor soort  werk
doet u?" (vraag 49, variabele 38) zijn de functies van de
respondenten gerangschikt naar de mate waarin van

"leidinggeven" sprake    is.    Er is uitvoerig geinformeerd
naar functie, inhoud van het werk en rang. Zodoende konden
de respondenten qua functie worden geordend in een aantal
categorieHn die tot drie werden samengevoegd: laag, midden
en hoog. Een categorie "zelfstandig" (dat is noch leiding-
gevend, noch ondergeschikt) en een gering aantal niet of
moeilijk  te  rubriceren  gevallen  werden bij een rest-

categorie ingedeeld. De  meeste  respondenten  verrichten
blijkens tabel 11.3.11 uitvoerend ondergeschikt  werk.
Twaalf  procent  van  de  respondenten  heeft  een  leiding-

gevende functie.

11.3.4 Economische sector

De economische sector waarin de vakbondsleden werken en de
omvang van de bedrijven waarin zij emplooi hebben gevon-
den, bepalen de specifieke regels die gelden voor de werk-
situatie.
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Voor de indeling naar bedrijfstak is gebruik gemaakt van
de International Standard Industrial Classification of all
Economic Activities (Isic). Het Planbureau  in  Suriname

hanteert een enigszins vereenvoudigde indeling, waarin een
aantal  z.g.  major  groups  uit  de  Isic-indeling  worden
samengevoegd. Wij hanteren de Isic-indeling o.m. om ver-
gelijkbaarheid van de resultaten naar bedrijfstak te ver-
gemakkelijken. Leden van de ondernemingsbonden worden door
ons ingedeeld bij die bedrijfstak waarbij het betreffende
bedrijf qua economische activiteit kan worden onder-
gebracht. Leraren en onderwijzers (ook die bij het bij-
zonder  onderwijs)  vormen  samen  een  afzonderlijke  cate-
gorie.  De bijzondere positie van het onderwijzend per-
soneel en de bijzondere rol die de onderwijsvakbonden ver-
vullen in  het  krachtenveld  van  de  arbeidsverhoudingen
rechtvaardigt in dit onderzoek een aparte categorisering
buiten de Isic-indeling.
De variabele economische sector (var. 28, vraag 31) telt
nu,  uitgaande van de Isic-indeling en de genoemde aan-
vulling,  in totaal 11 categoriedn. Wij zien nu in tabel
11.3.12 dat maar liefst een kwart (26%) van de respon-
denten bij de overheid werkt.
Rekent men ook de onderwijzers en leraren tot de ambte-
naren dan kan worden geconcludeerd dat 38% van het leden-
bestand van de vakorganisaties in dienst is bij de over-
heid.  Dit  is een weerspiegeling van het relatief groot
aantal  ambtenaren onder de vakbondsleden.  Op de  tweede
plaats komen de eveneens goed georganiseerde mijnwerkers
met 16% van de respondenten. De laagste bijdrage aan onze
steekproef levert de bouwsector met slechts 1% van de
respondenten.

Bedrijfsgrootte (var. 47) wordt geindiceerd door het aan-
tal werknemers per bedrijf. Gezien het groot aantal be-
drijven met een gering aantal werknemers en parallel hier-
aan het groot aantal kleine bonden, is gekozen voor een
indeling in vier categoriein: klein bedrijf, middelgroot,
groot bedrijf en zeer groot bedrijf. Tabel 11.3.13 geeft
een  overzicht  van de  aantallen  respondenten  per  onder-
scheiden categorie.  lets meer dan de helft van de res-
pondenten is afkomstig uit de zeer grote bedrijven. In een
klein bedrijf of in een groot bedrijf werkt 20% van de
respondenten. De meeste vakbondsleden werken echter in de
grote en zeer grote bedrijven (71%).
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11.3.5 Bedrijfsancionniteit en mobiliteit

Een  tweetal variabelen geeft  informatie over de  invol-
vering van de werknemers  in het arbeidsbestel.  In deze
variabelen komt ook duidelijk een zekere tijdsdimensie tot
uitdrukking. Tot deze variabelen die mede een aanwijzing
vormen voor de levensfase van de respondenten behoren de
bedrijfsanci6nniteit en de mobiliteit.
De bedrijfsanciInniteit  (duur van het dienstverband)  is
vastgsteld aan de hand van het aantal jaren dat men bij
eenzelfde werkgever in dienst is.
De georganiseerden - zo blijkt uit tabel 11.3.14 - vormen
een stabiel arbeidsbestand. lets minder dan de helft (42%)
is al tien jaar of langer niet van werkgever veranderd.
Het  grootste  deel  van  de  respondenten  is  betrekkelijk
honkvast.  Tweederde  (67%)  van de respondenten werkte op
het moment van ons survey al 5 jaar of langer bij een
zelfde werkgever. Het beeld kan enigszins geflatteerd zijn
door het groot aantal ambtenaren, waarvan bekend is dat de
mobiliteit zeer gering is en de kans om ontslagen te wor-
den klein.
Bij de analyse van de mobiliteit wordt uitgegaan van twee
aspecten van de beweging van de geonqueteerden tussen ver-
schillende sociale posities nl. de horizontale mobiliteit
d.w.z. de overstap tussen posities van gelijk niveau en de
verticale mobiliteit:  de bewegingen van de respondenten
tussen beroepscategorieIn van verschillend niveau.
Voor  de  vaststelling  van  de  horizontale mobiliteit  is
gekeken naar het aantal banen dat door de respondent tot
nog toe is vervuld. Op basis van deze telling is een een-
voudige "index voor de horizontale mobiliteit" opgesteld.
Door de formulering van de betreffende vraag ("In welke
andere bedrijven/instellingen heeft u gewerkt voordat u in
dit (=huidig) bedrijf kwam werken?", vraag 46-48, var. 43)
is aan degenen die Keen andere werkgever noemden de score
0 toegekend.  Bijna de helft  (48%) van de geanqueteerden
had tot nog toe geen andere werkgever gehad. Voor hen was
het dus of de eerste baan of ze waren sinds de aanstelling
in de huidige functie niet van werkkring veranderd.
Slechts dan respondent noemde 9 werkgevers en 4 geinque-
teerden hadden meer dan 10 werkgevers in hun loopbaan mee-
gemaakt. Deze twee categoriean werden samengetrokken tot 9

of meer en kregen dientengevolge de score 5 op de index h-
orizontale mobiliteit.
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Een deel van de ge6nqueteerden (48%) is nog nooit van baan
veranderd. Het beeld dat zich opdringt is er een van be-
trekkelijk grote "trouw"   aan de eenmaal gekozen werkgever,
ook als men deze scores legt naast de gegevens over de
duur van het dienstverband (var. 42, tabel 12.3.14). Daar-
uit blijkt immers dat 42% van de respondenten langer dan
10 jaar in dienst is van zijn werkgever (var. 59, vraag
68).
De verticale mobiliteit is langs twee sporen vastgesteld.
De respondenten is gevraagd aan te geven of (naar eigen
oordeel) de huidige functie vergeleken bij de laatst uit-
geoefende zeer grote vooruitgang of juist een zeer grote
achteruitgang in aanzien impliceerde. Hier is dus sprake
van een subjectieve waardering van de verticale mobili-
teit. Daarnaast is gepoogd op een meer objectieve wijze de
verticale mobiliteit in het vizier te krijgen. Allereerst
is de respondenten gevraagd of zij in hun bedrijf of in-
stelling altijd dezelfde  (dus huidige)  rang of functie
hebben gehad (var.  45,  vraag 50).  Indien dit niet het
geval was,  is aan die respondenten gevraagd aan te geven
welke functies/rangen Zij achtereenvolgens binnen de

tegenwoordige werkkring hebben doorlopen. Aan de hand van
deze opgave kon nu worden vastgesteld of men in rang is
gedaald, gelijk gebleven of gestegen.
Uit  de  cijfers  voor  de  horizontale mobiliteit (tabel

11.3.4) kan worden geconcludeerd dat de respondenten niet
erg mobiel zijn. De stijgingskansen schijnen daarentegen
vrij  groot.  Niet  minder  dan  40% van de  geanqueteerden
heeft  binnen  zijn  werkkring  promotie  gemaakt.  Ook het
subjectieve gevoel vooruitgang te hebben geboekt is bij
70% van de respondenten op wie de vraag betrekking heeft
aanwezig (tabel 11.3.17).

11.4 Maatschappelijke achtergrond

11.4.1 Kerkelijke gezindte

Etnische afkomst en kerkgenootschap hangen sterk met el-
kaar samen in de multi-etnische Surinaamse samenleving.
Het land telt haast evenveel religieuze denominaties als
etnische groepen. De Creolen zijn overwegend belijders van
een  van  de  christelijke  godsdiensten.  De  protestantse
Evangelische  Broedergemeente  (hernhutters)  en  de  rooms-
katholieke  kerk  zijn  binnen  de  categorte  christelijke
godsdiensten dominant.  Surinamers van aziatische afkomst

zijn  (de chinese bevolkingsgroep uitgezonderd)  doorgaans
hindoe of moslim.  Er zijn echter ook Javanen en Hin-
dostanen die rooms-katholiek zijn of hernhutter.
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Belijders van verschillende godsdiensten hebben een ver-
schillende "kijk op de wereld", een verschillend "ethos",
wellicht bepalend voor bijvoorbeeld hun stellingname bij
(arbeids)conflicten en de keuze van de middelen voor het
oplossen van deze conflicten.
Bijna  66nderde  deel  van  de  georganiseerden  is  rooms-
katholiek. De protestants georidnteerde leden vormen samen
36% van het ledenbestand (tabel 11.4.1). Hiervan is verre-
weg het grootste deel lid van de Evangelische Broeder-
gemeente. Veertien procent van het totaal aantal vakbonds-
leden (dat zijn meest Javanen en Hindostanen) is moslim.

11.4.2 Politieke voorkeur

In deze paragraaf komen de individuele politieke voorkeur

van  de  vakbondsleden  aan  de orde.  Vaststelling van de
politieke voorkeur gebeurt door middel van drie zeer nauw
met elkaar samenhangende vragen:
-   tot welke politieke partij voelt de respondent zich

het meest aangetrokken (var. 66, vraag 76)?
-   op  welke  politieke  partij  heeft  respondent  bij  de

laatstgehouden algemene verkiezingen (i.C. de  in
december 1973 gehouden verkiezingen) gestemd?

-   is respondent formeel lid van een politieke partij en
zo ja, welke?

Surinaamse politieke partijen kan men heel moeilijk een
bepaald ideologisch stempel opdrukken. De meeste partijen
recruteren hun aanhang op basis van het charisma en de
etnische afkomst van de politieke leider.
Een  ideologische basis ontbreekt er veelal waardoor een
voor de hand liggende posing tot groepering van de par-
tijen naar een "links-rechts" of "progressief-conserva-
tief" continuum een hachelijke onderneming is. We hebben
de partijen geordend op basis van hun opstelling m.b.t. de
politieke onafhankelijkheid    van    het land. Suriname    werd,
zoals  bekend,  in november 1975 onafhankelijk.  De jaren
daarvoor was de onafhankelijkheid onderwerp van zeer emo-
tionele discussies binnen en tussen de verschillende poli-
tieke partijen. Deze discussies leidden tot (nog grotere)
verwijdering tussen de  twee grote etnisch georilinteerde
politieke partijen  (de Nationale Partij  Suriname en de
Verenigde Hervormingspartij), die daarvoor jarenlang samen
het politieke krachtenveld hadden gedomineerd.
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Het debat over de onafhankelijkheid had aan de andere kant
een grote mate van toenadering tot gevolg tussen de N.P.S.
en de Partij Nationalistische Republiek, tot dan elkaars
grootste concurrenten om de stemmen van het Creoolse deel
van de bevolking.  De P.N.R.  vanaf de oprichting al als
enige partij voorstander van directe onafhankelijkheid en
de N.P.S. na lange aarzeling en besluiteloosheid fors in
die richting gedvolueerd, besloten gezamenlijk als Natio-
nale Partij Kombinatie de algemene verkiezingen van 1973
in te gaan. Bij deze samenwerking sloot zich ook de Pro-
gressieve Surinaamse Volkspartij aan.
Alle politieke groeperingen van enige betekenis maakten in

deze beslissende periode min of meer expliciet hun stand-
punt bekend m.b.t. de onafhankelijkheidskwestie. Voor en-
kele partijen (en met name de N.P.S.) geldt dat na een
aanvankelijk ambivalente opstelling het definitieve stand-
punt pas na de verkiezingen in alle duidelijkheid zou wor-
den gepresenteerd.
Uit  regeringsverklaringen  (regeringsverklaring 1973-1977,
februari 1974), partijmededelingen, redevoeringen van po-
litieke leiders en krante-interviews, zijn de standpunten
(sommige vaag en ambivalent) van de diverse partijen over
de "onafhankelijkheid nu" te reconstrueren.
In tabel 11.4.2 zijn de belangrijkste politieke partijen
gegroepeerd op basis van de mate waarin zij zich pro de
staatkundige onafhankelijkheid van Suriname hebben opge-
steld en/of uitgesproken. Uit de aangegeven volgorde kan
dus worden afgelezen dat de P.N.R.  uitgesproken voor de
politieke  onafhankelijkheid is (geweest) en de  S.R.I.
blijkens uitlatingen en acties van zijn leiders het minst.

Het overgrote deel (69%) van de respondenten dat in 1973
naar de stembus is geweest, heeft gestemd op de Nationale
Partij Kombinatie. Slechts 9% van de geanqueteerden bracht
een stem uit op de V.H.P. (landelijk verwierf deze partij
ruim 39 procent van het totaal aantal stemmen)  (uitslag
1973:17).
De dominante positie van de N.P.S. onder de vakbondsleden
blijkt uit de uitgesproken voorkeur voor deze partij (79%)
en de relatief grote aanhang binnen de vakbeweging.
Opvallend is overigens het zeer groot aantal niet-leden.
Maar liefst 73% van de geInqueteerden was geen (formeel)
lid van een politieke partij. Onder vakbondsleden zijn er

kennelijk veel partijsympathisanten maar relatief weinig
echte leden. Met bijna 20% van de respondenten als lid
"scoort" de N.P.S. nog het hoogst op verre afstand gevolgd
door de P.N.R. (5%).
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11.4.3 Vakbondsinvolvering

De variabelen die te maken hebben met vakbondssituaties
geven een inventarisatie van de motieven/redenen van de
werknemers  om lid te worden van een vakbond (var.  57,
vraag 66), de gewenste combinatie bij een eventuele nau-
were  samenwerking (of fusie)  tussen de bestaande over-
koepelende vakcentrales (var. 96, vraag 99) alsook de
redenen voor de aangegeven voorkeur (var. 97, vraag 99a).
De respondenten is de volgende vraag voorgelegd: "Waarom
bent u lid geworden van de  . . .  (naam bond)  bond". Op basis
van de eerste 50 antwoorden op deze open vraag konden een
zestal antwoordcategorieon worden gevormd. De frequenties
van deze antwoorden voor alle respondenten onderscheiden
naar sexe is weergegeven in tabel 11.4.3.
Zowel mannen als vrouwen noemen belangenbehartiging het
vaakst als reden voor het lidmaatschap van de bond. Opval-
lend is het relatief gering aantal dat "materieel voor-
deel" als motief opgeeft. "Belangenbehartiging" en

"bescherming" samen worden door de respondenten het meest
frequent  als  redenen  voor  aansluiting  bij  een  vakbond
genoemd.
Tussen de leden van bonden die aangesloten zijn bij ver-
schillende overkoepelende centrales,  zijn er  in de fre-
quenties  van  de  diverse  motieven  geen  opvallende  ver-
schillen. Het motief "solidariteit" wordt door een groter
aantal werknemers dat hoofdarbeid verricht genoemd,
"materieel voordeel" relatief vaker door werknemers die
overwegend handarbeid  verrichten.  De  verschillen  tussen
beide categoriedn werknemers zijn overigens gering.

De grote verdeeldheid van de Surinaamse vakbeweging en de
grote verscheidenheid van vakcentrales en bonden zijn per-
manent onderwerp van discussie onder vakbondsleden en bin-
nen vakbondsbesturen.
Een centraal thema in deze discussie vormt de wens te ko-
men tot grotere machtsvorming door bundeling van krachten.
Tegen deze achtergrond is de leden gevraagd een voorkeur
kenbaar te maken voor combinaties van vakcentrales bij een
eventuele fusie (var.  96). Tabel 11.4.6 geeft een over-
zicht van de aangegeven voorkeuren met betrekking tot een
aantal reiel geachte mogelijkheden.
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Opvallend is dat een zeer groot aantal (68%) van de geon-
queteerde leden de voorkeur uitspreekt voor het samengaan
van alle vier vakcentrales. Vakbondsleiders die in de toe-
komst  een  hechtere  samenwerking  tussen  de  vakcentrales
zouden willen realiseren, kunnen rekenen op de instemming
van het overgrote deel van de leden. Een groot aantal
georganiseerden meent dat binnen de Surinaamse vakbeweging
een grotere organisatorische eenheid gewenst is.
Er zijn weinig voorstanders voor 66n van de andere com-
binaties.
We besteden tenslotte aandacht aan de bondsanci6nniteit,
dat is het aantal jaren dat men lid is van zijn vakorgani-
satie. De bondsanci6nniteit wordt vastgesteld aan de hand
van de opgave van het jaar (de periode) waarin men lid is
geworden van de vakorganisatie (var. 59, vraag 68). We on-
derscheiden 6 perioden. Uit tabel 11.4.7 blijkt dat het
ledenbestand van de vakorganisatie in termen van bonds-
anci6nniteit betrekkelijk "jong" is. Bijna de helft van
het ledenbestand is na 1969 (het jaar van de grote sta-
kingen) georganiseerd. Bijna 30% van de geonqueteerde le-
den blijkt in de periode 1969 - 1971 zijn intrede te heb-
ben gedaan in de formele vakbondswereld.

11.5 Samenvatting

We hebben in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van een
aantal persoonskenmerken, arbeidsmarktgegevens en achter-
grondvariabelen van de vakbondsleden op het moment van het
onderzoek. Daarmee hebben wij geprobeerd de leden van de
vakorganisaties in Suriname globaal in kaart te brengen.
Het beeld van de vakbondsleden dat zich nu aan ons op-
dringt laat zich als volgt samenvatten:
A.  Persoonskenmerken:

-  het ledenbestand van de vakorganisaties is betrek-
kelijk jong; tweederde van de leden is jonger dan
veertig, de helft van het totale ledenbestand is
jonger dan 35 jaar;

-  vrouwen vormen bijna 30% van de leden; in de lei-
ding  van  de  bonden  en  de  besturen  van de vak-
centrales zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd;

- Surinaamse vakbondsleden hebben  in  meerderheid
sterke gezinsbindingen;  73% is gehuwd of woont in
concubinaat; din vijfde deel is ongehuwd; het gezin
telt gemiddeld 3&4 thuiswonende kinderen;
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-  binnen de vakbeweging is het getalsmatig overwicht
van de Creoolse bevolkinssgroep evident; bijna 60%
van de leden is uit deze bevolkingsgroep afkomstig;
Hindostanen en Javanen zijn in de minderheid maar
hun  aantal  groeit  snel;  etnische  tegenstellingen
zijn  overigens  binnen  de  vakbeweging  (in  tegen-
stelling tot de politiek) niet aanwezig.

B.  Arbeidsmarktgegevens
- de vakbondsleden hebben voor de helft (53%) een

formele schoolopleiding op Ulo/Mulo-niveau;
-  tweevijfde  (40%)  heeft  ook een  vak- of  beroeps-

opleiding genoten
-  van degenen met een vak- of beroepsopleiding werkt

het grootste deel (60%) bij de overheid;
-  de vakbondsleden vinden hun  inkomen  (te)  laag en

zijn daarover erg ontevreden; de helft van de res-
pondenten verdient tussen de Sf 200 en Sf 400 per
maand;

-  in de bauxietsector verdient men gemiddeld  de
hoogste lonen;

-  de  helft  van  de  georganiseerden  verricht  hoofd-
arbeid;

-  van de hoofdarbeiders is 25% leraar of onderwijzer;
bijna de helft heeft een baan als lager administra-
tief employ6;

-  ongeveer de helft van de handarbeiders verricht ge-
oefende arbeid; dinvijfde deel (22%) verricht onge-
schoold werk;

-  40% van de vakbondsleden werkt bij  de overheid;
(bauxiet)mijnwerkers  hebben  een hoge organisatie-
graad;

-  ruim de helft (52%) van alle vakbondsleden werkt in
de grote tot zeer grote bedrijven (meer dan 200
werknemers);

-  de vakbondsleden zijn weinig mobiel; het verloop in
de bedrijven is gering; daar staat tegenover dat de
stijgingskansen binnen de eigen werkkring als redel
worden ervaren.

C.  Maatschappelijke achtergrond
-  bijna 90% van de leden zest tot een kerkgenootschap

te behoren; de Katholieke kerk en de Evangelische
Broedergemeente (elk goed voor ongeveer 30%) hebben
de grootste aanhang; religie speelt binnen de vak-
beweging geen rol van betekenis als criterium voor
organisatie;
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-  Surinaamse vakbondsleden waren in meerderheid voor-
standers van de politieke onafhankelijkheid van het
land;

-  de meerderheid  van de  afzonderlijke  vakbonden  is
nog vrij recent opgericht; de helft van het leden-
bestand is georganiseerd na 1969;

-  de belangrijkste motieven voor de werknemers om lid
te worden van een vakbond zijn belangenbehartiging
en  bescherming;  opvallend  is  dat  een minderheid
(7%)  van  de mannelijke  leden materieel  voordeel
noemt als motief (handarbeiders vaker dan hoofd-
arbeiders);

-  de overgrote meerderheid van de leden (73%) heeft
voorkeur voor een nauwere  samenwerking tussen de
vier overkoepelende vakcentrales.
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12.  DE \'AKBONASLEDEN EX DE \'..\KBONDSORIEN 1'.\ 1 IES

In dit hoofdstuk presenteren we enkele resultaten van het
vragenlijstonderzoek. Voor elk van de drie onderscheiden
vakbondsorilintaties beschrijven we de uitkomsten in drie
stappen:
1. Toetsing van de hypothesen zoals die geformuleerd zijn

in paragraaf 10.5.
2. Het opsporen en beschrijven van tamelijk homogene groe-

pen met behulp van contrastgroepenanalyse.
3. Het beschrijven van de overeenkomsten en verschillen

tussen de eindgroepen van de contrastgroepenanalyse;

In hoofdstuk 10 hebben we een aantal hypothesen geformu-
leerd over de relatie tussen enerzijds de kenmerken van de
leden en anderzijds de oriontaties van de vakbeweging. De-
ze hypothesen zijn in feite afzonderlijke uitspraken over
de relatie tussen een onafhankelijke variabele en een spe-
cifieke  vakbondsoriontatie  (b.v.  politiek georionteerd).
De vakbondsori6ntaties zijn door middel van drie schalen

geoperationaliseerd (paragraaf 10.7). We zullen nu nagaan
of de subgroepen op de ori*ntaties scoren zoals verwacht.

Ter toetsing van onze hypothesen zullen wij telkens de ge-
middelde score op de afhankelijke variabele van de ene
klasse van een onafhankelijke variabele vergelijken met de
gemiddelde  score  op  de  afhankelijke  variabele  van  de
"resterende" klasse van dezelfde onafhankelijke variabele.
Een  relatief hoge gemiddelde score  (op de afhankelijke
variabele) van de klasse waarop onze hypothese betrekking
heeft, wijst in de richting van bevestiging van onze hypo-
these. We willen dus vaststellen of de voorkeur van de
subgroepen overeenkomt met onze verwachtingen.

