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WOORD VOORAF 

Een voorwoord wordt gewoonlijk geschreven nadat het eigenlijke 

werk verricht is. Van dit gebruik, dat de schrijver in de ge

legenheid stelt om het verleden even terug te halen, zal ik 

niet afwijken. 

Om te beginnen wil ik memoreren wanneer en waar de verschillen

de hoofstukken in essentie tot stand kwamen. 

Hoofdstuk 2, het historisch deel van deze studie, werd geschre

ven tijdens de zomer van 1977 in de barak van het Geografisch 

en Planologisch Instituut op de Berg en Dalseweg 103 te 

Nijmegen. 

Hoofdstuk 3, over de huidige organisatie van de ruimte in West-

Maleisië, kreeg gestalte in april 1978, toen ik als 'visiting 

fellow' op het Institute for Southeast Asian Studies in 

Singapore verbleef. 

In de voorkamer van het huis dat ik samen met Mariette Hopmans, 

Ton Hegeman en Mieke Oosterwijk in Taman Kuantan had betrokken, 

kwam in september 1978 de opbouw van hoofdstuk 5 over Malacca 

tot stand. De paragraaf over de herkomst van de arbeidskracht 

schreef ik echter in november 1981, toen ik logeerde in het 

gastenverblijf van de University of Malaya in Kuala Lumpur. 

Voornamelijk in de maanden april en mei 19 79 koncentreerde ik 

me op het onderwerp van hoofdstuk 4, het industrialisatie

proces in West-Maleisië. Dit gebeurde op mijn officiële werk

plaats, de tweede verdieping van het hoofdgebouw van het 

Geografisch en Planologisch Instituut. 

De hoofdstukken 6 en 7, over Kuantan en het achterland,bezorg

den mij vooral hoofdbrekens gedurende juli-augustus 1980 en 

juli 1981 in de achtertuin van een pand aan de Javastraat. 

Hoofdstuk 1 schreef ik thuis in maart en april 1981. Wanneer 

de theorie mij teveel werd, kon ik naar buiten lopen om vanaf 

de stuwwal het voorjaar in de Ooypolder te aanschouwen. 

Hoofdstuk 8 tenslotte werd in augustus 1982 samengesteld in de 

tijdschriftenzaal van de Universiteitsbibliotheek aan de 

Erasmuslaan. In dezelfde bibliotheek had ik jaren eerder een 

kamertje gereserveerd om de probleemstelling van mijn onder

zoek te formuleren. 
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Ik hecht aan ruimten waar ik met plezier enige tijd heb 

doorgebracht en realiseer me dan ook met spijt dat aan dit 

schrijversnomadisme een voorlopig einde is gekomen. 

Ik heb opzettelijk stilgestaan bij de tijdsperioden waarin 

de afzonderlijke hoofdstukken van dit werk werden doordacht 

en gestalte kregen, omdat daarmee de vorm wordt verklaard 

waarin het verschijnt. De acht hoofdstukken zijn namelijk zo 

geschreven dat zij, afgezien van enkele verwijzingen naar 

overige hoofdstukken, ook afzonderlijk te lezen zijn. Dit 

heeft het nadeel dat de lezer die het boek in zijn geheel 

doorneemt, wel eens op herhalingen zal stuiten. Ik kon echter 

alleen op deze wijze werken zonder andere verplichtingen te 

verwaarlozen. Een voordeel is bovendien geweest dat ik delen 

van mijn werk eerder kon presenteren. 

Als publikaties in de reeks van de vakgroep Sociale Geografie 

van de Ontwikkelingslanden, verschenen de eerste versies van 

de hoofdstukken 2 (1977), 3 (1978), 5 (1979) en van paragraaf 

4.2 (1981). Paragraaf 4.2 verscheen ook als openingsartikel 

in een bundel over exportgerichte industrialisatie, die als 

Anti-Imperialisme Cahier onder de titel 'Made in Asia' (1982) 

werd uitgegeven. Een beknopte versie van hoofdstuk 3 kan men 

vinden in een bundel over regionale ontwikkeling in de perifere 

landen (1982, reeks Politiek en Ruimte). Hoofdstuk 5, zonder 

paragraaf 5.4, werd door het Institute of Southeast Asian 

Studies uitgegeven in de serie 'Research Notes and Discussion 

Papers' (1980). Alle gepubliceerde delen hebben voor deze uit

gave wijzigingen ondergaan, maar hun strekking is onveranderd 

gebleven. 

In de loop van de jaren heeft een groot aantal personen en 

instanties bijgedragen aan het tot stand komen van dit werk. 

Ik kan niet iedereen bij name noemen en beperk mij tot hen 

die in het bijzonder behulpzaam zijn geweest. 

De Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen 

(W.O.T.R.O.) verleende mij in 1976 een reisbeurs voor twee 

maanden en in 1978 een subsidie voor onderzoek gedurende tien 
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maanden. De Katholieke Universiteit in Nijmegen gaf mij in 

1980 de gelegenheid nog eens vijf weken door Maleisië te 

reizen en stelde tevens de financiële middelen ter beschik

king voor student-assistentie. 

Ik ben Dr. Kamal Salih van de Universiti Sains Penang er voor 

erkentelijk dat hij in Maleisië als sponsor van het onderzoek 

optrad. 

In Malacca werd ik gesteund door Jean Currie, door de Malacca 

State Planning Unit en de Malacca State Economie Development 

Corporation. In Kuantan hebben mij medewerkers van het regio

nale kantoor van de Malaysian Industrial Development 

Corporation en van de Pahang Tenggara Development Corporation 

geholpen. 

Mijn dank gaat ook uit naar Susan en Raymond Lee en naar Lim 

Chui Choo, met wie ik veel gesprekken heb gevoerd en die mij 

bovendien buiten de werksfeer terzijde stonden. Ook diverse 

medewerkers van de Faculty of Economics and Administration 

van de University of Malaya toonden belangstelling voor mijn 

werk. Jan P.L. Coenen verzorgde met de nodige kreativiteit 

het tekenwerk. Bij het typen, de lay-out, het korrigeerwerk 

en de vertaling van de summary hielpen Angela, Cok, Inka en 

Peter. Lidi Peters en Roy Timmer waren nauwgezette student

assistenten. Hen allen bedank ik speciaal voor het geduld 

waarmee ze de zoveelste onachtzaamheid van mijn zijde recht

zetten. 

Tenslotte mag ik mijn kollega's van de vakgroep Sociale 

Geografie van de Ontwikkelingslanden niet vergeten. Zij hebben 

nooit geprotesteerd wanneer ik mij onder het motto 'nu moet ik 

echt doorwerken', aan een taak onttrok. 

Ik draag dit boek op aan mijn ouders. Zij hebben hun zoon, 

die ooit als 'speels en onoplettend' in de klas werd gekarak

teriseerd, in de gelegenheid gesteld ruime tijd te studeren. 

Ik ben hen daar dankbaar voor. 

Nijmegen, januari 1982. Ton van Nae.fLiie.n 
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Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

1.1 Probleemveld en opzet van het onderzoek 

Deze studie gaat over het industrialisatieproces in een 

ontwikkelingsland en meer in het bijzonder over de gevolgen 

hiervan voor regionale ontwikkeling. Als studiegebied is 

Maleisië gekozen waar in het afgelopen decennium de 

industrialisatie snel is voortgeschreden. Zo bedroeg in de 

periode 1971-1980 de gemiddelde jaarlijkse groei van de 

industriële produktie 12,5% en nam haar aandeel in het Bruto 

Binnenlands Produkt in dezelfde jaren toe van 13% tot 20,5% 

De industrialisatie heeft ingrijpende gevolgen voor de positie 

van Maleisië als ontwikkelingsland en beïnvloedt tevens in 

sterke mate de ontwikkeling van de ruimtelijke struktuur. De 

effekten op de organisatie van de ruimte zijn met name 

merkbaar in West-Maleisië, omdat het industrialisatieproces 

hoofdzakelijk op dit schiereiland plaatsvindt. 

In dit werk zal ik de aandacht eerst vestigen op het 

ontstaan en de kontinuering van de regionale ongelijkheid in 

West-Maleisië. Vervolgens komen het huidige industrialisatie

proces en de ruimtelijke spreiding van de industrie aan de 

orde. Tenslotte zal ik het industrialisatieproces beschrijven 

aan de hand van twee steden die liggen buiten de Klang-Vallei, 

het kerngebied van West-Maleisië waar de hoofdstad Kuala 

Lumpur ligt. In deze steden die beide ongeveer 120.000 

inwoners tellen, heb ik in 19 78 de nieuw gevestigde 

industriële bedrijven onderzocht, in het bijzonder wat betreft 

hun verwevenheid met de regio. 

1) Fourth Malaysia Plan 1981-1985. In de nationale plannen van Maleisië 
werkt men met het Bruto Binnenlands Produkt (B.B.P.) en niet met het 
Bruto Nationaal Produkt (B.N.P.). Het B.B.P. is iets hoger. 
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De thema's van het onderzoek zijn het gevolg van mijn 

belangstelling voor regionaal (ontwikkelings-)beleid en 

regionale planning in ontwikkelingslanden. 

Onder regionaal beleid versta ik een op nationaal niveau 

gevoerd beleid ten behoeve van ekonomische ontwikkeling van 

regio's. Het verminderen van interregionale ongelijkheden in 

welvaart, waarbij welvaart veelal gedefinieerd wordt in termen 

van inkomen per hoofd van de regionale bevolking, is meestal 

een van de belangrijkste doelstellingen van dit beleid. 

Regionale planning betreft zowel het beleid op nationaal 

niveau als het beleid dat op regionaal - subnationaal - niveau 
2) gevoerd wordt . Beide niveau's moeten met elkaar samenhangen 

en wel zo dat de nationale doelstellingen op het lagere niveau 

worden gereflekteerd. In de praktijk worden projekten, zoals 

irrigatie- en kolonisatieprojekten, echter vaak gepland zonder 

dat de doelstelling om regionale inkomensverschillen te ver

minderen, er aan ten grondslag ligt. 

In de vijftiger en zestiger jaren was het idee wijd 

verbreid dat de regionale welvaartsverschillen in de loop van 

het ontwikkelingsproces vanzelf zouden verdwijnen. 

Williamsons's befaamde artikel over 'regionale ongelijkheid en 

het proces van nationale ontwikkeling' (1965) had als strekking 

deze gedachte met empirisch materiaal te ondersteunen. Hij 

konstateerde in landen met een hoog B.N.P. per capita geringere 

tegenstellingen dan in landen met een laag B.N.P. per capita 

en trok hieruit de konklusie dat regionale ongelijkheden 

tijdens de eerste stadia van nationale ontwikkeling toenemen 

en zich vervolgens stabiliseren, om uiteindelijk te 

verminderen 

Deze konklusie werkte in de hand dat planners regionale 

2) Zie voor het onderscheid tussen nationaal-regionale en regionaal-
lokale planning bijvoorbeeld Peter Hall (1970). 

3) De interpretatie van het statistisch materiaal dat Williamson ter 
beschikking stond, is overigens op diverse plaatsen aangevochten. 
Zie bijvoorbeeld Gilbert en Goodman (1976), p. 114-119 en Slater 
(1975), p. 105-109. 
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inkomensverschillen niet zozeer zagen als 'kwalen' maar als 

'groeistuipen' (Alonso 1968: 9) en de hiermee verbonden 

ruimtelijke struktuur met een primaatstad als een 

onontkoombare fase in ontwikkeling beschouwden (Berry 19 69). 

Hiermee werd Myrdal's (1957) opvatting bestreden dat in 

ontwikkelingslanden via een proces van kumulatieve kausatie 

een steeds verdere koncentratie zou plaatsvinden in gebieden 

met een hoog ontwikkeld niveau van produktiekrachten. 

Hirschman (1958) meende dat een gericht overheidsbeleid aan 

dit koncentratieproces een halt kon roepen. In een toenemend 

aantal ontwikkelingslanden bestaat, althans op papier, een 

dergelijk regionaal ontwikkelingsbeleid. De koncentratie van 

de bevolking, de investeringen en de welvaart in één kern

gebied (in het geval van sommige grotere landen enkele kern

gebieden) , wordt momenteel immers als problematisch ervaren. 

Regionale tegenstellingen zijn in ontwikkelingslanden in het 

algemeen aanzienlijk groter dan in de ontwikkelde landen en 

een 'natuurlijke' tendens tot afname ervan is niet merkbaar. 

De interesse voor regionaal beleid in ontwikkelingslanden 

wordt overigens ook door andere motieven ingegeven, zoals het 

voorkomen van sociale onrust onder minderheidsgroepen en het 

openleggen van nieuwe gebieden. Dit laatste staat bijvoorbeeld 

centraal in Hilhorst's studie over de principes van een 

regionaal beleid. Hij begint met een hoofdstuk waarin hij 

probeert aan te tonen dat een dergelijk beleid om 

uiteenlopende redenen nuttig is om nationale ontwikkeling te 

stimuleren (1971: 1). Op dezelfde wijze heeft ook Friedmann 

betoogd dat een regionaal beleid in ontwikkelingslanden van 

groter belang is dan in ontwikkelde landen. Zij zijn 

"... clearly most directly concerned with regional organization, partly 
because of the spatial shifts involved in moving from an agrarian to an 
industrial economy and partly because a large portion of their potential 
resources are still unutilized' (iqcc. fli 

Een belangrijk instrument voor regionaal beleid vormt 

de planning van groeicentra. Sinds Perroux het koncept 

'groeipool' introduceerde is een overvloed aan literatuur 

over groeipolen en groeicentra verschenen. Het is bekend dat 
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Perroux het koncept in e e r s t e i n s t a n t i e formuleerde met 
betrekking t o t een abs t rakte ekonomische ruimte (al s loot h i j 
de geografische dimensie van ekonomische groei n i e t u i t ) (1955). 
Anderen hebben aan het begrip echter een s te rk ru imtel i jke 

4) inhoud gegeven . Daarom l i j k t het wenseli jk om naast het 

begrip ' g roe ipool ' dat van ' regionale groeipool ' of 
'groeicentrum' t e gebruiken. Bij een groeipool gaat het om 
een komplex van ekonomische elementen die een stimulerend 
effekt uitoefenen op de t o t a l e ekonomie (Jansen 1970: 68), 
hetgeen v e r s c h i l t van het koncept van een groeicentrum 
' . . . . in which economic and social development is initiated and 
transmitted to an area around it' ,_. _ _, ,n<rn -ічч 5) 

(Darwent 1969: 13) 
Hoe d i t ru imte l i jk koncept kan worden ingepast in een regionaal 
ontwikkelingsbeleid i s met name door Friedmann ui teengezet . 
In 'Regional development pol icy: a case study of Venezuela' 
(1966) s t e l t h i j dat regionale ontwikkeling gepaard moet gaan 

met een nat ionaal-urbane s t r a t e g i e waarin de onderlinge 
r e l a t i e s tussen de steden worden v e r s t e r k t . Via een 
hiërarchisch stedennetwerk kan dan een voor ontwikkeling 
gunstige ' i n t e g r a t i e van de nat ionale ruimte ' t o t stand komen. 
ledere stad fungeert h i e r b i j a l s een groeicentrum dat impulsen 
kan doorgeven naar kernen van een lagere rangorde. Waar een 
derge l i jk netwerk ontbreekt moet de overheid ingri jpen en 
groeicentra kreëren . Regionale centrumsteden kunnen in z i jn 
v i s i e a l s zodanig een belangri jke ro l gaan spelen. In een 

4) Voor meer t h e o r e t i s c h e beschouwingen over h e t on t s taan van he t 
groeicentrum-koncept: Darwent (1969), Hermansen (1972), Jansen (1970) 
en Vanhove (1972) . 

5) Het begr ip 'groeicentrum' wordt zowel in de t h e o r i e a l s in de p rak t i j k 
Van de reg iona le planning op zeer uiteenlopende wijze gebru ik t . 
Volgens Moseley i s d i t j u i s t een van de redenen van z i jn p o p u l a r i t e i t . 
Verscheidene d e f i n i t i e s leggen de nadruk op de aanwezigheid van 
expanderende indus t r i eën (Boudeville 1966: 11 en 112, Hermansen 1972: 
29-30). Met Moseley (1974: 4-8) voel ik er ech te r meer voor om he t 
begr ip n i e t a l l e e n in verband t e brengen met de geografische effekten 
van ' p r o p u l s i v e ' i n d u s t r i e s , maar breder t e de f in i ë r en . Dit omdat het 
in de p r a k t i j k van de regionale planning inmiddels een ruimere 
toepassing heef t gekregen, bijvoorbeeld b i j de planning van 
p l a t t e l a n d s c e n t r a . 
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latere publikatie (1979), waarop in paragraaf 1.3 wordt 

teruggekomen, heeft Friedmann deze ideeën verworpen en gepleit 

voor territoriale planning waarbij niet langer wordt uitgegaan 

van een integratie in de nationale ruimte, maar van de 

behoeften en het potentieel in de regio's. Zijn eerdere 

ideeën spelen in het regionale beleid van ontwikkelingslanden 

echter nog steeds een belangrijke rol. 

Zo ook in Maleisië, waar met het Third Malaysia Plan 1976-

1980 op nationaal niveau voor de eerste keer een urbane strate

gie is geformuleerd om de regionale inkomensongelijkheden te 

verminderen. Hierbij werd een verband gelegd tussen het 

industrialisatieproces en de regionale ontwikkeling. 

'As urban growth is inter-related with industrial expansion, the 
development of urban centres will play a key role in the strategy for 
reducing current regional imbalances. Thus development of urban centres, 
both existing and new, will be planned to reinforce the regional 
production strategies of the Government The overall objective is 
to spread urban development rather than perpetuate its polarization in 
particular regions. This will help to ensure that the greatest number of 
people possible benefit from urban growth through the opportunities 
created for an expanded range of jobs, services and amenities which large 
urban regions provide'. ( T h i r d M a l a y s i a p l a n 1 9 7 6 _ 1 9 8 o : 212). 

Het is gezien het bovenstaande logisch dat ik na de meer 

algemene beschouwingen over regionale ongelijkheid en 

industrialisatie in West-Maleisië, de aandacht richt op twee 

steden die funkties vervullen welke intermediair zijn tussen 

die van het nationale centrum en de plattelandstadjes. Het 

gaat immers om de vraag in hoeverre de industrialisatie van 

deze beide steden heeft geleid tot de versterking van regio's, 

waardoor er sprake is van een meer gelijkmatige ruimtelijke 

spreiding van de welvaart over West-Maleisië. Het 

industrialisatieproces wordt, met andere woorden, bestudeerd 

vanuit de optiek van de planning van groeicentra. 

De keuze van de steden is in 1976, toen subsidie werd 

aangevraagd voor onderzoek, als volgt tot stand gekomen. 

Kuantan lag min of meer voor de hand omdat deze stad in het 

kader van het regionale ontwikkelingsbeleid als groeicentrum 

was gepland, met name ten bate van ontwikkeling aan de 
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oostkust van West-Maleisië (Sidek 1976). 

In het Third Malaysia Plan 1976-1980 staat hierover ondermeer 

te lezen: 
'Kuantan which is in a centrai position in relation to the 

East Coast of Peninsular Malaysia will grow rapidly into a major 
metropolitan centre. It should be capable of providing by 1990 a broad 
range of opportunities currently enjoyed by cities like Kuala Lumpur 
and Georgetown in Penang. It is projected to grow into a city whose 
population will exceed 200.000 by 1990' ,-,τ τ,-,·, „ j. η j 

(21¿_¿1J). Het lag in ae 

bedoeling om аап de oostkust tot een geïntegreerd steden-

systeem te komen met Kuantan als regionaal centrum. De stad 

telde bij de volkstelling in 1970 ongeveer 43.000 inwoners, 

maar dit inwonertal nam snel toe en werd in 1975 geschat op 

70.000. De industriële werkgelegenheid was gering en bedroeg 

volgens de Survey of Manufacturing Industries 1970 ongeveer 

1850 arbeidsplaatsen in 55 bedrijven. 

Aannemend dat er, overeenkomstig de nationale strategie, in 

Kuantan verdere industrialisatie zou plaatsvinden, werd 

vervolgens gezocht naar een stad van min of meer vergelijk

bare omvang waar, in het kader van dekoncentratie van de 

industrie, reeds eerder een substantiële industrialisatie had 

plaatsgevonden. In aanmerking kwamen de steden Seremban en 

Malacca aan de westkust. De eerstgenoemde stad ligt echter 

sterk binnen de invloedssfeer van de nationale hoofdstad 

Kuala Lumpur (de afstand bedraagt niet meer dan 65 km.). 

Malacca, waar dit in mindere mate het geval is leek daarom voor 

een vergelijking met Kuantan meer aanknopingspunten te bieden. 

De feitelijke ontwikkeling bleek tijdens het onderzoek 

van mei 1978 tot en met januari 1979 - en tijdens een 

vervolgbezoek in november 1980 - enigszins te verschillen van 

wat eerder werd gedacht. De industrialisatie in Kuantan draagt 

een geheel ander karakter dan in Malacca. Dit geldt ook ten 

aanzien van de belangrijkste effekten voor het omringende 

platteland. De vergelijking van de twee steden blijft in 

zoverre mogelijk dat er het afgelopen decennium 

industrialisatie plaatsvond zonder dat er sprake was van een 

spin-offeffekt vanuit nabijgelegen metropolen; voor het 

overige hebben we echter te maken met twee zeer verschillende 

situaties. De keuze van deze beide steden heeft desondanks, 
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zoals wij nog zullen zien, binnen het probleemveld niet aan 

waarde ingeboet. 

1.2 Afhankelijkheid en de theorie van de onderontwikkeling 

De achtergrond van mijn studie naar de regionale ongelijkheid 

in West-Maleisië en de gevolgen van de industrialisatie voor 

de regionale ontwikkeling, wordt gevormd door verscheidene 

stromingen en theorieën die vanaf het midden van de zestiger 

jaren een belangrijke plaats innemen in het denken over de 

problematiek van de onderontwikkeling. Centraal staat hierbij 

de gedachte dat de situatie van de onderontwikkelde landen 

nauw samenhangt met de expansie van het kapitalistische 

systeem op wereldniveau. In afwijking van eerdere stromingen 

wordt het kapitalisme niet gezien als een mogelijkheid tot, 

maar als een hindernis ббг ontwikkeling. 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste opvattingen van 

verschillende auteurs die dit uitgangspunt hanteren 

samengevat. De nadruk valt hierbij op de wijze waarop zij de 

interne struktuur van ontwikkelingslanden beschouwen. 

Baran (1975) is een van de eersten geweest die een duidelijk 

onderscheid maakte tussen de historische ontwikkeling van de 

westerse landen (waartoe hij ook Japan rekent) en de 

onderontwikkelde landen. Zijn uitgangspunt vormt de 

ontstaansgeschiedenis van het kapitalistische systeem in de 

westerse landen, waarbij hij zich in sterke mate baseert op 

ideeën van Marx. In de loop van de geschiedenis vond in 

Europa een aanzienlijke toename plaats van handelskapitaal, 

terwijl zich op het platteland processen afspeelden die boeren 

scheidden van hun produktiemiddelen. De aanwezigheid van 

kapitaal ên van arbeiders die niet gebonden waren aan land

bezit, maakten het mogelijk dat zich uit een zelfstandige 

klasse van stedelijke handelaren een groep van ondernemers 

kon ontwikkelen die op kapitalistische wijze, d.w.z. met 

behulp van loonarbeid, ging produceren. 
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Volgens Baran zijn deze voorwaarden voor kapitalistische 

ontwikkeling momenteel ook in de ontwikkelingslanden aanwezig. 

Zo is er voldoende kapitaal om de produktie te verhogen. In 

vergelijking met de westerse landen is de omvang van dit 

kapitaal wellicht gering, maar - en daar gaat het om wanneer 

men ekonomische groei tot stand wil brengen - in vergelijking 

met het huidige produktieniveau in de ontwikkelingslanden is 

zij niet te verwaarlozen. 

Een verschil met de historische ontwikkeling in de westerse 

landen is echter dat de belangrijkste sektoren van de ekonomie 

door buitenlandse investeerders worden beheerst. Een gevolg is 

dat veel kapitaal in de vorm van export van winsten wordt 

uitgevoerd en niet in het land zelf wordt geïnvesteerd. Een 

nog belangrijker gevolg is dat de nationale kapitaalbezitters 

nauwelijks toegang hebben tot de produktie en hun kapitaal 

daarom voornamelijk in de handel steken, in onroerend goed 

investeren of konsumeren. De bourgeoisie in de ontwikkelings

landen is volgens Baran dan ook geen zelfstandige klasse maar 

is ontstaan door aktiviteiten van buitenlandse ondernemingen 

en afhankelijk van hun ontwikkeling. Zij heeft er daarom ook 

geen belang bij om als konkurrent van het buitenlands kapitaal 

op te treden en haar in de handel verdiende kapitaal om te 

zetten tot industriekapitaal zoals in de westerse landen het 

geval was. 