De  contrastgroepenanalyse  (zie Bijlage H)  willen we  in
meer beschrijvende zin gebruiken. Deze techniek stelt ons
in staat combinaties van relatief belangrijke factoren te
achterhalen op basis waarvan een meer gedetailleerde be-
schrijving kan worden gegeven voor een aantal homogene
groepen van respondenten.  De analyse van de eindgroepen
tenslotte biedt de mogelijkheid deze groepen op de cri-
teria van splitsing nauwkeuriger te vergelijken.
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12.1  De politieke ori6ntatie

12.1.1 Toetsing van de hypothesen

Onze algemene hypothese is dat vakbondsleden met relatief
ongunstige sociaal-economische kenmerken de politiek ge-
ori6nteerde vakbeweging relatief meer zullen benadrukken.
Op basis van deze hoofdhypothese zijn een aantal afzonder-
lijke enkelvoudige hypothesen geformuleerd. De vraag is nu
in hoeverre de in de hypothesen genoemde klassen van ken-
merken van de vakbondsleden samengaan met een relatief
grotere  voorkeur  voor de  politiek geori6nteerde  vakbe-
weging. Tabel 12.1.1 geeft hierover uitsluitsel. Uit deze
tabel blijkt dat een aantal van de door ons ingebrachte
klassen van kenmerken positief is gerelateerd aan de poli-
tieke orilintatie van de vakbeweging. Dit geldt voor vak-
bondsleden die:
-  hindostaan zijn
-  in een zeer groot bedrijf werken
-  in de particuliere sector emplooi hebben gevonden
-  gekenmerkt zijn door een relatief lage religieuze par-

ticipatie
Daarnaast zijn  twee houdingsvariabelen van betekenis te
weten:
-  een zeer negatieve opvatting ten aanzien van het optre-

den van de vakbondsleiders en een zeer militante hou-
ding ten aanzien van het optreden van de vakbeweging

Onze bevinding over de relatie tussen etnische groep en
politieke ori6ntatie van de vakbond vormt een bevestiging

van onze hypothese maar wijkt af van de indicaties die wij
hierover  in de literatuur hebben gevonden  (Sheppard en
Masters 1959; zie ook paragraaf 10.4). Minderheidsgroepen
in de bond zouden meer de economische oriontatie van de
vakbond accentueren. Het door ons gevonden resultaat

sterkt ons echter in de overtuiging dat in ontwikkelings-
landen minderheidsgroepen meer vertrouwen zullen hebben in
een politiek georidnteerde vakbeweging.
Werknemers in de zeer grote bedrijven zullen ook lid zijn
van een voor Surinaamse verhoudingen betrekkelijk grote
bond.  In zo'n bond is de afstand tussen leiding en leden
relatief groot. Het individuele vakbondslid heeft weinig
zicht op - en daarom ook weinig vertrouwen in - hetgeen de
leiding doet of kan bereiken in rechtstreekse onderhande-
lingen met de werkgever. Zij zullen meer vertrouwen hebben
in algemene wettelijke regulering door de overheid.



Tabel 12.1.1 Politieke orintatie

Variabele                                 Nt   MI Variabele N2 M2    t

I leeftijd-jong (1,2,3)* 290 3.32 I leeftijd - oud (4 t/m 11) 527 3.33 -0.14

2 etnische groep-Hind. (2) 138 3.55 2 etnische groep (1,3) 679 3.28 3.05....

3 opleiding - laag (0,1,2) 353 3.30 3 opleiding (3 t/m 6) 464 3.35 -0.74

4 inkomen - laag ( 1,2,3) 536 ].26 4 inkomen (4 t/m 7) 281 3.45  -2.72

5 aard van het werk - handarbeid (1) 307 3.28 5 aard van het werk (2,3) 510 3.35 -1.02

6 niveau van de functie - laag (4,5,7) 612 3.34 6 niveau van de functie (1,2,3,6) 205 3.28 0.78

7 bedrijfsancidnnireit - laag (1,2) 144 3.15 7 bedrijfsancionniteit (3,4,5) 673 3.32 -2.41

8 bedrijfsgrootte - zeer groot (4) 390 3.38 8 bedrijfsgrootte (1,2,3) 427 3.28 1  9

9 arbeidssector - particulier (3) 380 3.43 9 arbeidssector (1,2,4) 437 3.24 2.86====

10 economische sector - (2,3,8) 233 3.34 10 economische sector (1,4,5,6,7,0) 584 3.32 0.27

11 mobiliteit - hoog (3,4,5,6)          39 3.48 11 mobiliteit (0,1,2) 778 3.32 1.02 +.'0
12 ervaring werkloosheid - vaak (1)       62 3.13 12 ervaring werkloosheid (2,3) 755 3.34 -1.67 W

13 bondsancidnniteit - laag (5,6) 406 3.29 13 bondsancidnniteit (1,2,3,4) 411 3.36 -1.05

14 tevredenheid werk - laag (0,1,2) 198 3.37 14 tevredenheid werk (3,4) 619 3.31 0.77

15 waardering inkomen - laag (0) 435 3.31 15"'waardering inkomen (1,2,3) 382 3.35 -0.60

16 relig. participatie - laag (0,1,2) 442 3.40 16 relig. participatie (3,4,5,6) 375 3.24 2.40
....

17 vakbondsparticipatie - laag (0) 384 ].35 17 vakbondsparticipatie (1,2,3) 433 3.31 0.60

18 verenig. participatie - laag (0) 671 3.32 18 verenig. participatie (1,2,3,4) 146 3.36 -0.46

19 politieke participatie - hoog (3,4,5; 183 3.29 19 politieke participatie (0,1,2) 634 3.34 -0.63

20 optr. t.a.v. vakbondsleiders. 100 3.81 20 optr. t.a.v. vakbondsleiders (2.3.4.5) 717 3.26 5= 2
zeer negatief (1)

21 houding t.a.v. optreden vakbeweging 346 3.49 21 houding t.a.v. optreden vakbeweging (1,2,3)' 471 3.21 4.20....
zeer negatief (4,5)

22 vakcentrale - C-47 (3) 315 3.22 22 vakcentrale (1,2,4) 502  3.39  -2.49

* Deze cijfers verwijzen naar de klassen van de betreffende variabelen.
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We hebben al eerder - Deel I - gewezen op de vaak over-
spannen verwachtingen van veel werknemers ten aanzien van
lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De werknemers voelen
zich permanent te kort gedaan. Dit verklaart tevens waarom
werknemers met een negatieve opvatting t.a.v.  vakbonds-
leiders  sterker de  politiek geori*nteerde vakbond bena-
drukken.  Daarbij komt dat men in de particuliere sector
zich graag spiegelt aan de arbeidsvoorwaarden die gelden
voor  overheidspersoneel.  Vakbondsleiders  worden  niet  in
staat geacht op korte termijn ook die voorwaarden binnen
het bereik te brengen van de werknemers in de particuliere
sector. Ook hierom lijkt een benadrukking van de politieke
ori6ntatie van de vakbond voor de hand te liggen.
Indien we tweezijdig getoetst zouden hebben, zouden we een

aantal significante uitkomsten verkregen hebben die juist
tegengesteld zijn aan onze hypothesen. Een relatief lage
score op de politiek georiBnteerde vakbond hebben leden
met een laag inkomen, met een lage bedrijfsancilinniteit,
die vaak werkloos zijn geweest en die behoren tot een bond
aangesloten bij de overkoepelende Centrale C-47.

12.1.2 Het resultaat van de contrastgroepenanalyse

De uitvoering van de contrastgroepenanalyse met politieke
oridntatie als afhankelijke variabele heeft 7 eindgroepen
opgeleverd.  Deze 7 eindgroepen kunnen worden beschreven
door middel van de volgende onafhankelijke variabelen:
1.  opvatting ten aanzien van vakbondsleiders
2.  militante houding ten aanzien van het optreden van de

vakbeweging
3.  burgerlijke staat
4.  centrale van vakorganisaties

In totaal is 12.1% van de kwadratensom verklaard, waaraan
de eerste splitsing op de variabele "Opvatting t.a.v. lei-
ders", 5.0% heeft bijgedragen. Bij deze opsplitsing is
overigens gekozen voor een andere dan de maximaal contras-
terende  (zie bijlage H).  De oorspronkelijke opsplitsing
gaf een dichotomie te zien binnen de onafhankelijke vari-
abele "Opvatting leiders" tussen enerzijds de categoriein
(1, 2) en anderzijds de categorieon (3, 4, 5) van de be-
treffende variabele.
Een korte inspectie van de opsplitsing van deze onafhanke-
lijke variabele bij de twee andere (nog te bespreken) af-
hankelijke variabelen leerde dat in die gevallen de dicho-
tomie werd gelegd tussen aan de ene kant de categorieon
(1, 2, 3) en aan de andere kant de categorieon (4, 5).
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Ter wille van een optimale vergelijkingsmogelijkheid is
daarom ook  in  de  analyse op de afhankelijke variabele
politieke ori6ntatie gekozen voor een zelfde tweedeling.
De onderzoeksgroep wordt dus opgedeeld in personen met een
zeer negatieve/negatieve opvatting t.a.v. vakbondsleiders
en personen gekenmerkt door een positieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders  (categorie  (4,  5).  De maximaal contras-
terende dichotomie verklaarde 5.4% van de kwadratensom. De
gekozen opsplitsing verklaart 5.0%; dit is slechts weinig
minder. Aan vergelijkbaarheid van de analyses en aan zin-
volheid van de opdeling is dus de voorkeur gegeven boven
het  percentage verklaarde kwadratensom,  indien het ver-
schil, wat dit laatste betreft klein is.
De gemiddelde score van deze groepen op de variabele poli-
tieke ori6ntatie bedraagt respectievelijk 3.52 en 3.09.
Binnen groep 2  (zie het boomdiagram)  is er een tweede
dichotomie.  Eindgroep 4 wordt gekenmerkt door een zeer
hoge (de hoogste van de gehele analyse) gemiddelde score
van 3.81. Deze groep omvat de vakbondsleden met een "zeer
negatieve houding" ten aanzien van vakbondsleiders.    We
kunnen, gezien de hoge gemiddelde score van deze groep op
de politieke oridntatieschaal, concluderen dat deze vak-
bondsleden een politiek geori6nteerde vakbeweging relatief

"
hoog waarderen. Werknemers met een negatieve houding te-
genover de leiders" ( subgroep 5) waarderen een politiek
georidnteerde vakbeweging relatief minder.
In  de analyseprocedure werd groep 3 aanvankelijk opge-
splitst  naar twee subgroepen op basis van de variabele
leeftijd. We hebben echter gekozen voor voortzetting met
de onafhankelijke variabele "militante houding ten aanzien
van   optreden   van de vakbeweging". Deze houdingsvariabele
achten wij zinvoller dan leeftijd. Het verschil in bij-
drage ter verklaring van de kwadratensom tussen de maxi-
maal contrasterende voortzetting en de door ons geprefe-
reerde  bedraagt  slechts  0.1%  (respectievelijk  1.7%  en
1.6%).
De groep vakbondsleden gekenmerkt door een "negatieve op-
vatting ten aanzien   van de vakbondsleiders" ( subgroep   5)
laat zich in de volgende analysestap dichotomiseren op de
onafhankelijke variabele "militante houding ten aanzien
van het optreden van de vakbeweging". Er ontstaan daardoor
twee dichotome subgroepen (8 en 9) die wij de militanten
en de niet-militanten noemen. De gemiddelde score van bei-
de groepen op de afhankelijke variabele politieke orion-
tatie is relatief hoog.
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Tabel 12.1.2 Politieke oriintatie

Variabele/Categorie Aantal Gem. Eindgroep
813 3.33

1.       Zeer negatieve en
negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 440 3.52

1.1 Zeer negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 100 3.81     4

1.2 Negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 340 3.44

1.2.1    Wel militant 150 3.61     8
1.2.2 Niet militant 190 3.31
1.2.2.1  Wel gezinsbinding

(gehuwd en concubinaat) 122 3.47    12
1.2.2.2  Geen gezinsbinding

(ongehuwd en gescheiden) 68 3.02    13

2.       Positieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders 373 3.09

2.1 Wel militante houding 161 3.30     6
2.2 Niet-militante houding 212 2.95
2.2.1 Vakcentrale PWO en AVVS 111 3.19    10
2.2.2    Vakcentrale CLO en C-47 101 2.68    11

Wat is  nu  het  resultaat  van  de  uitgevoerde  contrast-
groepenanalyse  met  de  afhankelijke  variabele  politieke
ori6ntatie? De eerste stap van de procedure levert een be-
langrijke splitsing op tussen:
(2) vakbondsleden met een zeer negatieve en een negatieve

opvatting ten aanzien van vakbondsleiders en
(3) vakbondsleden met een positieve opvatting ten aanzien

van vakbondsleiders.
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Deze scores laten de conclusie toe dat zowel de militanten
als de niet-militanten bij degenen die een negatieve op-
vatting hebben t.a.v. de vakbondsleiders, een politiek ge-
oridnteerde vakbeweging waarderen. Bij de niet-militanten
met gezinsbinding (gehuwd en in concubinaat wonend) is de
affiniteit met een politiek georidnteerde vakbeweging gro-
ter dan bij de niet-militanten zonder gezinsbinding (de
ongehuwden en zij die gescheiden zijn).
Een relatief sterke voorkeur voor een politieke oriBntatie
van de vakbeweging gaat samen met:
-   negatieve opvatting ten aanzien van vakbondsleiders:

zowel de leden met een zeer negatieve als de leden met
een negatieve opvatting t.a.v. vakbondsleiders kiezen
voor een politiek geori6nteerde vakbeweging;

-   militante houding;
-   gezinsbinding. De leden met gezinsbinding staan rela-

tief positiever tegenover een politiek geori6nteerde
vakbeweging dan leden zonder gezinsbinding.

In de rechterhelft van het boomdiagram bevinden zich de
vakbondsleden  die  gekenmerkt  worden  door  een  relatief
"positieve opvatting ten aanzien van vakbondsleiders". Op
grond van de gemiddelde scores van de verschillende sub-
groepen binnen deze categorie op de afhankelijke variabele
kan worden geconcludeerd dat vakbondsleden met een "posi-
tieve opvatting t.a.v. de leiders" relatief gezien weinig
of geen steun geven aan de opvatting dat de vakbeweging
een politieke ori6ntatie dient te hebben. Men kan dit ook
anders  formuleren:  een positieve opvatting over het op-
treden van de vakbondsleiders, gaat samen met het minder
benadrukken van de politiek georiinteerde vakbeweging.
Binnen de groep met een positieve opvatting t.a.v. de lei-

ders (subgroep 3) doet zich in de volgende analysestap een
interessante tweedeling voor: de militanten (4, 5) en de
niet-militanten (1, 2, 3) met gemiddelde scores op de af-
hankelijke variabele van respectievelijk 3.30 en 2.95. De
niet-militanten  hebben  kennelijk  relatief  minder  waar-
dering voor de politiek georionteerde vakbeweging.
De "niet-militanten" uit deze deelgroep die lid zijn van
de Vakcentrales CLO en C-47 hebben minder affiniteit met
een  politiek georionteerde vakbeweging dan hun eveneens
"niet-militante" collega' s die behoren   tot de overkoepe-
lende centrales PWO en AVVS. Dit resultaat mag opvallend

worden genoemd.
De vakcentrale C-47 en in iets mindere mate ook de CLO
hebben zich immers vooral door uitspraken van de leiders
het imago verworven de meest politiek geori6nteerde vak-
centrales te zijn. Uit onze analyse blijkt nu dat CLO en
C-47 leden op de afhankelijke variabele gemiddeld veel la-
ger scoren dan leden van de PWO en AVVS (resp. 2.68 en
3.19).
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Samenvattend: op basis van de gemiddelde scores op de af-
hankelijke variabele politieke oridntatie kunnen de eind-
groepen van de contrastgroepen analyse in een driedeling
(hoog, midden en laag) worden ondergebracht. Een hoge ge-
middelde score correspondeert dan met relatief grote voor-
keur voor en een lage gemiddelde score met relatief ge-
rinse voorkeur voor een politiek georidnteerde vakbeweging.
Vakbondsleden die een zeer negatieve opvatting hebben over
de vakbondsleiders (eindgroep 4; gem. 3.81) en vakbonds-
leden met een militante houding ten aanzien van het op-
treden van de vakbeweging en een negatieve opvatting over
de vakbondsleiders (eindgroep 8; gem. 3.61) zijn in ver-
houding  sterker  voorstanders  van  een  politiek georion-
teerde vakbeweging.

Niet-militante vakbondsleden met gezinsbinding die nega-
tief  staan  tegenover  de  vakbondsleiders  (eindgroep  12;

gem.  3.47) en militante vakbondsleden die positief staan
tegenover  de  vakbondsleiders  (eindgroep  6;  gem.  3.30),
nemen wat de voorkeur voor een politiek georidnteerde vak-
beweging betreft een middenpositie in.
Niet-militante leden van de vakcentrales PWO en AVVS die
positief staan tegenover de vakbondsleiders (eindgroep 10;
gem.  3.19), niet-militante vakbondsleden die geen gezins-
binding hebben en die negatief staan tegenover de vak-
bondsleiders (eindgroep 13; gem.  3.02) en niet-militante
leden van de vakcentrales CLO en C-47 die positief staan
tegenover de vakbonsleiders (eindgroep 11; gem. 2.68), be-
nadrukken de politieke oriontatie van de vakbeweging het
minst.

12.1.3 Vergelijking van de eindgroepen

Voor de vergelijking van de eindgroepen hebben we gebruik
gemaakt van de gemiddelde scores van alle eindgroepen op
een  aantal onafhankelijke variabelen.  Een  inspectie van
tabel 12.1.3 waarin deze scores zijn opgenomen leert dat
de vakbondsleden uit eindgroep 8 naast hun militante hou-
ding t.a.v. het optreden van de vakbeweging de volgende
kenmerken hebben:
-   een gemiddelde bedrijfsanci6nniteit
-   een gemiddelde bondsancilinniteit
-   een lage horizontale mobiliteit
-   een gemiddelde participatie in religieuse organisaties

en in de vakbond
-   een gemiddelde participatie in verenigingen.



Tabel 12.1.3 Politieke oriintatie: Eindgroepen (van laag

naar  hoog  op  de  afhankelijke  variabele)  en  gemiddelde
score op de onafhankelijke variabele

eindgroepen   11     13 10 6     12      8      4

variabelen n=101 n=68 n=111 n=161 n=122 n=150 n=100

schoolopleiding* 2.87 2.69 2.27 3.12 2.47 3.33 2.84

inkomen* 3.11 2.78 3.35 3.52 3.20 3.51 3.27

bedrijfs ancidnniteit 3.83 3.26 4.09 3.95 4.07 3.77 3.92

bondsanciunniteit 4.06 4.63 3.56 3.98 3.71 4.17 3.74

horizontale mobiliteit 0.92 0.69 0.75 0.84 0.79 0.69 0.81

tevredenheid met werk 2.73 3.22 3.16 3.20 2.98 3.03 3.05 N

waardering inkomen 0.65 0.72 1.03 0.80 0.43 O.90 1.18

religieuze participatie 2.63 2.07 2.50 2.45 2.33 2.29 2.39

vakbondsparticipatie 0.78 0.60 0.79 0.91 0.53 0.66 0.68

verenigingsparticipatie 0.35 0.50 0.40 0.37 0.44 0.43 0.54

politieke participatie 2.12 1.63 1.70 1.96 1.73 1.58 1.73

opvatting t .a.v. vakbonds-

leiders 4.38 2.77 4.29 4.36 2.50 2.61 1.10

houding t.a.v. optreden

vakbeweging 2.61 2.64 2.47 4.33 2.59 4.35 3.03

* Variabelen op ordinaal niveau; strikt genomen zouden we

hier geen gemiddelden mogen berekenen.
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De vakbondsleden uit eindgroep 8 scoren ook relatief ge-
middeld op tevredenheid met het eigen werk en relatief
hoog op waardering van het inkomen. Opvallend is de rela-
tief lage score voor politieke participatie. Het beeld dat
zich van de vakbondsleden uit eindgroep 8 aan ons op-
dringt,  is dat van de goed geschoolden met een relatief
goed inkomen die met het eigen inkomen tevreden zijn. Uit
het niveau van de scores op bondsanci6nniteit en bedrijfs-
anci6nniteit  en tevredenheid met het werk (alle gemid-
deld), kan worden afgeleid dat het hier om leden gaat die
al  langer  in het beroepsleven zijn  ingeschakeld en die
waarschijnlijk  geen  nieuwelingen zijn in de vakbonds-
wereld. Zij hebben waarschijnlijk lang genoeg in die we-
reld vertoefd om een oordeel te hebben over het optreden
van de vakbondsleiders. Dat oordeel is negatief.
We willen nu eenzelfde procedure als bij eindgroep 8 vol-
gen  voor het vergelijken van de gemiddelde scores van
eindgroep 4 op de onafhankelijke variabelen. Het gaat nu
dus om de vakbondsleden met een zeer negatieve opvatting
over de vakbondsleiders.
De inventarisatie van de uitkomsten (de gemiddelde scores
op de onafhankelijke variabelen) van eindgroep 4 leert dat
de leden uit deze groep gekenmerkt zijn door een gemid-
delde score op:
-   schoolopleiding
-   inkomen
-   tevredenheid met het werk
-   horizontale mobiliteit
-   participatie in religieuze organisaties
-   vakbondsparticipatie
-   politieke participatie
Op de volgende variabelen is sprake van een lage score:
-   duur van het lidmaatschap (bondsanciinniteit)
-   waardering van het inkomen
We vinden bij deze eindgroep tenslotte een hoge score voor
bedrijfsancianniteit, verenigingsparticipatie en een zeer
negatieve opvatting over de vakbondsleiders.

Eindgroep 4 (leden met een zeer negatieve opvatting over
de vakbondsleiders) bestaat kennelijk uit werknemers die
overwegend behoren tot wat men de middengroepen zou kunnen
noemen. Dit geldt zowel in sociaal-economische zin als wat

het  patroon  van  sociaal-politieke  participatie  betreft.
Het gaat voorts om leden die nog niet zo lang lid zijn van
de vakbond en die een militante houding hebben ten aanzien
van het optreden van de vakbeweging. Deze leden waarderen
hun inkomen zeer laag.
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De eindgroepen 8 en 4 (respectievelijk vakbondsleden met
een militante houding t.a.v. het optreden van de vakbewe-
ging en leden met een zeer negatieve opvatting t.a.v. vak-
bondsleiders) hebben een aantal kenmerken gemeen te weten:
-   een gemiddelde duur van het dienstverband
-   een gemiddelde score op religieuze participatie
-   een gemiddelde score op vakbondsparticipatie

De groepen verschillen van elkaar qua opleiding en in lets
mindere mate qua inkomen en waardering van het inkomen. De
vakbondsleden  uit  groep  8 hebben  generaliserend gezegd
kwalitatief iets betere sociaal-economische kenmerken.

Geen van beide groepen is echter gekenmerkt door een hoge
politieke participatie.

12.2 De economische ori6ntatie

12.2.1 Toetsing van de hypothesen

Onze centrale hypothese is dat vakbondsleden met relatief
gunstige  sociale en economische kenmerken de economisch
geori6nteerde vakbeweging relatief sterker zullen accen-
tueren. Uit deze centrale hypothese hebben wij een aantal
enkelvoudige hypothesen afgeleid.
Voor het toetsen van onze hypothesen gaan we - zoals eer-
der gezegd - uit van de gemiddelde scores van de respon-
denten OP de afhankelijke variabelen. De toetsings-
procedure en de uitkomsten daarvan m.b.t. de economische
oridntatie van de vakbeweging hebben we in tabel 12.2.1
ondergebracht. De klassen van de onafhankelijke variabelen
zijn conform onze hypothesen gedichotomiseerd. Kolom 1 van
tabel 12.2.1 bevat de waarden van de onafhankelijke varia-
belen die volgens onze hypothesen de hoogste gemiddelde
scores zullen hebben op economische oriontatie. Het tweede
blok van de tabel bevat de resterende klasse van de varia-
belen. Deze restwaarden van de variabelen zullen naar ver-
wachting een lagere gemiddelde score hebben op economische
oridntatie.

Een blik op de t-waarden (tabel 12.2.1.) leert dat van de
22 afzonderlijke hypothesen een aantal wordt bevestigd.
Het zijn de hypothesen betreffende:
-   middelbare leeftijd
-   werken in een groot bedrijf
-   werken in de sectoren mijnbouw, financiering en onder-

Wijs
-   gemiddelde bondsancienniteit



Tabel 12.2.1 Economische orientatie

Variabele                                     Ni     MI    Variabele N 2    M2     t

I leeftijd 1 middelbaar (4,5,6)* 335 2.96 I leeftijd (1,2,3, 7 t/m It) 346 2.81 2.95....

2 etnische groep - Creool (1) 485 2.90 2 etnische proep (2,3, -8) 332 2.92 -0.43

3 opleiding - gemiddeld (3) 124 2.87 3 onleiding (0,1,2,4,5,6) 488 2.94 -1.05

4 inkomen - middel (4) 197 2.89 4 inkomen (1,2,3,5,6,7) 620 2.91 -0.37

5 aard van het werk hand/hoofd (3) 135 2.87 5 aard van her werk (1,2)
682 2.91 -0.64

6 niveau van de functie - middelbaar (5,6) 108 2.95 6 niveau van de functie (1,2,4,7) 709 2.90 0.73

7 bedrijfsancidnniteit - gem. (3,4) 328 2.93 7 bedrijfsancionniteit (1,2,5) 489 2.89 0.85

8 bedrijfsgrootte - groot (3) 213 2.99 8 bedrijfsgrootte (1,2,4) 604 2.88 2.10
....