Deze analyse van Baran vindt men ook terug bij 

Bettelheim (1964) en Mandel (1973, 1976). Misschien is de 

laatste nog duidelijker als hij uiteenzet dat de voorwaarden 

voor een fase van oorspronkelijke akkumulatie van industrie

kapitaal, dit is het stadium waarbij kapitalistische 

ontwikkeling in de produktie gaat overheersen, ook vanuit de 

faktor arbeidskracht bezien, in ontwikkelingslanden aanwezig 

zijn. Uit het grote aantal landlozen en werkers in de 

stedelijke informele sektor blijkt immers dat grote groepen 

mensen van hun bestaansmiddelen zijn gescheiden en dat er een 

ruim potentieel is voor loonarbeid. 
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De be langs te l l ing voor de gevolgen van bui tenlandse 
investeringen en voor de p o s i t i e van de nat ionale k a p i t a a l 
b e z i t t e r s , i s terug t e vinden b i j de 'dependenc is tas ' . 
Hieronder v e r s t a a t men gewoonlijk een groep ekonomen en 
socia le wetenschappers voor wie het begrip 'afhankel i jkheid ' 
(dependencia) de kern vormt van de s tud ie van de 
onderontwikkeling in Latijns-Amerika. Het i s vooral deze 
'dependencia ' - r ich t ing die in het recente verleden een 
belangri jke invloed heeft uitgeoefend op de d iskuss ies rondom 
de theor ie over het ontstaan en voortbestaan van 
onderontwikkeling. Dit wil n i e t zeggen dat deze r i ch t i ng 
vo l s t r ek t nieuwe inzichten naar voren brengt . Invloeden van 
de amerikaanse New Left (waaronder met name Baran) en van 
oudere imper ia l i smetheoret ic i z i jn aanwijsbaar. 
Het gaat overigens b i j de dependencia-r icht ing om een aanta l 
auteurs waarvan de opvattingen s te rk uiteenlopen 
Gemeenschappelijk i s wel het zoeken naar een a l t e r n a t i e f voor 
het ontwikkelingsparadigma dat da t ee r t u i t de jaren v i j f t i g . 
Dit paradigma i s in diverse moderniserings-, vicieuze c i r k e l 
en dualismetheorieën uitgewerkt. In deze theorieën l i g t te lkens 
impl ic ie t opgesloten dat het toekomstbeeld van de 
onderontwikkelde landen geleverd wordt door de ontwikkelingen 
in Noord-Amerika en West-Europa. Dit toekomstbeeld kan 
r e a l i t e i t worden wanneer men in de ontwikkelingslanden met 
behulp van k a p i t a a l , kennis en technologie u i t de westerse 
landen de feodale en andere p r e - k a p i t a l i s t i s c h e s t rukturen 

6) In he t nederlands z i ]n enkele goede overzichten van de dependencia-
stroming beschikbaar: C.E.D.L.A. (1973), Dietz en Haastrecht (1975), 
Janssen (1980). Zie voor een samenvatting ook Evers en von Wogau (1973). 
Volgens de C.E.D.L.A.-uitgave: " . . . he t dependencia-standpunt kan het 
beste omschreven worden als een vermenging van nationalistische en 
marxistische ideeën'(1973: 57) . Vaker maakt men een onderscheid tussen 
een neomarxist ische r i c h t i n g en een n a t i o n a l i s t i s c h e r i c h t i n g . Omdat 
men binnen de dependencia-stroming ve r sch i l l ende opvatt ingen tegen
komt, l i j k t he t me on ju i s t om t e spreken van een dependencia- theor ie . 
Verwante analyses vinden in de jaren z e s t i g ook p l a a t s met bet rekking 
t o t gebieden bu i ten Latijns-Amerika (zie bi jvoorbeeld Arr ighi en Saul 
1968). Zi j z i jn echter in een aanz i en l i j k mindere mate aanwezig en 
men kan dan ook n i e t spreken over h e t bestaan van een e igen, oorspron
ke l i jke denkr ich t ing . 
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d i e m o d e r n i s e r i n g i n de weg s t a a n , a f b r e e k t . 

D i t i s nu p r e c i e s d a t g e n e wat de d e p e n d e n t c i s t a s b e s t r i j d e n . 

Hun a a n d a c h t r i c h t z i c h op h i s t o r i s c h e a n a l y s e s , h e t s t e r k 

e x p l o i t a t i e v e k a r a k t e r van de r e l a t i e s t u s s e n ontwikkelde en 

onderontwikke lde landen en de f u n k t i e van de n i e t - k a p i t a l i s -

t i s c h e s t r u k t u r e n voor de k a p i t a l i s t i s c h e . 

Er i s a a n d a c h t voor een h i s t o r i s c h e a n a l y s e , omdat 

' . . . our ignorance of the underdeveloped countries'history leads us to 
assume that their past and indeed their present resembles earlier stages 
of the history of the now developed countries' . , π , . „ , „ -,, 3 ^ (Frank 1969: 3 ) . 

Zo komt men t o t m i s v a t t i n g e n over h e t v e r s c h i j n s e l onder

o n t w i k k e l i n g en v e r g e e t men de n e g a t i e v e r o l d i e de w e s t e r s e 

landen ( in de t w i n t i g s t e eeuw v o o r a l de Verenigde S t a t e n ) en 

de daarmee g e a s s o c i e e r d e m u l t i n a t i o n a l e ondernemingen i n 

L a t i j n s - A m e r i k a hebben g e s p e e l d en nog s p e l e n . In t a l r i j k e 

p u b l i k a t i e s wordt deze n e g a t i e v e r o l met e m p i r i s c h m a t e r i a a l 

o n d e r s t e u n d . 

Het s t u d i e t e r r e i n van de d e p e n d e n c i s t a s i s v o o r a l de 

o n t w i k k e l i n g van h e t k a p i t a l i s m e i n L a t i j n s - A m e r i k a . 

Kenmerkend daarvoor a c h t e n z i j d a t d i t k a p i t a l i s m e z i c h h e e f t 

ontvouwd b innen één were ldsys teem d a t La t i jn s -Amer ika en de 

w e s t e r s e landen nauw met e l k a a r v e r b i n d t . Hun wede rz i j d se 

o n t w i k k e l i n g i s a l s de twee z i j d e n van een munt on losmake l i jk 

met e l k a a r verbonden. Deze samenhang wordt met h e t b e g r i p 

' a f h a n k e l i j k h e i d ' u i t g e d r u k t . In de woorden van Dos S a n t o s : 

' . . . By dependence we mean a s i t u a t i o n in which the economy of certain 
countries is conditioned by the development and expansion of another 
economy to which the former is subjected. The relation of interdependence 
between two or more economies, and between these and world trade, assumes 
the form of dependence when some countries (the dominant ones) can expand 
and can be self-sustaining, while other countries (the dependent ones) can 
do this only as a reflection of that expansion, which can have either a 
positive or a negative effect on their immediate development' ¡,η-,η. О-ІТ\ ^) 

7) ik gebruik h i e r zoa l s C.E.D.L.A. (1973) de omschrijving van Dos Santos , 
hoewel e r ook andere d e f i n i t i e s in omloop z i j n . Zo d e f i n i e e r t 
Córdova economische afhankel i jkheid a l s 'een situatie van onder
schikking van een economie onder autonoom(centraal of in andere vorm) 
tot stand gekomen beslissingen van een andere maatschappij, waarmee 
betrekkingen bestaan die zo geaard zijn dat de onderschikking 
geïnstitutionaliseerd i s . Daarmee i s de mogelijkheid uitgesloten om 
soortgelijke invloeden ook in omgekeerde richting te doen plaatsvinden 
(Uit he t du i t s v e r t a a l d ; 1973: 64-65). 
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Binnen het kapitalistische wereldsysteem zijn de 

latijnsamerikaanse landen afhankelijke landen. Hun handels- en 

financiële relaties worden door westerse landen gedomineerd, 

met als gevolg dat er in de latijnsamerikaanse landen een 

afhankelijke struktuur is ontstaan die, 'onderontwikkeling' 

impliceert. 

Sinds het einde van de negentiende eeuw is vanuit het centrum 

(de dominante landen) steeds meer kapitaal geïnvesteerd in de 

periferie (de afhankelijke landen). Dit heeft problemen 

veroorzaakt zoals een afvloeiing van kapitaal uit de periferie, 

een eenzijdig exportpakket dat permanent onderhevig is aan 

prijsfluktuaties op de wereldmarkt en een brain-drain. Nog 

belangrijker is dat er in de afhankelijke landen een interne 

struktuur is opgebouwd waarbij een moderne, voornamelijk op 

de export gerichte, sektor de overige delen van de ekonomie 

exploiteert. Deze exploitatieve relatie is voor de 

dependencistas van essentieel belang om onderontwikkeling te 

begrijpen. 

In 1965 schrijft Stavenhagen onder de titel 'Zeven 

onjuiste stellingen over Latijns-Amerika', een artikel waarin 
8 ) hij zich afzet tegen de dualistische ontwikkelingstheorieën 

Volgens Stavenhagen is er in de latijnsamerikaanse landen geen 

sprake van twee verschillende, min of meer onafhankelijk van 

elkaar funktionerende sektoren, die men als 'modern' en 

'traditioneel' of als 'kapitalistisch' en 'feodaal' tegenover 

elkaar kan stellen. Hoewel er tussen beide sektoren verschillen 

zijn in produktiviteit en arbeidsrelaties, moet de nadruk niet 

vallen op hun verscheidenheid, maar op hun samenhang. Er is 

sprake van één funktioneel geheel. De 'traditionele' sektor 

levert binnen dit geheel goedkope arbeidskrachten en grond

stoffen aan de moderne sektor, die met name door de stedelijke 

ontwikkeling gerepresenteerd wordt. De beide sektoren zijn in 

8) Ik heb gebruik gemaakt van de in 1969 verschenen engelse versie van dit 
artikel. ' Seven fallacies about Latin America' verscheen in het spaans 
echter in juni 1965 onder de titel 'Sieta teses erróneas sobre America 
Latina' in El Dia (Mexico). 
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de loop van hetzelfde historische proces ontstaan. Daarbij 

is de inheemse sektor omgevormd. Zo zijn feodale arbeids

relaties op het grootgrondbezit geïmporteerd en niet inheems. 

Wel hebben deze arbeidsrelaties het mogelijk gemaakt dat in 

een latere periode de loonkosten, en dus de produktiekosten, 

in de moderne sektor laag konden blijven, bijvoorbeeld in de 

mijnbouw. 

Aldus ontstond in de latijnsamerikaanse landen een 

situatie van intern kolonialisme waarbij de moderne sektor de 

'traditionele' sektor exploiteert. 

Intern kolonialisme, zo stelt González Casanova, is een begrip 

dat refereert aan een struktuur van sociale relaties, die 

gebaseerd is op overheersing van de ene groep door een andere 

groep met een afwijkende kuituur (1969: 130). Hij onderscheidt 

verschillende vormen van intern kolonialisme. Op het 

ekonomische niveau spelen monopolistische relaties, een 

eenzijdige ekonomische struktuur, onttrekking van kapitaal en 

emigratie een belangrijke rol. Zij bevorderen zulke zaken als 

apathie en traditionalisme bij de overheerste groep. Met 

andere woorden: datgene wat gebruikelijk wordt aangevoerd als 

een voor modernisering ongeschikte mentaliteit, is in feite 

het gevolg van exploitatieverhoudingen die door de binnen

dringing van de westerse belangen zijn ontstaan (Walton 1975). 

In tegenstelling tot dualismetheorieën die onderontwikkeling 

beschouwen als een gevolg van obstakels voor ontwikkeling die 

door de 'traditionele' of feodale delen van de maatschappij 

worden opgeworpen, ligt bij de dependencia-benadering dus het 

aksent op de moderne sektor als hindernis voor ontwikkeling en 

op de funktie van de eerstgenoemde sektoren voor de laatst

genoemde sektor. De ongelijke machtsverhouding tussen landen 

heeft dus haar sektorale pendant binnen de onderontwikkelde 

landen zelf. 

Frank heeft hieraan, met behulp van het veelzeggende 

begrippenpaar 'metropool-satelliet', ook een ruimtelijke 

dimensie gegeven, waarbij de wereldmetropolen (lees: westerse 

landen) hun satellieten (lees: onderontwikkelde landen) 
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exploi te ren en deze op hun beur t weer gest ruktureerd z i jn 
volgens hetzel fde s t e l s e l , waarbij de hoofdsteden funktioneren 
ten koste van hun achter land. 
'Just as the colonial and national capital and its export sector become 
the satellite of the Iberian (and later of other) métropoles of the world 
economic system, this satellite immediately becomes a colonial and then a 
national metropolis with respect to the productive sectors and population 
of the interior. Furthermore, the provincial capitals, which thus are 
themselves satellites of the national metropolis - and through the latter 
of the world metropolis - are in turn provincial centers around which 
their own local satellites orbit. Thus, a whole chain of constellations 
of métropoles and satellites relates all parts of the whole system from 
its metropolitan center in Europe or the United States to the farthest 
outpost in the Latin American countryside. 

When we examine this metropolis-satellite structure, we find that 
each of the satellites, including now underdeveloped Spain and Portugal, 
serves as an instrument to suck capital or economic surplus out of its 
own satellites and to channel part of this surplus to the world 
metropolis of which all are satellites'. , , „ , „ , , F (1969 : 6) . 

Terwijl Frank zich koncentreer t op exp lo i t a t i eve 
r e l a t i e s en surplusont t rekking, wordt door andere 
dependencistas gewezen op het belang van produkt ies t rukturen . 
Door de nadruk te leggen op surplusont trekking - waarmee de 
analyse dus komt te liggen op he t niveau van de c i r k u l a t i e 
van kap i t aa l en goederen - raakt het z ich t op produkt ie
s t rukturen ver loren . Veranderingsprocessen zullen echter 
j u i s t met deze s t rukturen samenhangen. Dat Frank d i t n i e t 
heeft onderkend i s een gevolg van z i jn d e f i n i t i e van 
' k a p i t a l i s m e ' . Zijn me t ropoo l - sa t e l l i e t model l eg t de nadruk 
op de ongeli jke verdeling van he t meerprodukt (surplus = 
datgene wat meer i s dan nodig voor de reprodukt ie ) , i e t s 
wat n i e t specif iek i s voor het k a p i t a l i s t i s c h e systeem maar 
bijvoorbeeld ook in feodale systemen voorkomt. J u i s t e r i s 
daarom te s t e l l e n dat het kapital isme wordt gekenmerkt door 
een specif ieke produkt ies t ruktuur . De inschakeling van 
loonarbeid, he t p a r t i k u l i e r bez i t van produktiemiddelen en 
het proces van kapi taa lvergrot ing z i jn voor een k a p i t a l i s t i s c h e 
produktiewijze typerender dan e x p l o i t a t i e van arbeidskrachten 
(Laclau 1972) . 

In aans lu i t ing op deze k r i t i e k s t e l t Cordova dat Frank nogal 
mechanistisch denkt: h i j heeft he t eigen karakter van de voor 
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het kapitalisme bestaande maatschappijen niet in zijn 

beschouwing opgenomen, terwijl deze de aard van de interaktie 

binnen een metropool-satellietsysteem toch mede bepalen 

(1973: 148). Hoewel intern kolonialisme het gevolg is van 

binnendringen van westerse belangen en de wereldmarkt, zijn 

de vormen waaronder het zich manifesteert beïnvloed door 

traditionele strukturen. 

Wat deze kritieken op Frank duidelijk maken is dat, 

wanneer men een goed inzicht wil krijgen in wat zich in een 

ontwikkelingsland afspeelt, de produktiestruktuur bestudeerd 

moet worden. Uitgangspunt hierbij kan het begrip produktie-

wijze zijn. Hieronder kan men verstaan:, . ̂  , 
een geïntegreerd geheel 

van sociale produktiekrachten en -verhoudingen verbonden met een bepaald 
soort eigendom van produktiemiddelen' ._ , , m-> •. л -ι \ 3

 ^ (Laclau 1972: 147) 

Het naast elkaar bestaan van verschillende produktiewijzen 

waarbij de niet-kapitalistische produktiewijzen funktioneel 

verbonden zijn met de kapitalistische, is volgens Cordova een 

basiskenmerk van de latijnsamerikaanse landen. Dit basis

kenmerk duidt hij aan met het begrip strukturele heterogeniteit. 

De funktie van de niet-kapitalistische sektor bestaat bij hem 

vooral uit de leverantie van arbeidskrachten voor de expansie 

van de kapitalistische exportsektor. In tijden van krises en 

depressie wordt de overtollige arbeidskracht weer terug

genomen (1973: 33). 

In de jaren zeventig worden begrippen als afhankelijke 

ontwikkeling en strukturele heterogeniteit ook gemeengoed in 

diskussies over andere maatschappijen dan de latijnsamerikaanse. 

In dit verband zijn de werken van Amin (1972, 1973), Senghaas 

(1977), Szentes (1973) en Taylor (1979) van belang. 

In het nu volgende worden de denkbeelden van deze auteurs 

samengevat. Overigens is het goed om te bedenken dat er tussen 

hun soms aanzienlijke verschillen bestaan in terminologie en 

aandachtsvelden. Zo besteedt Szentes aanzienlijk meer aandacht 

aan de verschillende vormen van afhankelijkheid dan de andere 

auteurs. En terwijl de problematiek van de ongelijke ruil nog 

een belangrijke plaats inneemt bij Amin, is deze bij Senghaas 
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en Taylor verdwenen. Deze laatste kent, net zoals Szentes, 

meer belang toe aan de Inheemse produktiewijzen. Desondanks 

is naar mijn mening een samenvatting mogelijk, omdat de 

auteurs in essentie overeenkomstige opvattingen hebben en pas 

bij verdere - en in dit verband niet noodzakelijke uitwerking -

de verschillen aan het licht treden. 

Als strukturele kenmerken van onderontwikkeling 

beschouwen zij de externe afhankelijkheid, het afvloeien van 

kapitaal naar de ontwikkelde landen en de strukturele 

heterogeniteit. Deze basiskenmerken hangen nauw samen met de 

buitenlandse investeringen in de exportsektor waardoor van 

buitenaf een kapitalistische produktiewijze met loonarbeid 

werd geïntroduceerd. Om deze loonarbeid mogelijk te maken 

moesten producenten tijdelijk of definitief van hun produktie-

middelen worden gescheiden. 

Het proces van oorspronkelijke akkumulatie ontwikkelde zich 

dus niet vanuit de oorspronkelijke samenleving maar werd 

extern opgelegd waardoor de inheemse sociale formaties werden 

ontwricht. Onder sociale formaties moet men dan verstaan: 

'... structures concretes, organisées, caractérisées par un mode de 
production dominant et 1'articulation autour de lui d'un ensemble 
complexe de modes de production gui lui sont soumis' .. . ,«-n ι-> \ 

' ^ (Amin 1973: 12). 

Dit begrip, dat vergelijkbaar is met het begrip strukturele 

heterogeniteit, speelt zich op een ander niveau af dan het 

begrip produktiewijze dat in meer abstrakte zin wordt 
9 ) 

gehanteerd . Dezelfde produktiewijze kan in verschillende 

historische perioden en in uiteenlopende regio's voorkomen. 

Voor de onderontwikkelde landen is vooral van belang dat de 

kapitalistische produktiewijze, die door het buitenlandse 

kapitaal wordt geïntroduceerd, domineert binnen een ander type 

sociale formatie dan in de kapitalistisch ontwikkelde landen. 

De ontwikkelingen in de kapitalistische sektor bepalen in 

sterke mate wat er in de landen van de Derde Wereld 

9) Dit onderscheid is afkomstig van de franse struktureel-marxisten, met 
name van Althusser en Balibar (1965). Amin, maar vooral Taylor zijn 
door deze stroming sterk beïnvloed. Zie ook N. Poulantzas (1975). 



26 

plaatsvindt. Deze sektor is niet in alle ontwikkelingslanden 

in dezelfde periode geïntroduceerd, maar ontstond tijdens 

verschillende fasen van de kapitalistische expansie. De landen 

verschillen bovendien doordat er uiteenlopende niet-kapita-

listische produktiewijzen bestaan. Het is duidelijk dat de 

zuidamerikaanse feodale strukturen met hun grootgrondbezit 

nogal afwijken van het feodalisme van de aziatische kuituren 

en beide weer verschillen van de afrikaanse stamverbanden. 

In samenspel met de kapitalistische produktiewijze is er 

dientengevolge in de ontwikkelingslanden een geschakeerd 

geheel van sociale formaties ontstaan. Het gemeenschappelijke 

van deze verschillende typen sociale formaties is echter 

steeds dat de kapitalistische produktiewijze via de export-

sektor is opgebouwd. 

Van deze exportsektor gaan te weinig impulsen uit om een 

produktiv!teitsverhoging daarbuiten te veroorzaken. Het 

kapitaal dat in de vorm van winsten, betaling van patenten enz. 

naar de westerse landen afvloeit, betekent voor de ekonomie 

van het ontwikkelingsland een verlies dat het moeilijk maakt 

om de produktiviteit verder te verhogen. Bovendien is het 

exportpakket meestal eenzijdig rond één of meer grondstoffen 

opgebouwd, vindt de verwerking van de uitgevoerde grondstoffen 

hoofdzakelijk plaats in de ontwikkelde landen en zijn de 

machines en transportmiddelen waarmee men deze grondstoffen 

wint, veelal geïmporteerd. De exportsektor veroorzaakt dus in 

het land zelf in het algemeen weinig 'backward' en 'forward' 

linkages'. Het lage loonniveau in de exportsektor, een van de 

belangrijkste redenen waarom buitenlandse investeringen 

plaatsvinden, heeft tot gevolg dat de koopkracht gering 

blijft en beperkt zodoende de markt voor (vooral duurzame) 

konsumptiegoederen hoofdzakelijk tot de elite in het staats

apparaat, de hoge militairen en de bovenlaag van de stedelijke 

handelsklasse. 

Een en ander veroorzaakt in de ontwikkelingslanden sterke 

onevenwichtigheden : 

- in de nationale ekonomie overheerst de exportsektor als bron 

van akkumulatie, 
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- het exportpakket berust doorgaans op één of enkele 

grondstoffen, terwijl de importen divers van aard zijn, 

- de primaire sektor wordt gekenmerkt door hoge produktiviteit 

in de exportsektor en lage produktiviteit in de sektor van 

de zelfvoorzienende landbouw, 

- in de industrie ontbreekt de produktie van kapitaalgoederen, 

- de ontwikkeling van de landbouw en industrie zijn onvoldoende 

op elkaar betrokken. 

Er is sprake van een beperkte en ongelijke ontwikkeling of, 

heel konkreet, van welvaart voor een beperkte groep mensen 

versus armoede voor het merendeel van de bevolking. 

De ontwikkeling van de sociale formaties in de onderontwikkelde 

landen verschilt dus fundamenteel van die in de ontwikkelde 

landen waar de kapitalistische produktiewijze over de gehele 

linie van de ekonomie voor produktiv!teitsverhoging zorgde. 

Een industriële revolutie ging hier gepaard met een verhoging 

van de produktiviteit in de landbouw, met de produktie van 

kapitaalgoederen en met de produktie van duurzame konsumptie-

goederen voor het overgrote deel van de bevolking. 

Amin spreekt daarom van perifeer kapitalisme versus 

centrumkapitalisme. De onderontwikkelde landen zijn perifeer 

in het wereldsysteem. Er vindt een kapitalistische ontwikkeling 

plaats, een kapitalistische ontwikkeling die echter verschilt 

van die in de westerse centrumlanden en die zich kenmerkt door 

beperktheid en ongelijkmatigheid. De transformatie naar een 

industriële samenleving is er geblokkeerd. 

De strukturele heterogeniteit, of anders gezegd het samenspel 

van de verschillende produktiewijzen van een sociale formatie, 

is komplex van aard. In het verleden zijn de niet-kapitalis-

tische produktiewijzen door o.a. belastingmaatregelen 

gedwongen arbeid en vernietiging van het ambacht, sterk aan

getast en zijn allerlei veranderingsprocessen opgetreden. 

Zo werden de niet-kapitalistische produktiewijzen aangepast 

aan de kapitalistische. In de voorgaande passage over de 

dependencia-richting werd er al op gewezen dat vanuit de 

niet-kapitalistische produktiesektoren arbeidskrachten worden 
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g e l e v e r d aan de k a p i t a l i s t i s c h e s e k t o r . 

De g e r i n g e p r o d u k t i v i t e i t i n de n i e t - k a p i t a l i s t i s c h e s ek to ren 

maakt h e t moge l i j k d a t men in de k a p i t a l i s t i s c h e s e k t o r l age 

lonen b e t a a l t . De n e e r w a a r t s e druk op h e t loonn iveau wordt 

v e r o o r z a a k t door de ove rv loed aan ongeschoolde a r b e i d s k r a c h t e n . 

Bovendien v o o r z i e n de n i e t - k a p i t a l i s t i s c h e s e k t o r e n vaak in de 

e e r s t e l e v e n s b e h o e f t e n van de l o o n a r b e i d e r s en hun gez innen . 

Hier komt immers een a a n z i e n l i j k d e e l van h e t voedse l vandaan. 

T r a d i t i o n e l e r e l a t i e s d ienen bovendien a l s s u b s t i t u u t voor 

s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n , t e r w i j l de gez innen van de m i g r a n t 

a r b e i d e r s vaak nog op h e t p l a t t e l a n d l e v e n . Op deze wi jze kun

nen k a p i t a l i s t i s c h e ondernemingen van h e t v o o r t b e s t a a n van 

n i e t - k a p i t a l i s t i s c h e p r o d u k t i e w i j z e n p r o f i t e r e n 

Hier s t u i t men e c h t e r op een k o n t r a d i k t i e . De ge r inge 

p r o d u k t i v i t e i t i n de n i e t - k a p i t a l i s t i s c h e s e k t o r b e t e k e n t 

immers ook d a t h i e r de koopkracht g e r i n g i s , he tgeen de a f z e t 

van i n d u s t r i ë l e goederen v e r h i n d e r t . Daarom h e e f t mi jns i n z i e n s 

Anne P h i l l i p s g e l i j k wanneer z i j opmerk t : , „^ ^ . ,̂_ 
*" -э J j t- 'That any area of the 

world should remain outside capitalist relation of production represents 
limits to the expansion of capital. In so far as 'underdevelopment' 
implies the persistence of pre-capitalist modes of production, and a 
resistance to capitalist relations, this must constitute a serious 
obstacle to capitalist accumulation' , ,-__ , c 4 

(1977: 15) . 

Het probleem i s d a t Amin's t h e o r i e van h e t p e r i f e e r k a p i t a l i s 

me n o g a l s t a t i s c h i s en z i c h i n z o v e r r e n i e t o n d e r s c h e i d t 

van de mechanische ' w e t t e n van de o n d e r o n t w i k k e l i n g ' van 

F r a n k . Onderandere Cardoso h e e f t e r i n een k r i t i e k op de 

d e p e n d e n c i s t a s op gewezen d a t z i j i n f e i t e de s p e c i f i e k e 

omstandigheden b e s c h r i j v e n waarbinnen k a p i t a l i s t i s c h e o n t 

w i k k e l i n g i n L a t i j n s - A m e r i k a p l a a t s v i n d t (1977: 2 1 ) . Palma 

s p r e e k t i n a a n s l u i t i n g h i e r o p van een sprong i n h e t d u i s t e r 

wanneer men u i t deze omstandigheden a f l e i d t d a t k a p i t a l i s m e 
10) In marx i s t i sche termen: de k a p i t a l i s t i s c h e sektor hoeft maar 

g e d e e l t e l i j k in de reprodukt ie van z i jn arbe idskrachten te voorzien. 
Over h e t samenspel van produktiewijzen in ontwikkelingslanden z i e 
Meillassoux (1972), Cl i f fe (1977), Haast recht (1977) en diverse 
a r t i k e l e n in the Journal of Peasant Studies en The Review of African 
P o l i t i c a l Economy. 
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in Latijns-Amerika haar historisch progressieve rol voorgoed 

verloren heeft; de geschiedenis zal ons ongetwijfeld nog voor 

verrassingen stellen (1978: 903 en 911) . In het kapitalis

tische wereldsysteem doen zich door de voortschrijdende 

technologie en de toenemende koncentratie van kapitaal voort

durend nieuwe tendensen voor. Ook is er sprake van verschil

lende typen kapitaalbelangen die met elkaar in strijd kunnen 

zijn. Ontwikkeling is niet alleen een zaak van de logika van 

het kapitaal. Naast vragen over de wijze en de plaats van 

kapitaalakkumulatie, zijn ook die over machtsverhoudingen 

tussen de sociale klassen belangrijk. 