9 arbeidssector - overheid (1) 308 2.93 9 arbeidssector (2,3,4) 509 2.89 0.84

10 economische sector (1,4,5) 275 2.99 10 economische sector (2,3,6,8,0) 542 2.87 1 BZ N

11 mobiliteit - gemiddeld (2) 100 2.90 11 mobiliteit (0,1,3,6) 717 2.91 -0.14                063

12 ervaring werkloosheid - wel eens (2) 237 2.86 12 ervaring werkloosheid (1,3) 580 2.92 -1.18

l] bondsancionniteit - gemiddeld (3,4) 220 2.97
,

13 bondsancidnniteit (1,2,5,6) 597 2.88 1.73

14 tevredenheid werk - gemiddeld (3) 272 2.92 14 tevredenhei.d werk (0,1,2,4) 54 5 2.90 0.41

15 waardering inkomen - gem. (1,2) 263 2.91 15 waardering inkomen (0,3) 554 2.90 0.20

16 relig. participatie - gemiddeld (3,4) 303 2.88 16 relig. participatie (0,1,2,5,6) 514 2.92 -0.84

17 vakbondsparticipatie - hoog (2,3) 117 3.15 17 vakbondsparticipatie (0,1) 700 2.87 4.30
....

18 verenig. participatie - gemiddeld (1,2)     79 2.98 18 verenig. participatie (0,3,4) 738 2.90 1.02

19 politieke participatie - laag (0,1) 367 2.89 19 politieke participatie (2 - 5) 450 2.92 -0.65

20 houding t.a.v. vakbondsleiders - 376 3.20 20 houding t.a.v. vakbondsleiders (1,2,3) 441 ....=2.65 13.06

positief (4,5)

21 houding t.a.v. optreden vakbeweging 346 3.04 21 houding t.a.v. optreden vakbeweging 471 2.81 10.11.....

zeer militant (4,8 (1,2,3)

22 vakcentrale - AVVS (2) 259 2.98 22 vakcentrale (1,3,4) 558 2.87 2.22
....

* Deze cijfers verwijzen naar de klassen van de betreffende variabelen
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-   hoge vakbondsparticipatie
-  vakcentrale (lid van een bond die bij het A.V.V.S. is

aangesloten)
-   positieve opvatting t.a.v. de vakbondsleiders
-   militante  houding  t.a.v.  het  optreden van  de vak-

beweging
Vakbondsleden met deze kenmerken geven een relatief groot
gewicht aan de economische oriontatie van de vakbond.

12.2.2 Het resultaat van de contrastgroepenanalyse

Er zijn bij de contrastgroepen-analyse met de afhankelijke
variabele economische ori6ntatie 7 eindgroepen ontstaan.
Deze eindgroepen worden gevormd op basis van de volgende
vier variabelen:
1.  Opvatting t.a.v. vakbondsleiders
2.  Militante houding t.a.v. optreden van de vakbeweging
3.  Economische sector
4.  Leeftijd
Evenals bij de voorgaande en de hierna volgende analyse
(par. 12.1.2 en 12.3.2)  is de meest opvallende tweedeling
die tussen enerzijds:
(2) vakbondsleden met een zeer negatieve en een negatieve

opvatting t.a.v. vakbondsleiders en anderzijds
(3) vakbondsleden met een positieve opvatting t.a.v. vak-

bondsleiders.
Niet minder dan 17.4% van de verklaarde kwadratensom
(totaal 27.4%) is voor rekening van deze eerste splitsing.
De drie subgroepen in het linkergedeelte van het boom-
diagram (subgroepen 2, 4 en 5) corresponderen met de sub-
groepen  die  zijn  gevonden  in  de  analyse  op  politieke
ori*ntatie  als  afhankelijke  variabele.  De  groepen  zijn
zelfs identiek.
Vakbondsleden gekenmerkt door een "zeer negatieve houding
t.a.v.  vakbondsleiders"  scoren op de schaal economische
ori6ntatie gemiddeld het laagst (eindgroep 4).

De eerste stap in de splitsingsprocedure is dus de belang-
rijkste. Door deze eerste splitsing voor rekening van de
onafhankelijke variabele "Opvatting t.a.v. de vakbonds-
leiders" wordt de totale analysegroep verdeeld in leden
die relatief meer en leden die relatief minder sterk voor
een economische oridntatie van de vakbeweging zijn.
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Tabel 12.2.2 Economische oriintatie

Variabele/Categorie Aantal Gem. Eindgroep
813 2.90

1.       Zeer negatieve en
negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 440 2.65

1.1 Zeer negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 100 2.31     4

1.2 Negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 340 2.75

1.2.1 Niet-militante houding 64 2.49     8
1.2.2 Wel militant 276 2.81     9

2.       Positieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 373 3.20

2.1 Niet militant 212 3.09
2.1.1 Economische sector

(0. 3, 7)* 60 2.85 10

2.1.2 Economische sector
(overig) 152 3.20

' 2.1.2.1 Leeftijd ouderen 56 2.97    12

2.1.2.2  Leeftijd jongeren 96 3.31    13
2.2 Wel militant 161 3.35     7

*Sector 0 = landbouw
3 = handel, opslag, vervoer en communicatie
7 = gemeenschappelijke en sociale diensten
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De gemiddelde scores op de afhankelijke variabele van alle
subgroepen die ontstaan bij de verdere dichotomisering van
groep 2 (dat zijn de leden met een zeer negatieve en die
met  een  negatieve  opvatting  t.a.v.  de  vakbondsleiders)
zijn immers laser dan de gemiddelde scores van alle andere
subgroepen die zijn gevormd bij de voortgaande uitsplit-
sing van groep 3 (leden met een positieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders).  Een positieve opvatting t.a.v.  de vak-
bondleiders gaat samen met de voorkeur voor een economisch
geori6nteerde vakbeweging.

De gemiddelde scores van de eindgroepen uit de contrast-
groepenanalyse  op  de  afhankelijke  variabele  lenen  zich
zeer  goed  voor  de  constructie van  een  driedeling  naar
laag, midden en hoog. Een lage gemiddelde score duidt op
relatieve afwijzing van, een hoge gemiddelde score daaren-
tegen op relatieve voorkeur voor een economische orilin-
tatie van de vakbeweging.
De groepen vakbondsleden die een economisch georiBnteerde
vakbeweging relatief laag waarderen zijn:
-   niet-militante vakbondsleden die een negatieve opvat-

ting hebben t.a.v. vakbondsleiders (eindgroep 8; gem.
2.49)

-   vakbondsleden met een zeer negatieve opvatting t.a.v.
de vakbondsleiders (eindgroep 4; gem. 2.31).

Voor de volgende groepen geldt dat zij een middenpositie
innemen  wat de waardering voor een economisch  georidn-
teerde vakbeweging betreft:
- oudere vakbondsleden (ouder dan 40) werkzaam in de

sectoren mijnbouw, handel, financiering, verzeke-
ringen, commerciale diensten en nutsbedrijven die niet
militant zijn en een positieve opvatting hebben t.a.v.
de vakbondsleiders (eindgroep 12; gem. 2.97)

-   niet-militante vakbondsleden die een positieve opvat-
ting hebben t.a.v. de vakbondsleiders en werkzaam zijn
in de sectoren industrie en vervoer, opslag en com-
municatie (eindgroep 10; gem. 2.85)

-   militante vakbondsleden  die  een  negatieve  opvatting
hebben  t.a.v.  de vakbondsleiders  (eindgroep 9;  gem.
2.81).

De economische oriintatie van de vakbeweging wordt rela-
tief het meest gewaardeerd door:
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-   de jongere vakbondsleden (jonger dan 40) uit de sec-
toren landbouw, mijnbouw,  industrie, nutsbedrijven en
bouw die niet militant zijn en een positieve opvatting
hebben t.a.v. de vakbondsleiders  (eindgroep 13; gem.
3.31)

-   militante  vakbondsleden die  een  positieve  opvatting
hebben  t.a.v.  de vakbondsleiders  (eindgroep 7;  gem.
3.35).

Het is nu zinvol deze eindgroepen wat nader te analyseren
op kenmerken die wij in onze hypothesen hebben genoemd en
die kunnen worden geassocieerd met de opvatting dat de
vakbeweging een economische ori6ntatie heeft.

12.2.3 Vergelijking van de eindgroepen

De vergelijkende analyse van de eindgroepen is gebaseerd
op een inspectie van tabel 12.2.3. In deze tabel zijn de
gemiddelde scores opgenomen van de eindgroepen uit de con-
trastgroepenanalyse  op een  aantal  onafhankelijke varia-
belen. Uit deze tabel kan nu vrij gemakkelijk worden afge-
lezen of de gemiddelde scores van eindgroep 13 op elk van
de onafhankelijke variabelen afzonderlijk vergeleken bij
de scores van de andere eindgroepen, relatief laag, gemid-
deld of hoog kan worden genoemd.
Eindgroep 13 omvat de jongere vakbondsleden.

Het zijn de jongere leden en de leden met een positieve
opvatting t.a.v. het optreden van de vakbeweging die de
meeste affiniteit hebben met een economisch geori6nteerde
vakbeweging. Het betreft vakbondsleden (en dat kan samen-
hangen met leeftijd) die nog niet zo lang werken (lage be-
drijfsanci6nniteit) en vrij kort lid zijn van de vakbond.
Deze leden hebben een relatief hoge opleiding en werken in
de mijnbouw,  de landbouwsector en in de industrie.  Zij
zijn  redelijk  tevreden  over  het  eigen  werk  (score  is
"gemiddeld") en scoren eveneens gemiddeld wat de waar-
dering van het inkomen betreft. Zij zijn echter geen bij-
zonder actieve sociaal-politieke participeerders.  De ge-
middelde score op religieuze en op politieke participatie
is relatief laag. Op vakbondsparticipatie en participatie
in verenigingen daarentegen is de score op relatief gemid-
deld niveau.



Tabel 12.2.3  Economische oriontatle: eindiroepen (van laag naar hoog op de

afhankelijke  variabele  en  gemiddelde  scores  van  deze eindgroepen op de

onafhankelijke variabelen

eindgroepen    4      8      9 10 12 13      7

varlabelen n=100 n=64 n=276 n=60 n=56 n=96 n=161

schoolopleiding* 2.84 2.36 3.02 2.47 2.20 2.82 3.12

inkomen* 3.27 2.94 3.33 3.13 3.34 3.24 3.52

bedrijfsancionniteit 3.92 3.89 3.75 3.75 4.82 3.60 3.95

bondsancionniteit 3.74 3.91 4.14 4.22 2.36 4.38 3.98

horizontale mobiliteit 0.81 0.78 0.71 1.10 0.84 0.66 0.84
N

tevredenheid met werk 2.73 3.22 3.16 3.20 2.98 3.03 3.05                              ©
0

waardering inkomen 0.65 0.72 1.03 0.80 0.43 0.90 1.18

rellgieuze participatie 2.39 2.19 2.28 2.50 3.32 2.17 2.45

vakbondsparticipatie 0.68 0.56 0.61 0.92 0.80 0.70 0.91

verenigingsparticipatie 0.54 0.52 0.43 0.27 0.43 0.41 0.37

politieke participatle 1.73 1.72 1.63 2.08 2.13 1.66 1.96

opvatting t.a.v. vakbonds-

lelders 1.10 2.53 2.62 4.44 4.35 4.25 4.36

Houding t.a.v. optreden

vakbeweging 3.03 1.80 3.74 2.45 2.48 2.62 4.33

*Variabelen op ordinaal niveau; strikt genomen zouden we hier geen gemid-
delden mogen berekenen.
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Een analoge analyse van eindgroep 7 levert een opmerkelijk
resultaat op. Het betreft hier militante vakbondsleden met
een  positieve houding t.a.v.  vakbondsleiders. We hebben
hier kennelijk te maken met een groep van leden met andere
kenmerken dan de zo juist besproken groep van jongeren. De
groep is gekenmerkt door een naar verhouding hoog oplei-
dingsniveau en een hoog inkomen. Sociaal-structurele ken-
merken als bedrijfsanci6nniteit, bondsanciiinniteit en mo-
biliteit liggen op gemiddeld niveau. De tevredenheid met
het eigen werk is gemiddeld; over het eigen inkomen is men
content.

De groep bestaat uit de meer actief in verenigingen en or-
ganisaties  participerende  leden.  Met  name  op  vakbonds-
participatie en politieke participatie is de relatief ge-
middelde score hoog te noemen. Deze groep leden heeft op
religieuze participatie en op participatie in verenigingen
een score op gemiddeld niveau.

12.3  Conflictregulering

12.3.1 Toetsing van de hypothesen

De hoofdhypothese t.a.v.  conflictregulering  is dat vak-
bondsleden  met  relatief  zeer  gunstige  sociale  en  eco-
nomische kenmerken relatief meer de nadruk zullen leggen
op een conflictregulerende oriintatie van de vakbeweging.
Voor een aantal van de hieruit afgeleide afzonderlijke hy-
pothesen vinden we een duidelijke bevestiging. De volgende
kenmerken  (Tabel 12.3.1) blijken samen te gaan met een
grote voorkeur voor conflictregulering:
-  hoog opleidingsniveau
-  relatief hoog inkomen
-  het verrichten van hoofdarbeid
-  een hoog functieniveau
-  werkzaam zijn in de semi-overheidssector
-  werkzaam zijn in de sector gemeenschappelijke en socia-

le diensten
-  een lage mobiliteit
-  een hoge waardering van het eigen inkomen
Naast deze positieve relaties in de richting van de hypo-
thesen zijn er ook een aantal negatieve uitkomsten. Bij de
volgende variabelen is eerder sprake van een aan onze hy-
pothesen tegengestelde tendens:
-  leeftijd
-  bedrijfsanci6nniteit
-  bondsanci6nniteit
-  religieuze participatie.



Tabel 12.3.1 Conflictregulering

Variabele                                          NI    MI      Variabele                                  N2    M2     t

1 leeftijd - oud (7 t/m 11)* 192 2.31 I leeftijd (1 t/m 6) 621 2.52 -3.40

2 etnische groep - Javaan (3) 111 2.50 2 etnische groep (1,2,4 t/m 8) 702 2.47 0.39

3 opleiding - hoog (4,5,6) 337 2.55 3 opleiding (0 t/m 3) 496 2.42 2.43
...=

4 inkomen - hoog (5,6,7)                         83 2.65 4 inkomen (i t/m 4) 730 2.45 2.30....

5 aard van het werk - hoofdarbeid (2) 373 2.52 5 aard van het werk (1,3) 440 2.43 1.70
....

6 niveau van de functie - hoog (1,2)             96 2.76 6 niveau van de functie (3 t/m 7) 717 2.44 3.94....

7 bedrijfsancidnniteit - hoog (5) 343 2.41 7 bedrijfsancionniteit (1,2,3,4) 470 2.52 -2.06

8 bedrijfsgrootte - klein (1,2) 210 2.42 8 bedrijfsgrootte (3,4) 603 2.49  -1.16

9 arbeidssector - semi-overheid (2,4) 128 2.59 9 arbeidssector (3) 685 2.45 1.93
N

10 econoroische sector- overheid en soc.diensten 131 2.59 10 economische sector (1,2,3,4,5,6,8) 682 2.45 1.95 ,/

(0,7)
.... H

11 mobiliteit - laag (0,1) 675 2.50 11 mobiliteit (2 t/m 6) 138 2.32 2.57.i-.

12 ervaring werkloosheid - geen (3) 516 2.50 12 ervaring werkloosheid (1,2) 297 2.43 1.28

13 bondsancionniteit - hoog (1,2) 191 2,30 13 bondsancifnniteit (3,4,5,6) 622 2.53 -3.72

14 tevredenheid werk - hoog (4) 345 2.50 14 tevredenheid werk (0, 1 t/m 3) 468 2.45 0.94

15 waardering inkomen - hoog (3) 118 2.62 15 waardering inkomen (0,1,2) 695 2.45 2;2Z

16 relig. participatie - hoog (5,6)               72 2.34 16 relig. participatie (0 t/m 4) 741 2.49  -1.61

17 vakbondsparticipatie - gem. (1) ]16 2.48 17 vakbondsparticipatie (0,2,3) 497 2.47 0.18

18 verenig. participatie - hoog (3,4)             66 2.54 18 verenig. participatie (0,1,2) 747 2.47 0.72

19 politieke participatie - p,em. (2) 267 2.50 19 politieke participatie (0,1, 3 t/m 5) 546 2.46 0.71

20 houding t.a.v. vakbondsleiders - neg. (2,3) 340 2.38 20 houding t.a.v. vakbondsleiders (1,4,5) 473 2.54 -3.00

21 houding t,a,v, optreden vakbeweging 177 2.23 21 houding t.a.v. optreden vakbeweging 636 2.54 -4.91
niet militant (1,2) (3,4,5)

22 vakcentrale - CLO (4) 126 2.72 22 vakcentrale (1,2,3) 687 2.47 0.68

* Deze cijfers verwijzen naar de klassen van de betreffende variabelen.
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Opvallend is tenslotte dat een negatieve opvatting t.a.v.
de vakbondsleiders niet gekoppeld is aan accentuering van
de conflictregulerende ori6ntatie van de vakbeweging.
Een niet-militante houding t.a.v. het optreden van de vak-
beweging is evenmin kenmerkend voor vakbondsleden die con-
flictregulering relatief meer benadrukken.

12.3.2 Het resultaat van de contrastgroepenanalyse

Uit  de  contrastgroepenanalyse  op  conflictregulering  als
afhankelijke variabele zijn zes eindgroepen voortgekomen.
Deze eindgroepen worden gekenmerkt door 3 onafhankelijke
variabelen, t.w.:
1)  opvatting t.a.v. vakbondsleiders
2)  militante houding t.a.v.  het optreden van de vakbe-

weging
3)  etnische groep
Deze 3 onafhankelijke variabelen verklaren samen 13.3% van
de kwadratensom. Dit is niet bijzonder hoog. Vergelijking
van de gemiddelde scores leert dat 66n van de grootste
contrasten binnen deze variabelen gevonden wordt tussen:
(2) vakbondsleden met een zeer negatieve en vakbondsleden

met een negatieve opvatting t.a.v. vakbondsleiders en
(3) vakbondsleden met een positieve opvatting t.a.v. vak-

bondsleiders
Binnen groep 2 is er sprake van een nieuwe tweedeling. We
kunnen een groep onderscheiden met een zeer negatieve op-
vatting t.a.v. vakbondsleiders en een groep met een nega-
tieve opvatting t.a.v. vakbondsleiders. De gemiddelde
score van deze groepen bedraagt respectievelijk 1.97 en
2.37.

De groep, gekenmerkt door een negatieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders (groep 5), wordt in de volgende analyse-
stap verder opgesplitst naar een tweede belangrijke onaf-
hankelijke variabele, t.w. "houding t.a.v. het optreden
van de vakbeweging". De grootste groep (eindgroep 9) heeft
een gemiddelde score 2.40 op de schaal conflictregulering
en kan als "militant" worden beschouwd. Hier tegenover
staat een kleinere groep "niet-militanten" uit eindgroep 8
met  een  gemiddelde  score  van  2.12  op de  afhankelijke
variabele.
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Tabel 12.3.1  Conflictregulering

Variabele/Categorie Aantal Gem. Eindgroep
813 2.27

1.     Zeer negatieve en
negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 440 2.28

1.1 Zeer negatieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders 100 1.97     4

1.2 Negatieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders 340 2.37

1.2.1 Niet militant               64      2.12     8
1.2.2 Wel militant 276 2.40     9

2.     Positieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders 373 2.69

2.1 Niet militant 84 2.48     6
2.2 Wel militant 289 2.76
2.2.1  Etnische groep:

Creolen en Hindostanen 232 2.69 10

2.2.2  Etnische groep: Javanen     57      3.01    11

De  kern  van  de  leden  die men  als  "niet-conflictregu-
leerders" zou kunnen aanduiden, bevindt   zich in eindgroep
4. Een zeer negatieve houding t.a.v. vakbondsleiders gaat
samen met een lage gemiddelde score (1.97) op de afhanke-
lijke variabele conflictregulering.  Een negatieve opvat-
ting  t.a.v.  vakbondsleiders  gaat  samen met  het  accen-
tueren van andere oridntaties van de vakbeweging.
Bij de voortzetting van de analyse met subgroep 3 (zie
boomdiagram) hebben wij de procedure bijgestuurd door een
kleine ingreep in het proces.
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Groep 3 gaf aanvankelijk een splitsing te zien naar leef-
tijd.  Terwille van een betere vergelijkbaarheid met de
linkerhelft  van  het  boomdiagram  is  gekozen  voor  een
splitsing op de variabele "militante houding t.a.v. het
optreden van de vakbeweging". De bijdrage van deze varia-
bele aan de verklaring van de totale kwadratensom ver-
schilt nauwelijks van die van de variabele leeftijd (nl.
1.1% en leeftijd 1.2%).
Voortzetting met "militante houding" is echter zinvoller,
vooral vanwege de opvallende parallel die daardoor ont-
staat met de splitsingen bij de andere afhankelijke vari-
abelen,  te weten de politieke ori6ntatie en de econo-
mische ori6ntatie. Het resultaat van dit bijsturen is een

opdeling van de groep met een positieve opvatting t.a.v.
vakbondsleiders  (groep 3)  in twee subgroepen: de niet-
militanten en de militanten.
Opvallend is de naar verhouding hoge gemiddelde score van
de groep "militanten" (gem. 2.76) op de schaal conflict-
regulering. De hoge gemiddelde score van de groep mili-
tante  vakbondsleden  op  de Conflictreguleringsschaal  is
een aanwijzing dat we hier te maken hebben met een groep
die een relatief grote affiniteit heeft met een conflict-
regulerende ori6ntatie van de vakbeweging. De opsplitsing
van groep 7 op basis van de variabele etnische afkomst
levert de eindgroepen 10 en 11 op. Beide groepen hebben
een hoge gemiddelde score op de afhankelijke variabele.
Opvallend is dat de overwegend Javaanse groep de hoogste
gemiddelde score heeft van alle subgroepen. Deze hoge ge-
middelde  score  (3.01)  op conflictregulering sluit goed
aan bij de algemene attitude die in Suriname aan Javanen
wordt toegeschreven. Javanen zijn rustig, evenwichtig en
geneigd tot harmonie.
De belangrijkste onafhankelijke variabelen uit de analyse
op  conflictregulering  zijn  "opvatting  t.a.v.  vakbonds-
leiders" en "militante houding t.a.v. het optreden van de
vakbeweging". Deze onafhankeli jke variabelen verklaren
samen 12.2% van de kwadratensom. Een positieve opvatting
t.a.v. vakbondsleiders  en  een  meer  militante  houding
t.a.v.  het optreden van de vakbeweging gaat samen met
voorkeur voor een conflictregulerende oriantatie van de
vakbeweging.

De eindgroepen uit deze analyse kunnen op basis van de
gemiddelde scores op de afhankelijke variabele conflict-
regulering tot een driedeling naar laag, midden en hoog
worden geordend.
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Een relatief lage score houdt in dat de betreffende groep
een conflictregulerende oriontatie van de vakbeweging re-
latief laag waardeert.  Een hoge score duidt op grotere
voorkeur voor een conflictregulerende ori6ntatie van de
vakbeweging.
De volgende groepen die gekenmerkt worden door een lage
gemiddelde score op de afhankelijke variabele zijn dus
minder geporteerd voor een conflictregulerende ori6ntatie
van de vakbeweging:
-  vakbondsleden met een zeer negatieve opvatting t.a.v.

vakbondsleiders (eindgroep 4; gem. 1.97)
-  vakbondsleden met een  negatieve opvatting t.a.v. de

vakbondsleiders (eindgroep 8; gem. 2.12) met een niet
militante houding.

Een  middenpositie wat  de  waardering voor de  conflict-
regulerende ori6ntatie van de vakbeweging betreft geldt
voor:
- vakbondsleden die een negatieve opvatting hebben

t.a.v. de vakbondleiders (eindgroep 9; gem. 2.40) met
een militante houding

- vakbondsleden die een positieve opvatting hebben

t.a.v.  vakbondsleiders  (eindgroep 6;  gem.  2.48) met
een niet militante houding.

Als voorstanders van een op conflictregulering georion-
teerde vakbeweging kunnen worden aangemerkt:
-  militante Creolen en Hindostanen die een positieve op-

vatting  hebben  t.a.v.  de  vakbondsleiders  (eindgroep
10; gem. 2.69)

-  militante Javanen die een positieve opvatting hebben
t.a.v. de vakbondsleiders (eindgroep 11; gem.  3.01);
deze deelgroep heeft binnen de groep positieve opvat-
ting en militant een sterkere voorkeur voor conflict-
regulering dan de andere bevolkingsgroepen.