In de sociale formatie van de periferie laten zich grof

weg twee typen bourgeoisie onderscheiden. 

Anders dan de meeste dependencistas denken is de bourgeoisie 

niet alleen een verlengstuk van het buitenlands kapitaal 

(Leys 1978, Warren 1980). Behalve kapitaalkrachtige groepen 

die profiteren van de buitenlandse handel en als zij in de 

industrie investeren, dit alleen doen in het voetspoor van het 

buitenlands kapitaal (bijvoorbeeld in industrieën die voor de 

eerste verwerking van grondstoffen zorgen of in joint-ventures 

met buitenlandse ondernemingen), bestaat er een bourgeoisie 

waarvan de macht berust op inheemse handel en industrie. 

Tussen deze 'nationale' bourgeoisie en de afhankelijke 

bourgeoisie bestaat een spanningsveld waarbij allianties 

worden aangegaan of verbroken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 

dat de nationale bourgeoisie een samenwerkingsverband aangaat 

met het stedelijke proletariaat, de boeren of groepen uit de 

informele sektor. Het staatsbeleid kan zich dan richten tegen 

de afhankelijke bourgeoisie, met als gevolg dat een land zich 

losser maakt van het wereldsysteem en nauwelijks ontwikkelde 

produktiekrachten zich verder kunnen ontplooien (Szentes 

1971: 311-321) . 

Onderontwikkeling moet daarom niet alleen bestudeerd worden 

op het ekonomische niveau maar evenzeer op het sociale en 

politieke niveau. In dit verband is het van belang de funktie 

van de staat in het akkumulatieproces te onderkennen. 
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Het staatsapparaat kan ondermeer de invloed van het 

buitenlandse kapitaal beperken door zware industrie op te 

zetten, door een groter aandeel op te eisen van de winsten 

uit de winning van grondstoffen en door kredieten te 

verschaffen aan lokale ondernemers. Mogelijk kan zich hierdoor 

in perifere landen een klasse van inheemse kapitaalbezitters 

ontwikkelen, die de funktie gaat vervullen die haar in de 

westerse traditie was toebedeeld. Warren (1980) verdedigt 

zelfs het standpunt dat dit waarschijnlijk is. Vooralsnog 

ziet het er echter naar uit dat het gaat om een mogelijkheid 

die zich alleen kan voordoen onder bijzondere omstandigheden, 

zoals in Taiwan waar een landhervorming plaatsvond, een 

aanzienlijke amerikaanse hulpverlening werd gegeven en zich 

een bourgeoisie van het chinese vasteland vestigde. Afgezien 

van deze diskussie, moet meer aandacht besteed worden aan de 

gedifferentieerdheid van de bourgeoisie en aan de rol van de 

staat. Deze kunnen immers van belang zijn voor de wijze waarop 

allerlei verschijnselen van de onderontwikkeling zich 

manifesteren. 

1.3 Specificering probleemveld 

Van de zijde van de dependencistas is herhaaldelijk 

gesuggereerd dat afhankelijkheidsrelaties niet alleen de 

ongelijkheid op mondiaal niveau verklaren, maar ook die binnen 

de perifere landen zelf: op nationaal niveau tussen de regio's 

en intraregionaal tussen stad en platteland. Hoewel men anders 

zou verwachten is echter in de sociale geografie van de 

ontwikkelingslanden aan het thema van afhankelijkheid en 

interne regionale ongelijkheid nog niet veel aandacht besteed. 

Wanneer men het heeft over centrum en periferie binnen 

ontwikkelingslanden grijpt men het liefst terug op Myrdal, 

Hirschman of op de 'oude' Friedmann (Brookfield 1975, Ettema 

1979), uitzonderingen daar gelaten (Schuurman 1978, Slater 

1975). 

In een recent verschenen bundel van artikelen over de 
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regionale ontwikkeling in perifere landen neemt het 

afhankelijkheidsdenken een centrale plaats in (Meeuws e.a. 

1982). Het blijkt echter dat het om een dermate breed 

benaderingskader gaat dat de verscheidene (nederlandse) 

geografen op uiteenlopende wijze de regionale problematiek 

behandelen. Toch komen de artikelen in zoverre overeen dat men 

niet uitgaat van afhankelijkheidsrelaties, maar van het 

akkumulatieproces. Ook in deze studie zal dit het geval zijn. 

De organisatie van de ruimte in West-Maleisië zal ik 

behandelen vanuit het perspektief van de afhankelijkheid van 

de wereldmarkt, maar de nadruk zal hierbij vallen op de 

organisatie van de produktie zoals die door de buitenlandse 

investeringen in de exportsektor heeft plaatsgevonden. 

Centraal staat de gedachte dat deze organisatie van de 

produktie gepaard is gegaan met een ruimtelijke arbeids

verdeling. Dit begrip gebruik ik in de zin zoals Massey dat 

doet, namelijk als de manier waarop ekonomische aktiviteiten 

reageren op ruimtelijke variaties in akkumulatievoorwaarden. 

Gebieden verschillen in aantrekkingskracht voor ekonomische 

aktiviteiten. Naarmate de dominante aktiviteit verandert zal 

ook de ruimtelijke arbeidsverdeling zich kunnen wijzigen 

(Fahrenkrog 1981, Massey 1979 a en b). 

Met dit begrip wordt duidelijk dat afhankelijk van de 

betekenis van West-Maleisië voor de centrumlanden, die per 

historische periode kan verschillen, bepaalde gebiedsdelen 

sterker geïntegreerd werden in het kapitalistische wereld

systeem dan andere gebieden. Met andere woorden, de funkties 

van deze gebieden voor de akkumulatie op wereldniveau was 

telkens anders. 

De huidige regionale ongelijkheid in West-Maleisië wordt 

verklaard doordat in de geschiedenis van de afgelopen honderd 

jaar verschillende ronden van ruimtelijke arbeidsverdeling 

plaatsvonden. Ik heb hierbij een onderscheid gemaakt tussen 

de koloniale periode (1880-1957), die in hoofdstuk 2 wordt 

behandeld, en de post-koloniale periode, die in hoofdstuk 3 

aan de orde komt. De vragen die ik mij stelde betroffen het 

karakter van de afhankelijkheid en de organisatie van de 
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produktie en vervolgens de gevolgen daarvan voor het 

urbanisatiepatroon en de ruimtelijke arbeidsverdeling. 

Ten aanzien van het industrialisatieproces, onderwerp van 

hoofdstuk 3, komt de geografische ongelijkheid in de 

akkumulatievoorwaarden tot uitdrukking in de ruimtelijke 

spreiding van de industrie. 

Het debat rond de theorie van de onderontwikkeling 

speelt in de literatuur over groeicentrum-strategieën in 

ontwikkelingslanden een grotere rol dan in die over 

interregionale ongelijkheid. Dit blijkt uit de kritiek die 

zich in hoofdzaak op twee aspekten koncentreert. 

De eerste kritiek houdt in dat de planning van groei-

centra nauw verband houdt met de expansie van multinationale 

ondernemingen, iets dat overigens in enkele pleidooien voor 

het plannen van groeicentra ook expliciet erkend wordt 

(Lasuên 1969). De kritiek richt zich op het feit dat groei

centra afhankelijk zijn van kapitaal en technieken uit het 

buitenland. Grootschalige industrieën en kapitaalintensieve 

technieken in het produktieproces spelen de hoofdrol, terwijl 

in de ontwikkelingslanden juist meer behoefte bestaat aan 

arbeidsintensieve technieken. Daarom zou een regionaal beleid 

dat zich baseert op het groeicentrum-koncept aangepast moeten 

worden aan de situatie in de ontwikkelingslanden. Een 

dergelijke aanpassing zou mogelijk zijn wanneer kleinschalige 

en arbeidsintensieve aktiviteiten in een strategie worden op

genomen (Fu-chen Lo en Kamal Salih 1976, Santos 1974). 

De tweede kritiek richt zich op het geïsoleerde karakter 

van groeicentra. Groeicentra zijn niet zozeer verbonden met de 

regio maar veel meer met andere enclaves van het land, met 

name met de hoofdstad, en via deze met de westerse landen. 

Zelfs als in een groeicentrum zelfversterkende groei tot 

stand komt, zou dit niet ten goede komen aan het omringende 

platteland. Sommige auteurs wijten dit louter aan het bestaan 

van een uitgebreide zelfvoorzienende sektor waardoor groei-

impulsen zich niet kunnen voortzetten (Appalraju en Safier 

1976: 145; Penouil 1972: 134), maar anderen leggen een direkt 
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verband met belangen vanuit de centrumlanden. Zo toont 

Coraggio aan dat de groeipooltheorie ontstaan is als een hulp

middel voor verdere integratie binnen het internationale 

systeem van afhankelijkheidsrelaties. Hij komt ten aanzien van 

de latijnsamerikaanse landen tot de konklusie dat groeicentra 

verbonden moeten zijn met het nationale centrum, dat 'relatief 

zelfstandig' moet funktioneren en zelfversterkende krachten 

moet kunnen genereren (1973: 304). Het gaat bij hem primair 

om een ruimtelijke ekonomie die losser staat van de wereldmarkt 

dan nu het geval is. 

Friedmann heeft bovenstaande en andere kritieken samen

gevat in een boek waarin hij de gehele ontwikkeling in het 

denken over regionaal ontwikkelingsbeleid weergeeft (Friedmann 

en Weaver 1979: 172-178). Hij stelt dat sinds de Tweede Wereld

oorlog de aandacht is gevallen op een functionele benadering 

van regio's waarbij er naar gestreefd wordt om deze aan te pas

sen aan de ontwikkeling van het grotere geheel (met 'integratie 

van de nationale ruimte' als doel). 

Groeicentrumstrategieën passen binnen dit denken, omdat men 

uitgaat van vooronderstellingen met betrekking tot ruimtelijke 

diffusie van ekonomische groei waarover 'nogal wat nonsens ge

schreven is', o.a. door Friedmann zelf (1979: 174). Omdat men 

van groeicentra een fetish heeft gemaakt zijn andere dimensies 

van regionaal beleid verwaarloosd, met name geldt dit voor 

rurale ontwikkeling. Friedmann ontkent overigens niet dat 

'centraliteit' een nuttig koncept is, maar is van mening dat 

haar beperkte waarde werd opgeblazen tot zij de essentie werd 

van het gehele regionale beleid (1979: 179-180). Er werd van 

uitgegaan dat ekonomische groei in een centrale plaats van

zelfsprekend zou leiden tot groei en ontwikkeling in het om

ringende gebied 

11) Overigens is een soortgelijke kritiek geleverd met betrekking tot 
europese landen, bijvoorbeeld ten aanzien van Lacq in Frankrijk 
(Hansen 1967) en de Mezzogiorno in Italië (Tömmel 1981). Meer in het 
algemeen, zie de bijdragen van Luttrell in Kuklinsky (1972) en van 
Hilhorst en Aydalot in Kuklinsky (1981). 
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De voorbeeldstudies van Malacca en Kuantan moet men zien 

in het licht van deze kritiek op groeicentra in ontwikkelings

landen. De industrialisatie die hier plaatsvindt wordt derhalve 

door mij beschouwd vanuit het gezichtspunt van afhankelijkheid, 

d.w.z. als een van de middelen waarmee de betrokken steden in 

de wereldmarkt worden geïntegreerd. Met name gaat het hier om 

de kwestie of de dragers van het industrialisatieproces 

grootschalige, multinationale ondernemingen zijn en of de 

industrie zich vooral richt op produktie voor de export dan 

wel op de binnenlandse markt. 

Tegen deze achtergrond is vervolgens onderzocht wat de gevolgen 

van de industrialisatie zijn voor de stedelijke ekonomie en 

voor de ontwikkeling van de regio. Meer konkreet ging het om 

de volgende vragen: 

- is er sprake van een met elkaar verbonden komplex van 

bedrijven? 

- zijn deze bedrijven verweven met de regio of vormen zij 

gezamenlijk een enclave? 

- indien er sprake is van relaties met de regio, wat zijn dan 

de effekten van de industrialisatie voor regionale 

ontwikkeling? 
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Hoofdstuk 2 

DE ORGANISATIE VAN DE RUIMTE 

IN DE KOLONIALE TIJD 

In de geschiedenis van het kapitalisme waren het europese 

kooplieden die bi] de expansie op wereldniveau de spits 

afbeten. Hun invloed op de organisatie van de ruimte is in 

Zuidoost-Azië beperkt gebleven. Diepgaande veranderingen 

vonden hier in het algemeen pas plaats toen kapitaal 

geïnvesteerd werd in de produktie. De voorwaarden voor de 

winning van grondstoffen waren ruimtelijk verschillend 

waardoor in de regio een differentiatie in ekonomische 

aktiviteiten en inkomens ontstond. De mi3nbouw en export

landbouw vereisten een transportnetwerk en riepen nieuwe 

nederzettingen in het leven of veranderden de funktie van 

oudere. In dit hoofdstuk worden deze veranderingen met 

betrekking tot West-Maleisië gedurende de koloniale ti^d 

beschreven. In dit tijdvak sprak men overigens niet van 

West-Maleisië. Tot 1948 onderscheidde men drie politieke 

eenheden: de 'Straits Settlements' (Penang, Malacca, 

Singapore), de Federatie van Maleise Staten, die Perak, 

Selangor, Negri Sembilan en Pahang omvatte, en de 

Niet-Gefedereerde Maieise Staten, d.w.ζ. de overige staten 

(figuur 2.1). In 1948 ontstonden de Federatie van Malaya en 

Singapore als afzonderlijke entiteiten. Malaya werd na de 

onafhankelijkheid (1957) West-Maleisië genoemd , te 

onderscheiden van Oost-Maleisië waaronder men Sabah en 

Sarawak verstaat. 

1) Tegenwoordig wordt in engels geschreven publikaties West-Maleisie 
meestal Peninsular Malaysia genoemd. De politiek-geografische 
betekenis komt bij gebruik van het nederlandse equivalent echter 
niet goed tot uitdrukking. Daarom heb ik de voorkeur gegeven aan 
de aanduiding West-Maleisië. 
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2.1 De voor-kolonisatie periode (tot Ζ 1870) 

Evenals in andere zuidoostaziatische landen is in 

West-Maleisië vanouds een onderscheid te maken tussen 

gebieden met rijstbouw en gebieden waar ladangbouw de 

belangrijkste bron van bestaan vormt. Het systeem van 

bevloeide rijstbouw ontwikkelde zich op het schiereiland 

vooral in de noordelijke staten Kedah, Perlis en Kelantan. 

Weliswaar bestond ook bij de riviermondingen elders reeds 

vroeg een traditie van rijstbouw, maar 'shifting cultivation' 

bleef daarnaast vaak noodzakelijk. In de tropische oerwouden 
2) van het binnenland was zij voor de 'orang Asli' de enige 

bestaansbasis. 

West-Maleisië was slechts dun bevolkt. De rijstgebieden 

waren niet van die importantie als in de andere streken van 

Zuidoost-Azië en laten zich niet vergelijken met de delta

gebieden van Vietnam, Birma of Java. Daar gaat het om meer 

uitgestrekte gebieden, ontstonden hoge bevolkingsdichtheden 

en ontwikkelde zich een bestuurssysteem met een sterke 

aristokratie en een bureaukratische inslag. Een dergelijke 

situatie ontbrak in West-Maleisië. De politieke organisatie 

werd gekenmerkt door een aantal kleine vorstenrijken die 

onderling slechts gering kontakt onderhielden. Dat neemt niet 

weg dat in de voor-koloniale periode twee vorstendommen een 

belangrijke plaats innamen in de geschiedenis van Zuidoost-

Azië. In het noordwesten was dit de stadsstaat Kedah. Zijn 

ontwikkeling was te danken aan de invloed van het rijk van 

Srividjaya, waarvan het zwaartepunt lag op Zuid-Sumatra. 

Kedah fungeerde van de 7e tot de 11e eeuw als noordelijke 

hoofdstad van dit rijk. Haar ekonomische funktie was die van 

entrepôt-haven voor de handel tussen Srividjaya, China, India 

en de arabische landen. Door de neergang van Srividjaya werd 

Kedah's positie geleidelijk van minder belang en in de 

2) Letterlijk: 'de oorspronkelijke mensen'. Zij zijn als protomaleiers 
te onderscheiden van de maleise bevolkingsgroepen die zich pas 
later op het schiereiland vestigden. 
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14e eeuw was haar bloeiperiode definitief voorbij (Wheatley 

1961: 273-281). De strategische ligging van West-Maleisië 

bevorderde echter het ontstaan van een nieuwe entrepôt-haven. 

In de 15e eeuw ontwikkelde zich Malacca, meer zuidwaarts op 

het schiereiland, tot het machtigste handelscentrum van 

Zuidoost-Azië met een bevolking van 40.000 tot 50.000 

inwoners. Evenals het geval was met Kedah, speelde het 

achterland nauwelijks een rol in de opkomst van de stad. De 

landbouw in de omgeving van de stad was niet toereikend om de 

stedelijke bevolking te voeden en slechts een geringe 

hoeveelheid produkten van het platteland diende voor de export 

(Meilink-Roelofsz 1962: 38). Voedsel werd geïmporteerd. 

Inmiddels waren de eerste europese schepen de zuidoost-

aziatische wateren binnengedrongen. Malacca werd in 1511 

veroverd door de portugezen die dertig jaar later de macht 

moesten overdragen aan de nederlanders. Eind 18e eeuw waren 

het de engelsen, die Penang (1786) en later Singapore (1819) 

als steunpunten stichtten. Toen Engeland bij het Verdrag van 

Londen (1824) ook Malacca verwierf, beheerste het de gehele 

Straat van Malacca. De drie steden werden enige jaren later 

samengevoegd tot de 'British Straits Settlements'. 

Naast de Straits Settlements bestonden toen negen 

maleise staten die in omvang sterk uiteenliepen en semi-

feodaal van karakter waren. Aan het hoofd stond de sultan met 

onder hem een aantal ambtenaren dié vaak in delen van de 

staat de feitelijke macht uitoefenden. Deze heersende klasse 

verwierf op verschillende wijzen een surplus: door gebruik te 

maken van slavenarbeid, via een systeem waarbij schulden 

werden afbetaald door een dienstverband bij de schuldeisers 

aan te gaan, door korvee-arbeid en door belastingen op de 

rivierhandel. Ook moesten rijstverbouwende boeren een deel 

van de oogst afdragen. Zij werden dus geëxploiteerd, maar van 

de andere kant waren er geen beperkingen voor het ontginnen 

van land. De basiseenheid voor produktie was het gezin, 

terwijl de dorpseenheid zorg droeg voor de kommunale werken. 

Formeel was het land in eigendom van de staat, maar nieuwe 

landontginningen stuitten op geen bezwaren. 
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In het algemeen kon iemand recht doen gelden op de grond die 

hij bebouwde (Sundaram 1977: 37-77). Dit kwam ook omdat de 

bevolkingsdichtheden gering waren en er dus relatief land in 

overvloed was. Omstreeks 1830 werd de bevolking buiten de 

Straits Settlements op slechts 200.000 - 300.000 geschat 

(Ooi Jin-Bee 1963: 105-106). 

De dorpen lagen langs de rivieren en de kust. De voornaamste 

centra, woonplaatsen van de sultans, waren bij de monding van 

rivieren gesitueerd. Hier vond ook de handel plaats. Deze 

nederzettingen waren in het algemeen zeer klein. In het 

midden van de 19e eeuw bijvoorbeeld bedroeg het aantal 

inwoners van de voornaamste nederzettingen in Perak niet meer 

dan 400 tot 1000 inwoners (Lim Heng Kow 1978: 27). In de 

rijstgebieden met een dichtere bevolking zoals in Kedah en 

Kelantan, waren de hoofdsteden groter. Het onderlinge kontakt 

tussen de dorpen vond plaats via de rivieren en de staten 

tendeerden er naar geografisch overeen te komen met 

stroomgebieden. 

De belangrijkste funktie van de Straits Settlements betrof 

aanvankelijk dan ook niet het onderhouden van kontakten met 

het dun bevolkte en weinig interessante achterland, maar het 

veilig stellen van de internationale handel (in het bijzonder 

de handel tussen de europese landen en China). 

Toch ontwikkelde zich in West-Maleisië reeds vroeg in 

de 19e eeuw een aantal exportgerichte aktiviteiten welke in 

de produktiesfeer plaatsvonden. Er was, schrijft Jackson, een 

hechte relatie tussen de vestiging van de britse steunpunten 

Penang en Singapore en het begin van massale chinese 

immigratie naar West-Maleisië. Deze immigranten werden de 

pioniers die het achterland van de britse steunpunten 

openlegden voor de wereldmarkt (1968: 1-2) . Veelal ging het 

om tijdelijke migranten en dit bracht met zich mee dat hun 

aktiviteiten spekulatief van karakter waren. Niet alleen 

werden al naar gelang de situatie op de wereldmarkt gewassen 

van verschillende aard verbouwd, maar ook werd de landbouw

grond weer snel verlaten. Uit deze aktiviteiten vloeiden dus 

geen vestigingen van een permanent karakter voort. Chinese 
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ondernemers en arbeiders waren ook aktief in de tinwinning. 

Deze grondstof werd geëxporteerd naar andere aziatische 

landen, in het bijzonder naar China en India. Rond 1850 

raakten in Europa de traditionele winplaatsen in Cornwall 

echter uitgeput, terwijl de vraag naar tin toenam. In 

Maleisië ontstonden toen talrijke mijnen die voor de europese 

markt produceerden, met name in Perak (waar de chinese 

tinmijnbevolking in 1871 op 40.000 werd geschat) en in 

Selangor. Het schijnt dat de organisatorische kapaciteiten 

van de chinese ondernemers hun een groot voordeel verschaften 

boven konkurrenten uit het westen. Patronageverhoudingen via 

clans en geheime genootschappen speelden hierbij een 

belangrijke rol. Zij zorgden ook voor disciplinering van de 

arbeidskrachten. Migranten waren bijvoorbeeld voor de 

aflossing van de kosten voor hun overtocht gedurende jaren 

gebonden aan de eigenaren van de tinmijnen, die het kapitaal 

op hun beurt vaak verwierven via de handelaren in de Straits 

Settlements. In 1903 ontving slechts 15% van de tinarbeiders 

een loon, de overigen werkten via een systeem van kontrakt-

arbeid en verschulding (Sundaram 1977: 242). De produktie-

verhoudingen waren dus nog op niet-kapitalistische leest 

geschoeid. Dit geldt overigens niet alleen voor de arbeiders 

in de tinmijnbouw, maar evenzeer voor de chinese planters die 

ook financieel afhankelijk waren van de stedelijke handelaren 

(Jackson 1968: 21-22). 

De akkumulatie van de winsten vond daardoor uiteindelijk 

plaats bij personen die niet direkt bij de produktie waren 

betrokken. 

2.2 De organisatie van de produktie 

Omdat het hun inkomsten uit belastingen opleverde, 

stimuleerden de maleise sultans aanvankelijk de tinmijnbouw. 

De situatie groeide hun echter boven het hoofd. In Perak 

raakten rivaliserende chinese immigranten met elkaar in 

konflikt, terwijl in Selangor een burgeroorlog uitbrak tussen 
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maleise hoofden die ieder door chinese groepen werden 

gesteund (1866-1873). Beide konflikten leidden in 1874 tot 

britse interventie. In 1895 kwamen dientengevolge de staten 

Perak, Selangor, Negri-Sembilan en Pahang als de 'Federated 

Malay States' onder koloniaal bestuur. De overige staten 

kwamen niet veel later als de 'Unfederated Malay States' 

onder indirekte kontrôle. Deze politieke onderwerping 

markeerde een verschuiving van britse belangen in de handel 

naar die in de produktie. 

Eind 19e eeuw penetreerde het europese kapitaal in de 

exportsektor. De vraag naar tin steeg rond 1880 enorm. De 

'boom' duurde tot ongeveer 1895. In deze jaren waren het nog 

kapitaal en arbeid van de chinezen die aan de vraag voldeden. 

Rond de eeuwwisseling echter vervingen grotere bedrijven de 

traditionele tinsmelterijen en verplaatste de lokatie van de 

smelterijen zich van de wingebieden naar Penang en Singapore. 

In 1914 verwerkten twee britse ondernemingen, de Straits 

Trading Co.Ltd. (1887) en de Eastern Smelting Co.Ltd. (1911) 

al ongeveer 85% van het tinerts. Ook in de tinmijnbouw zelf 

deden meer geavanceerde technieken hun intrede. Dit was nodig 

omdat er geen nieuwe wingebieden ontdekt werden en de 

bestaande met meer verfijnde methoden moesten worden 

geëxploiteerd. Bovendien was het zo dat kapitaal dat in 

Cornwall met tinbelangen was verbonden, naar nieuwe 

investeringsmogelijkheden zocht. Malaya werd een natuurlijke 

uitlaatklep voor deze belangen (Wong Lin Ken 1964: 145). De 

introduktie van de tinbaggermolen in 1912 betekende een 

verschuiving van de produktiefaktor arbeid naar die van 

kapitaal. De europese ondernemingen waren hierbij in het 

voordeel. Bovendien maakte het koloniale bestuur het chinese 

systeem van rekrutering en disciplinering van arbeidskrachten 

met wettelijke maatregelen onmogelijk (Wong Lin Ken 1965: 

169-234). 

In de kommerciële landbouw was het europese kapitaal 

reeds eerder doorgedrongen. Vanaf 1870 experimenteerden 

europese planters met verschillende gewassen, zoals peper, 
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thee, tabak en koffie. Deze gewassen eisten in het algemeen 

grotere kapitaalsinvesteringen en meer gespecialiseerde 

kennis dan de gewassen die voorheen verbouwd werden (gambir, 

tapioca en suiker). De europese planters werden daardoor 

sterker aan het land gebonden dan hun voorgangers, een 

tegenstelling die door Jackson in de titel van zijn boek als 

die tussen 'Planters and Speculators' (1968) is samengevat. 