12.3.3 Vergelijking van de eindgroepen

Tabel 12.3.3 geeft een overzicht van de gemiddelde scores
van  alle uit de analyse van conflictregulering voort-
gekomen eindgroepen op een aantal onafhankelijke variabe-
len. De eindgroepen 10 en 11 hebben de hoogste gemiddelde
score op de afhankelijke variabele conflictregulering.
Deze groepen herbergen dus de meest fervente voorstanders
van de conflictregulerende ori6ntatie van de vakbeweging.
Welke zijn nu de kenmerken van deze groepen en waarin on-
derscheiden zij zich van de meeste andere groepen?
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Eindgroep 10 bestaat zoals het boomdiagram van de con-
trastgroepenanalyse laat zien, uit Creolen en Hindosta-
nen. Het  opleidingsniveau  en  het  inkomen  zijn.  zoals
blijkt uit tabel 12.3.3, relatief hoog. We hebben hier te
doen met leden die al langer lid zijn van een vakbond
blijkens de hoge gemiddelde score voor bondsancidnniteit.
Er is sprake van een gemiddelde bedrijfsanci6nniteit wat
zich goed laat rijmen met een hoge (horizontale) mobili-
teit en past bij de vooronderstelling dat we hier te doen
hebben met de al lets oudere en goed opgeleide vakbonds-
leden die in de laatste fase van hun beroepsloopbaan ver-
keren. Deze vakbondsleden zijn over het eigen werk niet
ontevreden. De waardering voor het inkomen blijkt echter
wel hoog te zijn.

Met uitzondering van participatie in verenigingen (laag)
is de gemiddelde score van deze groep op de participatie
indices hoog. Ook op politieke participatie halen de vak-
bondsleden uit eindgroep 10 een relatief hoge score.
De meest opvallende uitkomst vinden wij bij de houdings-
variabelen. De houding van deze leden t.a.v. de opstel-
ling van vakorganisaties is zeer militant te noemen en de
opvatting over het optreden van de vakbondsleiders posi-
tief. Conflictreguleerders zouden - dachten wij - een af-
keer moeten hebben van vakbondsleiders en zich niet kun-
nen vinden  in de wijze waarop vakorganisaties stelling
nemen. Dit blijkt voor de leden uit eindgroep 10 niet op
te gaan. We kunnen hieruit concluderen dat deze conflict-
reguleerders niet per definitiJ afstand nemen van de vak-
bondsleiders of het conflict als zodanig wensen te ver-
mijden.

Samenvattend kunnen we zeggen dat deze leden in relatief
zeer gunstige economische omstandigheden verkeren, rela-
tief  gunstige sociale relaties  en  betrekkingen  onder-
houden (hoog scoren op de participatie-indices) en in een
werkomgeving verkeren die als relatief zeer gunstig kan
worden gekarakteriseerd.

Eindgroep 11 uit de contrastgroepenanalyse heeft de hoog-
ste gemiddelde score op de afhankelijke variabele con-
flictregulering. Het is een betrekkelijk kleine groep die
bestaat uit Javaanse vakbondsleden. De gemiddelde scores
van deze groep op de overige onafhankelijke variabelen
geven  een  goede  indicatie  van de  relatief  ongunstige
positie van Javaanse vakbondsleden.



Tabel 12.3.3: Conflictregulering: Eindgroepen (van laag naar hoog op

de afhankelijke variabele) en gemiddelde score op de onafhankelijke

varlabele

eindgroepen    4      8      9      6     10     11

variabelen n=100 n=64 n=276 n=84 n=232 n=57

schoolopleiding* 2.84 2.36 3.02 2.35 3.05 2.37

inkomen* 3.27 2.94 3.33 3.15 3.45 3.27

bedrijfsancionniteit 3.92 3.89 3.75 4.04 3.92 4.00

bondsancionniteit 3.74 3.91 4.14 3.65 4.02 3.60
N

horizontale mobiliteit 0.81 0.78 0.71 0.83 0.88 0.63 ,/
00

tevredenheid met werk 2.73 3.22 3.16 3.10 3.03 3.12

waardering inkomen 0.65 0.72 1.03 0.64 1.07 0.79

religieuze participatie 2.39 2.19 2.28 2.62 2.56 2.15

vakbondsparticipatie 0.68 0.56 0.61 0.79 0.89 0.67

verenigingsparticipatie 0.54 0.52 0.43 0.37 0.32 0.60

politieke participatie 1.73 1.72 1.63 1.75 2.04 1.67

opvatting t.a.v. vakbonds-

leiders 1.10 2.53 2.62 4.24 4.37 4.40

houding t.a.v. optreden

vakbeweging 3.03 1.80 3.74 1.83 3.78 3.56

*Zie noot onder Tabel 12.1.3
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De schoolopleiding is laag; het inkomen ligt op relatief
gemiddeld niveau. De mobiliteit  is evenals de bonds-
ancidnniteit laag. Deze combinatie van kenmerken zijn een
aanwijzing dat de betreffende leden weliswaar reeds vrij
lang in een zelfde bedrijf werkzaam zijn maar toch nog be-
trekkelijk kort lid zijn van een vakbond.
Wat de houdingsvariabelen betreft bestaat er grote over-
eenkomst met eindgroep 10. Ze hebben t.a.v. het optreden
van de vakbondsleiders een positieve opvatting en met be-
trekking tot het optreden van de vakbeweging een militante
houding.

De resultaten van de voorgaande analyse van de eindgroepen
10 en 11 vatten we nog eens samen. Vergelijking van de
twee eindgroepen op basis van de factoren die de opvatting
van de vakbondsleden over de ori6ntatie van de vakbond
verklaren (zie  hoofdstuk  10.4.4),  laat  zien  dat beide
groepen vooral van elkaar verschillen wat de economische
en sociale relaties betreft. De eindgroepen vormen op deze
aspecten elkaars tegenpolen.
Enige overeenkomst (althans minder grote verschillen) vin-
den we in de variabelen die met werkomgeving te maken heb-
ben zoals tevredenheid met het werk en waardering van het
inkomen. Het blijkt dat de overeenkomsten t.a.v. de hou-
dingsvariabelen  zeer  groot  zijn.  De  eindgroepen  hebben
identieke opvattingen t.a.v. de vakbondsleiders n.1. posi-
tief en een gelijk gerichte. d.w.z. militante instelling
m.b.t. het optreden van de vakorganisaties.

12.4 Samenvatting

Het doel van onze analyse is vaststellen welke opvattingen
de vakbondsleden hebben over de oriontatie van de vakbe-
weging en deze opvattingen relateren aan kenmerken van de
betreffende leden.  In deze paragraaf willen we de uit-
komsten van de contrastgroepenanalyse nog eens kort samen-
vatten en van commentaar voorzien.

De onafhankelijke variabelen uit de contrastgroepenanalyse
die samengaan met de verschillende vakbondsori6ntaties
zijn nogmaals samengevat in tabel 12.4.  Uit deze tabel
blijkt  dat  de  afhankelijke  variabelen  samenhangen  met
"opvatting t.a.v. vakbondsleiders" en "houding t.a.v. het
optreden van de vakbeweging". De eindgroep 4 en de sub-
groepen 3 en 5  (zie boomdiagrammen op pag.  195, 205 en
213) zijn zelfs voor de drie afhankelijke variabelen iden-
tiek (gemaakt).
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Tabel 12.4 Overzicht van de belangrijkste onafhankelijke
variabelen die de voorkeur voor een specifieke vakbonds-
oriintatie verklaren

Afhankelijke % verklaarde Onafhankelijke variabele
variabele kwadratensom

I Politieke 12.1 1 Opvatting t.a.v.
oridntatie vakbondsleiders

2 Militante houding

t.a.v. optreden van de
vakbeweging

3 Burgerlijke staat
4 Centrale van vak-
organisaties

II Economische 27.4 1 Opvatting t.a.v. vak-
ori6ntatie bondsleiders

2 Militante houding

t.a.v. optreden van de
vakbeweging

3 Economische sector
4 Leeftijd

III Conflict- 13.3 1 Opvatting t.a.v.
regulerende vakbondsleiders
ori6ntatie 2 Militante houding

t.a.v. optreden van de
vakbeweging

3 Etnische groep

In tabel 12.4.1, waaruit een eerste algemene conclusie kan
worden getrokken geven we een overzicht van de gemiddelde
score van  de  kenmerkende  factoren  op  de  afhankelijke
variabelen.  Alle drie de klassen van de variabele "Op-
vatting  t.a.v.  vakbondsleiders"  (corresponderend met de
groepen 4,  5 en 3)  hebben op politieke oriantatie een
relatief hoge score. Men kan tabel 12.4.1 als volgt inter-
preteren:
-   vakbondsleden met een zeer negatieve en vakbondsleden

met een negatieve opvatting t.a.v. de vakbondsleiders
leggen relatief meer de nadruk op de politiek georion-
teerde vakbeweging

-   leden met een positieve opvatting t.a.v. de leiders
zijn  meer  geneigd  de  economische  of  de  conflict-
regulerende ori*ntatie van de vakbeweging te accen-
tueren.
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Tabel 12.4.1 Gemiddelde scores voor de oriontaties van de
vakbond naar opvatting t.a.v. vakbondsleiders

Opvatting t.a.v. leiders

zeer negatief  negatief  positief
Vakbondsoridntaties n=100 n=340 n=373

Politieke oridntatie 3.81 3.44 3.09
Economische ori6ntatie 2.31 2.75 3.20

Conflictregulering 1.97 2.37 2.69

De boomdiagrammen van de afhankelijke variabelen econo-
mische ori6ntatie en conflictregulering hebben twee iden-
tieke eindgroepen (8 en 9, pag. 205 en 213). De gemiddelde
scores van deze eindgroepen op deze variabelen zijn opge-
nomen in tabel 12.4.2.

Tabel 12.4.2 Gemiddelde scores voor twee oriontaties van
de vakbond voor vakbondsleden met een negatieve opvatting
t.a.v. vakbondleiders naar houding t.a.v. het optreden van
de vakbeweging

Houding t.a.v. vakbondsoptreden

Oriontatie van de vakbond Niet militant Wel militant
n = 64 n = 276

Economisch 2.49 2.81

Conflictregulering 2.12 2.40

Het blijkt dat militante vakbondsleden die een negatieve
opvatting hebben t.a.v.  vakbondsleiders relatief meer de
nadruk leggen OP de economische en op  de  conflict-
regulerende  ori*ntatie van de vakbeweging dan hun niet
militante collega's.
Vergelijkt men de drie afhankelijke variabelen naar ver-
klaarde kwadratensom dan blijkt dat van de economische
oriontatie een redelijk hoog percentage (27.4) wordt ver-
klaard.  Zowel van politieke orillntatie als van conflict-
regulering is de verklaarde kwadratensom (respectievelijk
12.1% en 13.3%) niet erg hoog.
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De houdingsvariabelen "opvatting t.a.v. vakbondsleiders"
en "houding t.a.v. het optreden van de vakbeweging" domi-
neren de analyse. Deze variabelen blijken de belangrijkste
te zijn voor de verklaring van de waardering van de leden
voor een van de ori6ntaties van de vakbeweging, belang-
rijker nog dan de persoonskenmerken en structurele varia-
belen die in de analyse verder een betrekkelijk geringe
rol spelen. De overheersende invloed en de betekenis van
vakbondsleiders binnen de Surinaamse vakbondswereld wordt
hiermee onderstreept. Het gezicht van de vakbond wordt be-
paald door het beeld van de leiders. Een studie van de
Surinaamse vakbeweging zou daarom best een analyse kunnen
zijn van de opkomst en ontwikkeling van het leiderschap
binnen de Surinaamse vakorganisaties.
De typische vakbondsstructuur (kleine overzichtelijke on-
dernemingsbonden)  bevordert een vrij  direct contact met
een persoonlijk informeel karakter tussen leiding en le-
den. Dit heeft tot gevolg dat de vakbondsleiders of mate-
loos worden geprezen of buiten proportie verguisd.
Een verandering in waardering kan zich in zeer korte tijd
voltrekken. Om dit te voorkomen zijn vakbondsleiders ge-
neigd permanent te werken aan hun eigen profilering als
leider, daarbij de indruk wekkend meer geinteresseerd te
zijn in het behalen van successen op de korte baan dan in
het  realiseren  van meer  fundamentele  doelstellingen  op
langere termijn. De leden die aan vakorganisaties ruimere
taken toekennen dan die van C.A.0.-machine alleen, zijn
uiteraard sterk gekant tegen dit type leiderschap. Het be-
leid van de leiding wordt ter discussie gesteld en de lei-
ders zelf worden object van scherpe kritiek.
De tweede groep vakbondsleden die blijkens de uitkomst van
onze analyse relatief meer de nadruk legt op de politieke
oriBntatie van de vakbeweging,  zijn de meer militanten.
Dit is niet zo verwonderlijk. Het zijn de leden bij wie
een negatieve opvatting t.a.v. de leiders niet leidt tot
apathie of afzijdigheid van het vakbondsgebeuren. Militan-
ten willen kennelijk een meer actieve vakbeweging die de
confrontatie niet schuwt en die bereid is door middel van
stakingen "gerechtvaardigde eisen" van de werknemers te
doen inwilligen. De groep militanten die een negatieve op-
vatting heeft t.a.v. de vakbondsleiders, omvat bijna 20%
van het totaal aantal vakbondsleden.

Het gemeenschappelijke element bij  alle groepen met een
positieve opvatting t.a.v. de vakbondsleiders is dat zij
de economische oriantatie van de vakbeweging accentueren.
Vakbondsacties zijn meestal gericht op het verkrijgen van
hogere lonen.
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De materidle belangenbehartiging wordt gezien als de es-
sentie van het vakbondswerk. Vakbondsleiders die de ma-
terildle voordelen weten te maximaliseren,  kunnen daarom
rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de leden die
veelal  lonen verdienen waarvan nauwelijks valt rond te
komen. De lonen zijn i.h.a. laag en de ontevredenheid over
het inkomen is wijdverbreid. Trouw aan de leiding is ech-
ter niet groot. Het opportunisme onder de leden is wat dat
betreft zeer groot: leiders moeten zorgen voor hogere 10
nen of verdwijnen. Vakbondsleiders worden door deze leden
dan ook gekozen vanwege hun capaciteit om loonsverhogingen
te verwezenlijken.
Jongere  vakbondsleden  die  aan  het begin  staan  van  hun
loopbaan, zullen het meest de druk van de hoge kosten van
het materiile bestaan ervaren.
De belangstelling voor immateri6le aspecten van het werk
en de betrokkenheid bij de maatschappelijke ontwikkelingen
die niet direct met de eigen arbeid te maken hebben, komen
daardoor waarschijnlijk pas in een latere levensfase.

Ook  voor  de  leden  die  een  positieve  opvatting  hebben
t.a.v.  de leiders geldt, zoals we eerder zagen, dat zij
relatief meer de nadruk leggen op de conflictregulerende
ori6ntatie van de vakbeweging. Zij leggen minder het ac-
cent op confrontatie met de werkgevers en meer op samen-
werking. Een grotere eenheid binnen de vakbeweging is naar
de opvatting van de conflictreguleerders kennelijk gewenst
en zal volgens hen leiden tot minder interne rivaliteit en
mede daardoor ook tot meer stabiele relaties met de werk-
gevers.  Conflicten dienen bij  voorkeur door middel van
overleg  te  worden  opgelost  en  stakingen  moeten  zoveel
mogelijk worden voorkomen.
Aanhangers van deze optie zijn binnen de vakbeweging be-
paald niet de minst actieven. De groep leden met een mili-
tante houding t.a.v. het optreden van de vakbeweging heeft
een hoge gemiddelde score op conflictregulering. Etnische
afkomst markeert het verschil in de mate waarin men de
conflictregulerende oriontatie van de vakbeweging relatief
meer waardeert.

De contrastgroepenanalyse heeft een aantal groepen leden
opgeleverd waarvan de kenmerken samenhangen met de mate
van voorkeur voor de onderscheiden  vakbondsoridntaties.
Het percentage van de verklaarde kwadratensom is niet zeer
hoog. Het hoogste percentage verklaarde kwadratensom vin-
den we bij de economische oriintatie (27.4%). Dit is te
vergelijken met een multiple correlatieco6fficient van .52.
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De persoonskenmerken en structurele variabelen die wij bij
de analyse hebben ingebracht hebben geen grote bijdrage
geleverd aan de verklaring van de kwadratensom. Een twee-
tal houdingsvariabelen daarentegen heeft een overheersende
invloed.  Dit zou kunnen betekenen dat in de huidige fase

van  ontwikkeling houdingen en opvattingen van de leden
t.a.v. de leiders en t.a.v. het instituut vakbeweging be-
langrijker zijn voor de perceptie van de vakbondsorilin-
taties dan persoonskenmerken en structurele variabelen.
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13. CONCLUSIE

Deze studie over de vakbeweging en arbeidsverhoudingen in
Suriname bestaat uit twee delen. In het eerste deel is de
ontwikkeling van de vakbeweging geanalyseerd vanuit het
perspectief van de modernisering. Voor het in kaart bren-
gen van de ontwikkeling van de vakbeweging en de arbeids-
verhoudingen  is,  op basis van de literatuur een schema
ontworpen. De vakbeweging is ontstaan en heeft zich ont-
wikkeld in wisselwerking met een aantal voor de moderni-
sering  kenmerkende  processen  in  de  politieke,  de  eco-
nomische en de sociale sector.
Deze  processen  zijn  differentiatie  en  integratie,  ver-
andering van waarden en houdingen,  en segmentering.  De
vakbeweging heeft hieraan actief bijgedragen en er ook
zelf invloeden van ondergaan.

Het eerste deel van deze studie  , dat samengevat is in
hoofdstuk 9,  geeft inzicht  in de bijdrage van de vak-
beweging aan de structurering en modernisering van de ar-
beidsverhoudingen.
In het tweede deel worden de opvattingen van de vakbonds-
leden over de eigen vakorganisaties onderzocht. De opvat-
tingen over de politieke, de economische en de conflict-
regulerende oriantatie van de vakbeweging worden daarbij
gerelateerd aan een aantal persoonskenmerken en houdingen
van de leden.
De bijdrage van de vakbonden aan vorm en inhoud van de ar-
beidsverhoudingen is te plaatsen tegenover de individuele
verwachtingen en houdingen van de leden. Deze confrontatie
leert of het beleid en de strategie van de vakbeweging
door de leden wordt onderschreven en daardoor feitelijk
gelegitimeerd.
De politieke, economische en conflictregulerende verrich-
tingen van de vakbonden zullen immers het meest worden on-
derschreven door de leden die een relatief sterke voorkeur
hebben voor respectievelijk de politieke, de economische
en de conflictregulerende oriintatie van de vakbeweging.
De specifieke bijdrage aan de ontwikkeling van de arbeids-
verhoudingen wordt zo gelegitimeerd door specifieke cate-
goriin uit een gedifferentieerd ledenbestand.
In deze samenvattende conclusie kunnen nu vanuit dit ge-
zichtspunt de uitkomsten van de twee delen van het onder-
zoek meer expliciet met elkaar in verband worden gebracht.
Daarmee wordt tevens de bijdrage van de vakbeweging aan de
modernisering van de Surinaamse arbeidsverhoudingen kort
samengevat. Deze samenvatting wordt achtereenvolgens gege-
ven voor de politieke, de economische en de sociale sector.
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Deze  sectoren corresponderen met de politieke,  de eco-
nomische en de conflictregulerende ori6ntatie van de vak-
beweging.

De politieke sector

De politieke betekenis van de vakbeweging is vanaf 1940
aanvankelijk geleidelijk  en  vervolgens  snel  toegenomen.
Tussen 1965 en 1975 bereikt de vakbeweging een hoogtepunt
als politieke pressiegroep. Het zijn in deze periode de
centrale vakorganisaties die, meer nog dan de politieke
partijen, de wensen van de massa tot uitdrukking weten te
brengen.
De vakbeweging en het politieke bedrijf waren vanouds al
vervlochten. Politieke leiders waren de oprichters van de
vakcentrales waardoor vanouds een "personele unie" heeft
bestaan tussen vakbond en politieke partij. Het proces van
verzelfstandiging van de vakbeweging ging gepaard met een
ontvlechting van de functies van vakbondsleider en politi-
CUS. Deze ontwikkeling  is kenmerkend voor het moderni-
seringsproces.
In de jaren zeventig is de vakbeweging een zelfstandig en
erkend instituut geworden. Zij is er in geslaagd zich te
ontdoen van het imago van waterdrager van de politieke
leiders en is zelf een politieke machtsfactor geworden.
Het politieke zelfbewustzijn van de vakbondsleden is ge-
groeid en de politieke invloed van de vakbeweging is toe-
genomen. Bij algemene verkiezingen seven vakcentrales aan
hun leden niet zelden een stemadvies, vakbondsleiders

staan op de kandidatenlijsten van politieke partijen hoog
genoteerd, bij kabinetsformaties wordt de vakbeweging om-
standig en intensief geconsulteerd terwijl een aantal ad-
viescolleges en instellingen van de grond is gekomen waar-
in vakorganisaties participeren. Bij vrijwel alle belang-
rijke gebeurtenissen wordt de overheid, gevraagd en onge-
vraagd, door middel van memoranda, nota's en communique's
op de hoogte gesteld van de opvatting van de vakbeweging
ter zake.  Van een betrekkelijk onbeduidende verzameling
van eng op het eigen (materi6le) deelbelang gerichte bon-
den en bondjes groeide de vakbeweging in 40 jaar uit tot
een niet meer weg te cijferen politieke machtsfactor. Toch
zijn mogelijkheden van de vakbeweging om op structurele
wijze invloed uit te oefenen op het sociaal-economisch be-
leid van de overheid beperkt gebleven.
De activiteiten van de vakbeweging in de politieke sector
vinden bijval bij een aantal categorian leden. Dat zijn de
leden die een grotere voorkeur hebben voor een politiek
georionteerde vakbeweging.
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Hindostaanse vakbondsleden,  vakbondsleden werkzaam in de
particuliere sector, vakbondsleden die in een zeer groot
bedrijf werken en vakbondsleden die gekenmerkt worden door
een relatief lage religieuze participatie, opteren voor de
politiek geori6nteerde vakbeweging.  Naast deze kenmerken
vonden we twee houdingsvariabelen die samenhangen met de
mate  van  voorkeur  voor  een  politiek georidnteerde  vak-
beweging.  Deze zijn "zeer militante houding ten aanzien
van het optreden van de vakbeweging" en een "zeer nega-
tieve opvatting over het optreden van de vakbondsleiders".
De politiek georionteerde vakbeweging vindt blijkens deze
uitkomsten steun bij een deel van het ledenbestand van de
vakorganisaties. Het gaat om leden met sociaal-economische
kenmerken die wij relatief ongunstig hebben genoemd.

De contrastgroepenanalyse met als afhankelijke variabele
de politieke oriontatie leverde een viertal kenmerken op
die de voorkeur voor een politieke ori6ntatie van de vak-
beweging verklaren. Deze kenmerken zijn negatieve opvat-
ting over het optreden van de vakbondsleiders, militante
houding ten aanzien van het optreden van de vakbeweging,
burgerlijke staat en lidmaatschap vakcentrale. Deze varia-
belen verklaren samen 12.1% van de kwadratensom.
Ook niet-militante vakbondsleden die gezinsbinding hebben
dn een negatieve opvatting over de vakbondsleiders bena-
drukken de politieke oridntatie van de vakbeweging.  Het
blijkt dat leden van de C.L.0. en van C-47 die positief
staan  tegenover de vakbondsleiders,  op politieke ori6n-
tatie lager scoren dan leden aangesloten bij de P.W.0. en
het A.V.V.S.- de Moederbond met dezelfde kenmerken. Deze

uitkomst wijkt af van de verwachting op grond van de poli-
tieke reputatie en het imago van zowel de C.L.0. als C-47.

De economische sector

De belangrijkste ontwikkeling in de economische sector is
de institutionalisering  van  het  overleg  over  arbelds-
voorwaarden door de totstandkoming van de Wet op de Col-
lectieve Arbeidsovereenkomst voor de marktsector en de
Personeelswet  voor  ambtenaren.  De  afwikkeling van con-
flicten wordt gekanaliseerd door de Bemiddelingsraad en/of
via procedures in Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Voor
de  overheidssector  geldt  het Georganiseerd Overleg dat
echter gebrekkig functioneert.



228

Het niveau van arbeidsvoorwaarden en voorzieningen bij de
buitenlandse ondernemingen steekt zeer gunstig af bij de
regelingen in de doorgaans zwakkere autochtone bedrijven.
De segmenteringstendens in het stelsel van arbeids-
voorwaarden heeft een structureel karakter door het heer-
sende systeem van ondernemings-C.A.0.'s.

De vakbonden hebben op het niveau van de onderneming een
relatief sterke positie weten op te bouwen. Op het natio-
nale niveau echter is hun invloed op het economisch beleid
gering. Er bestaan weliswaar een drietal organen voor ad-
visering aan de overheid over sociaal-economische aange-
legenheden.  Met deze adviesorganen moet echter nog er-
varing worden opgedaan.
De economisch georidnteerde vakbeweging vindt steun bij
vakbondsleden met een aantal relatief gunstige sociaal-
economische kenmerken. We vonden een voorkeur voor de eco-
nomische ori6ntatie bij leden die werkzaam zijn in de sec-

toren mijnbouw, financiering en onderwijs. Ook het werken
in een groot bedrijf en (jongere) leeftijd gaan samen met
de voorkeur voor de economisch georienteerde vakbeweging.
Leden van bonden die zijn aangesloten bij het A.V.V.S.-de
Moederbond benadrukken relatief meer de economische orion-
tatie van de vakbond.
Bondsancidnniteit (gemiddeld) en een hoge vakbonds-

participatie gaan ook samen met een voorkeur voor een eco-
nomisch geori6nteerde vakbeweging.  Dat  is ook het geval
bij de houdingsvariabelen "positieve opvatting over vak-
bondsleiders" en "militante houding t.a.v. het optreden
van de vakbeweging".
De nadruk van de vakbondsleiders op concrete materi6le ar-
beidsvoorwaarden valt kennelijk goed bij leden met rela-
tief gunstige sociaal-economische kenmerken.

Blijkens de uitkomsten van de contrastgroepenanalyse zijn
er vier kenmerken die de voorkeur van de leden voor de
economisch georionteerde vakbeweging verklaren. Deze ken-
merken zijn opvattingen over de vakbondsleiders, militante
houding t.a.v. het  optreden  van  de vakbeweging, eco-

nomische sector en leeftijd. Deze variabelen verklaren sa-
men 27.4% van de kwadratensom.
De econonomische ori6ntatie van de vakbeweging wordt rela-

tief het meest gewaardeerd door vakbondsleden die niet
militant zijn en een positieve opvatting hebben ten aan-
zien van de vakbondsleiders, jong zijn (d.w.z. jonger dan
40),  afkomstig zijn uit de sectoren landbouw, mijnbouw,
industrie,  nutsbedrijven en de bouwsector.  Dit kan ook
worden gezegd van de militante vakbondsleden die een posi-
tieve opvatting hebben ten aanzien van de vakbondsleiders.
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De sociale sector

De vakbeweging heeft veel werk verricht voor verbetering
van  de  bestaanszekerheid  en  de  rechtspositie  van  grote
groepen werknemers. De voordelen van de vakbondsinvloed
gelden echter vrijwel uitsluitend voor de werknemers in de
sterke en goed georganiseerde bedrijven. Er is nauwelijks
sprake van enig uitstralingseffect naar de rest van de sa-
menleving. Daardoor heeft het optreden van de vakbeweging
bijgedragen aan versterking van de latente tweedeling van
het arbeidsbestel.

De resultaten op het gebied van scholing en kadervorming
zijn opvallend maar gelden ook weer uitsluitend voor vak-
bondsleden. Er is geen duidelijk aanwijsbaar beleid in de
richting van verkleining van maatschappelijke tegen-
stellingen.
Het vergroten van de mobiliteit en de bevordering van de
zelforganisatie van de werknemers lijken vooralsnog geen
primaire doelstelling van de Surinaamse vakbeweging. Bein
vloeding  van  het  beleid  van  buitenlandse  ondernemingen
ligt  voorlopig nog buiten het bereik van de vakorgani-
saties en zelfs buiten de mogelijkheden van de overheid.
Etnische tegenstellingen - die in de politiek een belang-
rijke rol spelen - hebben binnen de vakbondswereld echter
geen kans gekregen.
Dat is een opmerkelijke prestatie in een land dat geken-
merkt wordt door een grote mate van etnische verzuiling.
De vakbonden zijn er kennelijk in geslaagd werknemers te
organiseren op basis van hun gemeenschappelijke sociaal-
economische positie.
De vakbondsactiviteiten in de sociale sector vinden op het
micro-niveau hun vertaling in de voorkeur van de leden
voor  een  oridntatie  op  regulering  van  conflicten.  Een
hypothese in dit onderzoek luidt dat vakbondsleden met re-
latief zeer gunstige sociaal-economische kenmerken meer de
nadruk  zullen  leggen  op  conflictregulering.  Een  aantal
kenmerken blijkt, zoals voorspeld, samen te hangen met de
conflictregulerende oriontatie van de vakbeweging. Hiertoe
behoren: een hoog opleidingsniveau,  een  hoog  inkomen,
werkzaam zijn  in de  semi-overheidssector,  een lage be-
roepsmobiliteit het verrichten van hoofdarbeid, een hoog
functie-niveau en werkzaam zijn in de sociale diensten-
sector.
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Bij de contrastgroepenanalyse blijken twee houdings-
variabelen van betekenis te zijn, n.1. opvattingen t.a.v.
de  vakbondsleiders en militante houding t.a.v.  het op-
treden van de vakbeweging.

Etnische afkomst levert eveneens een - zij het bescheiden
- bijdrage aan de verklaring van de kwadratensom (totaal
13.3 %). De relatief sterkste voorstanders van een op con-
flictregulering  geori6nteerde  vakbeweging  zijn militante
Creolen en Hindostanen die een positieve opvatting hebben
over de vakbondsleiders en militante Javaanse vakbonds-
leden die een positieve opvatting hebben over de vakbonds-
leiders. Javanen hebben echter binnen de groep "positieve
opvattingen en militant" voor conflictregulering een ster-
kere voorkeur dan de andere bevolkingsgroepen.

Uit de analyse blijkt dat de houdingsvariabelen de belang-
rijkste zijn voor de verklaring van de voorkeur voor een
bepaalde vakbondsori6ntatie. Deze variabelen: opvatting
ten aanzien van de vakbondsleiders en houding ten aanzien
van het optreden van de vakbeweging zijn belangrijker dan
de persoonskenmerken, zoals ze in dit onderzoek voorkomen.
Dit is  een  opmerkelijke uitkomst. Uit andere studies

(Chaparro 1972; Hamilton 1967) is gebleken dat persoons-
kenmerken en zogeheten structurele variabelen de voorkeur
voor een bepaalde vakbondsoridntatie bepalen. Uit dit on-
derzoek blijkt echter dat vakbondsleden met een negatieve
opvatting over de vakbondsleiders relatlef meer de nadruk
leggen op de politiek georionteerde vakbeweging. Leden met
een  positieve  opvatting  over de vakbondsleiders  accen-
tueren meer de economische en de op conflictregulering ge-
orianteerde vakbeweging.  Militante vakbondsleden die een
negatieve opvatting hebben ten aanzien van de vakbonds-
leiders accentueren echter relatief meer de economisch ge-

ori6nteerde en de conflictregulerende vakbeweging dan de
niet militante leden.

De vakbeweging heeft blijkens het voorgaande een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de modernisering van de ar-
beidsverhoudingen in Suriname. Deze bijdrage is echter on-
gelijkmatig verdeeld over de verschillende sectoren. De
beste resultaten zijn bereikt binnen de economische sec-
tor. Het differentiatie- en integratieproces dat ken-
merkend is voor modernisering, heeft geresulteerd in een
aantal nieuwe instellingen en instituties en in verzelf-
standiging van de vakbeweging zelf als economische pres-
siegroep.



231

Het proces van verandering van waarden en houdingen in de
richting van individualisering en gerichtheid op de toe-
komst  stagneert enigszins door de onevenredige aandacht
voor de materiole facetten van het vakbondswerk. De macht
van  de  vakbeweging  is  overigens  nog  onvoldoende  om op
structurele wijze invloed te kunnen uitoefenen op het eco-
nomisch beleid van de overheid.
De  segmentering van het arbeidsbestel is door het vak-
bondsoptreden eerder versterkt dan gereduceerd. Het ont-
breekt bovendien nog aan mogelijkheden om invloed uit te
oefenen op het beleid van de (vooral buitenlandse) onder-
nemingen.

In de politieke sector is het succes van de vakbeweging
opvallend.  De vakbeweging heeft bijgedragen aan een ver-
groting van de politieke participatie van de leden en is
mede daardoor zelf een belangrijk politiek instituut ge-
worden. De verworven politieke macht kan echter nog onvol-
doende worden verzilverd door het ontbreken van gedigende
structuren voor de beinvloeding van het overheidsbeleid.
De politieke macht van de vakbeweging schuilt in haar ver-
mogen tot mobilisatie van de werknemers voor politieke ac-
ties en minder in de toegang tot het beleid van de over-
heid.

Het differentiatie- en  integratieproces heeft  in de so-
ciale sector geresulteerd in een redelijk stelsel van wet-
ten aangaande arbeidsverhoudingen. Aan de totstandkoming
van deze wettelijke regelingen heeft de vakbeweging zelf
weinig bijgedragen. De sociale voorzieningen op het niveau
van de onderneming kunnen echter wel op het conto worden
geschreven van de vakbeweging. Deze voorzieningen worden
ingebouwd  in C.A.0.'s  op ondernemingsniveau waardoor de
sterkere bedrijven de beste voorzieningen hebben. Het vak-
bondsoptreden heeft daardoor - enigszins paradoxaal -
geleid tot een verbreding van de materiale kloof tussen
werknemers in de verschillende economische sectoren.

Modernisering is in deze studie uiteengelegd in processen
van differentiatie en integratie, verandering van waarden
en houdingen, en segmentering in de politieke, de econo-
mische en de sociale sector. De vakbeweging heeft aan het
proces van modernisering van de arbeidsverhoudingen be-
langrijk bijgedragen.
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Door differentiatie en integratie zijn er in alle drie de

onderscheiden maatschappelijke sectoren nieuwe organen met
nieuwe functies tot stand gekomen en heeft de vakbeweging
zich  in wisselwerking met deze processen ontwikkeld tot
een erkend instituut.
Wat de verandering van waarden en houdingen betreft is ge-
bleken dat dit een moeizaam proces is waarin nog onvol-
doende tijd en aandacht is geTnvesteerd.
Wel zijn er enige aanzetten voor een meer gericht beleid
in de toekomst.
Daarnaast zijn segmenteringstendensen in het arbeidsbestel
juist door het optreden van de vakbeweging belangrijk ver-
sterkt, zowel in de politieke, de economische als de so-
ciale sector. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling. Bij on-
veranderd beleid ZOU dit kunnen resulteren  in  maat-
schappelijke spanningen. Het succes van de vakbeweging op
materieel gebied zou daardoor voorwaarden kunnen scheppen
voor een structurele instabiliteit van het arbeidsbestel.
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SUAIMARY

TRADE UNIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS: THE CASE OF SURINAME

The central question of this thesis is twofold, namely,
(a) what contribution has the trade union movement made to

the  process  of modernising  industrial  relations  in
Suriname? and,

(b) what views do the union members have about the way
that the trade unions operate?

The research, like the central question, had two parts.
In the first part, the development of the trade union mo-
vement  and  industrial  relations  were  analysed  from the
perspective of modernisation.  A frame-work based upon a
review of the literature on this subject was evolved in
order to bring this development into focus.

The trade union movement in Suriname was created and has
developed from an interplay between a number of characte-
ristic modernisation processes in politics, economics and
the  social sector.  These processes were differentiation

and integration, changing values and attitudes, and seg-
mentation. Trade unions contributed to them and were in
turn influenced by them.
In the second part of the thesis, the views of the trade
union members about their unions were investigated. These
views related to reactions to three types of trade union
orientations: a political orientation, an economic orien-
tation and a conflict-regulating orientation. The inves
tigation was based on three premises:
-   trade union members with unfavourable socio-economic

characteristics would opt for a politically oriented
trade union movement;

-   members with favourable socio-economic characteristics
would opt for an economically oriented trade union
movement;

-   members with very favourable socio-economic characte-
ristics  would  opt  for  a  conflict-regulating  orien-
tation of the trade union movement.

The contribution of unions to the form and content of in-
dustrial relations can be related to the individual expec-
tations and attitudes of the members.  Setting these two
aspects in parallel indicates the extent to which the po-
licies and strategies of trade union movements are suppor-
ted by members and therefore legitimized.

Ik dank Dhunn Prasad voor de hulp bij het redigeren van de
Engelse tekst.
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The effect of modernisation brought about by the trade
unions in the politic, economic and social sector will now
be described, and related to the views and attitudes of
the members regarding three union orientations - politi-
cal, economic and conflict-regulating.

The political sector

The political significance of the trade union movement af-
ter 1940 increased slowly at first and then rapidly. Be-
tween 1965 and 1975 it reached its peak as a political
pressure group. During that period the main trade unions
expressed the wishes of the masses better than the politi-
cal parties.
Trade-unionism and politics  in Suriname has been always
interwoven.  The political leaders were founders of the
trade-unions. This led to a situation where there was a
common leadership for both the political parties and the
trade unions. Later the growing independence of the trade
union movement resulted in the de-linking of the functions
of union leader and politician. Such a development is cha-
racteristic of modernisation.
In the seventies, the trade unions became independent and
were recognized as institutions. The political conscious-
ness  of  union  members  increased  and  the  political  in-
fluence of unions grew. Quite often, the unions gave their
members advice on how to vote in general elections; union
leaders stood as party candidates; and the unions were in-
timately involved in the formation of governments, while
at the same time participating in committees and advisory
bodies. From a relatively insignificant collection of wor-
kers with similar interests, the trade union movement grew
to be a political power in the space of 40 years. However,
possibilities for the unions to exercise their influence
on the government's socio-economic policy were limited.

Trade union activities  in the political sector were ap-
proved by a number of categories of members especially,
those members who prefered political orientation for the
unions.  Hindustani  trade  union members  belong  to  this

category. Union members who worked for large companies and
those who kept a relatively low religious profile also op-
ted for a political orientation. In addition to these cha-
racteristics (i.e.  being Hindustani, working for a large
company  and keeping  a  relatively low religious  profile
etc.) two other attitudinal characteristics were found

that  were  related  to  a  preference  for  a  politically-
oriented trade union movement.
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These  included  a very militant  attitude  concerning  the
trade-union and a negative attitude towards the union lea-
ders.  The politically-oriented union viewpoint naturally
found a following among a section of the members, particu-
larly members with socio-economic attitudes that were usu-
ally regarded unfavourably.

Four characteristics were discovered that explained prefe-
rences for a political orientation of the unions:
-   attitude towards union leaders;
-   militant position concerning the trade union movement;
-   marital status;
-   being a member of a federation of trade unions.
Married men who were non-militant who had a negative atti-
tude towards the union leaders, also preferred the politi-
cal orientation of unions. However, it appears that mem-
bers of the C.L.0.  and C-47, who viewed union leaders
favourably  on  the  other  hand emphasized  the  political
orientation less than the members of the P.W.0.  and the
A.V.V.S-the "Moederbond" with similar characteristics.
This  conclusion  deviated  from expectations,  considering
the political reputation and image of both the C.L.0. and
C-47.

The economic sector

The most important development in the economic sector was
the  institutionalization of collective bargaining, mate-
rialising in the Law on Collective Labour Agreements for
the private sector and the Personnel Law for civil ser-
vants. The settlement of conflicts was channelled through
a Mediation Council and/or through procedures of the Col-
lective Labour Agreements. The Joint Consultations Decree
applied to the government sector, however, its effect was
in-adequate.  Concerning  terms  of  employment  and  fringe
benefits, the foreign enterprises stood out very favoura-
bly and set the trend for regulating labour relations in
the weaker Surinamese companies. The segmentation tendency
in the system of labour relations had a structural effect

because  of  the  existing  system  of  company  collective
agreements.
At the level of enterprise, the unions had built up a re-
latively strong position. However, at the national level,
they had little effect on the economic policy. In a way,
three bodies advised the governement on socio-economic af-

fairs. However this has turned out to be unsatisfactory.
It seems necessary to build up experience in the functio-
ning of these bodies.
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The economically oriented union movement was supported by
union  members  with  a  number  of  relatively  favourable
socio-economic characteristics. It was found that members
working in the mining, financial and education sectors fa-
voured the economically oriented union more than members
working in other sectors. Similarly, workers in the larger
companies and the younger members prefered the unions to
be economically-oriented. Members of unions affiliated to
the  A.V.V.S. -the "Moederbond" favoured a relatively
strong economic orientation of the trade union movement.
This was also true for members with a relatively average
trade union seniority and a high score on trade union
participation as wel as the members with a positive atti-
tude towards union leaders and a militant attitude con-
cerning the trade union movement.
The emphasis of the union leaders on terms of employment
was approved by those members with relatively favourable
socio-economic characteristics.

Members  who  showed  a  preference  for  an  economically-
oriented trade union movement displayed four characteris-
tics:
-   attitude towards union leaders;
-   militant attitude concerning trade unions;
-   the sector in which they worked;
-   age (younger people favoured this type of movement).
To sum UP the economic orientation of the unions was
valued the most by union members who were non-militant and
had a positive attitude towards their leaders: they were
young  and  worked  in  the  agriculture,  mining.  manufac-
turing,  public  utilities,  or  construction  sectors.  The
same could be said of the militant union members that had
a positive attitude towards their leaders.

The social sector

Much of the work of the trade union movement was directed
towards improving social security and the legal position
of large groups of workers. The advantages of the unions'
influence applied almost exclusively to the workers in the
strong and well-organised firms; very little effect seems
to have been had on the rest of the society. Thus, the
running of the unions contributed to strengthening the
latent segmentation of the labour relations system. The
results in the area of education and training were strl-

king; however, they apply also almost exclusively to the
trade union members.
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There was no clearly apparent policy in the direction of
reducing social differences.  Increasing  the mobility of
workers and furthering their interest in creating coopera-
tive type organisations does not seem to be the primary
objective of unions in Suriname currently. Influencing the
policies of foreign enterprises stil lies,  for the time
being, outside the reach of the trade organisations and,
indeed, beyond the power of the government.

Ethnic fragmentation, which played and continues to play
an  important role  in politics,  however,  did not get a
chance within the sphere of trade unions.
This  is a remarkable achievement  in a country that is
known for a high degree of ethnic diversity. The unions
were succesful  in organising employees on the basis of
their socio-economic positions in the community.

Union activities in the social sector can, on the micro-
level,  be regarded as  the preference of members for an
orientation of trade unions towards the regulation of con-
flicts. As predicted, a number of characteristics seem to
have been related to the conflict-regulating orientation
of the trade-union movement. Among them were: high level
of training, high incomes, working in the semi-governmen-
tal and the social services sector, and low-mobility.
Two attitudinal factors seem to have been significant for
explaining the preference for conflict-regulating orienta-
tion of the unions namely, the attitude towards union lea-
ders and the militant attitude concerning the trade union
movement.
The strongest champions of the conflict-regulating orien-
ted unions were the militant Creoles and Hindustanis who
had a positive attitude towards their union leaders, and
the militant Javanese union members who also had a similar
attitude towards their union leaders. However, the Java-
nese employees in the group (positive attitude and mili-

tant)  had a stronger preference for conflict regulation
than the other population groups.

From the analysis it appears that attitude factors were
the most important for explaining any preferences for a
particular trade union orientation. Among the factors dis-
covered, attitude towards the union leaders and attitude
concerning the trade union movement were more important
than personal characteristics Cage,  income etc.) such as
those considered in this investigation.
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This  is a remarkable conclusion. Other studies (Chaparro

1972; Hamilton 1967) have indicated that personal charac-
teristics and the so-called structural factors determined
preference for a particular trade union orientation. This
investigation however suggests that union members with a
negative attitude towards their leaders laid more emphasis
on a politically-oriented trade union movement.
Members with a positive attitude towards their leaders ac-
centuated those orientations that were more economic and
conflict-regulating.
This conclusion suggest the trade union movement made an
important contribution to the modernisation of industrial
relations in Suriname but this contribution was unequally
devided among the political, economic and social sector.
The best results occurred in the economic sector. The dif-
ferentiation and integration process which is characteris-
tic of modernisation resulted in a number of new institu-
tions and a trade union movement that had become an auto-
nomous economic pressure group.
The process of changing values and attitudes in the direc-
tion  of  individualisation and future orientation,  stag-
nated due to disproportionate attention being paid to the
material facets of trade union work.  The power of the
union, remained unsatisfactory for exercising any struc-
tural influence on the governments' economic policy. Seg-
mentation of the labour relation system worsened with the
appearance of the trade unions. Furthermore the unions

lacked  opportunities  to  excercise  an  influence  on  the
policies of those enterprises which were mainly foreign.

In the political sector the unions' success was striking;
the trade union movement had contributed to an increased
political participation by its members and, consequently,
it had become an important political institution. The po-
litical power acquired, however, could not be used effec-
tively because of the absence of structures to influence
government  policies.  The  political  power  of  the  trade
union movement rested more on its ability to mobilise its
members for political actions and less in its access to
governmental policy making.
The differentiation and integration process in the social
sector had resulted in a reasonable system of rules apper-
taining  to labour relations.  The unions themselves had
little to offer to convert them into laws. The trade

unions. on the level of enterprise, however. could easily
be credited for the social amenities provided.
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These amenities were embodied in the collective labour
agreements at the company level; the strongest companies
provided the best amenities.  But the appearance of the
trade unions - paradoxically - led to the expansion of a
material  gap between employees  in the various economic
sectors.

This  study indicates that modernisation has resulted in
processes of differentiation and integration, changing
values and attitudes, as well as, in the segmentation of
the  political,  economic.  and  social  sectors.  The  trade

unions  played  an  important  role  in modernising  labour
relations. Through  differentiation and integration  all
three of these sectors produced new organisations with new
functions;  consequently,  the trade union movement deve-
loped  into an acknowledged institution.  It appears that
changes in values and attitudes were difficult to bring
about. However, not much time and effort were expended on
them. What was apparent was the need for initiatives that
could produce a more directionally oriented policy for the
future. Tendencies towards segmentation in the labour
ranks,  have  increased, mainly through the appearance of
the trade union movement in all three sectors - politi-
cal, economic and social. This is a dangerous development.
It could result in communal tensions unless the policy
changes. The success of the unions in the material sense
could in fact also create conditions which promote insta-
bility in the labour relations system.
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NOTEN

Noten bij hoofdstuk 5

1. Gedeelten van dit hoofdstuk zijn gebaseerd OP:
Campbell 1978 en 1977. Een beschrijving van de opko-
mende arbeidersbeweging voor 1940 bij Scholtens 1986.

2. De Christelijke Onderwijzersbond "Broederschap" werd
opgericht in 1892.  De zedelijke erkenning geschiedde
bij Gouvernements resolutie van 4 juli 1893 nr. 4767.
Velen beschouwen daarom laatstgenoemde datum als het
jaar van oprichting.

3.  Vakbondsleider Cyrill Daal sprak doorgaans met enig
sarcasme over "loslopende bonden", daarmee inspelend
op de associatie met "loslopende honden" die in Para-
maribo  een  ware  plaag vormen. (Met dank aan  F.R.

Frijmersum).
4.  Bij de oprichting telde C-47 niet zevenenveertig aan

gesloten  bonden  zoals  de  naam wil  suggereren maar
slechts  22 aangesloten organisaties, waaronder de

Paranam Werknemers Bond (C-47, 1985:10). Centrale-47,
de Centrale van Landsdienaren Organisaties en de poli-
tieke Partij Nationalistische Republiek zijn loten van
dezelfde  stam  nl.  van  de  Nationalistische  Beweging
Suriname. De N.B.S. opgericht in 1959 was uitdrukking
van het opkomend (Creools) nationalisme (zie Dew 1978).

5.  De oprichters van de Surinaamse Arbeiders Federatie
waren H. Bilgoe en H. Herrenberg. Vanwege hun banden
met de Verenigde Hervormings Partij werd in de S.A.F.
aanvankelijk een aanzet gezien tot de vorming van een
"vakbonds-arm" van deze (Hindostaanse) V.H.P.

Noten bij hoofdstuk 6

1.  Leden van de Commissie van Goede Diensten: dr. G. van
Erpecum, dr. G. Hagens, dr. J. Jamuludin, Mgr. dr. A.
Zichem (voorz.), Ds. E. Ritfeld, Mevr. T. Putscher.

2.  Commissie van Goede Diensten: Concept Generaal Akkoord.
3.  Art. 62 Personeelsverordening geeft een opsomming van

de tuchtstraffen die aan ambtenaren kunnen worden op-
gelegd bij plichtsverzuim.

4.  Brief Minister president Dr. J. Sedney aan de Com-
missie.

5.  In Vrije Stem 4-4-1973.
6. Het Comitd bestond Uit: een arts, een bestuurslid/

voorzitter van een sociale organisatie, een werkster,
een huisvrouw,  een  gediplomeerd verpleegster en een
student.
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7.  Compromisvoorstel inzake het conflict tussen de rege-
ring van Suriname en de Surinaamse vakbeweging.

8.  Brief van de Regering aan het Comit6 uit het Volk. Zie
ook: "Regering wijst bemiddeling af" in De Ware Tijd
12-4-1973.