Het was vooral rubber die op grote schaal de agrarische 

export zou overheersen. Omstreeks 189 5 begon men met de 

eerste aanplantingen voor kommerciële doeleinden. In de jaren 

1905-1908 nam het areaal tot meer dan 100.000 ha. toe. Vijf 

jaar later besloegen de rubberaanplantingen reeds 330.000 ha. 

en in 1921, na de laatste 'boom', 940.000 ha. Dit was meer 

dan 60% van het totale in kuituur gebrachte land. 

Dat de exportlandbouw leidde tot plantages, waarvan het 

produkt onderhevig was aan sterke prijsfluktuaties op de 

wereldmarkt, was geen nieuw fenomeen in West-Maleisië. Er 

waren echter enkele verschillen met de aanplantingen van 

voorheen: de omvang van het in kuituur gebrachte areaal was 

aanzienlijk groter en hetzelfde gold voor de belangen van de 

buitenlandse investeerders. Jackson konkludeert dat na de 

Eerste Wereldoorlog de ekonomie van het land haar pioniers

fase voorbij was. De welvaart van de bevolking hing nu in 

belangrijke mate af van de rubberverbouw, en deze steunde 

op brits kapitaal. Zowel de plantageondernemingen als de 

koloniale overheid hadden er voordeel bij om de rubber-

verbouw te stabiliseren (1968: 264). Dat de overheid hierbij 

de europese investeerders bevoordeelde boven de chinese 

(landverwerving tegen gemakkelijke voorwaarden, de aanleg 

van wegen enz.) behoeft niet te verwonderen. Wel trad het 

verschijnsel op dat ook maleise boeren met de aanplant van 

rubber begonnen. Rond 1920 namen deze 'smallholders' 

reeds 40% van het areaal onder rubber voor hun rekening 

(tabel 2.1). 

3) In de statistieken wordt het onderscheid tussen 'smallholders' en 
plantages bij 40 ha. land gelegd. De kleine boeren bezitten echter 
meestal niet meer dan 4 ha. (Barlow 1978: 226-232). 
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In de decennia omstreeks de eeuwwisseling vond dus een 

proces plaats waarbij West-Maleisië de klassiek koloniale 

status kreeg van grondstoffenleverancier voor de wereldmarkt. 

Daarmee verbreedde zich tevens de funktie van de Straits 

Settlements. Penang, maar in het bijzonder Singapore werden 

nu ook belangrijke knooppunten tussen de wereldmarkt en het 

maleisische achterland (Courtenay 1972: 106-109). 

Europees - met name brits - kapitaal speelde hierbij een 

belangrijke rol. Het aandeel van de europese ondernemingen 

bedroeg in de tinwinning na de Eerste Wereldoorlog 35%. 

In de periode 1921-1927 vond echter de doorbraak plaats en 

verdubbelde de waarde van de buitenlandse investeringen. In 

1930 bedroeg hun aandeel in de produktie ruim 50%. In de 

rubberbouw was brits kapitaal al vanaf het begin aktief. 

Vrijwel alle grotere plantages waren buitenlandse 

ondernemingen en daarvan werd in 1917 85% gekontroleerd door 

britse belangen. Zowel met betrekking tot de tin als tot de 

rubber waren enkele grotere handelsondernemingen overheersend 

(Anglo-Oriëntal, Neill and Bell; Harrisons and Grossfield, 

Guthrie etc.). Het waren deze handelshuizen die in feite de 

tin- en rubberondernemingen kontroleerden, zowel direkt 

(aandelenbezit) als indirekt (kredietverschaffing, toegang 

tot markten). Hun positie is illustratief voor de overgang 

naar een industrieel-financieel kapitalisme. 

Tussen de beide wereldoorlogen vond een verdere 

uitbouw plaats van de exportsektor met een laatste boomperiode 

tussen 1920-1930. De Tweede Wereldoorlog betekende een 

achteruitgang van het plantagewezen en stagnatie in de 

smallholderssektor, maar na de Tweede Wereldoorlog herstelde 

de rubberbouw zich snel (tabel 2.1). 

Ook nam de produktie door rationalisatie en de introduktie 

van nieuwe variëteiten en tapmethoden sterk toe. Dit geldt 

vooral voor de plantages. In 1954 was 20% van het plantage-

land opnieuw beplant, met name de eenheden van meer dan 400 ha. 

Herbeplanting had toen slechts betrekking op 5% van de 

smallholders (Barlow 1978: 81). 
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Tabel 2.1 De rubberkultuur in West-Maleisië; areaal en 

produktie, 1920-1960 

jaar 

1922 
1930 
1940 
1950 
1960 

Bron: 

plantage 

570.200 
763.300 
842.600 
794.800 
782.900 

Barlow 1978 

areaal(ha. ) 

smallholding 

371.900 
482.800 
546.700 
642.300 
765.700 

, Appendix, 

totaal 

942.100 
1.246.100 
1.389.300 
1.437.100 
1.548.600 

, tabel 3.2 

De kleine rubberproducenten namen in aantal toe maar hun 

aandeel in de jaarlijkse produktie bleef schommelen tussen 

de 40 en 45%. De rubberbomen van deze kleine bedrijven waren 

vaak te oud en de gemiddelde bedrijfsgrootte bedroeg in deze 

sektor slechts 1,6 ha. 

West-Maleisië was op de wereldmarkt de belangrijkste 

producent van natuurlijke rubber (het aandeel bedroeg 

ongeveer 40%). Hetzelfde was het geval met tin: ook voor deze 

grondstof was West-Maleisië de belangrijkste wereldproducent. 

Voor de nationale ekonomie was tin echter van minder belang 

dan rubber, die meer inkomsten opleverde (tabel 2.4) en voor 

meer werkgelegenheid zorgde. In 1960 waren er ongeveer 

285.000 plantagearbeiders, terwijl de werkgelegenheid in de 

tinwinning maar 42.000 arbeidsplaatsen omvatte. 

De hier geschetste ontwikkeling van de exportsektor ging 

samen met een aantal demografische en sociaal-ekonomische 

veranderingen die van belang zijn om de organisatie van de 

ruimte in het koloniale tijdvak beter te begrijpen. Omdat de 

bevolking van West-Maleisië zo gering was, moesten de 

arbeidskrachten voor de exportsektor van elders komen. De 

jaren van de tin- en rubberboom brachten dan ook een 

aanzienlijke immigratie uit China, India en Indonesië met 

zich mee. Het gevolg was dat de bevolking van West-Maleisië 
4) sterk in aantal toenam en dat een etnisch en kultureel 

gedifferentieerde samenleving ontstond. 

produktie(ton) 
215.800 
456.200 
553.000 
703.700 
717.500 
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Tabel 2.2 De bevolking in West-Maleisië en Singapore; 

jaar 

1901 
1911 
1921 
1931 
1941 
1957 

t o t a a l en per 

to ta le 
bevolking 

1.227.200 
2.644.500 
3.33Θ.500 
4.Э45.500 
5.545.200 
6.27Θ.Θ00 

c h i n e z e r 

aantal % 

• e t n i s c h e groe 

l_ 

t o t . 
bevolking 

583.400 
914.100 

1.170.500 
1.703.500 
2.418.600 
2.333.800 

48 
35 
36 
39 
44 
37 

! P , 1 9 0 1 - 1 9 5 7 

i n d i ë r s 

aantal % to t . 
bevolking 

115.540 
267.200 
471.600 
621.800 
767.700 
735.000 

9 
10 
15 
14 
14 
12 

' m a l e i e r s 

aantal % 

' (X) 

t o t . 
bevolking 

528.260 
1.463.200 
1.696.400 
2.020.200 
2.358.900 
3.210.000 

43 
55 
49 
46 
44 
51 

(x) Inklus ie f de 'orang a s l i ' , europeanen, euraz ia ten enz. 
Deze groep bedroeg in 1957 2% van de bevolking in West-Maleisië. 

Bron: Ooi Jin-Bee 1976, p . 119, 122 en 130, tabe l len 5 .3 , 
5.5 en 5.8. 

De migranten vielen bovendien ook in d r ie groepen u i teen . 
Het waren voornamelijk chinese werkkrachten die in de t i n -
mi jnbouw te werk werden ges te ld . Op de plantages werd de 
meerderheid gevormd door i n d i ë r s . De etnische samenstelling 
van de arbeiders was in 1911 60% i n d i ë r s , 25% chinezen, 
15% maleiers , waaronder veel immigranten u i t Indonesië 
(Ooi Jin-Bee 1963: 111). Het merendeel van de indonesische 
migranten vestigde zich a l s kle ine boer (padi, rubber) . 
Gedurende de ekonomische depressie van de de r t ige r jaren 
nam de immigratie af en met het ui tbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was z i j prakt isch t o t een eind gekomen. Daarna 
werd de immigratie door de overheid beperkt . Inmiddels was 
de bevolking e tnisch en ku l tu ree l verdeeld. 

De koloniale ekonomie werd gekenmerkt door een s t ruktuur 
waarbij er van de exportsektor nauwelijks impulsen uitgingen 
die leidden t o t produkt iv i te i t sverhoging in de overige 

4) Overigens droeg he t overgrote deel van de immigratie geen permanent 
ka rak te r . Zo immigreerden t o t 1947 naar scha t t ing 17 miljoen 
chinezen naar West-Maleisië. De v o l k s t e l l i n g van 1977 r eg i s t r ee rde 
echter 2.5 miljoen chinezen (Caldwell 1963: 60) . 



47 

sektoren. Dit was in sterke mate het gevolg van de grotere 

lukrativiteit van de exportsektor en van de koloniale 

overheidspolitiek die haar ondersteunde. Hoewel de produktie 

van rijst steeg, was deze niet toereikend om de toenemende 

bevolking te voeden. In de jaren tussen de beide wereld

oorlogen kon West-Maleisië maar voor ongeveer 30-40% in zijn 

eigen behoeften aan rijst voorzien. Na de Tweede Wereld

oorlog steeg dit percentage tot bijna 50% ten tijde van de 

politieke onafhankelijkheid. De helft van het basisvoedsel 

moest dus worden ingevoerd. Een beleid op lange termijn om 

de produktie van rijst gestadig te verhogen, ontbrak. 

Perioden van ekonomische depressie, oorlogen en mislukte 

oogsten in Birma en Thailand (van waaruit rijst werd 

geïmporteerd), werden gevolgd door pogingen van de overheid 

om de produktie te verhogen, maar deze pogingen werden 

gestaakt zodra de omstandigheden weer normaal waren (Ooi 

Jin-Bee 1963: 224-230). Het gevolg was dat het rijstareaal 

slechts langzaam toenam en dat de produktiemethoden niet 

verbeterden. 

Tabel 2.3 Het rijstareaal in West-Maleisië; 

jaarlijks gemiddelde 1926-1954 

gemiddeld 
periode aantal ha.per jaar 

1926-1930 264.Θ00 
1936-1940 298.000 
1948-1950 346.000 
1952-1954 332.000 

Bron: I.B.R.D. 1955, p. 252. 

Naast de rijstproduktie bleef ook de industrie achter. Zo 

bedroeg in 1959 de werkgelegenheid in de secondaire sektor 

slechts 8% van de totale werkgelegenheid. Eenderde van 

deze werkgelegenheid werd gevonden in het ambacht en voor 

een kwart was zij verbonden met de primaire verwerking van 

de geëxporteerde grondstoffen. Aan de vooravond van de 

politieke onafhankelijkheid werd in een rapport van de 
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Wereldbank gekonkludeerd d a t , ^ ., . . , _ , , 
. . . . the avai labi l i ty of new land 

for settlement and the profitability of tin, rubber and trading have 
tended both to keep wages relatively high and to attract capital into 
non industrial avenues. In this circumstances, any secondary industry 
has had to meet a very severe test before it could be considered 
worthwhile as against the alternatives which Malaya good fortune offered' 
( I .B .R .D . 1955: 417 ) . Het was dus de s t r u k t u u r van de e x p o r t -

ekonomie d i e i n d u s t r i a l i s a t i e belemmerde. 

Na h e t bovens taande hoef t h e t geen verwonder ing t e 

wekken d a t de impor ten van M a l e i s i ë een t o t a a l ander k a r a k t e r 

droegen dan de e x p o r t e n . Tegenover de u i t v o e r van produkten 

u i t de p r i m a i r e s e k t o r s tond een i n v o e r van i n d u s t r i ë l e 

p roduk ten en v o e d s e l ( t a b e l 2 . 4 ) , de g e b r u i k e l i j k e s i t u a t i e 

i n een land d a t a l s g r o n d s t o f f e n l e v e r a n c i e r b i j de 

i n t e r n a t i o n a l e a r b e i d s v e r d e l i n g be t rokken i s . 

Tabel 2.4 De b u i t e n l a n d s e handel van W e s t - M a l e i s i ë , 1955 

export 

produkt 

voedi ngsmiddelen 
tabak, drank 

kopra, palmolie 
rubber 
hout en 

houtprodukten 
tin 
ijzererts 
overige 

waarde 
(miljoen M$) 

f 

94 
93 

1.583 

29 
423 
32 
105 

% 

4,0 
4,0 

67,1 

1,2 
17,9 
1,3 
4,4 

produkt 

rijst 

ijicjort 

waarde 
(miljoen 

overige voedings
middelen 

drank, tabak 
tin 
rubber 
brandstoffen 
chemische produkten 
textiel en schoeisel 
machines en 

transportmiddelen 
overige 

125 

352 
80 
64 
60 
126 
88 
134 

173 
288 

M?) % 

8,1 

22,8 
5,2 
4,1 
3,9 
8,2 
5,7 
8,7 

11,2 
18,7 

2.359 100,0 1.543 100,0 

Bron; Ginsburg en Rober t s 1958, p . 405, t a b e l 66 

In de beeldvorming over k o l o n i a a l Wes t -Ma le i s i ë i s d a a r 

door de nadruk komen t e v a l l e n op een twee - sek to renmode l , 

w a a r b i j een o n d e r s c h e i d wordt gemaakt t u s s e n een moderne 

k a p i t a l i s t i s c h e e x p o r t s e k t o r en een s t a g n e r e n d e , t r a d i t i o n e l e , 
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niet-kapitalistische en grotendeels zelfvoorzienende sektor. 

In de moderne sektor waren voornamelijk chinezen en indiërs 

werkzaam en speelde buitenlands kapitaal een belangrijke rol. 

De traditionele sektor was maleis en er ontbrak een 

akkumulatie van kapitaal. Dit beeld is om verschillende 

redenen te simpel. 

Immers, de traditionele pre-kapitalistische sektor van de 

landbouw werd in koloniale tijd sterk omgevormd. In toenemende 

mate drong de geldekonomie tot de dorpen door en werd een 

deel van de rijstoogst als cashcrop verkocht aan de tussen

handelaren . De tussenhandel vormde de schakel tussen de 

stedelijke groothandel en de dorpelingen. De middenstand op 

het platteland - de handelaren, geldschieters en eigenaren van 

rijstpellerijen - verbond de 'achtergebleven' sektor met de 

moderne sektor. Daarbij vond de akkumulatie van handels

kapitaal voornamelijk in de laatste plaats (Sundaram 1977: 

85-90). 

Het ontstaan van de smallholderssektor, waardoor boeren als 

producenten van kleine waren voor de wereldmarkt gingen 

fungeren, maakt het al evenmin verantwoord om de maleisische 

ekonomie met behulp van een dualistisch model te analyseren. 

In 1957 waren er in de Federatie van Malaya evenveel 

personen werkzaam in kleine bedrijven die voor de export 

produceerden als in de rijstbouw (in beide sektoren ongeveer 

400.000). Dat veel boeren zich aangetrokken voelden tot de 

rubberbouw was een logisch gevolg van het feit dat deze meer 

opleverde (Lim Teck Ghee 1977: 186-187 - Appendices 1.6 en 

7.1) en geeft blijk van hun vermogen om in te spelen op de 

markt. In ieder geval bevond het merendeel van de maleisische 

boeren zich daardoor buiten de zelfvoorzienende sektor. 

Van ingrijpende invloed was voorts het koloniale beleid ten 

aanzien van eigendoms- en bezitsverhoudingen. In de voor

koloniale tijd waren er weinig beperkingen om land in kuituur 

5) Dit kon zelfs tot de paradoxale situatie leiden dat boeren later 
rijst op krediet moesten terugkopen (Puthucheary 1960: 8-10). 
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te brenqen, maar in de koloniale wetgeving werd onderscheid 

gemaakt tussen landgebruik en landeigendom: land werd koopwaar 

en kreeg een marktprijs. Met de beperking van de toegang tot 

land traden nadelen van het islamitische erfrecht, waarbij 

het land tussen alle kinderen verdeeld moet worden, aan het 

licht. Gevolg was namelijk dat in de loop der tijd een 

versnippering van landbezit plaatsvond. Omdat het land ruil

waarde kreeg kon de boer het ook verliezen, zoals in een 

situatie van Verschuldung. Het koloniale bestuur versterkte 

ook de macht der sultanfamilies en wel omdat deze vaak grote 

stukken land kregen toegewezen. Dit komplex van faktoren 

leidde tot koncentratie van het landbezit en tot de toename 

van het aantal landlozen op het platteland. Er ontwikkelde 

zich een uitgebreid systeem van pachtrelaties, waardoor de 

bezitters van meer land rijkdom konden akkumuleren. 

De situatie van de boeren moet men dus zien binnen het 

systeem van het koloniaal kapitalisme. Zowel bij de rijstbouw 

als bij de 'smallholding' was geen sprake van een handhaving 

van traditionele pre-kapitalistische sektoren. De ontwikkeling 

van deze sektoren wijst daarentegen op een situatie van 

strukturele heterogeniteit waarbij processen in de kapitalis

tische en niet-kapitalistische sektoren nauw met elkaar samen

hangen. Op het platteland nam daardoor de sociale differentia

tie toe (Sundaram 1977: 147-202). 

2.3 De organisatie van de ruimte 

De akkumulatie van kapitaal vond vooral plaats aan de west

kust. De meeste tin werd niet rechtstreeks uit gesteente 

gewonnen, maar uit alluviale afzettingen en deze lagen in 

de rivierdalen aan de westzijde van het schiereiland. 

In de 19e eeuw ontstonden als gevolg van de tinwinning 

landinwaarts langs de rivieren talrijke nieuwe nederzettingen, 

waarvan de grootste verbonden waren met haventjes aan de kust. 

Deze nederzettingen waren nauwelijks aan elkaar gerelateerd; 
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van een samenhangend systeem was dus geen sprake. Afhankelijk 

van de opbrengsten uit de tinwinning vond er aanvankelijk ook 

een voortdurende verschuiving van de belangrijkste centra 

plaats. De schaalvergroting die bij het begin van de 20e eeuw 

met behulp van het britse kapitaal plaatsvond en de daarmee 

gepaard gaande ontwikkeling van een beter transportnetwerk 

zorgden echter voor grotere stabiliteit in het nederzettings

patroon (Lim Heng Kow 197Θ: 23-72). 

Eind 19e eeuw waren bijna alle nu bekende tingebieden van de 

staten Perak, Selangor en Negri Sembilan ontdekt en in 

exploitatie. Twee belangrijke tinwinningsgebieden waren met 

name het Kintadal (Perak) en het Klangdal (Selangor). In deze 

gebieden ontstonden respektievelijk Ipoh en Kuala Lumpur. 

Andere steden die hun ontstaan aan de tinwinning te danken 

hebben zijn onder andere Taiping en Seremban. 

In de oostkuststaten werd nauwelijks tin gewonnen. Bij de 

oprichting van de Federated Malay States in 1896 werd de staat 

Pahang, wegens een veronderstelde rijkdom aan mineralen, bij 

de drie tinstaten gevoegd. Maar Pahang bleek minder delf

stoffen te bieden dan gedacht en een adequate verbinding met 

het westen stuitte op topografische moeilijkheden (Fischer 

1948). Omstreeks 1880 werden in Pahang een veertigtal tin

concessies uitgegeven. Deze waren meer spekulatief van aard 

dan gebaseerd op reële verwachtingen. In 1909 bedroeg de 

jaarlijkse tinproduktie slechts 1.750 ton (in de tinstaten: 

50.000) en omvatte de werkgelegenheid in de tinwinning cirka 

10.000 arbeidsplaatsen (in de tinstaten 200.000). 

Liggen de tinafzettingen vooral ten westen van de centrale 

bergrug ', voor de aanplant van rubberbomen zijn in het 

gehele land goede natuurlijke condities aanwezig. De indertijd 

reeds aanwezige infrastruktuur ten bate van de tinwinning 

heeft er echter toe geleid dat ook het plantagewezen zich 

vooral in de westelijke staten ontwikkelde. Bovendien bevonden 

de handelshuizen die het kapitaal verschaften zich in de 

Straits Settlements. Vandaar dat gedurende het eerste 

6) Een uitzondering was het distrikt Kuantan. 
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decennium van expansie het overgrote deel van de rubberbomen 

in de tinstaten werd geplant (Jackson 1968: 230) . Pas hierna 

vond een uitbreiding plaats in noordelijke richting (Kedah) 

en naar het zuiden (Johore). Een andere faktor die de 

ruimtelijke arbeidsverdeling van de rubberkultuur in de hand 

werkte, was de afkondiging van de Malay Reservation Act in 

1913. Deze verbood dat bepaalde gebieden in handen kwamen van 

niet-maleiers en bemoeilijkte zodoende de uitbreiding van de 

buitenlandse plantage-ekonomie. In 1940 besloegen de gebieden 

waarop genoemde wet van toepassing was ongeveer 25% van West-

Maleisië. 

De tijdsfaktor speelde zeer zeker ook een rol. De koloniale 

overheid getroostte zich grote moeite voor de totstandkoming 

van de infrastruktuur die nodig was om Pahang open te leggen. 

Toen deze staat omstreeks 1920 voor partikuliere investeringen 

aantrekkelijk was geworden, ontstond er een grote vraag naar 

land voor plantages. Maar in 1921 trad een plotselinge, scherpe 

daling van de rubberprijs op en stopte de expansie van aan

plant. In de daaropvolgende decennia waren er korte perioden 

van uitbreiding, maar de echte hausse was voorbij (Cant 1965 

en 1973: 81-125). De rubberaanplant in Pahang bleef daarom 

hoofdzakelijk beperkt tot de meest westwaarts gelegen distrik-

ten (Bentong en Raub) waar de 'rural frontier' min of meer tot 

staan werd gebracht. 

Het gevolg van een en ander was dat ten tijde van de onafhan

kelijkheid in de oostkuststaten Kelantan, Trengganu en Pahang, 

die tezamen bijna 50% van het grondgebied van West-Maleisië 

beslaan, slechts 10% van het platteland was gelegen (Ooi 

Jin-Bee 1963: 215). De kleine rubberproducenten verspreidden 

zich in de loop der tijd wel meer in oostelijke richting, 

maar ook van deze sektor bleef 75% van het land aan de west

kust gekoncentreerd. Hier lag wat Ooi Jin-Bee de 'Western 

Belt of High Densities' noemt (1963: 126-132). 

Wat de rijstbouw betreft, deze bleef vooral gekoncen

treerd in de traditionele rijstbouwstaten Kedah en Kelantan. 

Hier bevond zich in 1960 + 50% van de rijstvelden. 
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Tabel 2 .5 De b e v o l k i n g , de b e v o l k i n g s d i c h t h e i d en h e t 

p e r c e n t a g e m a l e i e r s op de t o t a l e b e v o l k i n g 

pe r s t a a t i n W e s t - M a l e i s i ë , 1957 

Penang 
Selangor 
Malacca 
Perlis 
Kedah 
Perak 
N.Sembilan 
Johore 
Keiantan 
Trengganu 
Pahang 

West-
Maleisië 

Bron: Ooi 

572. 
1.012, 
291, 
90 
701, 

1.221, 
364, 
927, 
505, 
278, 
313, 

6.278, 

Jin-

.100 

.900 

.200 

.900 

.600 

.400 

.300 

.600 

.600 

.200 

.000 

.800 

Bee 1 

bevolking inwoners (per km^) 

564 
124 
175 
113 
74 
59 
59 
48 
34 
21 
9 

48 

% maleise bevolking 
op t o t a l e bevolking 

29 
28 
49 
78 
68 
39 
41 
48 
91 
92 
57 

50 

Zo ontwikkelde zich in West-Maleisië een spreiding van 

de bevolking die enerzijds bepaald was door de traditioneel 

hoge bevolkingsdichtheden in de gebieden van de natte rijst-

bouw in de noordelijke staten van het land en anderzijds 

vooral door de ruimtelijke arbeidsverdeling van de tinwinning 

en rubberverbouw. Deze nieuwe produktie-aktiviteiten ver

oorzaakten een internationale migratie naar de westkust. 

In 1957 begroeg daardoor het aandeel van de oostkuststaten in 

de totale bevolging slechts 16%. De bevolkingsdichtheid lag 

er dan ook aanmerkelijk onder die van de andere staten. 

Een uitzondering vormden alleen de deltagebieden in Kelantan 

en Trengganu, waar 12% van de bevolking gekoncentreerd was 

en die Ooi Jin-Bee de 'North-eastern Belt of High Densities' 

noemt (1963: 132-134). 

Typerend zijn ook de verschillen in de etnische samenstelling 

van de bevolking der deelstaten. In Kedah, Perlis en de 

oostelijke deelstaten bleef de maleise bevolkingsgroep over

heersend, dit in tegenstelling tot de westkust (tabel 2.5). 
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Zoals wij a l hebben gezien lagen de b r i t s e belangen 
aanvankelijk in de entrepöt-havens van de S t r a i t s Settlements. 
Met de afname in het belang van handelskapi taa l en de 
dominantie van kap i t aa l in de tinwinning en rubberbouw, 
kregen z i j een andere funktie en werden z i j schakels tussen 
het binnenland en de wereldmarkt. Om de grondstoffen te 
verzamelen en te exporteren, ontstonden ook t a l r i j k e kernen 
en werd een transportsysteem in het leven geroepen. 

De nederzett ingen aan de westkust waren koloniale 
k r e a t i e s die hun ontstaan voornamelijk dankten aan de export 
van de primaire produkten: 

" . . . . all the towns of Malaya . . . . have 
basically similar functions. They act as collecting, processing and 
distributing centres of the tin, rubber, copra, palm-oil and other 
mineral and agricultural products of the country, and as distributing 
centres of the food, machinery and other consumer goods imported from 
overseas. In addition they may also have administrative functions as 
district or State capitals". 

(Ooi Jin-Bee 1963: 170). 
De meeste centra waren klein. Na de tin- en rubberbouw 

(1920) woonden in West-Maleisië ruim 400.000 personen in 

steden (gedefinieerd als centra met 10.000 of meer inwoners). 

De urbanisatiegraad bedroeg zodoende 14%. Dit percentage 

bleef tot na de Tweede Wereldoorlog op ongeveer hetzelfde 

niveau. Pas daarna vond een sterke toename plaats, zodat in 

1957 al meer dan 25% van de bevolking in steden woonde. 

Tabel 2.6 De stedelijke bevolking van West-Maleisië, 

1911-1957 (x) 

jaar totale urbane % urbane op aantal urbane 
bevolking bevolking totale bevolking centra 

θ 
14 
16 
20 
36 

(χ) S t e d e l i j k e bevolking: bevolking in nederze t t ingen met 10.000 of meer 
inwoners. 

Bron: Ooi Jin-Bee 1975, p . 40, tabe l 1. 

1911 
1921 

1931 

1947 
1957 

2.339.000 

2.907.000 

3.788.000 
4.908.000 

6.279.000 

250.000 

407.000 

572.000 

930.000 

1.666.000 

10,7 

14,0 

15,1 
18,9 

26,5 



55 

Ruraal-urbane migratie had bij deze toename een belangrijke 

rol gespeeld. Deze migratie werd door verschillende faktoren 

veroorzaakt. Een van de oorzaken was dat de exportsektor niet 

als voorheen expandeerde. In de tinwinning was door de 

voortschrijding van de techniek de werkgelegenheid gedaald. 

Hoewel de produktie was toegenomen van 37.000 ton (1920) tot 

79.000 ton (1941) nam het aantal arbeidsplaatsen af van 

194.000 in 1915 tot 75.000 in 1940 en 42.000 in 1960. 

Aanvankelijk kwam deze afname van de werkgelegenheid niet tot 

uitdrukking in de ruraal-urbane migratie, omdat veel arbeiders 

teruggingen naar hun land van herkomst, maar dit veranderde 

na 1940. In de Tweede Wereldoorlog kwam ook de 'rural frontier' 

tot stilstand. In de periode 1940-1950 nam het areaal onder 

rubber nauwelijks toe (tabel 1.2). Het plantagewezen heeft 

sindsdien als bron van werkgelegenheid aan waarde ingeboet. 

Een andere faktor die op de ruraal-urbane migratie van 

invloed was, had te maken met het aantal personen in de 

produktieve leeftijdsklassen. Zo steeg het aantal mannen in 

de leeftijdskategorie 15 tot 55 jaar in West-Maleisië en 

Singapore in de periode 1947-1957 met 8%. Tussen 1931 tot 

1947 had de toename niet meer dan 1,2% bedragen (Caldwell 

1963: 78). 

Tenslotte is ook de politieke situatie van grote invloed 

geweest. Als gevolg van de burgeroorlog werd tussen 1948-1960 

de noodtoestand afgekondigd. Vooral in de eerste jaren was de 

situatie ernstig. Dit beïnvloedde de ruraal-urbane migratie, 

indirekt doordat de toestand van invloed was op het funktio-

neren van de exportsektor en meer direkt door de onveiligheid 

op het platteland en het overheidsbeleid inzake hergroepering 

van de bevolking in kernen 

Voegt men de bovengenoemde faktoren samen dan is het duidelijk 

dat er op het platteland een algehele verslechtering van de 

situatie optrad. Fisk heeft berekend dat de maleisische 

plattelandsbevolking in de vijftiger jaren met bijna 20% 

toenam, terwijl haar totale produktie (rubber, kopra, rijst, 

vis) niet steeg of wellicht zelfs daalde (1962 b). 
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Omdat de bevolkingsontwikkeling en de urban isa t ie in 
belangr i jke mate werden beïnvloed door de loka t i e van de 
expor tsektor , v a l t he t n i e t t e verwonderen dat de meeste 
steden zich ten t i j d e van de onafhankelijkheid in het westen 
bevonden. Van de 35 steden lagen s l ech t s 8 in de oostkust-
s t a t en Kelantan, Trengganu en Pahang (figuur 2 .2 ) . Hierbij 
d ien t t e worden aangetekend dat 3 van deze centra (in Pahang) 
e igen l i jk behoorden t o t de weste l i jke t i n - rubberzone. 

Wat de stedenverdeling be t r e f t v a l t op dat 'pr imacy' , 
zo typerend voor de ru imtel i jke s t ruktuur in veel 
ontwikkelingslanden, ontbrak ( tabel 2 .8 ) . Hamzah Sendut s t e l t 
ze l f s dat in 1957 de stedenverdeling de ' r a n k - s i z e ' regel 
benaderde (1962: 125). Dit zou voor een ontwikkelingsland 
een v r i j unieke s i t u a t i e z i jn . 
In f e i t e leidde de koloniale ekonomie wel t o t een uitgesproken 
s t e d e l i j k zwaartepunt, maar d i t komt in de s t a t i s t i e k e n n i e t 
t o t uitdrukking omdat Singapore buiten Maleisië l i g t . 
His tor isch zi jn de ontwikkeling van West-Maleisië en 
Singapore immers nauw met elkaar verbonden. Singapore was 
" . . . . a clearing-house for immigrant labour and European capital, a focal 
point of transportation, and a centre of the tertiairy facilities 
essential to successful exploitation of the hinterland recources", 

s c h r i j f t Ian Buchanan (1972: 39). Dit h in te r land was West-
Maleis ië . De p o l i t i e k e s t a tus van Singapore verschi lde sinds 
de opr icht ing van de Federat ie van Malaya (1948) van West-
Maleis ië . Ekonomisch was er echter sprake van twee s terk 

7) Om de g u e r r i l l a he t hoofd t e bieden voerde de b r i t s e overheid een 
p o l i t i e k van h e r l o k a t i e en hergroepering. Tussen 1950 en 1953 werd 
een deel van de bevolking op het p l a t t e l a n d gedwongen zich in nieuwe 
nederzet t ingen t e ve s t i gen . Naar scha t t ing 500.000 personen verhuisden 
naar 'new v i l l a g e s ' ( h e r l o k a t i e ) , t e r w i ] ! de bevolking in p lantage-
gebieden (650.000 inwoners) meer gekoncentreerd werd (hergroepering) 

(Sandhu 1964).Dit h e r l o k a t i e - en hergroeper ingsbele id wordt door 
verscheidene au teurs gezien a l s een be langr i jke faktor in het 
u rban isa t i eproces (Hamzah Sendut 1962, Ooi Jin-Bee 1963, Saw Swee Hoek 
1973 In f e i t e t e lden echter maar twee 'new v i l l a g e s ' meer dan 10.000 
inwoners. Het be l e id i s wel zichtbaar in he t aan ta l k l e ine re 
nederze t t ingen. Volgens de v o l k s t e l l i n g 1957 t e lde West-Maleisië 402 
kernen met 1000 of meer inwoners, d.w.z. 339 meer dan in 1947. Deze 
spektakula i re toename i s ongetwijfeld in s t e rke mate he t gevolg van 
de h e r l o k a t i e p o l i t i e k . 
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Bron Atlas Malaysia 1973 

Figuur 2.2 Het urbanisatiepatroon 1957 
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Tabel 2.7 De toename van het aantal inwoners in steden 

v a n West 

s teden met 100.000 inw. 
en meer 

Georgetown (Penang) 
Kuala Lumpur 

s teden n e t 25.000 
100.000 inwoners 

ipoh 
Malacca 
Taiping 
Johore Bahru 
Seremban 
Alor Star 
Muar 
Kuala Trengganu 
Batu Pahat 

s teden met 10.000 
25.000 inwoners 

Telok Anson 
Kota Bharu 
Butterworth 
Kampar 
Klang 
Sungei Petani 
Bukit Mertajam 

t o t 

t o t 

B r o n : Hamzah S e n d u t 

- M a l e i s i ë 

1947 

189.100 
176.000 

80.900 
54.500 
41.400 
3Θ.800 
35.300 
35.400 
32.200 
27.000 
26.500 

23.100 
22.800 
21.300 
17.500 
16.000 
13.200 
12.300 

1 9 6 2 , 

b e v 

P · 

oUcing 

1956 

234.900 
316.200 

125.800 
69.800 
48.200 
74.900 
52.100 
52.900 
39.000 
29.400 
39.300 

37.000 
38.100 
42.500 
24.600 
31.200 
23.000 
24.700 

1 1 9 , t a b e l 2 

p r o c e n t u e l e 

toename 

24 

79 

43 
28 
17 

93 
48 
63 
21 

9 

51 

61 
67 

100 
41 
95 
74 

100 

interdependente delen. In Singapore werd een groot deel van 

de grondstoffen van West-Maleisië verhandeld en bewerkt, 

bovendien verzorgde de stad een groot deel van de importen, 

vond rond de onafhankelijkheid 40% van de handel van West-

Maleisië plaats met Singapore en verliep 90% van de entrepöt-

handel van het schiereiland via deze stad. Het handelspatroon 

tussen beide was van koloniale aard, omdat Singapore diende 

als schakel tussen moederland en kolonie. Aktoren waren met 

name de britse handelshuizen. Singapore telde in 1947 ruim 

900.000 en in 1957 ongeveer 1.450.000 inwoners (Buchanan 1972: 

tabel 25). Zij kon toen -gezien de sterke band met Maleisië-

in feite beschouwd worden als de primaatstad van het 

schiereiland. 
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In West-Maleisië zelf heeft het stedelijk zwaartepunt zich in 

de loop der tijd verplaatst. In de mercantilistische periode 

was Malacca de voornaamste stad. Reeds vroeg in de 19e eeuw 

ondervond zij echter konkurrentie van Penang. Deze stad was 

sindsdien de grootste tot zij na de Tweede Wereldoorlog door 

Kuala Lumpur, dat administratief centrum van de Federatie van 

Malaya werd, overvleugeld werd (tabel 2.7). Opmerkelijk is 

dat een grotere stad als Taiping - verbonden met de tin-

mi jnbouw - in de vijftiger jaren haar dynamiek verloor. Johore 

Bahru, een van de grotere steden, die wél snel in bevolkings

tal toenam, had veel van haar groei te danken aan haar ligging 

binnen de invloedssfeer van Singapore. Een faktor die een meer 

gelijkmatige spreiding van andere centra in de hand werkte, is 

de relatieve zelfstandigheid van de deelstaten geweest, 

waardoor politiek-administratieve funkties gedecentraliseerd 

werden ' 

De ontwikkeling van het transportsysteem werd voor 1880 

vooral ingegeven door de wens om de britse steunpunten 

politiek te kontroleren. De wegenaanleg beperkte zich daarom 

tot de Straits Settlements en de verbinding tussen de staten 

en distrikten onderling vond nog hoofdzakelijk plaats via zee 

of de rivieren. De exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen 

na 1880 betekende ook voor het transportwezen een aanzienlijke 

verandering. Binnen dertig jaar werd het wegenstelsel 

aanzienlijk uitgebreid, vooral in de Federatie van Maleise 

Staten. De wegendichtheidskaart van 1911 toont echter dat aan 

de gehele westkust wegen waren aangelegd (figuur 2.3). De 

verbreiding van de rubberverbouw vond in eerste instantie 

plaats nabij de havens en in gebieden waar door de tinwinning 

8) Vgls. Caldwell. 'The mayority of the people of Malaya would find 
themselves in another state if they travelled more than fifty miles 
in any direction. Yet in 1957 less than an eight of the native-born 
population were to be found outside the states of their birth' 
(1963: 87). Dit had te maken met het sterke bewustzijn van maleiers 
tot een deelstaat te behoren, waardoor er een voorkeur was voor 
migratie naar de 'eigen steden' binnen de deelstaten. 
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reeds een transportsysteem aanwezig was, maar werd na 1910 

aanleiding tot een verdere verbetering van de infrastruktuur. 

Verwachtingen omtrent het ekonomisch potentieel van Pahang 

leidden reeds in 1898 tot een weg tussen Kuala Lumpur en 
9) Kuala Lipis (de vroegere hoofdstad van de deelstaat) , die 

in 1911 werd doorgetrokken naar Kuantan. 

De aanleg van spoorwegen was eveneens van belang. De eerste 

spoorlijnen verbonden de tinmijngebieden met de havens. 

Het waren korte lijnen. De eerste lange spoorwegverbinding, 

die van Prai (in Penang) naar Johore Bahru, kwam in 1909 tot 

stand. Aan weerszijden van de spoorlijn werden plantages 

gevestigd. Twintig jaar later werd ook de spoorwegverbinding 

met Kota Bharu, in het uiterste noordoosten, een feit. De 

verbindingen per spoorweg tussen de oostkuststaten en die 

aan de westkust bleven echter net zoals het wegenstelsel ver 

achter bij het transportsysteem tussen noord en zuid in de 

westelijke zone. 

Het basispatroon van het kommunikatienetwerk kwam dus 

in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog tot stand. De Japanse 

bezetting, de burgeroorlog en de daaropvolgende jaren brachten 

in dit patroon geen noemenswaardige verandering, al kreeg 

Kuantan een kortere verbinding met Kuala Lumpur (via Temerloh) 

en werd de weg tussen Kota Bharu en Kuala Trengganu door

getrokken tot deze stad. Een doorgaande weg langs de oost

kust moest echter wachten tot na de onafhankelijkheid. 

Een nieuw verschijnsel na de Tweede Wereldoorlog betrof de 

opkomst van de luchtvaart. Ook in dit geval ging het voor

namelijk om verbindingen tussen Penang, Kuala Lumpur en 

Singapore. De meeste vluchten vonden plaats tussen beide 

laatstgenoemde steden. Het vliegveld van Singapore ont

wikkelde zich steeds meer tot een luchthaven van allure. 

Kuala Lumpur bleef hierbij achter. 

9) Leinbach (1974) suggereert dat bi] de totstandkoming van spoorlijnen 
machtspolitieke overwegingen de belangrijkste rol speelden. Cant 
(1965) en Jackson (1968· 236) tonen echter aan dat het verder 
opschuiven van de 'rubbergrens' wel degelijk van invloed was. 



Figuur 2.3 De wegendichtheid in 1911 en in 1958 
Bron. Leinbach 1975 
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De s i t u a t i e omst reeks de o n a f h a n k e l i j k h e i d kan men a l s 

v o l g t s amenva t t en : 

- In v e r g e l i j k i n g met de omringende landen b e s t o n d e r een 

r e l a t i e f goed on twikke ld v e r k e e r s n e t ; 

- Er was een s t e r k e noord-zu id g e r i c h t h e i d van h e t v e r k e e r , 

waar in de b e l a n g r i j k e f u n k t i e van S ingapore t o t u i t d r u k k i n g 

kwam; 

- Er was een g e r i n g e r u i m t e l i j k e i n t e g r a t i e t u s s e n de o o s t - en 

w e s t k u s t . S l e c h t s twee wegen verbonden b e i d e k u s t e n (een 

daarvan l a g i n h e t zu iden , s l e c h t s 65 km. t e n noorden van 

Johore Bahru ) ; 

- In de w e s t e l i j k e s t a t e n was h e t w e g e n s t e l s e l i n h e t b i n n e n 

land a a n m e r k e l i j k v e r d e r ontwikkeld dan i n h e t o o s t e n . 

In 'The e v o l u t i o n of t he urban system i n M a l a y a ' , een 

s t u d i e waar in de g ronds lagen van h e t urbane systeem op h e t 

s c h i e r e i l a n d worden g e a n a l y s e e r d , w i j s t Lim Heng Kow e r op 

d a t d i t sys teem v r i j w e l gehee l h e t p roduk t i s van h e t 

k o l o n i a l i s m e . De i n v l o e d r i j k e s t e d e l i j k e n e d e r z e t t i n g e n u i t 

de v o o r k o l o n i a l e t i j d , z o a l s de haven van Kedah, Malacca en in 

zeker o p z i c h t Johore Bahru waren n i e t de ke rnen van w a a r u i t 

h e t l a t e r e s t e d e l i j k e systeem werd opgebouwd. De n e d e r 

z e t t i n g e n d i e a l s gevolg van de t i n w i n n i n g door de ch inezen 

i n de 19e eeuw o n t s t o n d e n , vormden geen g e ï n t e g r e e r d gehee l 

en droegen de spo ren van de s p e k u l a t i e v e a a r d van de 

p r o d u k t i e . Pas n a d a t h e t Verenigd Kon ink r i j k Malaya 

k o n t r o l e e r d e , o n t s t o n d meer s t a b i l i t e i t i n h e t n e d e r z e t t i n g s 

p a t r o o n . Penang en S ingapore vormden de kernen van w a a r u i t 

h e t urbane sys teem z ich on tw ikke lde : , „. , . ^. 
•* The domination of the 

colonial ports over the smaller coastal settlements was an important 
feature in the development of the urban hierarchy. The exploitation of 
mineral resources and the production of export commodities were largely 
directed, financed and supplied with labour by and from the colonial 
ports, and the products were shipped to and exported from the same bases. 
Just as the colonial ports constituted the overseas appendages of the 
metropolitan economy, the coastal settlements and later, the interior 
centres, functioned as outlying appendages of the colonial ports ' 
(Lim Heng Kow 1 9 7 8 : 2 0 6 ) . 

Het stedelijk systeem ontwikkelde zich aan de westkust, maar 
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werd voor de Tweede Wereldoorlog verbonden met de 

gefragmenteerde nederzettingssystemen aan de oostzijde van 

het schiereiland. De basis vormden hier de traditionele 

maleise centra Kota Bharu en Kuala Trengganu. Na de Tweede 

Wereldoorlog zien wij in de staten waar deze steden liggen 

een ruraal-urbane migratie optreden. Lim leidt hieruit een 

participatie van de maleise bevolkingsgroep in de koloniale 

ekonomie af. Daarom zou men omstreeks de onafhankelijkheid 

kunnen spreken van één geïntegreerd stedelijk systeem (1978: 

133-134, 197-199). Maar al zou dit het geval zijn, dan nog 

weerspiegelden de lokatie van de steden en de fysieke infra-

struktuur de tegenstelling tussen de staten aan de westkust 

en die aan de oostkust. 

Het is na het bovenstaande immers duidelijk dat er in 

West-Maleisië sprake was van een sterke ruimtelijke 

ongelijkheid. In de staten waar rijstbouw nog de belangrijk

ste bron van inkomens vormde en aan de oostkust was de 

armoede meer verbreid dan aan de westkust. De staten Johore 

en Pahang namen een tussenpositie in, omdat de exportekonomie 

daar maar gedeeltelijk was doorgedrongen. Er zijn geen 

cijfers beschikbaar over het inkomen per hoofd van de bevol

king, maar een rapport van de Wereldbank geeft enkele indika-

ties met betrekking tot de regionale verschillen. De elektri

sche krachtcentrales wekten in 1954 ongeveer 440 megawatt op, 

waarvan slechts 4,5% in de staten aan de oostkust. Wanneer 

men alleen uitgaat van de gegeven stroom dan blijkt het 

aandeel nog geringer te zijn nl. 3%. Het percentage middel

bare scholieren van de bevolking tussen 13 en 18 jaar bedroeg 

in 1953 voor de Federatie 6,7%. Johore, Pahang, Kedah, Perlis, 

Trengganu en Kelantan lagen onder dit gemiddelde. In de vier 

laatstgenoemde staten lagen de percentages zelfs onder de 2%. 

In ditzelfde jaar bedroeg het aantal hospitaalbedden per 

1000 inwoners gemiddeld 3,2, maar 1,6 tot 3,2 in Johore, 

Pahang, Kedah en minder dan 1,6 in Perlis, Trengganu en 

Kelantan. Het waren dus telkens de vijf kernstaten aan de 

westkust waar de cijfers boven het gemiddelde van de 
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Federatie lagen. Met name Penang en Selangor sprongen er 

gunstig uit (I.B.R.D. 1955: 361, 465, 555). 

2.4 Konklusies 

Voor het europese handelskapitaal was Malaya lange tijd van 

belang vanwege de strategische ligging in Zuidoost-Azië. 

Tegen het einde van de negentiende eeuw kreeg het 

schiereiland een nieuwe funktie als leverancier van 

grondstoffen voor de markten in de westerse landen. Kapitaal 

werd geïnvesteerd in de tinwinning en na de eeuwwisseling in 

de rubberverbouw. De tinwinningsgebieden bevonden zich 

overwegend aan de westkust. Hier waren ook de meest gunstige 

produktievoorwaarden voor de rubberplantages aanwezig: 

kapitaal afkomstig van de handelshuizen in de Straits 

Settlements en een reeds aanwezige infrastruktuur. Doordat 

de rubberverbouw na 19 20 niet meer zo sterk expandeerde als 

voorheen vond er een ruimtelijke arbeidsverdeling plaats, 

die er toe leidde dat de reeds dichter bewoonde rijststaten 

en de staten aan de oostkust een aanmerkelijk geringer 

aandeel kregen in de exportekonomie. Deze arbeidsverdeling 

vond haar uitdrukking in het stedenpatroon en de infra

struktuur. Steden en verkeersverbindingen ontstonden vooral 

aan de westkust. De handels- en verkeersbewegingen waren 

noord-zuid gericht, met Singapore als primaatstad voor de 

Federatie van Malaya. Andere gevolgen waren regionale 

verschillen in de inkomens en in de etnische samenstelling 

van de bevolking. De staten aan de oostkust en de staten waar 

rijstbouw overheerste hielden een overwegend maleise 

bevolking en waren armer. De erfenis van het kolonialisme 

bestond dus uit een sterke ruimtelijke ongelijkheid. 
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Hoofdstuk 3 

DE ORGANISATIE VAN DE RUIMTE 

NA DE ONAFHANKELIJKHEID (1957) 

In 1957 voegden de staten van West-Maleisië zich aaneen in 

de Federatie van Malaya. In 1963 werd deze met de staten 

Sabah en Sarawak op Noord-Borneo (Oost-Maleisië) uitgebreid 

tot de Federatie van Maleisië. Singapore behoorde er 

aanvankelijk ook toe, maar besloot in 1965 tot de oprichting 

van een zelfstandige staat. Het zwaartepunt van de Federatie 

ligt in West-Maleisië, waar ruim 80% van de bevolking woont 

en dat voor 85% aan het B.B.P. bijdraagt (1980). 1) 

West-Maleisië erfde van het britse bestuur 

verschillende problemen. De ekonomie was sterk afhankelijk 

van de export van tin en rubber, die ongeveer 80% van de 

totale uitvoerwaarde voor hun rekening namen. De produktie 

van rijst kon maar gedeeltelijk in de behoefte voorzien. De 

meerderheid van de bedrijven, zowel in de rijstbouw als in de 

sektor van de bevolkingsrubber, was klein en de 

produktiv!teit lag er op een laag niveau. De armoede was wijd 

verbreid. Het gemiddelde gezinsinkomen bedroeg in 1957 
2) weliswaar ongeveer M $ 215,- per maand , maar ruim 35% van 

de huishoudens had een inkomen van minder dan M $ 120,- en 

leefde onder hetgeen beschouwd werd als de armoedegrens 

(Lee 1976: 8, Snodgrass 1980: 65-88). Het naast elkaar 

bestaan van drie belangrijke etnische groepen (maleiers 

vormden + 50%, chinezen 37% en indiërs 11% van de bevolking), 

die een verschillende positie innamen in de sektoren van de 

ekonomie, leidde tot raciale spanningen. Het gemiddelde 

1) Zie hoofdstuk 1, noot 1. 

2) 1 M $ is ongeveer F. 1,-. 
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inkomen van de maleise huishoudens bedroeg in 1957/19 58 

ongeveer M $ 140,-, dat van de chinese en indiase huishoudens 

resp. M $ 300,- en M $ 240,- (Snodgrass 1980: 71). De 

maleiers vormden de overgrote meerderheid van de boeren. In 

de urbane en de kapitalistische sektoren van de ekonomie, 

zoals het plantagewezen en de tinwinning, waren daarentegen 

de chinese en indiase bevolkingsgroepen aanzienlijk sterker 

vertegenwoordigd. De tegenstellingen waren ook ruimtelijk te 

lokaliseren omdat de rubberkultuur, de tinproduktie en de 

steden zich vooral aan de westkust bevonden. De ruimtelijke 

struktuur werd voorts bepaald door de ligging van Singapore, 

dat het centrum was van de ekonomische aktiviteiten. Als 

gevolg hiervan bestond er een sterke noord-zuid oriëntatie 

van het transportsysteem. 

In dit hoofdstuk staat centraal in hoeverre en onder 

invloed van welke krachten deze koloniale ruimtelijke 

struktuur zich na de onafhankelijkheid gewijzigd heeft. 

Daartoe worden eerst het ontwikkelingsproces in West-Maleisië 

en de rol van de staat in het algemeen beschreven. Daarna 

komen de regionale planningsaktiviteiten van de staat aan de 

orde en worden het stedensysteem en het regionale 

ontwikkelingsbeleid besproken. 

3.1 Integratie in de wereldmarkt en ekonomische struktuur 

Sinds de politieke onafhankelijkheid hebben in West-Maleisië 

ingrijpende veranderingen plaats gevonden. Het exportpakket 

vertoont nu een opmerkelijke variatie in samenstelling. De 

waarde van de 'klassieke' exportprodukten tin en rubber is 

weliswaar toegenomen, maar bedroeg omstreeks 1980 slechts 

26% van de totale exportwaarde tegen 65% in 1961. Nieuwe 

grondstoffen waarin West-Maleisië de wereldmarkt voorziet 

zijn hout, palmolie en aardolie. Naast een uitbreiding van de 

exportsektor is ook een verhoging van de rijstproduktie voor 

de eigen bevolking opgetreden; Maleisië werd voor dit basis

voedsel praktisch zelfvoorzienend. De industrie, die in 1957 
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nog op een bescheiden niveau stond, onderging een belangrijke 

expansie en draagt voor meer dan 20% bij aan het Bruto 

Binnenlands Produkt. Dit B.B.P. groeide, per hoofd van de 

bevolking, in de periode 1961-1970 met 6% per jaar gemiddeld 

en in het daaropvolgende decennium met gemiddeld 8%. Het 

B.N.P. per hoofd van de bevolking bedroeg in 1980 ongeveer 

US$ 1.700 (M$ 3.700) 3) . 

Maleisië is momenteel een van de rijkere perifere landen. 

De ekonomische groei komt tot stand zonder grote of langdurige 

konflikten met westerse landen en hun ondernemingen. Kapitaal 

en technologie uit de centrumlanden worden met graagte inge

voerd en ook de overdracht van winsten vindt zonder restrik-

ties plaats. Men een 'open-deur-politiek' wordt ingespeeld 

op tendensen die zich op de wereldmarkt voordoen. 