9.  Mr. J. Lachmon was leider van de regerende Verenigde
Hindoestaanse Partij (later omgedoopt tot Vooruit-
strevende Hervormingspartij) en voorzitter van het

Parlement.  A.  Kamperveen fractieleider  in de Staten
van de coalitiepartner Progressieve Nationale Partij
(P.N.P.). Drs. H.  Prade was een P.N.P.-"dissident":
was na interne conflicten uit de partij gestapt.

10. Zie "Lachmon bereid naar oplossing te zoeken", De Ware
Tijd 11-4-1973 en "Gesprek vastgelopen" in De Ware
Tijd 14-4-1973. Zie ook "Is dit het" in Vrije Stem
12-4-1973.

11. Nieuwe verkiezingen zouden in november 1973 worden ge-
houden. Zie bericht "Lachmon werkt niet mee aan desa-
vouering  van C.G.D. en  regering"  in  De Ware Tijd
10-4-1973.

12. Brief van H.C. Prade aan de Raad van Ministers en de
Besturen van de vakcentrales; Paramaribo 5 maart 1973.
Zie ook "Brief van Drs. Prade" in De West 8-3-1973.

13. Bijlage brief Drs.  H.  Prade aan regering en vakcen-
trales.

14. De  Personeelsverordening werd  in  fasen  afgekondigd.
Bij resolutie van 8 april 1971 no. 3781 traden alle
artikelen  in werking m.u.v.  art.  7 Vaststelling van
formaties  en art.  92 Wijziging van de Pensioenver-
ordening G.B. 1971 no. 67.

15. Personeelsverordening G.B. 1962 no. 195 i.h.b. art. 62.
16. Dienstorder no. 5 v.d. Inspecteur der Invoerrechten en

Accijnzen, 23 januart 1973. De douane-ambtenaren wer-
den gesommeerd het werk te hervatten.

17. De ware tijd 1-2-1973.
18. Gearresteerd werden de vakbondsleiders F.   Derby

(C-47),  H.  Herrenberg  (toen  nog  van de "Moederbond"),
H. Sylvester van de C.L.0.. Ook werd een aantal jour-
nalisten van kranten die zich achter de staking hadden
gesteld gearresteerd.  Hiertoe behoorden  J.  Slagveer
van het persburo Informa,  H.  Keerveld,  Hirasing en
Lieuw van het blad de Rode Surinamer en een aantal an-
deren. De politie nam op de bewuste woensdag 28 febru-

ari 1973 minstens 20 personen die iets met de staking
te maken hadden in bewaring. C.L.0.-voorzitter H. Rus-
land en P.W.0.-bestuurslid Rodgers ontkomen aanvanke-
lijk aan arrestatie door onder te duiken.
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Op 9 maart worden zij echter tijdens een vakbonds-
vergadering waarbij  zij  aanwezig waren, toch aange-
houden. Op schriftelijke vragen van het Statenlid Mr.
E.J.  Bruma n.a.v. het politie-optreden deelde de Mi-
nister van Justitie en Politie J. Adhin mee dat het
politieoptreden stoelde op art. 12 van de Staatsrege-
ling van Suriname en op de artikelen 5 en 15 van het
Politiehandvest.

19. Tekst van de Motie zoals opgenomen in De Ware Tijd van
1-2-1973. De douanestaking werd overigens niet direkt
afgeblazen. Nadat de gearresteerde vanbondsleiders en
journalisten waren vrijgelaten verklaarde de

vakbeweging  zich  bereid  het  overleg  te  hervatten.
Terwijl  de  staking  langzaam  maar  zeker  doodbloedt
blijven de on- derhandelingen nog maanden zich

voortslepen.
20. Zie noot 3. bij hoofdstuk 5.
21. Een minister uit het kabinet moest zich verantwoorden

voor onregelmatigheden bij gronduitgifte in het dis-
trict Nickerie.

22. Brede basis politiek c.q. verbroedering: samenwerking
tussen V.H.P.-leider Lachmon en N.P.S.-voorman Pengel.
Van 1955 tot 1967 heeft deze samenwerking tussen de
twee grootste politieke partijen het politieke spec-
trum in Suriname gedomineerd.

23. Een heldere analyse van achtergrond en oorzaken van de
coup  bij  H.K.  Fernandes  Mendes:  De  staatsgreep  in
Suriname,  in Nederlands Juristen Blad, Januari 1983.
Afl. 5, pp. 145-150.

24. Zie voor een beschrijving van reacties van verschil-
lende functionele groepen op de coup: B.Sedoc-Dahlberg
1986.

Noten bij hoofdstuk 7

1.  Leo  Eliazer  voorzitter  van  de  Billiton Mijnwerkers

Bond kwam in 1948 met de eis de lonen bij Billiton met
75% te verhogen.  De directie van Billiton weigerde,
waarop Eliazer een staking proclameerde. De werknemers
gaven geen gehoor aan deze stakingsoproep. Het werk
werd niet neergelegd (Kuiper 1948:28).

2.  Van de geschillen die in het jaar 1947 aan de Bemidde-
lingsraad werden voorgelegd was er din heel opmerke-
lijk: de Stichting het Surinaams Houtbelang (een bun-
deling van werkgevers  in de houtverwerkende sector)
wenste een collectieve arbeidsovereenkomst af te slui-
ten voor alle werknemers bij de houtbedrijven.
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Het betrof dus een initiatief van een aantal werk-
gevers.  De Bemiddelingsraad stelde hiertoe een voor-
stel op.  Dit voorstel werd niet aangenomen omdat de
Surinaamse Werknemers Organisatie zich uit het overleg
terugtrok (Verslag DSZI 1949:62).  Deze eerste poging
van notabene de werkgevers om een bedrijfstak-C.A.0.
af te sluiten werd zo door de vakbond getorpedeerd. De
eerste ondernemings-C.A.0. zal pas twintig jaar later,
in 1966 tot stand komen.

3.  Bij  de met veel ceremonieel en publiciteit omgeven
ondertekening van een nieuwe C.A.0., storten
werkgevers een betrekkelijk groot bedrag in  de
vakbondskas. Dit heet ondertekeningsbonus en   is

bedoeld  voor  scholings- doeleinden. Het  is  echter
publiek geheim dat een deel van deze bonus de

vakbondsleider(s) ten goede komt.
4.  Opmerkelijk dat de S.W.M.B. en de Raad van Vakcen-

trales (P.W.0., S.W.0., S.W.F., en S.M.U.) op deze 1
mei  afzonderlijke  bijeenkomsten  organiseren.  Op  de
bijeenkomst van de R.v.V. waren minder prominente gas-
ten aanwezig. In de sluimerende rivaliteit tussen
enerzijds de S.W.M.B. en anderzijds de R.v.V. kozen de
politieke prominenten uit die tijd voor de S.W.M.B.
Ook de toenmalige Minister van Sociale Zaken  E.
Ensberg, die de arbeiders zelfs aanspoorde zich bij de
Moederbond aan te sluiten. Het Nieuws  (4 mei 1954)
schrijft hierover op nogal sarcastische toon onder de
kop  "Kleinigheidjes"  o.m.: "Hij (=Ensberg)  vond  het
niet genoeg over de dag zelf iets te zeggen (...). Hij
vond het beslist nodig om een aansporing te seven tot
aansluiting bij de Moederbond. Voor zulke propaganda
(...) draait een minister de hand niet om.  Kleinig-
heid". Het blad vervolgt: "de Moederbond heeft een re-
solutie aangenomen die vraagt om erkenning van de vak-
verenigingen door de regering. Een jaar of vier gele-
den heeft de P.W.0. precies zo'n resolutie aangenomen
en aan de regering aangeboden. Er is nooit antwoord of
reactle op gekomen. Kleinigheid. Nu zitten wij natuur-
lijk uit te kijken wat er aH zal volgen. Ook een klei-
nigheid.

5.  De concept-richtlijnen voor de Commissie van de Arbeid
zijn opgesteld door L.P.G.  Nelemans,  secretaris van
het toenmalige Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
Nelemans was door het N.V.V. aan de Surinaamse vak-
beweging uitgeleend. Het is daarom niet verwonderlijk
dat de doelstellingen van de Commissie van de Arbeid
als twee druppels water lijken op die van de Stichting
van de Arbeid in Nederland.
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Noten bij hoofdstuk 8

1.  Dit Ministerie heeft in de loop der jaren nogal wat
naamsveranderingen ondergaan samenhangend met de ge-
wijzigde taakstelling:
a. 1946:  Departement van Sociale Zaken en Immigratie
b. 1959: Departement van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid
c. 1963: Splitsing in  afzonderlijk  Departement  van

Sociale  Zaken  en  Departement  van Volksge-
zondheid

d. 1967: Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken
e. 1970: Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting
f. 1983: Ministerie van Arbeid en Volksgezondheid
g. 1984: Ministerie van Sociale Zaken, Volkshuis-

vesting en Arbeid
h. 1985: Ministerie van Arbeid.

2.  Leden van de Bemiddelingsraad worden door de Staat
voor hun werk op uurbasis gehonoreerd. Het organiseren
van  een  referendum  kan  hoge  kosten  met  zich mee-
brengen. De Minister van Arbeid F.R. Frijmersum ver-
bood dan ook het organiseren van referenda door de
Raad. De partijen kunnen wel een referendum laten or-
ganiseren maar moeten dan zelf de kosten betalen. De
Minister was overigens van mening dat het probleem van
de representativiteit door de vakcentrale(s) moet wor-
den opgelost.
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BIJLAGE  A

1. De interviews met bestuursleden van de vakcentrales

Aan de uitvoering van het survey in 1974 gingen uitvoerige
interviews vooraf met bestuursleden (voorzitters en secre-
tarissen bij het AVVS ook met de penningmeester) van de
overkoepelende vakcentrales. Deze gesprekken leverden in-
formatie op over de op dat moment bestaande situatie ten
aanzien van activiteiten van de centrales als ook over de
interne organisatie en de verhoudingen binnen de afzonder-
lijke centrales. Deze interviews leidden eveneens tot de
ontdekking van een betrekkelijk groot aantal slapende or-
ganisaties: vakbonden die slechts op papier bleken te be-
staan.
Feitelijke gegevens over de aangesloten bonden bleken bij
de administratie van de centrales niet aanwezig. Daarom
werd  besloten  de  bedoelde  algemene  feitelijke  gegevens
door een apart vragenformulier bij de bonden zelf te ver-
krijgen. Aan alle bonden werd een opgave verzocht van:
-  de volledige naam van de bond;
-  het aantal leden;
-  het jaar van oprichting;
-  de samenstelling van het bestuur;
-  het bedrag van de contributie per maand;
- het al of niet bestaan van een collectieve arbeids-

overeenkomst met de werkgevers;
-  het al of niet aangesloten zijn bij een (bedrijfstak-

omvattende) federatie van vakbonden;
-  de datum van de laatstgehouden algemene vergadering of

bestuursvergadering.
Deze kleine inventarisatie bij de bonden gaf meer inzicht
in de omvang van het verschijnsel van de slapende organi-
saties.  Van de papieren organisaties konden de voor de
uitvoering van het  onderzoek noodzakelijke  ledenlijsten
niet  worden  verkregen.  Ledenlijsten bestonden  eenvoudig
niet of waren zeer verouderd en daardoor onbetrouwbaar.
De ontdekking van de slapende organisaties (alleen verras-
send wat het aantal betreft) leidde  tot het herdefinioren
van de onderzoekspopulatie: het onderzoek zou alleen be-
trekking hebben op de leden van actieve organisaties aan-
gesloten bij een van de vier overkoepelende vakcentrales.
Als indicatie voor actief werd een vergaderfrequentie van
minstens 66n maal gedurende de zes maanden voorafgaand aan
de datum van de inventarisatie gesteld.
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2. De samenstelling van de vragenlijst

In de vragenlijst is een groot aantal vragen opgenomen
die,  om een efficionte verwerking te waarborgen, zoveel
mogelijk waren voorgecodeerd. De antwoordmogelijkheden bij
elke vraag waren aangegeven en de respondenten hoefden
slechts het bij hen passende antwoord te kiezen. Niet alle
vragen leenden zich voor deze wijze van invulling. Van de
open vragen werden de antwoordcategoriedn vastgesteld na-
dat de enqu&te was afgenomen op basis van de eerste 50
antwoorden gegeven op de betreffende vragen.
In  de  vragenlijst werd  eveneens een groot  aantal  uit-
spraken (items) opgenomen die zich zouden lenen voor de
constructie van  in het  sociologisch onderzoek gebruike-
lijke  schalen voor het meten van houdingen.  Deze items
waarvan de antwoordcategoriedn varidren van 'volkomen mee
eens' tot 'helemaal niet mee eens' waren zodanig gekozen
en geformuleerd dat zij kunnen worden opgevat als indica-
toren voor de houding van de respondenten ten aanzien van
de functies van de vakorganisaties. Volgens gangbare pro-
cedures gevormde combinaties van deze items vormen atti-
tudeschalen met behulp waarvan de houding van de respon-
denten ten aanzien van een bepaald object kan worden vast-
gesteld. Een concept vragenlijst is voorgelegd aan 5 vak-
bondsleiders en in een proefenqudte aan 6 leden afgenomen.
Dit gaf aanleiding de formulering van een aantal vragen
nog beter aan te passen aan het Surinaams taalgebruik.
Voor een evaluatie van de uitvoering van de enqu6te en
voor een overztcht van de non-response wordt verwezen naar
A 5.

3. Werving en instructie van de enqu6teurs

In totaal 20 enquateurs zorgden voor het binnenhalen van
het materiaal in Paramaribo en omgeving. In Moengo (dis-
trict Marowijne)  en Wageningen  (district Nickerie) werd
het  enqu6teren  gedaan  door  ter  plaatse  geworven  enque-
teurs. In Paramaribo bestond de groep uit: 8 onderwijzers,
6 medische studenten en 6 ambtenaren. De 'ambtenaren' wa-
ren in feite stagiaires bij het Ministerie van Arbeid en
Volkshuisvesting.  Alle  ambtenaren en onderwijzers  en  2

studenten hadden eerder - in het kader van de volkstelling
en bedrijventellingen vanwege het Ministerie van Arbeid -
ervaring met enqu6teren opgedaan.
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In Moengo en Wageningen is het enqu6teren verricht door
employds van respectievelijk de Suralco (5) en de Stich-
ting Machinale Landbouw (6). Deze administratieve krachten
waren  tevens lid van de betreffende vakorganisaties (de
Moengo Mijnwerkers Bond en de Wageningen Werknemers Bond).
Alle  enqueteurs  ontvingen  een  uitvoerige mondelinge  en

schriftelijke instructie. In twee bijeenkomsten is de vra-
genlijst  in zijn geheel doorgenomen.  Elke enqu&teur nam
vervolgens drie proefenqu6tes af waarna ervaringen en re-
sultaten in de groep nog eens werden doorgepraat.

4. De steekproef

Het steekproefkader werd gevormd door de ledenlijsten van
de afzonderlijke bonden.  Bij een aantal bonden waren de
ledenlijsten niet nauwkeurig bijgehouden voor wat adres-
wijzigingen betreft.  Een gebrekkige administratie op dit
punt kwam met name voor bij 2 onderwijsbonden: de Christe-
lijke Onderwijzersbond  (C.O.B.)  en de Katholieke Onder-
wijzersbond. Via de respectievelijke schoolinspecties kon-
den evenwel de scholen worden achterhaald waarbij de po-
tentidle respondenten werkten.
Moeizamer was het te komen aan het adressenbestand van de
grootste bond van ambtenaren, de Algemene Bond van Over-
heidspersoneel (A.B.0.). Uit het kaartsysteem (leden-

bestand) moesten de kaarten worden gelicht en verwijderd
van personen die intussen naar het buitenland (Nederland)
waren ge6migreerd. Deze personen konden immers niet langer
als actieve leden worden beschouwd. Adreswijzigingen wer-
den ook hier niet bijhouden.

Een  betrekkelijk groot  aantal respondenten kon via het
werk (de ministeries) worden achterhaald. Hierbij werd de
medewerking  ingeroepen  en  verkregen van  de  personeels-
afdelingen van de betreffende ministeries. Uit het bijge-
werkte kaartsysteem werden de A.B.0.-respondenten zo gese-
lecteerd dat er per ministerie een ongeveer even groot
aantal in de A.B.0.-steekproef werd opgenomen. De respon-
denten zijn daardoor afkomstig van alle ministeries. De
adressen van respondenten uit de mijnbouwsector werden via
de werkgever verkregen. In deze sector is het namelijk ge-
bruikelijk dat de vakbondscontributies door de werkgever
ten behoeve van de vakbonden van het loon of salaris van
de leden wordt ingehouden.
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Hiervan ontvangen de bonden maandelijks een gespecificeerd
overzicht waardoor zij kunnen beschikken over een recentbijgewerkte ledenlijst. inclusief adressenbestand.
In Suriname komt het nauwelijks voor dat vakbonden naar
bedrijfstak zijn georganiseerd. In het kader van het on-
derzoek was het niettemin gewenst vergelijkingen te maken
tussen de georganiseerden in verschillende bedrijfstakken.
De actieve ondernemingsbonden werden daarom op basis van
de  I.S.I.C.  indeling  (International  Standard  Industrial
Classification of All Economic Activities) naar bedrijfs-tak gegroepeerd en naar centrale waarbij zij waren aanges-
loten. Men moet zich zeer goed realiseren dat als gevolg
van de ondernemingsgewijze-organisatie van de bonden in
Suriname, elke overkoepelende centrale vakbonden kan heb-
ben in verschillende bedrijfstakken. Bij de samenstelling
van de steekproef is hiermee rekening gehouden. Tabel A4geeft een overzicht van de samenstelling van de steekproef
naar centrale en naar bedrijfstak.

Tabel A4: Bijdrage van Centrales en bedrijfstakken aan de steekproef.*

Bedrijfstak
P.W.0 A.V.V.S C.L.0. C-47 Totaal

I     Landbouw, bosbouw              -        -     - 68 68
II Mijnbouw                       -      108 - 47 155
III Industrie/fabricage            5       52     -      17     74
IV Elektriciteit, gas, water      -       52 - -     52
V     Bouw,constructie                -       10 - -     10
VI Handel, restaurants, hotel    65        7 - _     72
VII Transport, opslag, communi-

catie                          -       37 - 9     46
VIII Financiering, verz.commer-

ci6le diensten                 21       34 - -     55
IX Gemeenschap, sociale en

pers. diensten 46 21 - 5     72
X     Overheid                       -        - 373 -     373

Totaal 137 321 373 146 977

*De z.g. slapende bonden (de niet-actieve vakorganisaties)
en de vakbonden die weigerden medewerking te verlenen aan
de uitvoering van het survey zijn in de telling ten behoe-
ve van de steekproef buiten beschouwing gelaten. Dit ver-
klaart  het  verschil  in  de  getalsverhoudingen  tussen de
steekproef en de populatle (zie ook Tabel 5.4.4 in hoofd-
stuk 5).
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De steekproef werd zodanig samengesteld dat aan de volgen-
de eisen is voldaan:
-  de bijdrage van elke overkoepelende centrale aan de to-

tale steekproef is evenredig aan de omvang van de be-
treffende centrale,

-  de bijdrage van elke bedrijfstak aan de steekproef is
evenredig aan de omvang van het georganiseerde deel van
de betreffende bedrijfstak,

-  de bijdrage van elke individuele bond (binnen een be-
paalde bedrijfstak) aan de steekproef is evenredig aan
de omvang van de betreffende bond binnen het georgani-
seerde deel van die bedrijfstak.

Na vaststelling van de bijdrage per bond aan de steekproef
werden de eenheden op systematische wijze geselecteerd uit
de kaartsystemen. Onze steekproef is daarom een systema-
tische en evenredig naar centrale,  naar bedrijfstak en
naar omvang van de afzonderlijke bonden. De grootte van de
steekproef werd met het oog op het zeer groot aantal vari-
abelen in het survey gesteld op 1000.

5. uitvoering van de enquete

Het survey-onderzoek vond plaats van juli tot en met no-
vember 1974. Het veldwerk in de periode mei tot en met no-
vember 1974 en van juni tot en met oktober 1975. Bij de
uitvoering van de enqu6te hebben zich geen bijzondere pro-
blemen voorgedaan. Alle enqu&teurs slaagden erin afspraken
te maken met de hen toegewezen respondenten. Het aantal
weigeringen (23 van de 1000) mag opvallend gering worden
genoemd.  Dit lage percentage weigeringen bij de respon-
denten is vermoedelijk te danken aan de goede voorberei-
ding en bekendmaking van het onderzoek via de besturen van
de centrales. Ook kan de wens van de respondenten om een
nuttige bijdrage te leveren aan de zaak van de vakbewe-
ging, een belangrijke rol hebben gespeeld. De non-respons
bij de bonden geeft op het eerste gezicht een iets minder
gunstig beeld.
Bij de vakbonden omvat de non-respons een klein aantal (3)
principiule weigeringen  (de Typografen Vereniging  Suri-
name, de bond bij 's Lands Bosbeheer en bij het Ministerie
van Landbouw Veeteelt en Visserij) en een groter aantal
(9) min of meer passieve weigeraars. Tot de passieve wei-
geraars worden die bonden gerekend van wie ook na 3 ver-
zoeken  en persoonlijke  gesprekken met de  secretaris of
voorzitter de ledenlijsten niet konden worden verkregen.
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Veel van deze (meestal kleine) vakbonden voeren een ge-
brekkige administratie. Ledenlijsten zijn niet volledig of
zelfs totaal afwezig.

Tabel A.5.1: Non-respons van bonden naar Centrale

Centrale 'Principi6le' geen niet aantal ge aantal
weigering medew. actief  enqu6teer aange-

de bonden sloten
bonden

P.W.0.       1           1       2 12 16
A.V.V.S.     0           3       8 20 31
C.L.0.       2           1      11       25         39
C-47         0           4       5       11         20

Totaal abs. 3           9 26 68 160

Het aantal niet-actieve bonden  (dus bonden die daardoor
niet  in het onderzoek zijn betrokken)  bedraagt 26.  Het
ledenbestand van de vier overkoepelende centrales omvatte
in de periode waarin het onderzoek werd verricht dus een
groot aantal (25%) 'papieren organisaties' gemeten aan de
eerder genoemde criteria.

De principidle weigeraars wilden zich  'niet blootgeven':
er bestond bij hen - zo bleek uit gesprekken met de be-
treffende voorzitters - een grotere terughoudendheid om
hun ledenaantallen bekend te maken. Men meende dat inzicht
in het ledental de onderhandelingspositie zou kunnen on-
dergraven. Men achtte het ongewenst de werkgever(s) en mo-
gelijkerwijs andere concurrerende organisaties inzicht te
geven in de omvang en de strategie van de eigen organi-
satie.

Door de leiding van de Typografen Vereniging Suriname werd
de weigering aan het onderzoek mee te werken gemotiveerd
door te verwijzen naar de mogelijke gevaren van sociolo-
gisch onderzoek:  de resultaten van het onderzoek zouden
kunnen worden gebruikt 'ter bestendiging van het bestaande
systeem' (voorzitter M. Roosburg in persoonlijk interview).

De totale uitval (niet actieve organisaties, weigeringen
en geen medewerking samen ruim 35% van het totaal) lijkt
op het eerste gezicht vrij hoog. Een reeiler beeld ont-
staat wanneer - zoals in tabel A.5.2. - de uitval wordt
gerelateerd aan het totaal aantal actieve bonden.
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Tabel A.5.2.: Non-respons  per Centrale  gerelateerd  aan
aantallen actieve bonden.

Centrale' Aantal  'principi6le' geen mede aantal ge&nque-

aktieve  weigeringen werking teerde bonden
bonden

P.W.0. 14         1            1             12
A.V.V.S.    23         0           3            20
C.L.0. 28         2           1            25
C-47        15         0           4            11

Totaal abs. 80         3           9            68
(%) 100        4 11 85

Samenvattend kan worden gezegd dat de uitvoering van de
enqu6te  geen  bijzondere  problemen  heeft  opgeleverd.  De
periode waarbinnen de verzameling van het materiaal was
voorzien is overigens iets te krap gepland. Voor de ver-
zameling van het materiaal - dus de uitvoering van de en-
qu6te  was 4 weken uitgetrokken. Deze periode is ruim
overschreden. De afronding van de enquote was rond 30 au-
gustus voorzien. Door vertragingen in de uitvoering kon de
afronding pas eind oktober plaatsvinden. Als oorzaken van
de vertraging kunnen worden genoemd: een lage 'dagproduk-
tie' per enqueteur door andere werktijden en betrekkelijk
grote verschillen in tijdsduur per enqu&te.
Vanwege het betrekkelijk goot aantal 'slapende organisa-
ties' - bij de start van het onderzoek niet voorzien - was
het nodig de omvang van de steekproef en de bijdrage per
organisatie aan de steekproef aan te passen. Hierdoor was
het nodig een aanvullend aantal enqu&tes te laten afnemen.
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BIJLAGE  B

Onafhankele variabelen

Overzicht  schalen  samengesteld  volgens  de  methode  van
Mokken

1. Overzicht items schaal 0 waardering inkomen
2. Overzicht items participatieschalen
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0. Waardering inkomen
variabele Item Vraag

nr. nr.