Vooral in het afgelopen decennium hebben wijzigingen in 

de produktiestruktuur van de centrumlanden geleid tot verande

ringen in de funkties van de perifere landen. Wijzigingen 

traden zowel op in de behoefte aan materialen als in de 

produktieprocessen. Dit heeft een verandering in de vraag 

naar grondstoffen veroorzaakt en geleid tot een aantal nieuwe 

markten voor technologisch-geavanceerde produkten. Tevens 

spelen de verschillen in de beloning van de arbeid op wereld

niveau een belangrijke rol. 

Deze wijzigingen in de produktiestruktuur gaan gepaard met 

een toenemende differentiatie van de periferie. Szentes (1976) 

onderscheidt in dit verband vier kategorieën van landen. 

Op de eerste plaats noemt hij landen met een koloniale export-

ekonomie, die nog steeds te kampen hebben met problemen zoals 

een dalende ruilvoet. Daarnaast zijn er landen met een over

eenkomstige produktiestruktuur, die konden profiteren van 

3) De hier genoemde cijfers zijn voor héél Maleisië. In de statistieken 
wordt tegenwoordig steeds minder een onderscheid gemaakt tussen 
West- en Oost-Maleisië. Indien er geen gegevens waren voor 
West-Maleisië heb ik de totaalcijfers van het land genomen. 
Vanzelfsprekend is dit alleen gebeurd wanneer kon worden aangenomen 
dat deze geen sterk afwijkend beeld geven van de situatie in 
West-Maleisië. 
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de veranderingen in de internationale produktie- en 

konsumptiepatronen (het meest spektakulaire voorbeeld vormen 

de olieproducerende landen). In een derde type landen wordt 

de dynamiek in de ontwikkeling zichtbaar door de aanwezigheid 

van stedelijk-industriële enclaves welke verbonden zijn met 

de centrumlanden. Hier vindt industrialisatie plaats, met name 

door op de export gerichte bedrijven. Tenslotte zijn er 

landen die, om zo te zeggen, niets te bieden hebben, 'de 

armsten der armen'. Al met al vertoont de internationale 

arbeidsverdeling tegenwoordig een complexer beeld dan 

voorheen. 

De ekonomische groei in Maleisië valt grotendeels te 

verklaren door zowel de gunstige prijzen van haar grondstoffen 

op de wereldmarkt als door de ontwikkeling van op de export 

gerichte industrialisatie. Enerzijds is daarbij de koloniale 

produktiestruktuur gehandhaafd, anderzijds hebben zich 

stedelijk-industriële enklaves ontwikkeld. 

De betekenis van het land als grondstoffenleverancier 

voor de wereldmarkt laat zich aflezen uit tabel 3.1, waarbij 

opgemerkt dient te worden dat tin, rubber en palmolie over

wegend uit West-Maleisië komen. In de tabel staan aardgas en 

aardolie overigens niet vermeld. Zij zijn weliswaar voor de 

maleisische ekonomie van belang, maar hun aandeel op de 

wereldmarkt valt te verwaarlozen. 

Tabel 3.1 Het aandeel van Maleisië op de wereldmarkt voor 

een aantal grondstoffen 

aandeel totale 
wereldproduktie 

tin (1980) 31 
natuurlijke rubber (1980) 41 
palmolie (1980) 56 
tropisch hardhout (1970) 20 
peper (1980) 33 

Bronnen: Asia Yearbook 1978, p. 70 en Economie Report 

1981/82, p. 97-122. 
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West-Maleisië is nog steeds een van de belangrijkste tin

producenten van de wereld. Er zijn echter geen nieuwe voor

raden tinerts gevonden en de produktie is gedaald (76.000 ton 

in 1972, 61.500 ton in 1980). Na de 'oliekrisis' van 1973 

zijn de prijzen voor tin echter aanmerkelijk toegenomen. 

Hetzelfde gebeurde ten aanzien van rubber. Op de wereldmarkt 

moet natuurlijke rubber konkurreren met synthetische. Het 

aandeel van de synthetische rubber in het totale wereldverbuik 

nam van 36% in 1955 toe tot 68% in 1975. Aangezien echter ook 

het totale verbruik van rubber in dezelfde periode fors toenam, 

nl. van circa 3 miljard tot 11 miljard ton, werden de afzet

mogelijkheden van de natuurlijke rubber in absolute zin niet 

slechter (Geraerds e.a. 1978: 88-89). Wél daalde gedurende 

deze periode de rubberprijs met gemiddeld 4,5% per jaar. De 

produktie van synthetische rubber is door de verhoging van de 

prijzen voor aardolie echter relatief duurder geworden, waar

door de konkurrentiepositie van de natuurlijke rubber sinds

dien is versterkt. Toch blijven de vooruitzichten voor de 

natuurlijke rubber onzeker en dit is een van de redenen waar

om het aantal ha. beplant met rubberbomen in de plantagesektor 

is afgenomen. In totaal is echter zowel het areaal rubberbomen 

als de produktie toegenomen. Dit komt doordat de kleine boeren 

belangrijkere rubberproducenten zijn dan voorheen (tabel 3.2). 

Tabel 3.2 De rubberproduktie in West-Maleisië, 1960-1980 

1960 1970 1975 1980 

areaal (ha) 1.548.600 1.723.800 1.680.000 1.722.000 
smallholding 765.700 1.077.200 1.120.000 1.214.000 
plantage 782.900 646.600 560.000 508.000 

produktie (ton) 717.500 1.216.000 1.393.000 1.487.000 
smallholding 297.600 594.800 805.000 879.000 
plantage 419.900 621.200 588.000 608.000 

Bronnen: Barlow 1978, Appendix tabel 3.2, Third Malaysia 

Plan 1976-1980, p. 293 en Economic Report 1981/82, 

p. 98. 
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Voor de plantages blijkt palmolie meer winstgevend te zijn. 

De oliepalm is een gewas in opkomst. Dit hangt samen met de 

situatie op de wereldmarkt, waar palm- en sojaboonolie de 

overige vetten en oliën verdringen, wat weer een gevolg is 

van het feit dat zij zich beter lenen voor chemische 

verwerking. Het fysisch milieu is voor de oliepalm even 

geschikt als voor de rubberboom. Maar de oliepalm levert 

snellere hogere opbrengsten terwijl de produktiekosten gerin

ger zijn. Het is daarom geen wonder dat de grote plantages m 

4) 

snel tempo op dit gewas overschakelen . Voor de kleine pro

ducenten is overschakeling moeilijker. Smallholder-palmolie 

is daarom vooral afkomstig van de meer recente kolonisatie-

projekten. Het grootste deel van de palmolie is bestemd voor 

de export. Maleisië heeft de wereldmarkt voor dit produkt 

binnen een vijftiental jaren stormenderhand veroverd. In 1962 

bedroeg het aandeel nog geen 20%, in 1980 was dit 56% (Khera 

1975: 1-4 en tabel 3.1). In 1960 bedroeg het areaal beplant 

met oliepalmen in West-Maleisië 54.000 ha. en de produktie 

ruim 115.000 ton (tabel 3.3). Voor 1980 is in het Economie 

Report 1980/81 het areaal op 880.000 ha. en de produktie op 

2.3 miljoen ton berekend. 

Tabel 3.3 De palmolieproduktie in West-Maleisië, 

1960-1975 

1960 1965 1970 1975 

areaal (ha.) 
plantages 54.000 Θ3.200 119.500 327.600 

kolomsatie-

projekten - 12.800 Θ5.200 246.800 

produktie (ton) 116.000 185.000 522.000 1.514.000 

Bron: Young e.a. 1980, p. 216-219. 

4) Enkele voorbeelden: Guthrie Corporation heeft 45% van het areaal 

(74.750 ha.) beplant met oliepalmen, Consolidated Estates 58% van 

49.480 ha. en Harrisons Estates 40% van 65.800 ha. Palmolie neemt in 

deze ondernemingen 50 tot 65% van de waarde van de verkopen voor haar 

rekening (Far Eastern Economic Review 13-1-1978 en 6-8-1982). 
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Zowel voor de rubber a l s voor de p a l m o l i e g e l d t d a t een g r o o t 

d e e l van de p r o d u k t i e afkomst ig i s van de k l e i n e b o e r e n . Di t 

i s zowel t o e t e s c h r i j v e n aan de m o d e r n i s e r i n g van de 

p r o d u k t i e a l s aan de toename van h e t a a n t a l s m a l l h o l d i n g s 

v i a k o l o n i s a t i e p r o j e k t e n ( p a r . 3 . 3 ) . Het a a n t a l boe rengez innen 

d a t a f h a n k e l i j k i s van de p r o d u k t i e voor de were ldmarkt 

b e d r a a g t nu meer dan 450.000 d . i . d r i e maal zovee l a l s i n de 

r i j s t b o u w . In deze z in h e e f t de s i t u a t i e u i t de k o l o n i a l e 

t i j d z ich b e s t e n d i g d . 

De a fge lopen decennia i s ook de b o s e x p o l o i t a t i e s t e r k 

toegenomen. In t e g e n s t e l l i n g t o t Sabah en Sarawak w a a r u i t 

v o o r a l ongezaagd hout wordt g e ë x p o r t e e r d , wordt i n West-

M a l e i s i ë h e t hou t e e r s t ve rwerk t door l o k a l e h o u t z a g e r i j e n . 

De boskap v i n d t p l a a t s in een tempo van ongeveer 370.000 h a . 

pe r j a a r en g a a t vaak vooraf aan k o l o n i a l i s a t i e p r o j e k t e n . 

Wes t -Ma le i s i ë l e v e r t ongeveer eende rde van h e t m a l e i s i s c h e 

h o u t . Het hou t g a a t v o o r a l naar landen i n de r e g i o ( Japan , 

Korea, Taiwan en S i n g a p o r e ) , waar h e t v e r d e r ve rwerk t w o r d t . 

Ook i n d i t geva l i s e r dus sp rake van een i n t e r n a t i o n a l e 

a r b e i d s v e r d e l i n g waarb i j de l e v e r a n c i e r hoogs tens toekomt 

aan een e e r s t e bewerking (he t zagen) van de g r o n d s t o f . 

Een andere v e r a n d e r i n g s i n d s de o n a f h a n k e l i j k h e i d i s 

de i n d u s t r i a l i s a t i e . In de p e r i o d e van 1960 t o t 1970 nam de 

i n d u s t r i ë l e p r o d u k t i e met gemiddeld 10% per j a a r t oe en s t e e g 

h e t aandee l van de s ekonda i r e s e k t o r i n h e t Bruto Binnenlands 

Produkt van 8,5% t o t 13,1%. Omstreeks 1970 belemmerde de 

omvang van de b innen l andse markt een v e r d e r e e x p a n s i e . Het 

b e l e i d werd daarom g e r i c h t op h e t s t i m u l e r e n van voor de 

e x p o r t p roducerende b e d r i j v e n , wat b l i j k t u i t de w i j z i g i n g e n 

i n de i n v e s t e r i n g s w e t . „ . . . , , . . ,_. . ^. 
" The provision of export incentives m the 

Investment Act of 1968 shows that the industrial development programme 
in West-Malaysia may have progressed beyond the simple stage of import-
substitution. The momentum of growth may only be maintained by 
reorientating the sector towards the export market" (Lim 1 9 7 3 : 269) . 

5) De programma's voor de herbebossing houden deze boskap n i e t b i j en 
verwacht wordt dat b i j voor t ze t t ing van de huidige trend in 1990 
de b o s e x p l o i t a t i e op he t sch ie re i l and moet worden beëindigd 
(Zie o .a . Malaysian Business, mei 1978 en Far Eastern Economie 
Review, 30-11-1979). 
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De resultaten van dit beleid - waar we in het volgende 

hoofdstuk uitvoerig op terugkomen - zijn opmerkelijk. De 

industriële produktie nam in de periode van 1970-1980 jaar

lijks met gemiddeld 12,5 % toe. Het aantal arbeidsplaatsen 

in de industrie steeg in dezelfde periode van 263.900 tot 

362.800 en de bijdrage van de industrie in de totale waarde 

van de export nam toe van 11% in 1970 tot 21% in 1980. De uit

voer van industriële produkten steunt enerzijds op bedrijven 

waar een verwerking plaatsvindt van primaire produkten zoals 

hout en fruit, en anderzijds op exportgerichte bedrijven die 

zich vanwege de goedkope arbeidskracht in Maleisië vestigen, 

zoals elektrotechnische- en textiel- en kledingbedrijven. 

Deze industrialisatie gericht op de export blijkt vooral een 

gevolg te zijn van de internationale tendens tot herlokatie 

van arbeidsintensieve industrieën in 'lage-lonen-landen'. 

De samenstelling van de export van Maleisië is door dit 

alles grondig gewijzigd (tabel 3.4). Ook zijn de aandelen per 

sektor in het B.B.P. gewijzigd. Diensten en handel leveren 

nog steeds een bijdrage van meer dan 50%, maar het aandeel 

van de landbouw is van 41% in 1960 tot 22% in 1980 afgenomen, 

terwijl dat van de industrie toenam tot meer dan 20% (Fourth 

Malaysia Plan 1981-1985: 10-16). 

Tabel 3.4 De voornaamste exportprodukten van Maleisië 

aandeel in 

rubber 
t i n 
rondhout 1 
qesaaqcï hout ƒ 
palmolie 
aa rdo l i e 
Industr ieprodukten 

sub - to t aa l 
to t .waarde export 

B r o n n e n : Young ι 

w a a r d e ( m i l j 

1961 

1.570 
530 

190 

60 
110 
140 

2.600 
3.240 

1970 

1.730 
1.010 

| 840 

270 
200 
330 

4.380 
5.160 

e . a . 1 9 8 0 , p . 

o e n M$) 

1980 

4.620 
2.500 
2.620 
1.180 
2.510 
6.710 
6.170 

26.310 
28.200 

26 en : 

t o t a l e 

1961 

48 
17 

6 

2 
3 
4 

80 

E c o n o m i e 

w a a r d e 

1970 

33 
20 

16 

5 
4 
6 

85 

R e p o r t 

e x p o r t 

1980 

16 
9 
9 
4 
9 

24 
22 

93 

1981/Í 

Appendix, tabellen 3.2 en 3.5. 
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Deze veranderingen zijn in West-Maleisië goed merkbaar. De 

staten van Oost-Maleisië vertonen daarentegen nog het patroon 

van de koloniale arbeidsverdeling: zij leveren hout en 

aardolie, terwijl er nauwelijks sprake is van industrialisatie. 

Tabel 3.5 laat de veranderina in de sektorale verdeling van 

de huishoudens in West-Maleisië zien: ook hieruit blijkt de 

toenemende betekenis van aktiviteiten in de urbane sfeer. 

Tabel 3.5 Het aantal huishoudens per ekonomische sektor 

in West-Maleisië, 1970 en 1980 

1970 1980 

rubberkultuur 
o1iepaImverbouw 
ri js tverbouw 
plantagearbeid 
overige landbouw 
v i s s e r i j 

t o t a a l landbouw 

mijnbouw 
indus t r i e 
bouwnijverheid 
t r a n s p o r t - en nutsbedr i jven 
handel en d iens ten 

t o t a a l bu i ten de landbouw 

t o t a a l 

Bron: Four th M a l a y s i a P l a n 

(x 

1 

lOOOj 

350 ,0 
6 , 6 

140 ,0 
148,4 
169 ,5 

38 ,4 

8 5 2 , 9 

3 2 , 4 
150,2 

35 ,0 
7 4 , 1 

4 6 1 , 4 

7 5 3 , 1 

. 6 0 6 , 0 

1 9 8 1 - 1 9 8 5 , 

% 

22 

9 
9 

11 
2 

53 

2 
9 
2 
5 

29 

47 

100 

Ρ · 

(χ 1000) 

4 2 5 , 9 
24,6 

151,0 
112,5 
206,4 

4 2 , 8 

9 6 3 , 2 

32,6 
301,1 

5 6 , 3 
137,2 
793,6 

1 .320,8 

2 . 2 8 4 , 0 

3 3 

% 

19 
1 
6 
5 
9 
2 

42 

1 
13 

3 
6 

35 

58 

100 

Buitenlands kapitaal soeelt in de ekonomie van West-Maleisië 

nog steeds een belangrijke rol, maar ook hier heeft zich een 

wijziging voltrokken. In de exportlandbouw zijn de buiten

landse ondernemingen niet langer betrokken bij een verdere 

expansie. Hun aandeel in de produktie van rubber en palmolie 

neemt zelfs sterk af, omdat het plantagewezen zich na de 

oorlog niet heeft uitgebreid, het aantal kleine boeren dat 

voor de export produceert is toegenomen en plantage

ondernemingen door de staat worden opgekocht (1976: Sime 

Darby, 1981: Guthrie Corporation en Barlow Holdings). Bij de 

industriële ontwikkeling zijn de buitenlandse ondernemingen 
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daarentegen wel nauw betrokken, vooral waar het de export

gerichte industrialisatie betreft. Nieuwe buitenlandse 

investeringen vinden met name in deze sektor plaats. Het 

zwaartepunt van de akkumulatie van het buitenlands kapitaal 

is dus van de exportlandbouw naar de exportindustrie 

verplaatst. 

3.2 Staat en multi-etnische samenleving 

De onafhankelijkheid van Maleisië werd uitgeroepen terwijl de 

noodtoestand (1948-1960) nog van kracht was. Gedurende de 

Japanse bezetting had de in 1930 opgerichte Malayan Communist 

Party (M.C.P.) aan prestige gewonnen en na de oorlog kreeg 

deze partij meer invloed OP de arbeidersbeweging. Op de 

plantages en in de tinmijnen vonden regelmatig stakingen 

plaats, terwijl de roep om dekolonisatie steeds sterker werd. 

Aan een botsing tussen de koloniale staat en de M.C.P. viel 

niet meer te ontkomen. In mei 1948 werd de 'Pan-Malayan 

Federation of Trade Unions' (P.M.F.T.U.), de overkoepelende 

vakbond van de M.C.P., verboden. Een maand later werd de 

noodtoestand afgekondigd en was de guerrillastrijd een feit. 

In 1952 besliste de koloniale regering het pleit in haar 

voordeel, maar bleef de noodtoestand voorlopig gehandhaafd. 

Met een door haar in het leven geroepen overkoepelende 

vakbond, de 'Malayan Trade Union Council' (M.T.U.C.) trachtte 

de staat greep te krijgen op de arbeidersbeweging. De 

bewegingsruimte van de vakbonden van de M.T.U.C. was beperkt 

en zij waren ook minder aktief dan voorheen. 

Onder deze omstandigheden was het geen wonder dat na de 

verkiezingen van 1957 de regering hoofdzakelijk bestond uit 

een koalitie tussen de maleise elite, die vertegenwoordigd 

was in de United Malay National Organization (U.M.N.O.), en 

de chinese handelskapitalisten, die de toon aangaven in de 

Malayan Chinese Association (M.С.A.) (Sundaram 1977: 

6) De 'Nationale Alliantie' bestond verder uit de Malayan Indian Congress 

(M.I.e.) 
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331-335). De grondwet was een kompromis waarbij chinezen en 

indiërs het maleisisch staatsburgerschap konden krijgen, maar 

de islam als staatsgodsdienst en het maleis als nationale 

taal werden erkend. Bovendien werd de positie van de sultans 

als hoofden van de deelstaten vastgelegd. 

De U.M.N.O. nam in de koalitie een sterke plaats in. 

Niet alleen vormden de maleiers de grootste bevolkingsgroep 

maar ook verzekerde het distriktenstelsel, waarin de rurale 

gebieden een relatief zwaarder gewicht kregen dan de steden, 

dat zij bij verkiezingen als sterkste uit de bus kwam. Juist 

doordat de maleise bevolking voor het merendeel onder niet-

kapitalistische produktieverhoudingen produceerde, waren 

patronageverhoudingen en loyaliteit ten opzichte van de elite 

nog sterk. De maleise elite, hoofdzakelijk gevormd door de 

families van de sultans en distriktshoofden, waarvan de 
7) status in de koloniale tijd gehandhaafd was en die een 

opleiding ontvangen hadden voor hogere posities in het 

ambtenarenapparaat, was daardoor van een groot aantal stemmen 

verzekerd. De enige maleise oppositiepartij van betekenis, de 

Parti Islam Sa-Malaysia (P.A.S.),was vooral sterk in de rijst-

verbouwende gebieden en verwierf daar steun van de kleine 

boeren. 

Bij de chinese en indiase bevolkingsgroepen waren de 

verschillende partijen een afspiegeling van de grotere 

differentiatie in sociale klassen. Linkse en interraciale 

partijen bestonden wel, maar hadden het door het sociaal-

politieke klimaat onder de noodtoestand moeilijk. 

De nieuwe maleise regering voerde vanaf het begin een ont

wikkelingsbeleid waarbij de akkumulatie van het partikuliere 

kapitaal nauwelijks een strobreed in de weg werd gelegd. 

Dit ontwikkelingsbeleid was gebaseerd op een kapitalistische 

benadering van de ontwikkelingsproblematiek en ging uit van 

het bestaan van een dualistische ekonomie. 

7) Het verlies aan reële macht van de maleise elite werd in de koloniale 
tijd gekompenseerd door wat Purcell (1954: 33) 'a kind of royal 
mystique' noemt. Daarbij wonnen de sultans aan prestige wat zij aan 
macht verloren. 
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Doelstelling was derhalve een verdere uitbreiding van de 

exportsektor om zo de bevolkingstoename op te vangen en een 

produktieverhoging in de 'traditionele' sektoren te bewerk

stelligen. Partikuliere investeringen werden aangemoedigd 

om de eerstgenoemde sektor uit te bouwen, terwijl de overheid 

met behulp van de hieruit verkregen revenuen de modernisering 

van de tweede ter hand zou nemen. 

De landbouwekonoom Fisk, die in het begin van de jaren zestig 

buitenlands adviseur van de maleisische overheid was, 

heeft dit recept in een artikel over de rurale ontwikkelings

politiek duidelijk uiteengezet. De armoede en de geringere 

produktiviteit moesten worden opgeheven via: 

- verhoging van de produktiviteit in de rijstbouw door middel 

van een verbetering van het irrigatiesysteem en gebruik van 

kunstmest, insekticiden en nieuwe graanvariëteiten; 

- ondersteuning van de kleine rubberproducenten (verbeterde 

tapmethoden, vervanging van de oude bomen e.d.); 

- kolonisatieprojekten,-
- vergrot ing van de werkgelegenheid in de sekondaire en de 

t e r t i a i r e sektor (Fisk 1963) . 
Ongeveer t e g e l i j k e r t i j d schreef Aziz over hetzelfde 

o n d e r w e r p : 'Low productivity has been extensively discussed by many of 
our visiting experts. They prefer to seek solutions to poverty in the 
raising of productivity. They fail to understand that apart from health 
and education, low productivity is closely tied to the problem of 
exploitation. It is the exploitation which fossilizes the rural economy 
and inhibits incentives from operating in the interests of progress' 

(1964: 82). Volgens hem was de armoede op het p la t t e land 
vooral t e danken aan de tussenhandel, een s t e l l i n g die 
overigens diskutabel i s . De hoogste winsten worden gemaakt in 
de groothandel en b i j de verwerking van r i j s t en rubber 
(Sundaram 1977: 85-90). In de rijstverbouwende gebieden vormt 
bovendien de pacht een zware l a s t voor de kle ine boeren. 
De aandacht i s vaak ger ich t op de tussenhandelaren, omdat z i j , 
in t egens te l l ing t o t de meeste boeren, van chinese afkomst 
z i j n . Andere s t r u k t u r e l e faktoren dan de tussenhandel z i jn 
echter eveneens verantwoordelijk voor de armoede van de 
boeren (Shamsul Amri Baharuddin 1979). 
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Strukturele veranderingen stonden echter niet op de agenda 

van de regering: een landbouwhervorming of de nationalisatie 

van buitenlands kapitaal werden niet overwogen. De nadruk op 

ontwikkeling via partikulier kapitaal versterkte daarentegen 

zowel de buitenlandse invloed als de positie van de chinese 

middenklasse. De werkgelegenheid in de industrie kwam als 

gevolg van het chinese 'extended family'-systeem en bij 

gebrek aan opleiding en ervaring onder de maleiers, vooral 

aan chinezen ten goede. Hoewel de regering enkele 

initiatieven nam die specifiek gericht waren op de maleise 

bevolking, werd er niet gestreefd naar een doorbreking van 

de situatie dat maleiers vooral op het platteland en de 

andere etnische groepen overwegend in de steden leefden. 

Bij de verkiezingen in 1969 leden de regeringspartijen een 

forse nederlaag. In 1964 hadden zij 60% van de stemmen en 

89 van de 104 zetels in het parlement gekregen. Nu bedroeg 

het percentage van de stemmen nog geen 50% en het aantal 

zetels 67. De achtergronden van dit verlies waren raciale 

ressentimenten en een ekonomische groei waarvan de baten 

vooral terecht waren gekomen bij een kleine, voornamelijk 

urbaan georiënteerde groep. De werkloosheid was toegenomen 

en op de wereldmarkt waren de prijzen voor rubber gedaald. 

Een vergelijking van de huishoudinkomens van 1957/1958 en 

1970, wijst op een toenemende kloof tussen rijk en arm 

(tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Het gemiddeld inkomen per inkomensgroep in 

West-Maleisië, 1957/1958 en 1970 

inkatiensgroep gemiddeld inkanen huishoudens (M$ per maand) 

1957/1958 1970 

hoogste 5% 
hoogste 10% 
hoogste 20% 
midden 40% 
laagste 40% 

Bron: Snodgrass 1980, p. 81 

953 
716 
524 
191 
86 

1.520 
1.078 
749 
218 
75 
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Het gemiddeld inkomen van de 40% huishoudens met de laagste 

inkomens was in absolute zin zelfs gedaald. De armoede was 

vooral groot op het platteland, waar ruim 40% onder de 

'armoedegrens' leefde (tegenover 15% in de urbane gebieden), 

en onder de maleise bevolkingsgroep. In een multi-etnische 

samenleving zoals de maleisische was het voorts een veeg 

teken dat het verschil in de gemiddelde inkomens tussen de 

chinese en indiase huishoudens enerzijds en de maleise ander

zijds, niet was afgenomen. Zoals in het begin van dit hoofd

stuk vermeld is, kon het gemiddelde maleise huishouden in 

1957/58 per maand M$ 140,- besteden. Dit was respektievelijk 

46% en 59% van de chinese en indiase huishoudens. In 1970 

bedroegen deze percentages 44 en 57 (Snodgrass 1980: 83). 

De verkiezingsnederlaag en de daaropvolgende rassenon-

lusten hadden als belangrijkste gevolg dat de overheid een 

krachtiger politiek ging voeren ten behoeve van de maleise 

bevolking. Dit beleid staat bekend als de Nieuwe Ekonomische 

Politiek (N.E.P.) of als de bumiputra-politiek . Daarbij 

wordt gestreefd naar een grotere participatie van de maleise 

(bumiputra) bevolking in de urbane sektoren van de ekonomie. 

In de N.E.P. zijn de richtlijnen voor het ontwikkelingsbeleid 

van Maleisië voor de periode 1970-1990 vastgelegd. De doel

stelling is 'national unity', die men wil bereiken door een 

toename van de welvaart en werkgelegenheid en door een meer 

gelijke verdeling over de drie voornaamste etnische groepen 

van eigendom en werkgelegenheid in handel en industrie. 

In konkreto wordt ernaar gestreefd dat omstreeks 1990 de 

maleise bevolking voor 30% participeert in het eigendom en 

beheer van de industrie en de handel. ledere onderneming is 

in principe verplicht minstens dertig procent van de aandelen 

ter beschikking te stellen aan bumiputra's. Aangezien zij nu 

nog niet over genoeg kapitaal beschikken om een groot aantal 

aandelen te kopen, heeft ook de overheid de taak gekregen om 

8) Bumiputra betekent letterlijk 'zoon van het land'. Bedoeld is de 
maleise bevolking, waaronder men de oorspronkelijke maleise bevolking, 
de 'orang asli' en islamieten als de indonesische immigranten, 
verstaat. 
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deze te verwerven. Het is echter de bedoeling dat de aandelen 

later aan individuele maleiers warden uitgegeven. Dit beleid, 

ontworpen door de maleise elite, is gebaseerd op het idee dat 

armoede samenhangt met ras. Het verdoezelt daarmee het feit 

dat de inkomensongelijkheid onder de maleise bevolking even 

groot is als die onder de chinezen en indiërs (zie tabel 3.7). 

Tabel 3.7 De inkomensverdeling per etnische bevolkingsgroep 

in West-Maleisië, 1970 

percentage v/h totale inkomen per groep 

inkomensgroep alle 
(huishoudens) huishoudens maleiers chinezen indiërs 

hoogste 20% 56 52 53 54 
middengroep 40% 33 35 33 32 
laagste groep 40% 11 13 14 14 

Bron: Snodgrass 1980, p. 84 

De strategie is alleen gericht op de herverdeling van het 

inkomen over de etnische groepen en niet op de herverdeling 

tussen arm en rijk in heel Maleisië. Een alternatief zou 

bijvoorbeeld zijn om 30% van de aandelen ten goede te laten 

komen aan de laagste inkomensgroepen. Voor een groot deel 

worden die gevormd door maleiers, zodat daarmee tevens het 

raciale probleem dichter bij een oplossing zou komen. Maar 

een dergelijk beleid zou de belangen van (potentiële) maleise 

aandeelhouders aantasten. De maleise elite heeft geen 

voordeel bij een reële ombuiging van het kapitalistisch 

systeem, zij wil er daarentegen via haar positie in het 

overheidsapparaat van profiteren. 

Het is de bedoeling dat het maleise aandeel bereikt wordt 

zonder de bestaande kapitaalbelangen van andere bevolkings

groepen aan te tasten. Het aandeel van de maleiers zal moeten 

toenemen via een expansie van de ekonomie. , . . . . 
Thus, it is important 

that in the Implementation of the specific measures for employment and 
ownership restructuring, the investment climate and the prospects for 
overall economic growth should be strengthened, for the underlying 
objective remains that of fair distribution through rapid economic growth 
so that no one will be deprived of his rights, privileges, income, job 
or opportunités ' 

(Third Malaysia Plan 1976-1980: 185) 
Dit impliceert dat men aan het partikuliere kapitaal weinig 
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beperkingen stelt. In de praktijk is het zo dat de eis van 

30% bumiputra participatie aan multinationale ondernemingen 

in de exportgerichte industrie niet wordt gesteld. In andere 

sektoren, met name in de land- en mijnbouw gebeurt dit wel. 

Het aandeel van het buitenlands kapitaal blijkt in de periode 

1971-1980 te zijn afgenomen. Dit bedroeg in 1971 nog ruim 60% 

van de ondernemingsgewijze produktie, maar in 1980 minder dan 

de helft. De waarde van de aandelen van de maleisische 

overheidsinstellingen en het partikulier maleisisch kapitaal 

zijn in nog geen tien jaar aanzienlijk toegenomen (tabel 3.8). 

Kenmerkend is vooral dat de staat middels een groot aantal 

overheidsinstellingen aan het akkumulatieproces deelneemt. 

Tabel 3.8 Eigendom van ondernemingen in Maleisië,1971-1980 

(x M$ milj 

inwoners_van_Maleisië(x) 
bumiputra individuen en 

koöperaties 
bumiputra beheers

instellingen 
overige maleisiërs 

buitenlanders 
aandelen in maleisische 
ondernemingen 

aandelen dochter
ondernemingen 

totaal 

oen) 

1971 

2.513 

169 

111 
2.233 

4.051 

2.159 

1.892 

6.564 

% 

38 

2,5 

1,5 
34 

62 

33 

29 

100 

1980 

13.818 

1.129 

2.145 
10.544 

12.505 

7.128 

5.377 

26.323 

% 

52 

4 

8 
40 

48 

27 

21 

100 

jaarlijkse 
groeiperoentages 
1972-1980 

21 

24 

39 
19 

13 

14 

12 

17 

(x) Inklusief buitenlanders die in Maleisië gevestigd zijn. 

Bron: Fourth Malaysia Plan 1981-1985, p. 62 

De bumiputra beheersinstellingen (trust agencies) zijn 

thans vrijwel in alle sektoren van de ekonomie aanwezig. Een 

van de belangrijkste is de Perbadanan Nasional Bhd. 

(P.E.R.N.A.S.), die belangen heeft in het plantagewezen, in 

de mijnbouw, de handel en de bouwnijverheid. P.E.R.N.A.S. 

bezit aandelen in voorheen lang gevestigde britse onder

nemingen, zoals Sime Darby (plantages) en London Tin. 
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Andere instellingen zijn: P.E.T.R.O.N.A.S.(aardolie en aardgas), 

H.I.С.О.M.(zware industrie), F.Ι.Μ.Α.(voedselindustrie) en 

U.D.A.(onroerend goed). Op het niveau van de deelstaten zijn 

het de State Economie Development Corporations (S.E.D.C.) die 

aandelen bezitten (Fourth Malaysia Plan 1981-1985: 58-68). 

Voor 1990 is als doel gesteld dat bumiputra's 30%, andere 

maleisiers 40% en buitenlandse ondernemingen 30% van het 

aandelenkapitaal in de handel en de industrie zullen bezitten. 

Het is niet zeker of deze ambitieuze doelstelling bereikt zal 

worden, maar er bestaat weinig twijfel over dat de staat via 

de beheersinstellingen voorlopig nog zal deelnemen aan het 

akkumulatieproces. Hoewel het uiteindelijk de bedoeling is 

dat zij hun aandelen overdragen aan maleise investeerders, is 

het zeer onwaarschijnlijk dat dit in 1990 zal hebben plaats

gevonden. De maleise kapitalisten beschikken daarvoor nog 

over te weinig geld. 

Een ander aspekt van het maleisische ontwikkelingsproces 

is de positie van de nationale (voornamelijk chinese) 

kapitaalbezitters. Hun aandeel in de ondernemingsgewijze 

produktie bedroeg in 1980 ongeveer 40%. Voor de planperiode 

1981-1985 van het Fourth Malaysia Plan wordt verwacht dat zij 

ruim 79% van de nieuwe investeringen voor hun rekening gaan 

nemen (tegen 16% door de staatsinstituties en 13% door het 

buitenlands kapitaal). Hoewel men bij de haalbaarheid van dit 

percentage vraagtekens kan zetten, duidt dit wel op een 

vertrouwen in de nationale bourgeoisie. 

3.3 Staat en regionale Projekten 

Sinds de onafhankelijkheid is in West-Maleisië een groot 

aantal regionale plannen opgesteld. Deze plannen betreffen 

irrigatieprojekten voor de rijstbouw, kolonisatieprojekten 

en struktuurplannen, zowel voor de verschillende staten als 

voor de grotere steden. In deze paragraaf zal ik mij beperken 

tot de plannen die betrekking hebben op de agrarische sektor, 

omdat deze vooral worden uitgevoerd in gebieden buiten de 
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koloniale tin- en rubberzone en dus van invloed kunnen zijn 

op de bestaande tegenstelling tussen de westkust en de 

oostkust. 

De meest omvangrijke irrigatieprojekten zijn Besut in 

de staat Trengganu, Kemubu in Kelantan en Muda in Kedah, die 

gezamenlijk 160.000 ha., d.w.z. 40% van het rijstareaal in 

West-Maleisië, beslaan. Het doel van deze projekten is niet 

een uitbreiding van het rijstgebied, maar een intensivering 

van de rijstbouw op bestaande velden. De daarvoor noodzake

lijke verbetering van het irrigatiesysteem gaat gepaard met 

andere maatregelen waardoor er in de projektgebieden een 

groene revolutie plaatsvindt. 

Het belangrijkste projekt is het Muda Irrigation Scheme, dat 

ruim 100.000 ha. beslaat en ongeveer 60.000 gezinnen omvat. 

Over het verloop van dit projekt is meer bekend dan over 

Kemubu en Besut waarin de staat minder investeerde (in Muda 

werd tot nu toe M$230,- miljoen geïnvesteerd, waarbij hulp 

werd verkregen van de Wereldbank). Toen men in 1965 met het 

Muda-projekt begon kwamen dubbele oogsten nauwelijks voor. 

Ongeveer 40% van de boeren was pachter, terwijl het merendeel 

van de landeigenaren niet meer dan 1 ha. land in bezit had. 

Het gemiddelde gezinsinkomen bedroeg in 1966 minder dan 

M$ 100,- per maand. Muda was dus een van de armere gebieden 

van West-Maleisië. De sociale tegenstellingen waren aanzien

lijk. Ruim 40% van de rijstvelden was eigendom van de 15% 

rijkere boeren (met meer dan 2,8 ha. landbezit). Maleise 

stedelijke ambtenaren hadden reeds vanaf 1920-1930 land 

opgekocht en de rijstpellerijen waren in handen van een 

veertigtal chinese ondernemers. 

Dankzij de projektwerken heeft in Muda een aanzienlijke 

produktieverhoging plaatsgevonden. Op 90% van het land is nu 

sprake van twee oogsten per jaar. Droeg het gebied in 1965 

nog voor eenvijfde bij aan de nationale rijstproduktie, thans 

is dit aandeel toegenomen tot ongeveer de helft (Koninck 

1981: 105). Muda kan tegenwoordig dan ook met recht beschouwd 

worden als de rijstkom van West-Maleisië. Waar de irrigatie-

werken voltooid zijn en de boeren gebruik maken van nieuwe 
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rijstvariëteiten, insekticiden, machines e.d. is het 

gemiddelde inkomen aanzienlijk toegenomen. Het reële inkomen 

was in 1975 in vergelijking met tien jaar eerder bijna 2,5 χ 

zo groot geworden (Jegathesan 1977: 38). 

De vraag ligt echter voor de hand of de groene revolutie, 

zoals in andere landen het geval is, ook in Maleisië tot een 

toename van de inkomensongelijkheid heeft geleid. Een studie 

van de Wereldbank en de F.A.O. kwam in 1973 tot de konklusie 

van wel, met name omdat de pachtprijzen aanzienlijk waren 

toegenomen. Recente onderzoeken bevestigen deze konklusie (Far 

Eastern Economie Review 13-6-1980). In de afgelopen jaren is 

de mechanisatie toegenomen, waardoor veel landeigenaren het 

land zelf bewerken en verpachting minder voorkomt dan voorheen. 

Bovendien blijkt niet alleen de pachtprijs maar ook de huur 

van trakteren en de prijs van benzine te zijn gestegen, het

geen met name nadelig is voor de kleinere boeren. Het aantal 

'combine harvesters' is in twee jaar (1977-1979) verdubbeld 

tot 160, hetgeen betekent dat 80% van de oogst niet meer met 

de hand plaatsvindt en duizenden seizoenarbeiders overbodig 

zijn geworden (een combine vervangt 2000 personen). 

De rol van de staat is bij de groene revolutie in Muda aan

zienlijk. De Lembaga Padi Negara (L.P.N. - Het Nationaal Rijst 

Bureau), die de rijstproduktie in Maleisië subsidieert, koopt 

een deel van de oogst op, terwijl eenderde van de boeren bij 

boerenorganisaties van de L.P.N, is aangesloten. 

Daarnaast werkt de Muda Agricultural Development Authority 

(M.A.D.Α.) als een regionaal planbureau dat voor de koördinatie 

en uitvoering van de infrastrukturele werken zorgt en studie 

verricht naar de situatie van de boeren. De mechanisering van 

de landbouw (de combines zijn in handen van stedelijke onder

nemers in Alor Star) en de pachtprijzen vallen echter buiten 

kontrole van de staatsorganen, terwijl de positie van de 

tussenhandelaren, de eigenaren van de rijstpellerijen en 

de landlords nog zeer sterk is. 
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Figuur 3.1 De regionale plannen in de agrarische sektor 
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De staat heeft meer greep op de kleine producenten in 

de exportlandbouw. In par. 3.1 bleek reeds dat het aantal 

boeren dat voor de export produceert nog steeds toeneemt. 

Ook is de produktie door verbeterde methoden op de bestaande 

smallholdings en door uitbreiding van het areaal toegenomen. 

Evenals bij de rijstverbouw het geval is, worden deze 

produktieverhogingen door de staat gepland en gekoördineerd. 

Er zijn verschillende instanties van de staat die een direkte 

bemoeienis hebben met de exportlandbouw. De Rubber Industry 

Smallholders Development Authority (R.I.S.D.Α.) heeft als 

taak kleine rubberproducenten te assisteren. Behalve het 

propageren van nieuwe technieken verschaft de R.I.S.D.A. 

kredieten die er met name toe dienen om de aanplant te 

vernieuwen. De produktie van de rubberboom neemt namelijk na 

twintig jaar af, maar voor de kleine boeren is het niet 

gemakkelijk om de oude bomen te vervangen, aangezien de nieuwe 

pas na zeven jaar latex leveren. De kredieten van de 

R.I.S.D.A. dienen ertoe deze periode te overbruggen. Daardoor 

was het mogelijk om in het afgelopen decennium ongeveer 

280.000 ha., d.w.z. 25% van het smallholderareaal te 

vernieuwen. De R.I.S.D.A. werkt overigens niet in specifieke 

projektgebieden, een verschil met de planning van produktie-

verhoging in de rijstbouw. 

Naast het verbeteringsprogramma ontsluit de R.I.S.D.A. 

ook nieuw land, maar dit is toch vooral een taak van andere 

staatsinstellingen. Verreweg de belangrijkste hiervan is de 

Federal Land Development Authority (F.E.L.D.A.). Sinds haar 

oprichting (1957) heeft de F.E.L.D.A. ongeveer een half 

miljoen ha. ontgonnen en aan meer dan 60.000 boeren land 

gegeven. F.E.L.D.A. werkt in projektgebieden van 1000 tot 

2000 ha.. Het principe is dat zij zorgt voor het bouwrijp 

maken van de grond, de infrastruktuur en de bouw van dorpen. 

De kolonisten krijgen een stuk land en een huis en moeten 

deze in vijftien jaar afbetalen. Formeel zijn zij zelfstandige 

producenten, in werkelijkheid houdt het produktiesysteem 

echter het midden tussen dat van de plantages en dat van de 

zelfstandige smallholders. De boeren tappen rubber of 
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verzamelen palmvruchten, de verwerking vindt plaats in 

koöperatief verband. Het is ook de koöperatie die de 

bedrijfsmiddelen levert en de marketing verzorgt. De 

partikulier opererende tussenhandel is in de projektgebieden 

een onbekend fenomeen, het zijn de F.E.L.D.A.ambtenaren die 

hun taak hebben overgenomen. 

De F.E.L.D.A.-projekten kunnen zich verheugen in een grote 

belangstelling. Het aantal aanmeldingen overtreft vaak het 

aantal beschikbare plaatsen. Dat de interesse zo groot is 
9) valt te begrijpen omdat iedere kolonist 4,8 tot 5,6 ha. 

krijgt, wat aanzienlijk meer is dan de gemiddelde boer buiten 

de projektgebieden bezit. In feite ontwikkelt zich door de 

aktiviteiten van de F.E.L.D.A. een groep van 'kulakken' of 

middenklasse-boeren. F. KL.D.A. heeft een aantal kriteria 

opgesteld op basis waarvan de selektie van gegadigden 

plaatsvindt (leeftijd, ervaring, gezondheid e.d.). Maar meer 

dan 95% van de kolonisten behoort tot de maleise bevolkings

groep en het is een publiek geheim dat partijleden of 

aanhangers van de U.M.N.O. voorrang krijgen. 

Tabel 3.9 De landontginningen in West-Maleisië, 1961-1980 

F.E.L.D.A. 
F.E.L.C.R.A. 
R.I .S.D.A. 
over ige s t a a t s 

i n s t e l l i n g e n 
p a r t i k u l i e r 

t o t a a l 

1 9 6 1 - 1 9 7 0 

119.320 
50.920 

-
21.320 

60.080 

251.640 

aanta l ha. 

1 9 7 1 - 1 9 8 0 

372.270 
50.700 
31.460 

214.380 

61.330 

730.170 

1 9 6 1 - 1 9 8 0 

491.590 
101.620 
31.460 

235.700 

121.410 

981.780 

% 
t o t a a l 

50,2 
10,3 

3 ,2 

24,0 

12,3 

100,-

Bronnen: Second Malaysia Plan 1971-1975, p. 125 en 
Fourth Malaysia Plan 1981-1985, p. 110. 

Behalve de F.E.L.D.A. zijn nog andere staatsinstellingen, 

zoals de Federal Land Consolidation and Rehabilitation 

Authority (F.E.L.C.R.A.) en instanties van de deelstaten, 

9) Lange tijd 4 ha. maar intussen is de norm verhoogd van 5,6 ha. voor 
land met oliepalmen en 4,8 ha. voor land met rubberbomen. 
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aktief betrokken bij het openleggen van nieuw land. De 

F.E.L.C.R.A. richt zich op projekten nabij bestaande dorpen, 

terwijl de projekten van de deelstaten zijn bedoeld voor hun 

eigen inwoners. In principe werkt men echter op dezelfde 

wijze als de F.E.L.D.A.. Uit tabel 3.9 blijkt dat 

partikulieren (meestal kleinere plantage-ondernemingen) 

slechts in geringe mate bij het openleggen van nieuw land 

betrokken zijn. Dit is dus vooral een zaak van de Federatie 

en de deelstaten. 

De gunstige ervaringen met de projekten van de 

F.E.L.D.A. vormden een van de belangrijkste redenen waarom de 

Wereldbank in 1963 voorstelde om de kolonisatie op grotere 

schaal aan te pakken. Een brits-amerikaans konsortium van 

konsultanten leverde voor dit doel het rapport 'The Jenka 

Triangle. The Outline Master Plan' (1967). De Jenka Triangle 

ligt centraal in de staat Pahang en beslaat een gebied van 

ruim 120.000 ha. In totaal zal 65.000 ha. land bestemd zijn 

voor land- en bosbouw,waarvan 36.800 ha. voor de export

landbouw (meer dan tweederde palmolie). De bevordering van 

bosbouw vindt plaats in samenhang met de oprichting van een 

houtverwerkend staatsbedrijf (houtzagerijen en triplex 

Produkten). 

De kosten van het regionale plan, die men op M$ 360,- miljoen 

raamde, worden gedeeltelijk bekostigd door de Wereldbank. 

Een aparte instantie, de Jenka Triangle Authority, koördineert 

de aktiviteiten, terwijl de F.E.L.D.A. zich beperkt tot de 

landontginning. 

Het gebied is in 23 blokken opgedeeld met ieder een 

kern. Een van deze kernen is bestemd als regionaal centrum 

(12.000 inwoners) en twee zullen dienst gaan doen als 

sub-centra (ieder 4000 inwoners). In 'The organization of 

space in developing countries' laat Johnson zich zeer lovend 

over het rapport uit: , .. . .. 
^^ '... a verg extraordinary document . . . the 

several chapters devoted to spatial design are exceptionally imaginative... 
imaginative and wonderfully detailed preview of a spatial problem' 
(1970: 394-398). Het ruimtelijk probleem bestaat voornamelijk 
uit de kwestie of Jenka verbonden moet worden met de westkust 
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of zich moet ontwikkelen tot'a thriving regional nucleus in 

it's own right' (Wikkramatileke 1972: 495). Met de planning 

van een regionaal centrum is voor de tweede mogelijkheid 

geopteerd. Momenteel is daarvan echter nog niet veel te 

merken, omdat de drie belangrijkste kernen niet van de grond 

zijn gekomen. Voor het overige is het struktuurplan in grote 

lijnen gerealiseerd: Jenka is een gebied dat rubber, palmolie 

en hout exporteert. 

Na het struktuurplan voor de Jenka Triangle zijn drie 

nog omvangrijkere regionale kolonisatieplannen tot stand 

gekomen. Johor Tenggara ligt in de deelstaat Johore en omvat 

300.000 ha., waarvan ruim eenderde gevormd wordt door nieuw 

te ontginnen land. Volgens het struktuurplan van 1971 zal het 

aantal personen in het gebied van 35.000 in 1970 tot 300.000 

in 1990 toenemen. Het plan Pahang Tenggara, dat in 1972 werd 

gemaakt, beslaat 1 miljoen ha. van de deelstaat Pahang. 

Ongeveer 60% is bestemd voor agrarisch landgebruik (vooral 

oliepalm). In 1970 bedroeg de bevolking van dit gebied cirka 

60.000, maar volgens het plan moet dit aantal in 1990 500.000 

gaan bedragen. Trengganu Tengah (Trengganu) is eveneens een 

plan voor het jaar 1990. In dit gebied van 400.000 ha. krijgt 

120.000 ha. een agrarische bestemming en is nog eens 120.000 

ha. bestemd voor bosbouw. Het aantal inwoners zal volgens het 

in 1974 opgestelde plan van 30.000 tot 135.000 toenemen. 

Omdat het geld voor de realisering van deze drie plannen 

vooral van de federale overheid komt, speelt deze een 

beslissende rol. 

De drie plannen betreffen weliswaar gebieden die 

aanzienlijk uitgestrekter zijn dan de Jenka Triangle maar de 

basisprincipes die aan de regionale ontwikkeling ten grond

slag liggen, zijn dezelfde. Het gaat primair om de 

ontwikkeling van de exportlandbouw en bosbouw. Hoewel in Johor 

Tenggara en de andere plangebieden ook aktiviteiten op het 

gebied van veeteelt ontwikkeld worden, is de agrarische 

produktie voor de binnenlandse markt marginaal. Rubberkultuur 

en palmolieverbouw nemen de belangrijkste plaats in. 

Overheidsinstellingen, en met name de F.E.L.D.A., nemen het 
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overgrote deel van de openlegging van het agrarisch land voor 

hun rekening. Daarnaast wordt aan partikulier kapitaal de 

mogelijkheid geboden om plantages op te zetten. Wat de 

bosbouw betreft, deze valt in twee kategorieën uiteen, namelijk 

houtkap op de gronden met een toekomstige agrarische 

bestemming, waarbij het rondhout naar elders wordt afgevoerd, 

en permanente bosexploitatie, om hout te leveren aan 

grootschalige houtverwerkende staatsbedrijven. Naast deze 

staatsbedrijven is er ook ruimte voor partikuliere hout

zagerijen en primaire verwerking van de rubber en palmolie in 

de voornaamste kernen van de plangebieden. De industriële 

ontwikkeling zal in de eerste jaren bescheiden blijven, 

evenals de dienstverlening. Meer dan in de Jenka Triangle het 

geval is, wordt echter in deze plangebieden op urbanisatie 

gerekend. Het is dan ook de bedoeling dat in Johor Tenggara 

twee nieuwe steden ontstaan met respektievelijk 50.000 en 

30.000 inwoners, terwijl in Pahang Tenggara zelfs een hele 

hiërarchie van kernen is gepland, met een centrale stad van 

120.000 inwoners en 4 kleinere steden met een inwonertal 

tussen 30.000 en 50.000 (1990). 

Op het feitelijke verloop van de plannen, met name dat 

voor Pahang Tenggara, zal ik in hoofdstuk 7 uitvoeriger 

terugkomen. Hier is het voldoende om vast te stellen dat er 

ernstige vertragingen zijn opgetreden, wat onder andere 

veroorzaakt is door een tekort aan arbeiders voor het werk op 

de plantages en voor de bouw van de bevolkingscentra. Dit is 

een van de redenen waarom het meest recente regionale plan

ningsorgaan in Kelantan een andere aanpak voorstaat 

Zuid-Kelantan beslaat een oppervlak van 1,4 miljoen ha. 

(driekwart van de deelstaat). Het gebied is dun bevolkt. In 

1970 leefden er ongeveer 40.000 mensen, maar het is de 

bedoeling dat dit aantal toeneemt tot 200.000 in 1990, 

10) Er is nog geen uitgewerkt regionaal plan Zuid-Kelantan. De hier 
vermelde gegevens zijn afkomstig uit Asiaweek 22-9-197Θ, de staats-
krant New Straits Times 28-11-1978 en een paper van de regionaal 
planner Higgens (1979) . 
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voornamelijk door migratie van landlozen uit het rijst-

verbouwende gebied van de staat. Hoewel zij hun inkomen 

hoofdzakelijk uit de rubberkultuur zullen verkrijgen is 

rekening gehouden met erfbouw rond het huis (fruit, groenten, 

enig vee). Ook wordt gedacht aan kollektieve viskwekerijen. 

Om de kosten te verlagen wordt er gewerkt volgens de 

F·E.L.D.A.-methoden,maar zal bij de bouw van woningen en 

dorpen een beroep worden gedaan op de zelfwerkzaamheid van 

de kolonisten. De Kelantan Regional Development Authority 

(K.E.S.E.D.A.R.) werd in 1978 geïnstalleerd. Momenteel wordt 

een land-use survey uitgevoerd en is men gestart met een 

proefprojekt. 