1/20 Vindt u uw huidg loon/inkomen,
goed, redelijk of slecht                       21
goed = 0, redelijk = 0, slecht = 1,
geen mening = 1

2/21 Kunt u van het loon dat u thans verdient
goed rondkomen                                  23
ja = 0, neen = 1, geen antw. = 1

3/30 Bent u tevreden met loon/salaris dat u
thans verdient                                 33
zeer tevreden = 0, tevreden = 0, niet tevreden
maar ook niet ontevreden = 1, ontevreden = 1,
zeer ontevreden = 1

1)  1 = pos. alternatief in de richting van de schaal; 0 =
rest.
Mokken-schaal: aantal items 3; H = 0.70

P. Religieuze Participatie
var. Item Vraag
nr. nr.

1)  7  lid van een kerkgenootschap of rel.
organisatie
ja (1 t/m 8)= 1, n.v.t. meer =0               7

2)  8  frequentie kerkbezoek                          8
zeer vaak = 1, vaak = 1, af en toe = 1,
zelden = 0, nooit = 0

3)  10 betalen van contributie                        10
regelmatig = 1, wel eens = 1, nooit/n.v.t. = 0

6)  13 kijken/luisteren naar godsdienstige
programma's via radio en tv                    13
nooit = 0, enkele keer = 0, geregeld = 1

5)  12 leest bijbel/koran etc.                         12
nooit = 0, enkele keer = 0, geregeld = 1

4)  11 heeft (bestuurs-)functie in de
kerk/rel.organisatie                           11

wel functie = 1, geen functie= 0, n.v.t. = 0

aantal items: 6 schaalcodfficiont  H = 0.45:
N.B. Bij deze en alle volgende schalen is het pos. al-

ternatief in de richting van de schaal gecodeerd
als 1; de 'rest' is gecodeerd als 0.
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0. Vakbondsparticipatie
var. Item vraag
nr. nr.

1) 61 bijwonen vergaderingen van de bond      70
nooit = 0, wel eens = 0, regelmatig = 1,
geen antw./n.v.t. = 0

3) 63 heeft bestuursfunctie in de bond        72
ja = 1, neen = 0

4) 64 heeft i.h. verleden bestuursfunctie
gehad                                    73

ja = 1, neen = 0

aantal items: 3 schaalcoifficiint H = 0.58

R. Verenigings/organisatieparticipatie
var. Item vraag
nr. nr.

1) 1/72 lid van een vereniging/-
organisatie 83a, 83b
ja,wel lid = 1, neen = 0

2) 4/75,77 frequentie deelname activiteiten
80, 83 in betreffende vereniging
86, 89 organisatie 84c t/m 89c

vrijwel nooit = 0, enkele keer = 0,
geregeld = 1

3) 3/74, betalen van contributie
101,79 in organisatie/ 84b t/m 89b
82, 85 vereniging
88 wel betaald = 1, niet betaald = 0,
88 n.v.t. = 0

4) 2/73,76, bestuursfunctie  in een vereniging/
84a t/m 89a
organisatie
ja = 1, neen = 0

aantal items: 4 schaalco@ffici6nt H = 0.82
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S. Politieke partiiparticipatie
var. Item vraag
nr. nr.

1)   67       stem uitgebracht op een politieke par-
tij bij de laatstgehouden verkiezingen  77
ja = 1, neen = 0

3) 69 bezoekt partijvergaderingen             79
vrijwel nooit = 0, enkele keer,
geregeld = 1

2) 68 is lid van een politieke partij         78
wel lid = 1, geen lid = 0

4)   70       betaalt contributie 80

ja = 1 neen = 0
5)   71       heeft (bestuurs)functie inpolitieke 81

partij
ja = 1, neen = 0

aantal items : 5 schaalcoofficient H = 0.55
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BIJLAGE  C

Onafhankelijke variabelen

Overzicht schalen samengesteld volgens de Likert-methode
(Maximale Alfa)
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L. Tevredenheid met eigen werk

Vraag nr. var.nr.

32. tevredenheid met eigen werk
29
34. tevredenheid over behandeling werkgever 31

35. tevredenheid over promotiekansen
34
36. tevredenheid over aanzien van het beroep 35

37. tevredenheid met bestaanszekerzekerheid 36

Antwoord categorieiln:  zeer tevreden,  tevreden; niet te-
vreden/maar ook niet ontevreden; ontevreden ;zeer on-

tevreden;
Aantal items 5; Cronbach Alfa = 0.71

T. Schaal Houding t.a.v. leiders

item nr. 1) var.nr.

5.     de leiders van de vakbeweging wensen
alleen maar in de publiciteit te komen 104

13. vakbondsleiders proberen de vakbeweging
te gebruiken als springplank voor
politieke functies 112

32. de vakbondsleiders gebruiken de arbeiders
alleen maar om in de politiek te komen 131

Aantal items: 3; Cronbach Alfa = 0.76
1) Deze cijfers verwijzen naar de nummering in de totale
lijst van 80-items
N.B. lage score = negatieve houding

hoge score = positieve houding
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U. Schaal Militante houding

item nr. var.nr.

11. als de regering wetten maakt die tegen de
zin zijn van de vakbeweging moet er
onmiddellijk een algemene staking worden
uitgeroepen 110

12. als het gaat om de belangen van de
werknemers moet de vakbeweging zolang
staken tot de regering aftreedt 111

25. het is niet belangrijk hoe de vakbeweging
geleid wordt, als onze belangen maar
behartigd worden 124

26. het is niet belangrijk hoe het land
bestuurd wordt, als onze belangen maar
behartigd worden 125

47. er is maar 66n manier om de werkgevers
te dwingen de arbeiders een menswaardig
loon te betalen: stakent 146

Aantal items : 5; Cronbach Alfa = 0.69
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BIJLAGE  D

Afhankelijke variabelen

Overzicht van de schalen samengesteld volgens de Likert-
methode (maximale Alfa)
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I.  Schaal Politieke functie

Item nr var.nr.

34. ovakbond en politiek moeten niet samengaan 133 0)
45. °omdat veel vakbondsleiders in de politiek

zitten hebben ze minder tijd over voor de
belangen van de arbeiders 144 °)

30. "de vakbeweging moet zich niet met de
politiek bemoeien 129 0)

49. °de vakbeweging moet politiek neutraal zijn
om wat voor de arbeiders te kunnen bereiken 148 °)

16. alleen door samenwerking met de politieke
partijen kan de vakbeweging haar doeleinden
bereiken 115

17. de vakbeweging moet worden gemaakt tot een

organisatie voor het invoeren van het beleid
van de regering 116

33. hoe meer vakbondsleiders er in de politiek
zijn hoe meer er voor de werknemers kan
worden gedaan 132

27. de vakbeweging moet meer doen aan politieke
vorming 126

65. de vakbeweging moet aan politiek doen om iets
te bereiken 164

21. de vakbeweging kan opkomen voor de belangen
van de werknemers door zelf deel te gaan
uitmaken van de regering 120

Aantal items: 10; Cronbach Alfa = 0.80
°) negatief geformuleerd item
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II Schaal Economische functie

item nr. var.nr.

4.  de vakbondsleiders willen alleen financieel
voordeel halen 103

15. ons land kan zich de luxe van stakingen niet
veroorloven 114

35. staking brengt meer verlies dan winst 134

36. hogere lonen voor de leden van de vak-
organisaties maken de verschillen tussen
de werknemers alleen maar groter 135

37. de overheid moet elk jaar de lonen voor
alle werknemers vaststellen 136

38. planning voor de economische ontwikkeling is
niet mogelijk zonder medewerking van de
vakbeweging 137

40. de vakbeweging moet de lonen laag houden
opdat buitenlandse investeerders hier
kunnen komen. 139

51. op de vergaderingen van de vakbond wordt
te weinig gesproken over de arbeidsvoorwaarden
van de arbeiders 150

53. als de vakbond er niet inslaagt loons-
verhogingen voor de arbeiders te krijgen,
kan zij evengoed verdwijnen 152

60. een hoger loon krijg je alleen als je een
geschoold arbeider bent 159

63. door de grote werkloosheid is de vakbeweging
niet in staat een vuist te maken 162

69. de vakbeweging heeft te weinig deskundige
mensen om partij te kunnen zijn voor de
grote bedrijven 169

70. voor zaken als vakantieregeling, werktijden
heeft de vakbeweging te weinig oog 170

aantal items: 13; Cronbach Alfa = 0.64
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III Schaal Regulering conflicten

item nr. var.nr.

75. het aantal vakbonden is veel te groot;
ze zouden din groter blok moeten vormen 175

78. bij de onderhandelingen met werkgevers
moet de vakbeweging het algemeen belang
stellen boven het groepsbelang 178

48. dat de bonden niets kunnen bereiken is
niet verwonderlijk; er zijn te veel bonden
en er is te veel onderlinge strijd 147

55. de vakbeweging zou veel meer zelf sociaal
werk moeten doen i.p.v. daarvoor te gaan
bedelen bij de bedrijven 154

62. als er 6dn grote vakbeweging zou zijn,
zouden de arbeiders het nu zeker beter
hebben 161

67. alleen samenwerking met andere, buiten-
landse vakorganisaties kan de Surinaamse
vakorganisaties sterk doen staan tegen
de grote bedrijven 167

79. stakingen bevorderen juist het ontstaan
van conflicten i.p.v. die op te lossen 179

74. bij de onderhandelingen is de vakbeweging
nog een zwakke tegenspeler voor de

werkgevers 174

Aantal items: 8; Cronbach Alfa = 0.63
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BIJLAGE E

OVERZICHT SCHALEN

Naam v.d. schaal Aantal Cronbach Mokken
(nr.v.d. items/variabelen) items Alfa Schaalcoof-

ficiant H

Onafhankeliike variabelen

L.   Tevredenheid met eigen
werk (29,31,34,35,36)        5    0.71

0.   Waardering inkomen/
(20,21,30)                   3             0.70

P.   Religieuze partici-
patie (7,8,10,13,12,11)      6             0.45

Q.   Vakbondsparticipatie
(61,63,64)                   3             0.58

R.   Verenigings/organisatie
participatie                 4             0.82
1.  72
2.  75,77,80,83,86,89
3.  74,101,79,82,85,88
4.  73,76,78,81,84,87

S.   Politieke partijpartici-
patie (67,69,68,70,71)       5             0.55

T.   Houding t.o.v. optreden
v.d. vakbondsleiders
(104,112,131)                3    0.76

U.   Militante houding t.a.v.
optreden vakbeweging
(110,111,124,125,146)        5    0.69

Afhankelijke variabelen

I.   Politieke funktie (115,
116, 120,126,129,132,
133,144,148, 164) 10 0.80

II. Economische functie (103,
114,134,135,136,137, 139,
150,152,159,162,169,170)    13    0.64

III. Conflictregulering
(147,154,161,167,174,175,
178,179) 8    0.63



266



267

Bijlage F

Tabellen bij hoofdstuk 5
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Tabel 5.2.1: Vakcentrales. naar aantal vakbonden en leden,
particuliere sector in 1948

Centrale Aantal Aantal
aangesloten leden
bonden

Progressieve Werknemers Organisatie 25a) 1.303

Surinaamse Werknemers Organisatie      6        +2.00Ob)
Surinaams Verbond van Vakverenigingen Sc) 1.290
Surinaamse Werknemers Federatie 7d) 1.079

Totaal 43 5.672

Bron: samengesteld op basis van gegevens uit Kuiper: Ver-
slag van H.J. Kuiper inzake zijn studiereis naar Suriname
of Nederlands Guyana Paramaribo 1948.
a)  Geen vakbonden  in eigenlijke zin:  in feite 25 ver-

schillende beroepsgroepen/vakgroepen en/of ambachten.
b) Waaronder een groot aantal "individuele lidmaat-

schappen", d.w.z. personen die rechtstreeks en niet
via een bond bij de S.W.0. waren aangesloten.

c)  Kuiper, pag. 38.
d)  Kuiper, pag. 41-42

Tabel  5.2.2:  Onafhankelijke organisaties  in de particu-
liere sector in 1948

Organisaties Aantal leden

Surinaamse Mijnwerkers Unie 2.200

Surinaamse Haven- en Transport-
arbeidersbonda) 360b)

Katholieke Volksbond St. Joseph 542C)

Katholieke Bouwvakkersvereniging St. Clemens 87

Surinaamse Typografen Vereniging 80

Totaal 3.269

Bron: samengesteld op basis van gegevens uit Kuiper: Ver-
slag van H.J. Kuiper inzake zijn studiereis naar Suriname
of Nederlands Guyana Paramaribo 1948.
a)  Voor 1942 Surinaamse Sjouwers Bond
b)  Kuiper. pag. 32
c)  Ibid. pag. 35
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Tabel  5.2.3:  Vakorganisaties  in  de  particuliere  sektor
naar grootteklasse in 1948

Bii een vakcentrale aangesloten Overige Totaal
Grootteklasse P.W.0. S.W.0. S.V.V. S.W.F. Organi-

saties
<100 22*      2       2       3      2       31
100-<200        2       2       1       2               7
200-<300         1       1       -       1               3
300-<500         -       1       1       1      1        4
>500             -               1              2        3

Totaal 25       6       5       7      5       48

Bron: Samengesteld naar gegevens uit Kuiper o.c.
*  inclusief beroepsgroepen en ambachten

Tabel 5.3.1: Vakcentrales naar aantal vakbonden en leden:
particuliere sector in 1960

Centrale Aantal Aantal
bonden leden

Progressieve Werknemers Organisatie     4           705a)
Surinaamse Werknemers Federatie         5           136
Surinaamse Werknemers Moederbond 13b) 4.150
Stichting van de Arbeid                 5           356
Onafhankelijke organisatiesc) 10 665

Totaal                                  37         6.012

Samengesteld op basis van gegevens uit:  D. v.d.  Meulen:
Rapport over de Vakbeweging in Suriname, 1960
a) Exlusief Katholieke Onderwijzerskring, jeugdorgani-

satie, Jonge Vrouwenbond en Indianenbond.
b)  Exclusief idn bond van overheidspersoneel.
c)  D.w.z. niet bij een vakcentrale aangesloten organisa-

ties.
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Tabel 5.3.2:  Ledental van de vakorganisaties naar perso-

neel in de particuliere- en de overheidssector in 1960

Categoriedn van personeel
Organisaties Particuliere Overheids- Totaal

sector sector

abs proc. abs proc. abs proc.

P.W.0. 705 12 30     1      735      9

S.W.F. 136     2       -      -       136      1

S.W.M.B. 4150 69 125     6     4275     52

St.v.A. 356     6       -      -       356      4

Onafh.Org. 665 11 1035& 46 1700      21

S.O.L.        -       - 1045 47 1045      13

Totaal 6012 100 2235 100 8247 100

Bron:  samengesteld op basis van gegevens uit v.d.Meulen
1960.
a)Zijnde 3 bonden van overheidspersoneel met totaal 210

leden plus 825 leden van de 4 bij de A.B.0. aangesloten
organisaties.

Tabel  5.3.3:  Aantal  vakorganisaties  in  de  particuliere

sector naar grootteklasse in 1960

Grootte  Bij een vakcentrale aangesloten
klasse Overigec) Totaal

P.W.o.a) S.W.F. S.W.M.B. St.v.A.

<100        4         5        1       4     5         19

100 -<200   -         -        4b)     -     2          6

200 -<300   -         -        -       -     -          2

300 -<500   -         -        2       -     -          2

> 500       -        -        4       -     -         4

Totaal      4        5        13      4     7         33

Bron: v.d.Meulen 1960
a) Exclusief individuele leden, de Katholieke Onder-

wijzerskring  en  een  drietal  niet  specifieke  werk-
nemersorganisaties

b)  Exclusief 1 bond van overheidspersoneel (125 leden)
c) Exclusief overheid
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Tabel  5.4.1: Vakcentrales, vakbonden en ledental in de
particuliere sector in 1974

Centrale Aantal aange-  Aantal  leden
Sloten bonden Abs. Proc.

Progressieve Werknemers
Organisatie                         15 2.752 20

Algemeen Verbond van Vak-
verenigingen in Suriname*           27 6.344 46

Centrale-47                         15 4.806 34

Totaal 5757 13.902 100

*Oorspronkelijk S.W.M.B.; in 1969 omgedoopt tot
A.V.V.S.-de Moederbond
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Tabel 5.4.2: Georganiseerden naar personeel in de particu-
liere- en in de overheidssector per vakcentrale in 1974a)

Categorie6n van personeel
Vakcentrale Particuliere Overheids- Totaal

sector sector

abs proc. abs proc. abs proc.
P.W.0. 2.752 20       -     - 2.752 12

A.V.V.S. 6.344 46             -        6.344    26
C-47 4.806 34       -     - 4.806 20
C.L.0.       -        -      10.177 - 10.177 42

Totaal 13.902 100 10.177 100 24.079 100

a)Exclusief  een klein aantal "onafhankelijke" organi-
saties waarvan het ledental niet bekend is

Tabel 5.4.3: Vakorganisaties naar grootteklasse in 1974

Particuliere sector Overheidssector Totaal

Grootte P.W.0. A.V.V.S.* C-47 C.L.0. abs.    %

<100        7        11        9        19 46 48

100-<200    6         8        3         8 25 26

200-<300    1         2        1         4         8      9
300-<500    -         2        -         3         5      5
>500        1         4        2         4        11     12

Totaal     15        27       15        38 95 100

*Oorspronkelijk de Moederbond; zie hfst. 5.4.2.



Tabel  5.3.5:  Vakcentrales naar aantal bonden,  ledental en aantal vertegen-
woordigde werknemers in 1977

Vakcentrales niet bij TOTAAL
vakcen-
trale

C.L.0. P.W.0. A.V.V.S. C-47 S.A.F. aange-
sloten

Aantal bonden       15      11      34       21      14         9    ·    104
Aantal leden 12.792 1.076 7.473 8.105 2.848 1.866 34.160
Aantal werk-
nemers ver- 1) 35.000 10.909 10.639 12.225 3.552 2.240 74.565
tegenwoordigd

N
.J

Bron: Ministerie van Arbeid en Volkshuisvesting, Survey 1977. W

1) Dit is het totaal aantal werknemers in door de bonden georganiseerde be-
drijven.
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BIJLAGE G

Tabellen bij hoofdstuk 11
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Tabel 11.2.1: Respondenten naar leeftijd

Leeftijd Aantal
abs   %

15 - 19 18   2
20 - 24 167  17
25 - 29 162  17
30 - 34 149  15
35 - 39 129  13
40 - 44 114 12
45 - 49 81   8
50 - 54 89   9
55 - 59 50   5
60 - 64 18   2
ouder dan 64 0   0

Totaal 977 100

Tabel 11.2.2: Respondenten naar geslacht

Geslacht Aantal
abs   %

man 709  73
vrouw 268 27

Totaal 977 100

Tabel 11.2.3: Respondenten naar mate van
gezinsbinding

Mate van gezinsbinding frequentie
abs      %

ongehuwd 219 22
gescheiden 27      3
weduwnaar/weduwe                  13      1
concubinaat 138 14
gehuwd 576 59

Totaal 973 99
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Tabel 11.2.4: Respondenten naar aantal
thuiswonende kinderen

Aantal thuiswonende kinderen  frequentie
abs      %

geen thuiswonende kinderen 272 29
1-3 thuiswonende kinderen 374 39
4-6 thuiswonende kinderen 205 22
7-9 thuiswonende kinderen 83      9
2 10 thuiswonende
kinderen 14      1

Totaal 948 100

Tabel 11.2.5: Vakbondsleden naar etnische afkomst

Etnische groep aantal
abs   %

Creolen 573 59
Hindostanen 161 16
Javanen 144  15
Anderen/niet gerubriceerd 98 10

Totaal 976 100

Tabel 11.3.1: Hoogste schoolopleiding naar sexe

Niveau opleiding sexe
mannen vrouwen
abs Z   abs    %

geen schoolopleiding 11 2 1    0

laag: lagere school al of niet
voltooid 342 49 60 23
midden: ulo/mulo al of niet
voltooid 318 46 192  73
hoog: middelbare school al of niet
voltooid 21 3 11   4

Totaal 692 100 264 100
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Tabel  11.3.2:  Respondenten naar niveau van vak/beroeps-

opleiding

Niveau Aantal
abs   %

laag: L.T.S.+M.T.S. al of niet voltooid 141 41

midden: hoger beroepsen vakonderwijs/
H.T.S. (inclusief onderwijzers) 169 49

hoog: universiteit of gelijkwaardige op
leiding al of niet voltooid            32  10

Totaal 342 100

Tabel 11.3.3: Vakof beroepsopleidingsniveau van de respondenten naar
arbeidssector

Niveau vak/beroepsop arbeidssector

leiding
publieke semie private
sector overheid sector totaal
abs % abs % abs %  abs    %

1 Keen vak/beroepsopleiding 144 28 89   17  285   55 518 100

2 laag: L.T.S. + M.T.S. al
of niet voltooid 66 47   19   13   56 40 141 100

3 Midden: hoger vak/beroeps-
opleiding al of
niet voltooid 101 60 34 20 34 20 169 100

4 hoog: universiteit of
vergelijkbare op-
leiding al of niet
voltooid               19   59    5 16 8   25   32  100
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11.3.4: Vakof beroepsopleidingsniveau van de respondenten
naar arbeidssector

Niveau arbeidssector

publieke semie- private
sector overheid sector
% % %

1 Keen vak/beroepsopleiding 44 60       74
2 laag: L.T.S. + M.T.S. al

of niet voltooid       20        13       15

3 Midden: hoger vak/beroeps-
opleiding al of
niet voltooid 30 23        9

4 hooz: universiteit of gelijk-
waardige opleiding al
of niet voltooid        6         3        2

Totaal 100 100 100

11.3.5: Respondenten naar inkomensklasse

Klasse frequentie
abs      %

S   sf 100                        32      3
101 - 200 142     15
201 - 400 468 48
401 - 600 227     23
601 - 800 62      6
801 - 1000                        16      2
meer dan 1000                    15      2
geen antwoord/onbekend/weigering  13      1

Totaal 975 100

Tabel 11.3.6: Waardering lonen i.h.a. voor

hetzelfde soort werk als de respondent

Oordeel frequentie
abs      %

goed 60     6
niet goed. maar ook niet slecht  595     62
slecht 232     24
geen mening                       69      7

Totaal 956     99
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Tabel 11.3.7: Inkomen per maand naar sexe

Klasse sexe
mannen vrouwen
abs % abs     %

tot en met 100 14 2 18     7
101 - 200 86 12      56    21
201 - 400 326 47 142    53
401 - 600 184 27 43    16
601 - 800 56    8       6     2
801 - 1000 15    2       1     -

> 1000 13    2       2     1

Totaal 694 100 268 100

Tabel 11.3.9: Arbeidsniveau handarbeiders

Niveau Aantal
abs   %

ongeschoold 112  22

geoefend 220 44

geschoold 168  34

Totaal 500 100

Tabel 11.3.10: Arbeidsniveau hoofdarbeiders

Niveau Aantal
abs   %

lager administratief 216  45
middelbaar 103 22

hoger administratief 41   9

leraar/onderwijzer 116  24

Totaal 476 100



Tabel 11.3.8 Inkomensklasse en economische sector (var. 19 en var. 41)

„              N    „1„    I
economische sector                                                     -                         M                  ·      9  00 w

k                                                                                                                                                       .                  e                 ·.       C       C

4'         4'                    ::         u O I    k ./ U     m                  I

2        M
.„                                 ek                                  .0    .2   .% w 4    5%        3        :2

4   i   :    E 9- :41 2/. 04       2
i              :S·             1               :i .  M     E # lE#  i-     B ·- Go H ,0 A Z WOU ,+91 >U w.   m   1

1)
Inkomensklasse                       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11

< SF 200                              40       2      38      23       -      43       9       2      39       10       4

201 - 400                            41      46      42      54       -      36      48      56      47       50      52

401 - 600                           15      42      10      11       -      14      28      23      10       27      28

N601 - 800                     3     4     4     2     -     3     9    15     3      8     13       co
H

> 800                                0       5       4       8       -       1       6       2       -        4       2

geen antwoord                        1       1       2       2       -       3       0       2       1        1       1

100 100 400 100 - 100 100 100 100 100 too

N-68 N=155 N-74 N-52 N=10 N-72 N-46 N-55 N=72 N-252 N-121

1)
Wegens gering aantal respondenten in deze sector (N-10) geen percentages berekend.
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Tabel 11.3.11: Niveau van de functie

Niveau Aantal
abs   %

laag: ondergeschikt 695  71
midden: meewerkend/vooral ondergeschikt 118  12

hoog: vooral of uitsluitend leidinggevend 115  12
"zelfstandig"/onbekend/niet gerubriceerd 49   5

Totaal 977 100

Tabel 11.3.12: Respondenten naar economische sector

Sector Aantal
abs   %

1 landbouw 68   7
2 mijnbouw 155 16

3 industrie 74   8

4 gas, water, electra 52   5

5 bouw, constructie 10   1

6 handel, restaurant, hotel 72   7

7 transport, opslag, communicatie 46   5

8 financi6le, commerci6le diensten 55   6

9 gemeenschap, soc. en persoonlijke diensten 72   7
10 overheid 252 26

11 onderwijs 121  12

Totaal 977 100

Tabel 11.3.13: Respondenten naar bedrijfsgrootte

Bedrijfsgrootte Aantal
abs   %

klein bedrijf
(0 - 49 werknemers) 156  17
middelgroot bedrijf
(50 - 99 werknemers) 103  12

groot bedrijf
(100 - 199 werknemers) 170  19

zeer groot bedrijf
(meer dan 200 werknemers) 459  52

Totaal 888 100
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Tabel 11.3.14: Duur van het dienstverband

Aantal jaren frequentie
abs      %

< 1 jaar 33      3
1 - 2 jaar 135     14
3 - 4 jaar 146     15
5  - 9 jaar 246 26

2 10 jaar 407 42

Totaal 967 100

Tabel 11.3.15: Index horizontale mobiliteit

Aantal werk- frequentie
gevers abs      %

(geen andere werkgever genoemd) 451 48

(1-2 andere werkgevers genoemd) 338 36

(3-4 andere werkgevers genoemd) 106 11

(5-6 andere werkgevers genoemd)           28      3
(7-8 andere werkgevers genoemd)            7      1
(2 9 andere werkgevers genoemd)            5      1

Totaal 935 100

Tabel 11.3.16: Respondenten naar eigen oordeel over
verticale mobiliteit

Richting mobiliteit aantal
abs   %

zeer vooruitgegaan 123  25

vooruitgegaan 221 45

gelijk gebleven                      77  16
achteruit gegaan                     55  11
zeer achteruit gegaan 17   3

Totaal 494 100
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In tabel 11.3.16 zijn uitsluitend respondenten opgenomen
die weleens van baan zijn veranderd. De betreffende vraag
was niet van toepassing op anderen. De categorie "geen
oordeel" (53 respondenten)  is  in deze telling niet

meegenomen.

Tabel 11.3.17: Respondenten naar verticale
mobiliteit

Richting mobiliteit aantal
abs   %

in rang gedaald 26   3

in rang gelijk gebleven 538  57

in rang gestegen 378 40

Totaal 942 100

Tabel 11.4.1: Respondenten naar kerkgenootschap

Kerkgenootschap aantal
abs   %

Rooms Katholiek 294 30

Evangelische Broeder Gemeente 261  27
Moslim 134 14

Hindoe 99 10
Nederlands Hervormd 44   5
Luthers 38   4
Andere 20   2
Geen 87   9

Totaal 977 101
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Tabel 11.4.2: Respondenten naar politieke voorkeur

Politieke partij pol.partij pol.partij pol.partij
voorkeur keuze verkie- lid

zingen '73

abs. %  abs.     %     abs.     %

Partij Nationalis- 18      6                  52      5
tische Republiek

Nationale Partij 233     79 642* 69* 169     18
Suriname

Progressieve Suri-     1                          7      1
naamse Volkspartij

Progressieve Natio-    -          22      2       -
nale Partij

Actiegroep             -      -    -      -       4      0

Verenigde Hervor-      -          85      9      14      1
mings partij

Kaum Tani Persatuan 1 14      2      14      1
Indonesial)

Sarekat Rajkat         -           3              2      0
Indonesia2)

andere partijen 15 5- - -

geen partij 27 9- - -

geen lid n.v.t. n.v.t. 700     73

geen stemrecht n.v.t. 60      6     n.v.t.

niet gestemd n.v.t. 102     11     n.v.t.

Totaal 295     99 928 99 964     99

1)   Indonesische landbouwerspartij
2)   Indonesische Volkspartij
*       dit  is het getal voor de Nationale Partij
Kombinatie (= PNR + NPS + PSV)
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Tabel 11.4.3: Motieven om lid te worden van
de vakbond

Motief Mannen Vrouwen
abs. %  abs.   %

materieel voordeel 50 7   13    5
solidariteit 111 16 28   11

bescherming 139 20   54   20

belangenbehartiging 267 38 108 40

anders                    67    9 30 11

niet ingevuld/geen ant-   74   10   35   13
woord

Totaal 708 100 268 100

Tabel 11.4.4: Redenen lidmaatschap vakbond
naar vakcentrale

Motief PWO AVITS CLO C-47
%%%%

materieel voordeel         8      7      5      9
solidariteit              16 13 16     15

bescherming               20     23 22 16

belangenbehartiging 40 40 42     37

anders                    16     17     16     23

Totaal 100 100 101 100

N=132 N=306 N=348 N=146

Pwo  = Progressieve Werknemers Organisatie
AVVS = Algemeen Verbond van Vakorganisaties in Suriname

("Moederbond")
C-47 = Centrale - 47
CLO  = Centrale van Landsdienaren Organisaties
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Tabel 11.4.5: Redenen voor het lidmaatschap
naar aard van het werk

Motief werknemers verrichten
overwegend overwegend
handarbeid hoofdarbeid

%              %

materieel voordeel         9              4
solidariteit              11             19
bescherming 22 20

belangenbehartiging 44 36
anders                     8             12
niet ingevuld/weet niet    5              8

Totaal 99 99
N=374 N=438

Tabel 11.4.6: Gewenste combinatie bij
samenwerking van de vakcentrales

Voorkeurcombinatie aantal
abs   %

alle vier vakcentrales 667  68
PWO + AVVS + C-47 22   2
C-47 + AVVS 5    1

PWO + AVVS 13   1
C-47 + CLO 6    1

AVVS + C-47 + CLO 5     1

geen antwoord/weet niet 259  26

Totaal 977 100

Tabel 11.4.7: Bondsanci*nniteit

Lid geworden in de periode aantal
abs   %

voor 1960 157  16
1960 - 1962 60   6
1963 - 1965 99 10
1966 - 1968 164  17
1969 - 1971 280  29
1972 of later 185  19

geen opgave/onbekend 52   3

Totaal 977 100
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Bijlage H

Contrastgroepenanalyse

Contrastgroepenanalyse  is een techniek die in Nederland
bekendheid heeft gekregen door Segers (1963, 1974, 1968)
en Stouthard (1963). Het is neen exploratieve methode en
behoort  tot  de  categorie  van  de multivariate  analyse-
technieken. Volgens Segers (1964:194)  is het doel van de
methode "de analyse van samenhangen tussen een groot aan-
tal factoren waarbij  aan 66n daarvan de positie van af-
hankelijke variabele kan worden toegekend".   Aan de onder-
zoeksdata worden voor toepassing van de contrastgroepen-
analyse seen specifieke eisen gesteld. Dat wil zeggen dat
de onafhankelijke variabelen uit het onderzoek in principe
tot verschillende meetnivo's mogen behoren.
Variabelen van nominaal, ordinaal en interval niveau kun-
nen zonder bezwaar in dezelfde analyse worden betrokken.

Wat is nu de essentie van de analyse door middel van op-
eenvolgende contrasterende groepen? Segers (1964:196):
"ruw geformuleerd komt de kern van de analyseprocedure
hierop neer: tracht de onderzoeksgroep (populatie  of
steekproef) naar 66n van de verklarende kenmerken zo op te
splitsen in twee groepen dat deze twee groepen wat de af-
hankelijke variabele (onderzoeksprobleem) betreft ten op-
zichte van elkaar een maximum contract te zien geven". Bij
elke splitsing wordt een zogeheten contrastwaarde berekend
(voor de formule hiervoor en de afleiding daarvan ver-
wijzen we naar Segers (1980)) die een maat is voor de ver-
klaarde "kwadratensom"   van de betreffende tweedeling.   De
som van alle contrastwaarden is gelijk aan de totaal ver-
klaarde kwadratensom bij een gegeven aantal splitsingen.
Met Segers (1968:164)  kunnen we de procedure nog korter
samenvatten: "Maak die opdeling in 2 subgroepen die het
meest verklaart van de afhankelijke variabele". Dit is in
feite  de  regel  die  bij  de  herhaling - maar  niet  onbe-
grensd - bij de contrastgroepenanalyse wordt toegepast.
Voor het be*indigen van de procedure kan een tweetal cri-
teria gebruikt worden te weten de minimaal verklaarde kwa-
dratensom en het minimaal aantal eenheden per subgroep. In
ons onderzoek worden deze grenzen voor beiindiging van de
splitsingen als volgt gelegd: de procedure wordt bedindigd
als die stap minder dan 1% bedraagt van de in totaal te
verklaren kwadratensom, terwijl  de  omvang van  de  sub-
groepen niet kleiner mag zijn dan 50.
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Bij de toepassing van de contrastgroepenanalyse in ons on-
derzoek past een relativerende opmerking. We nemen de op-
merking van Segers (1968:167) ter harte om een explora-
tieve techniek niet zonder meer op rigide wijze door te
voeren. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid in
het splitsingsproces in te grijpen. In een enkel (aange-
geven geval)  is,  terwille van een betere systematische
vergelijkbaarheid van de variabelen, gekozen voor voort-
zetting van de procedure met een andere dan de maximaal
contrasterende opsplitsing. Het betreft echter altijd
groepen waarbij de contrastwaarde nauwelijks afwijkt van
de maximale contrastwaarde en, naar ons oordeel, een meer
zinvolle - en daardoor belangrijkere variabele - waardoor
een vergelijking van de contrastgroepen bij de drie af-
hankelijke variabelen verbeterd wordt. De variabelen kun-
nen afhankelijk van het meetniveau in het analyseproces op
verschillende wijzen worden gedichotomiseerd. Van de vari-
abelen op intervalniveau behouden de categorie6n  in de
splitsingsprocedure hun natuurlijke volgorde van hoog naar
laag of van laag naar hoog. Van de nominale variabelen
daarentegen kunnen de categoriedn een herordening onder-
gaan.
De omvang van de steekproef waarop dit onderzoek is geba-
seerd is 977 (zie bijlage A). Bij de toetsing van de hypo-
thesen en de uitvoering van de contrastgroepenanalyse zijn
echter 813 respondenten betrokken. Deze uitval is te wij-
ten aan het relatief groot aantal enqu&teformulieren waar-
op idn  of meer gegevens ontbraken.  Vergelijking van de
uitval met de respondenten van wie de vragenlijsten geheel
compleet waren heeft geen aanleiding gegeven te veronder-
stellen dat hier van 66n of meer afwijkende categorieon
respondenten sprake is.
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Bijlage I

VRAGENLIJST ONDERZOEK ARBEIDSVERHOUDINGEN
Wij danken u heel hartelijk voor uw bereidwilligheid aan
het onderzoek mee te werken.
De gegevens die u zult verstrekken zullen anoniem worden
verwerkt. Het zal dus niet mogelijk zijn, te achterhalen
van welke personen de gegevens afkomstig zijn.

VRAGENLIJST
(Kortheidshalve zijn hier de (geprecodeerde) antwoordcate-
gorie6n bij de meeste vragen niet vermeld)

Enq.: Mag ik eerst beginnen met het opnemen van enkele
persoonlijke gegevens, zoals bijv. uw leeftijd.

var. vr.

nr. nr.

1.  Hoe oud bent u? Leeftijd ....                         1
2.  Geslacht                                              2
3.  Bent u getrouwd, gescheiden, woont u in concubi-     3

naat, bent u vrijgezel of bent u weduwnaar (weduwe)?
4.  Hoeveel kinderen heeft U? Aantal kinderen: ...       4
5.  Indien u kinderen heeft, hoeveel van deze kinderen   5

wonen (nog) bij u en uw vrouw thuis?
Aantal thuis wonende kinderen: ...

6.  Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich te behoren?  6
7.  Bent u lid van een kerk? Zo ja, van welke kerk       7

bent u lid?
8.  Indien u lid bent van een kerk, gaat u wel naar de   8

kerk, moskee of tempel of doet u dat vrijwel nooit?
9.  Indien u wel kerk, moskee of tempel bezoekt,         9

hoeveel maal per maand doet u dat?
10. Betaalt u uw contributie of verplichte bijdrage      10

aan de kerk of religieuze organisatie waarvan u
lid bent?

11. Vervult u binnen of t.b.v. uw kerk of religieuze     11
organisatie een funktie (bijv. ouderling bij E.B.G.)?

12. Leest u weleens de Bijbel, de Koran of andere        12
Heilige Boeken die met uw godsdienst te maken hebben?

13. Luistert en/of kijkt u naar godsdienstige            13
uitzendingen (preken. kerkdiensten) op de radio
en televisie?

14. Schaal godsdienst-participatie 7 t/m 13
15. Wat is (was) het beroep dat uw vader het langst      14

heeft uitgeoefend? Beroep vader: ...
16. Wat is (was) de schoolopleiding van uw vader?        15
17. Mag ik u vragen wat uw eigen schoolopleiding is?     16
18. Heeft u na uw schoolopleiding nog een vak of         17

beroepsopleiding gevolgd? Zo ja. welke?
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19. Welke cursussen heeft u gevolgd?                     18
20. Voor het onderzoek is het van belang te weten wat    19

de mensen die aan het onderzoek mee doen (ongeveer)
per maand verdienen. Kunt u aangeven (respondent
kaartnr. I laten zien) in welke inkomens groep u valt.
Inkomen per maand

C ) 1. tot f 100.- C ) 5. f 601,- - f 800.-
( ) 2. f 101,- - f 200,- C ) 6. f 801,- - f 1000,-
( ) 3. f 201,- - f 400,- ( ) 7. meer dan f 1000,-
C ) f 401,- - f 600,- ( ) 8. geen antw./weigering

21. Vindt u uw tegenwoordig loon/inkomen goed, 20

redelijk of slecht?
22. Wat vindt u i.h. algemeen van de lonen die in        33

ons land betaald worden aan werknemers die hetzelfde
of gelijksoortig werk doen als u? (Enq. in vorm vrij
gesprek doorvragen)

24. Indien u van uw inkomen/loon niet goed kunt 22
rondkomen, welk bedrag zou u dan moeten verdienen

om - naar uw mening - daarvan goed rond te komen?
( ) 1. f 201,- - f 400,-  ( ) 4. f 801,- - f 1000,-
( ) 2. f 401,- - f 600,-  ( ) 5. f 1000,- - f 1200,-
C ) 3. f 600,- - f 800,-  C ) 6. meer dan f 1200,-

25. U woont hier in:                                      23
(plaatsnaam en district invullen)
( ) 1. agglomeratie paramaribo
( ) 2. district: ...

26. Hoe lang woont u hier al? 24

27. Indien u niet altijd hier in ... hebt gewoond,       25
waar hebt u zoal gewoond voor u hier kwam wonen?

28. Heeft u thans een werk of bent u werkloos 26

Enq. Indien werkloos vragen stellen naar situatie
laatste werkgever.

29. Waar werkt u?
Naam van het bedrijf/instelling/organisatie: ...

30. Is dit een overheidsbedrijf/instelling of een        27
semi-overheidsinstelling of een particulier
bedrijf/instelling?

31. Indien het bedrijf waar u bij werkt Keen 28

overheidsbedrijf is, kunt u ook zeggen wat het
bedrijf/instelling produceert/ doet?
Enq. vaststellen aard van het bedrijf (zie lijst
K.v.K. en V.S.B.)
Wij zouden graag willen weten wat u vindt van uw werk

32. Bent u tevreden met het soort werk dat u thans doet? 29
33. Bent u tevreden met het loon/salaris dat u thans 30

verdient?
34. Bent u tevreden over de behandeling die u 31

ontvangt van uw werk gever?
Antwoordcategorie n als bij vraag 32.
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35. Bent u tevreden met uw promotiekansen?               34
Antwoordcategorieon als bij vraag 32.

36. Bent u tevreden met het aanzien van uw beroep        35
Antwoordcategorie6n als bij vraag 32.

37. Bent u tevreden met uw bestaanszekerheid 36

(Enq. uitleggen wat hiermee wordt bedoeld)
Antwoordcategorieon als bij vraag 32.

38. Constructieschaal tevredenheid met het werk vraag 32
t/m 37

39. Heeft u naast uw gewone werk ook nog een andere      37
baan (banen) of verricht u ook andere werkzaamheden?

40. Wat voor soort werk doet u? (d.w.z. in uw 38

hoofdberoep/baan)
(Enq.: zo uitvoerig mogelijk vragen funktie, rang etc.)

41. Is het werk dat u thans in uw huidige werkkring 39

verricht overwegend handarbeid of hoofdarbeid?
42. Indien u overwegend handarbeid verricht, is dit werk 40

( ) 1. ongeschoold ( ) 3. geschoold
( ) 2. geoefend

43. Indien u overwegend hoofdarbeid verricht, bent u: 41
(Enq.: mede af te leiden uit 39 en 40)

( ) 1. lager administratief employee
( ) 2. middelbaar adm. empl. (hoofdburo,

leidinggevend)
( ) 3. hoger adm. empl. (afd. chef, en hoger)

overw. leidingg.
( ) 4. leraar of onderwijzer

44. Is uw funktie (naar uw oordeel) uitsluitend 32

uitvoerend/onder geschikt, enigszins
leidinggevend/maar ook uitvoerend, overwegend
leidinggevend?

45. Hoe lang werkt u reeds bij deze of laatste 42

werkgever/instelling
46. In welke andere bedrijven (resp. instellingen) 43

heeft u gewerkt
47. voordat u in dit bedrijf (instelling) kwam werken
48. naam bedrijf/instelling periode van - tot - rang,

funktie
1.

2.
3.

49. Als u het werk dat u thans doet (uw huidige 44
funktie) vergelijkt met de baan die u het laatst
gehad heeft (dus voor u in dit bedrijf kwam werken),
bent u dan naar uw mening wat het aanzien van uw
beroep betreft er op vooruitgegaan of achteruit
gegaan?
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50. Bent u in het bedrijf/instelling waar u thans        45
werkt altijd werkzaam geweest in de funktie of
de rang die u op dit moment heeft?

51. Indien u niet altijd in uw huidige rang/funktie

werkzaam bent geweest, kunt u aangeven welke
funkties/rangen u achtereenvolgens hebt gehad binnen
uw tegenwoordige werkkring?

naam bedrijf/instelling periode van - tot - rang,
funktie
1.

2.

3.

54. Denkt u dat in de toekomst binnen de werkkring 46

die u thans heeft uw positie zal verbeteren?
55. Hoeveel mensen zijn er in het bedrijf/instelling 47

werkzaam waar u werkt (anders gezegd, is dit een
klein bedrijf, een middelgroot, een groot of een
zeer groot bedrijf?)
Aantal personen werkzaam i.h. bedrijf: ...
(Enq. vergelijken met lijst bedrijven)

56. Bent u wel eens werkloos geweest? 48

57. Indien werkloos geweest, wanneer was u voor 49

het laatst werkloos
58. Hoe lang bent u toen (dus de laatste keer)           50

werkloos geweest?
59. Werkt uw echtgenote ook?                             51
60. Als uw vrouw een baan heeft, wat is dan haar

inkomen p.m.                                          52
Ik wil nu eindelijk met u gaan praten over de vakbe-
weging.

61. Van welke bond bent u thans lid (naam van de bond)   53
62. Bij welke centrale of verbond is uw bond             54

aangesloten?
63. Bent u altijd lid geweest van de bond waar u         55

nu lid van bent
64. Indien u niet altijd lid bent geweest van deze       56

bond bij
65. welke bond (bonden) was u eerder aangesloten?

(Naam bond(en))
66. Waarom bent u lid geworden van de ... bond           57

(Enq.: goed doorvragen)
67. Vindt u dat alle werknemers lid moeten zijn          58

van een vakorganisatie?
68. In welk jaar bent u lid geworden van de ... bond?    59
69. Indien u al eens eerder lid bent geweest

van een andere bond 60

in welk jaar werd u lid van die andere bond?
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70. Bezoekt u de bijeenkomsten/vergaderingen 61

van uw vakbond altijd, wel eens of gaat u nooit
naar vergaderingen van de bond?

71. Heeft u het afgelopen jaar bondscontributie betaald? 62

72. Heeft u een funktie in de bond (bijv. bestuurslid)? 63

73. Heeft u in het verleden wel een funktie in de
bond gehad? 64

74. Zou u graag in uw bond een funktie (bestuur,           65
commissie) willen vervullen?

75. Schaal bondsparticipatie vraag 70 t/m 74
Sommige vakbondsleden voelen zich aangetrokken tot een
bepaalde politieke partij

76. Tot welke politieke partij voelt u zich het meest
aangetrokken 66

(kaart nr. II)
( ) 1. P.N.R. ( ) 4. P.N.P. ( ) 7. S.R.I.
( ) 2. N.P.S. ( ) 5. V.H.P. ( ) 8. Actiegroep
( ) 3. P.S.V.    ( ) 6. K.I.P.I.   ( ) 9. S.D.P.

( ) 10. Andere
partij ...

C ) 11. geen
77. Op welke partij heeft u gestemd bij de laatste         67

verkiezingen (november 1973):
78. Bent u (ingeschreven) lid van een politieke partij 68

Zo ja, van welke partij bent u dan lid?
79. Bezoekt u partijbijeenkomsten/vergaderingen 69

vrijwel nooit, een enkele keer, of geregeld?
80. Heeft u vorig jaar contributie betaald? 70

81. Indien u lid bent van een politieke partij,            71
heeft u in de partij ook een funktie (bijv. bestuurslid,
kaderlid, lid bijzondere commissie etc.)

82. Schaal partij-politieke participatie: 79 t/m 81
83-91 Lidmaatschap andere organisaties/verenigingen en clubs
72-89  Veel mensen zijn lid van meerdere verenigingen; in de

ene club is men soms wat aktiever dan in de andere.
Kunt u alle verenigingen/organisaties en clubs noemen
(hier  dus niet kerk,  vakbond of  politieke partij,
maar  wel  bijv.  politieke  beweging  of  organisatie)
waarvan u lid bent?

Naam organisatie Frequentie deel- Betalen Funktie
veren./club name activiteit contributie

() 1. vrijwel nooit () 1. wel () 1. wel f. ()
() 2. enkele keer () 2. niet () 2. geen f.()
C) 3. geregeld () 3. hoeft               ()

niet                ()
()

()

Organisatiescore
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Enq.: Ik wilde u nog een paar algemene vragen voorleggen
92. Wat vindt u van de wijze waarop de vakbeweging      90

opkomt voor de belangen van de leden?
93. Indien volgens u de vakbeweging niet op juiste      91

wijze voor de belangen van de leden opkomt wat
doet de vakbeweging dan verkeerd?

94. Vindt u dat de vakbeweging genoeg doet voor de      92
leden?

95. Indien, volgens u de vakbeweging niet genoeg doet   93
voor de leden, wat zou er dan volgens u nog meer
of op andere wijze door de bonden gedaan moeten worden?

96. Heeft de vakbeweging in ons land volgens u een 94

bepaalde opvatting of ideein, hoe dit land er in
de toekomst moet gaan uitzien?

97. Indien ja, wat is volgens u dan deze opvatting van

de vakbeweging.
Enq.: doorvragen.

98. Bent u voor grotere samenwerking tussen de 4        95
vakcentrales in ons land?
( ) 1. sterk voor ( ) 4. tegen
( ) 2. voor ( ) 5. sterk tegen
( ) 3. niet voor, maar

ook niet tegen
99. Indien er een fusie (samensmelting) van de 96/

vakcentrales zou komenwelke centrales 97/

zouden dan samen moeten gaan en welke zou
volgens u niet aan de fusie mogen meedoen?
Waarom?

100. Vindt u dat het met ons land in de toekomst      98
slechter zal gaan, beter zal gaan of dat alles
ongeveer gelijk zal blijven?
( ) 1. slechter ( ) 3. gelijk
( ) 2. beter ( ) 4. geen mening

Toelichting bil de items die gebruikt ziin voor schaalcon-
structie

Nu volgt een groot aantal uitspraken over de vakbeweging
en over zaken die met de vakbeweging te maken hebben. Het
zijn uitspraken die men in ons land nogal eens hoort. Het
gaat ook om zaken waarover zeer verschillend kan worden
gedacht. Er zijn dus geen juiste of onjuiste uitspraken.
Het gaat nu om uw eigen persoonliike mening
Ik zal u telkens een uitspraak langzaam voorlezen. Luister

met aandacht, denk niet te lang na maar geef spontaan uw
persoonlijke mening.
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