Uit het voorafgaande overzicht blijkt dat de staat bij de 

produktieverhoging in de landbouw een belangrijke rol 

vervult. De staat beperkt zich bij de kolonisatie niet tot 

de aanleg van de infrastruktuur en de administratieve 

maatregelen die openlegging van het land mogelijk maken, maar 

bouwt veelal ook woningen, plant voorzieningen in de dorpen, 

regelt de aanvoer van agrarische bedrijfsmiddelen en verzorgt 

de marketing. Bij de projekten in de rijstgebieden stuit de 

staatsinterventie op bestaande sociaal-ekonomische strukturen, 

maar ook hier is haar invloed bij het regelen van de prijs en 

een deel van de marketing merkbaar. De staat kontroleert nu 

via diverse overheidsorganen naar schatting zelfs 60% van de 

rijstproduktie en 20% van de rubber- en palmolieproduktie 

(Economie Report 1979-1980: 107-108). 

Einhart Schmidt ziet in de regionale planning vooral 

het optreden van een bürokratische bourgeoisie, die de rol 

van komprador vervult . De vroegere (chinese) kompradoren-

bourgeoisie en de tussenhandelaren spelen bij de agrarische 

ontwikkeling in de kolonisatiegebieden immers nauwelijks een 

rol. Het zou echter te simpel zijn om de staatsburokratie op 

11) 'Nun sind sie die Kompradoren, die im Interesse der rohstoffhungrigen 
Industrieländer die cash-crop-Produktion sicherstellen. Ansätze 
für eine Regionalplanung im nationalen Interesse Malaysias sucht 
man im Jenka Outline Master Plan' vergebens (Schmidt 1979: 152-153) . 
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te vatten als instantie die zich een ekonomisch surplus 

toe-eigent. De elite binnen deze bourgeoisie moet zich 

immers verzekeren van de steun van de maleise bevolking, 

omdat haar macht nog grotendeels politiek en niet ekonomisch 

is. Zij heeft deze steun nodig om het aandeel van 30% in de 

ondernemingsgewijze sektor (par. 3.2) te realiseren en zich 

een sterkere ekonomische positie te verwerven. Regionale 

planning is in West-Maleisië dan ook een van de middelen 

waarmee men de politieke achterban tevreden kan stemmen. Dit 

betekent echter ook dat de staat de taak op zich heeft 

genomen om het welzijn van de betrokken boeren te verzekeren. 

In Muda, waar de problemen zich opstapelen, worden daarom 

niet alleen de traditionele machtsgroepen maar ook de staats

organen verantwoordelijk gesteld voor het optreden van 

sociale onrust (bijvoorbeeld in januari 1980 toen 10.000 

boeren in de hoofdstad van Kedah demonstreerden). 

Er vindt dus een proces plaats waarbij de sinds 1969 ingestel

de staatsinstellingen de sultanfamilies en grootgrondbezitters 

gedeeltelijk gaan vervangen: oude patronageverhoudingen worden 

afgebroken door nieuwe die via de staatsburokratie verlopen. 

In deze bezit uiteindelijk de heersende partij (de U.M.N.O.) 

de macht en treedt zij op als beschermer van de maleise be

langen (Chandra Muzaffar 1980, Gale 1981 en Kasch 1982). 

Bekijkt men de situering van de F.E.L.D.A.-projekten en 

vooral die van de regionale plangebieden, dan is het duidelijk 

dat er een uitbreiding van de exportlandbouw moet plaatsvinden 

in de richting van de oostkust, waar nog het meeste land vrij 

is. Johore en de oostkuststaten worden op deze wijze sterker 

geïntegreerd in de nationale ekonomie. 

Belangrijk is echter het tempo waarin diverse regionale 

plannen worden gerealiseerd, hetgeen weer afhangt van de 

toewijzing van de financiën op federaal niveau. De kriteria 

die hierbij een rol spelen zijn sterk politiek bepaald. Dit 

was vooral het geval met de deelstaat Kelantan, waar tot 

begin 1978 de islamitische oppositiepartij P.A.S. de lakens 
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bij wat in Muda werd gerealiseerd en de federale overheid 

vlak voor de verkiezingen het plan voor Zuid-Kelantan 
12) lanceerde . Behalve een tegenstelling tussen U.M.N.O. en 

de oppositiepartijen spelen echter ook de onderlinge posities 

van de regionale frakties binnen de U.M.N.O. een rol. Muda 

heeft bijvoorbeeld geprofiteerd van het feit dat de eerste 

premier van Maleisië uit Kedah kwam, terwijl het plan Pahang 

Tenggara onder protektie stond van de daaropvolgende premier. 

Deze invloed van de regionale elites is kenmerkend voor het 

patronagekarakter van de maleisische staat. 

3.4 Urbanisatie,ruimtelijke ongelijkheid en regionaal beleid 

De regionale kolonisatieprojekten liggen in Johore en de 

staten aan de oostkust. Als zij gerealiseerd worden heeft de 

agrarische sektor van de exportekonomie zich over vrijwel alle 

staten van Wets-Maleisië uitgebreid en zal men in dit opzicht 

nauwelijks meer van een ruimtelijke arbeidsverdeling kunnen 

spreken. Als zodanig passen deze regionale plannen in een 

meer omvattend regionaal ontwikkelingsbeleid, dat als doel 

heeft om de ruimtelijke tegenstelling tussen de staten aan de 

westkust en die aan de oostkust op te heffen. Alvorens de 

eerste aanzetten tot een dergelijk beleid te bespreken, 

zullen de processen met betrekking tot de spreiding van de 

bevolking, het urbanisatiepatroon en de regionale verschillen 

in inkomens aan de orde komen. 

Aangezien de veranderingen in de maleisische ekonomie vooral 

in het laatste decennium hebben plaatsgevonden, zal hierbij 

onderscheid worden gemaakt tussen de periode 1957-1970 en de 

jaren daarna. 

In de periode 1957-1970 wijzigde de spreiding van de 

bevolking over de staten zich slechts in geringe mate. In alle 

12) Overigens niet nadat de federale overheid in Kelantan de nood
toestand in Kelantan had uitgeroepen en de P.A.S. verhinderde om 
massabijeenkomsten te houden. 
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staten nam de bevolking toe. Het aantal personen dat naar 

een andere staat verhuisde bedroeg slechts 206.000, dit is 

ongeveer 2% van de bevolking. Migranten trokken met name naar 

de hoofdstad Kuala Lumpur plus de omringende stedelijke 

gebieden in de Selangor en naar de staat Pahang, waar het 

merendeel van de kolonisatieprojekten lag. Emigranten 

daarentegen leverden vooral de staat Perak, waar de tin-

mijnbouw stagneerde (Third Malaysia Plan 1978-1980: 208). 

De voorlopige resultaten van de volkstelling 1980 wijzen op 

de versterking van deze tendensen. 

Uit tabel 3.10 blijkt dat de bevolking zich sinds de 

onafhankelijkheid sterker gaat koncentreren in Selangor en 

het 'Federal Territory' (dit is Kuala Lumpur dat een aparte 

status verwierf en nu rechtstreeks wordt bestuurd door de 

federale overheid). In 1957 woonde hier 16% van de bevolking 

en in 1980 al bijna 22%. Dit koncentratieproces hangt samen 

met het industrieel stedelijk komplex dat zich in de Klang 

Vallei ontwikkelt en dat zich uitstrekt van het Federale 

Gebied tot en met Port Klang. 

In het algemeen was de migratie naar de steden (nederzettingen 

met 10.000 inwoners of meer) niet bijzonder groot. Pas na 1970 

werd zij van meer betekenis. 

De gemiddelde jaarlijkse toename van de urbane bevolking in 

de periode 1957-1970 bedroeg ongeveer 2,6% en was nauwelijks 

hoger dan die op het platteland (Fernandez е.a. 1976: 38-40). 

Toch waren de verschillen in welvaart tussen stad en platte

land groot. Zo bedroeg in 19 70 het gemiddelde gezinsinkomen 

op het platteland ongeveer M$ 185,- per maand en dat in de 

steden M$ 395,-. Zoals al eerder werd gekonstateerd was een 

groot aantal boeren er toen zelfs op achteruitgegaan. Ook 

wanneer men aanneemt dat additionele inkomensbronnen, die 

niet of moeilijk monetair zijn uit te drukken, vaker aan

wezig zijn op het platteland dan in de steden, blijft het 

verschil aanzienlijk. 
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Tabel 3.10 De bevolking en de bevolkingsverdeling 
per s t a a t in West-Maleisië, 1957-1980 

bevolking (χ 1000) 

Johore 

Kedah 

Kelantan 

Malacca 

1957 

927 
702 

506 
291 

Negri-Sembilan 365 

Pahang 

Penang 

Pe rak 

Perils 

Selangor ι 

Federaal L 

gebied J 

Trengganu 

W.Maleisië 

313 
572 

1.221 
91 

1.013 

278 

6.279 

1970 

1.277 
955 
685 
404 
482 
505 
776 

1.569 
121 
982 

648 

405 

8.809 

1980 

1.602 
1.102 
878 
453 
564 
771 
912 

1.762 
148 

1.467 

938 

542 

11.138 

aandeel totale 
bevolking 
W.Maleisië 

1957 

14,8 
11,2 
8,0 
4,6 
5,8 
5,0 
9,1 
19,5 
1,4 

16,1 

4,4 

1970 

14,5 
10,8 
7,8 
4,6 
5,5 
5,7 
8,8 
17,8 
1,4 

11,1 

7,4 

4,6 

1980(X) 

14,3 
9,9 
7,9 
4,1 
5,1 
6,9 
8,2 
15,8 
1,3 

13,2 

8,4 

4,9 

wijziging 
aandeel 
1957-1980 

-0,5 
-1,3 
-0,1 
-0,5 
-0,7 
+ 1,9 
-0,9 
-3,7 
-0,1 

+5,5 

+0,5 

100,0 100,0 100,0 

(x) Voorlopige resultaten volkstelling 1980 

Bron; Department of Statistics 

Het Third Malaysia Plan noemt voor de geringe ruraal-urbane 

migratie in deze periode twee oorzaken. Enerzijds zouden de 

levensomstandigheden op het platteland door een toename van 

het aantal overheidsvoorzieningen toch wel zijn verbeterd, 

anderzijds vereiste de ontwikkeling van de moderne sektor in 

de Klang Vallei geschoolde werkkrachten, die het platteland 

niet kon leveren. Mogelijk ligt een andere reden in de 

etnische faktor. Omdat de toegang tot de stedelijke 

werkgelegenheid vaak wordt verkregen via relaties binnen de 

eigen etnische groep, was het voor maleiers, het merendeel 

van de plattelanders, moeilijk om in de steden, waar in het 

algemeen de chinese bevolkingsgroep domineert, aan de slag te 

komen. Deze these wordt ondersteund door een onderzoek 

van Lee Boon Thong (1977). In kernen met 10.000 tot 75.000 

inwoners viel de tendens waar te nemen dat de, naar 

bevolkingssamenstelling, 'maleise' steden in de periode 

1957-1970 sterker maleis werden en de 'chinese' steden - het 

merendeel - meer chinees. In steden met meer dan 75.000 

inwoners, waar een grote behoefte bestond aan ambtenaren en 
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maleiers een gro te re kans krenen om aan de slag t e komen, 
v i e l wel een heterogeniser ing waar te nemen. Dit was met 
name het geval met Kuala Lumpur. 

In 1970 bedroeg de urbanisat iegraad in West-Malelsië 
nog geen 30% van de bevolkinq. De meeste steden hadden n i e t 
meer dan 50.000 inwoners. Een t i e n t a l v i e l in de g roo t t e 
klasse van 50.000 t o t 100.000 en v ie r in de k lasse van 
100.000-500.000 inwoners. De konurbatie Kuala Lumpur t e lde 
een bevolking van ongeveer 700.000. De h ië ra rch ie der steden 
was dus min of meer overeenkomstig de rank-s ize r u l e . Twee 
kanttekeningen moeten echter worden gemaakt. 

Tabel 3.11 Aantal inwoners van de hoofdsteden der s t a t en 

steden 

Kuala Lumpur 
Penang 
Ipoh (xx) 
Johore Bahru 
Malacca 
Sereraban 
Alor Star 
Kota Bharu 

in West--Maleisië 

bevolkings-
anvang 

gemeenten (x) 

1957 1970 

316 
235 
181 
75 
70 
52 
53 
38 

Kuala Trengganu 29 
Kuantan 23, 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

425. 
270. 
248. 
136. 
86. 
80. 
66. 
55, 
53. 
43. 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

, 1957 en 

gemiddelde 
jaarlijkse 
bevolkings
toename 

1957-1970 

2,7 
1.0 
2,4 
4,6 
1,7 
3,4 
1,7 
2,8 
4,6 
4,9 

1970 

bevolkings-
onvang 

- konurbaties 
1970 (x) 

707. 
332, 
257, 
145, 
100, 
90. 
86. 
70. 
60. 
43. 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

aantal 
maleiers/ 
stedelijke 
bevolking 
geneente 
1970 

21 
15 
14 
50 
17 
21 
39 
68 
87 
41 

(x) Gemeente = 'Gazetted a r e a ' , konurbatie = 'gaze t ted area and b u i l t - u p 
areas lying o u t s i d e ' 

(xx)Het o f f i c i ë l e inwonertal van de gemeente bedroeg in 1957 126.000; 
wanneer men u i t g a a t van de grenzen in 1970 komt men op een 
aanmerkelijk hoger inwonerta l . 

Bronnen: Department of S t a t i s t i c s en Soon Lee Ying 1975, 
p . 51-52. 

De ee rs te i s dat de steden n i e t geli jkmatig over het 
schiere i land waren verdeeld, d.w.z. het zwaartepunt van 
s t ede l i jke ontwikkeling bevond zich nog aan de westkust 
(figuur 3 .2 ) . 
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Kuala Trengganu 

Бгоп Д Ш І Malaysia 1973 

Figuur 3.2 Het urbanisatiepatroon in 1970 
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De tweede i s dat er een, overigens n i e t s t e r k e , tendens 
optrad naar een primaatstad-ontwikkeling. Pryor, die d i t 
b e s t r i j d t , han teer t de bevolkingsci j fers die gebaseerd z i jn 
op de adminis t ra t ieve grenzen van de gemeenten (1973: 59-60). 
Zeker in het geval van Kuala Lumpur geven deze echter geen 
j u i s t beeld van de f e i t e l i j k e ontwikkeling in het aaneen
gesloten s t ede l i j ke gebied (tabel 3.11) 1 3 ) . 
Bovendien i s he t bevolkingskri terium a l leen n i e t geheel 
toereikend om een primaatstad-ontwikkeling te s igna le ren . 
Van belang z i jn onder meer ook de voorzieningen. Leinbach 
heeft aangetoond dat vanuit de gro tere maleisische steden een 
diffusieproces plaatsvond, waarbij voorzieningen zich 
verspreidden naar andere kernen. Desondanks ging Kuala Lumpur 
wat voorzieningenniveau betrof een steeds dominantere p o s i t i e 
innemen (1972, 1975). De k a r a k t e r i s t i e k van Kamal Salih dat 
er in West-Maleisië sprake i s van een ' city size system 
near rank-size with some structural distortion towards primacy', l i j k t 

dan ook j u i s t (1974: 14). 
De voorlopige gegevens van de l a a t s t e v o l k s t e l l i n g 1980 

bevatten geen informatie over de s t ede l i j ke bevolking in dat 
j aa r . Het i s echter aannemelijk dat er in de periode 1970-1980 
een versne l l ing i s opgetreden in de ruraal-urbane migra t i e . 
Belangrijke faktoren h i e r b i j z i jn de toename van de 
i ndus t r i ë l e werkgelegenheid en de New Economie Pol icy. Immers, 
sinds 1969 pousseert de overheid het tewerkstel len van de 
maleiers in de indus t r i e en in het overheidsapparaat . Dit 
houdt in dat de mogelijkheden voor de maleise bevolkingsgroep 
op de s t ede l i j ke arbeidsmarkt aanzienl i jk z i jn verruimd. Een 
ind ika t ie i s ook het t ekor t aan arbeiders in de agrar ische 

13) Pryor i s ook inconsequent wanneer h i j , om 'primacy' op h e t n iveau van 
de s t a t e n aan t e t o n e n , u i t g a a t van een andere i n d e x , n l . 

p l ,QQ (waarbij Pj de s t a d i s met h e t g r o o t s t e i n w o n e r t a l , 
P 1 P 2 P 3 P 4 2 de 0 P e^n n a g r o o t s t e e t c ) . Wanneer men deze 

index t o e p a s t op n a t i o n a a l n iveau en gebruik maakt 
van d e z e l f d e b e v o l k i n g s g e g e v e n s a l s d i e welke Pryor hanteerde voor 
de l o g - n o r m a a l - v e r d e l i n g , komt men t o t de k o n k l u s i e dat z i c h t u s s e n 
1957 (0 ,61) en 1971 (0 ,62) geen w i j z i g i n g h e e f t voorgedaan. 
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sektor, dat in de afgelopen jaren in enkele staten en bij de 

regionale projekten is gesignaleerd (New Straits Times 

15-11-1980). Geschat wordt dat nu 35% van de bevolking zich 

in steden bevindt. De gemiddelde jaarlijkse groei van de 

urbane bevolking zou dan in de periode 1970-1980 6,5% 

bedragen, ruim boven de gemiddelde bevolkingsgroei van 
14) 

2,6% '. Van belang is ook het feit dat de dominante positie 

van Kuala Lumpur zich heeft versterkt. De bevolking van deze 

konurbatie wordt geschat op 1,2 miljoen (Asiaweek 3-10-1980), 

d.i. ongeveer 30% van de stedelijke bevolking, en de 

verwachtingen zijn dat in 1990 dit aantal 2 miljoen zal 

bedragen (Aiken en Leigh 1975). Dit is vooral een gevolg van 

de toename en de koncentratie van de overheidsdiensten en de 

partikuliere investeringen in de industrie. Van de 4200 

projekten die de Malaysian Industrial Development Authority 

(M.I.D.Α.) in de periode 1971-1980 goedkeurde waren ongeveer 

1400 bestemd voor de Klang-Vallei (Fourth Malaysia Plan 

1981-1985: 113). 

Uit de voorlopige gegevens van de v o l k s t e l l i n g 1980 i s 

n i e t het bevolkingsaantal van de steden bekend, maar wel van 

de d i s t r i k t e n waarin zich de t i e n g roots te steden (van 1970) 

bevinden. Het b l i j k t dat de bevolking van deze d i s t r i k t e n in 

de periode 1970-1980 in het algemeen s n e l l e r in aanta l toenam 

dan de bevolking in geheel West-Maleisië. De gemiddelde 

j a a r l i j k s e bevolkingstoename bedroeg voor het gehele 

schiere i land 2,6%; De percentages in de ' s t e d e l i j k e d i s t r i k t e n ' 

lagen aanzienl i jk hoger. In de d i s t r i k t e n Kuala Trengganu, 

Johore Bahru, Seremban en Kuantan, waar de gelijknamige steden 

l iggen, bedroegen de percentages voor 1970-1980 bijvoorbeeld 

respek t ieve l i jk 3,9; 5,4; 6 ,5; en 8 , 1 . Dit w i j s t op een 

voor tze t t ing van de tendens u i t 1957-1970, toen de 

gelijknamige steden eveneens t o t de s n e l s t groeiende behoorden 

( tabel 3.11). Alleen in de d i s t r i k t e n Kinta (waar Ipoh l i g t ) , 

14) Asiaweek 3-10-1980. De in he t a r t i k e l vermelde gegevens z i jn 
afkomstig van een seminar over 'Dilemma of development/rural-urban 
m i g r a t i o n ' . Ik heb de oorspronkel i jke papers van d i t seminar n i e t 
kunnen achterha len . 
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Timur Laut (Penang) en Malacca Central (Malacca) lagen de 

percentages op of onder het landelijk niveau. Deze steden 

behoorden ook in de periode 1957-1970 tot de minst in bevol

king groeiende kernen. Dit maakt het zeer waarschijnlijk 

dat in de postkoloniale periode een, weliswaar niet spektaku-

laire maar wel duidelijke, verschuiving is opgetreden in 

stedelijke zwaartepunten. Traditioneel belangrijke steden, 

zoals Ipoh en Malacca, die hun groei met name te danken heb

ben aan de koloniale ekonomie, nemen nu in gewicht af. 

Andere steden, met een sterker aandeel van de maleise bevol

king, zijn aan het opkomen. Naast het geleidelijke koncentra-

tieproces in de Klang Vallei kan men dit als het meest opval

lende kenmerk beschouwen van het verstedelijkingsproces in 

West-Maleisië. 

In hoofdstuk 2 is de regionale ongelijkheid in West-Maleisië 

geanalyseerd aan de hand van de tegenstelling tussen de 

staten aan de westkust, waar de koloniale ekonomie stevig 

gegrondvest was, en de staten aan de oostkust en Perlis/Kedah 

waar deze veel minder was doorgedrongen. Bovendien waren dit 

de staten met een overwegend maleise bevolking. 

In hoeverre heeft deze situatie zich gewijzigd? 

In tabel 3.12 staan de gegevens vermeld met betrekking tot de 

verdeling van het Bruto Binnenlands Produkt per staat in 1971 

en 1980 . Wat wij bij de spreiding van de bevolking en 

het urbanisatieproces zagen, blijkt ook te gelden voor de 

regionale tegenstellingen in welvaart: er doen zich 

veranderingen voor maar minder spektakulair dan men bij een 

snelle ekonomische groei,zoals die in West-Maleisië het geval 

is, zou verwachten. Een van de redenen is dat het gemiddelde 

inkomen per hoofd van de bevolking in iedere staat is 

toegenomen. Vanzelfsprekend is deze toename niet voor iedere 

staat gelijk, maar van echt stagnerende regio's kan men niet 

15) Zo vindt men bij Lim Kok Cheong (1978), het Third Malaysia Plan en 
het Fourth Malaysia Plan telkens andere cijfers met betrekking tot 
het Bruto Binnenlands Produkt per staat in 1970/1971. De bron is 
overigens dezelfde ni. de Economie Planning Unit. 
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spreken. Zelfs in de armste staat Kelantan vond een toename 

van het gemiddelde inkomen plaats. 

De tegenstelling tussen enerzijds Kedah, Perlis, de oostkust-

staten en anderzijds de staten aan de westkust blijkt te zijn 

gehandhaafd. In de eerstgenoemde staten bevindt zich ongeveer 

30% van de bevolking, maar hun aandeel in het Bruto Binnen

lands Produkt bedraagt nog geen 20%. Bovendien bedraagt het 

percentage huishoudens dat in deze staten onder de armoede-

grans leeft, met uitzondering van Pahang, meer dan vijftig 

(in Kedah en Perlis zelfs ruim 54). 

Tabel 3.12 De regionale inkomensverschillen per staat in 

West-Maleisië, 1971 en 1980 (x) 

aandeel 
totale 
bevol
king 

1980 

aandeel Bruto Regionaal gan. 
in Bruto Produkt per groei 
Binnenlands capita per 
Produkt (M$/jaar) capita 

B.R.P. 
1980 1971 1980 1971 1972-1980 

% h u i s 
houdens 

onder de 
armoede
grens 
(1976) 

Selangor en 
federaal gebied 
Penang 
Negri Sembilan 
Johore 
Perak 
Pahang 
Malacca 
Trengganu 
Kedah/Perlis 
Kelantan 

West-Maleisië 

21,6 
8,2 
5,1 
14,3 
15,8 
6,9 
4,1 
4,9 
11,2 
7,9 

100,-

34,1 
7,6 
5,2 
13,2 
17,2 
5,8 
3,3 
2,4 
7,4 
3,7 

100,-

36,3 
10,2 
4,9 
13,1 
13,3 
5,4 
3,2 
3,4 
6,5 
3,5 

100,-

2, 

1 

.153 

.035 

.445 

.084 

.167 

.170 
877 
615 
728 
564 

.173 

3. 
2. 

1 

.176 

.357 

.817 

.726 

.583 

.486 

.469 

.316 

.101 
842 

.836 

4,4 
9,6 
5,3 
5,3 
3,5 
2,7 
5,9 
8,8 
4,7 
4,6 

5,1 

15,7 
29,5 
26,7 
27,3 
38,7 
32,0 
29,1 
51,4 
54,2 
59,2 

35,1 

(x) Bruto Binnenlands Produkt: konstante prijzen 1970 
Bronnen; Department of S t a t i s t i c s en Fou r th Malaysia Plan 

1981-1985, p . 44 en 102. 

De gegevens u i t de t a b e l l e n 3.11 en 3.12 b i eden g e r a n g s c h i k t 

naar de d r i e onde r sche iden groepen s t a t e n , h e t volgende b e e l d : 

aandeel in bevolking aandeel in B.B.P. 

Selangor / federaa l gebied 
en Penang 

Perak, Negri Sembilan, 
Malacca en Johore 

Kedah/Perl is en Kelantan, 
Trengganu en Pahang 

West-Maleisië 

1970 

27 

43 

30 

: 

1980 

30 

39 

31 

West-Maleisië 

1970 

42 

39 

19 

: 

1980 

46 

35 

19 
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Terwijl Selangor/Federaal Gebied en Penang een groter aandeel 

in het B.B.P. verwierven, nam dit van de overige staten aan 

de westkust af. 

In het grove beeld van de tegenstelling oost-west treedt 

ook een nuancering op als de inkomens per distrikt in kaart 

worden gebracht (figuur 3.3). Opvallend zijn dan enige arme 

distrikten aan de westkust (in Perak en Johore). De meest 

welvarende distrikten zijn die waar zich de grotere steden 

bevinden (meer dan 100.000 inwoners in 1970) en het distrikt 

Kuantan aan de oostkust. 

De gegevens voor 1980 zijn niet gepubliceerd. Het lijkt 

echter aannemelijk dat de recente aardoliewinning aan de kust 

van Trengganu, die de oorzaak is van de hoge gemiddelde 

jaarlijkse toename van het B.R.P. in deze staat, voor een 

tweede enclave in het 'arme oosten' heeft gezorgd namelijk 

Kuala Trengganu. 

De regionale plannen en de bestaande regionale ongelijkheid 

tussen de staten hebben in West-Maleisië reeds in een vroeg 

stadium geleid tot diskussies over een te voeren regionaal 

ontwikkelingsbeleid. Abu Hassan (1972) betrok naast de 

regionale kolonisatieprojekten ook de struktuurplannen van 

de staten Trengganu en Penang en het regionale plan voor de 

Klang Vallei in zijn beschouwing. Zijn kritiek is dat in de 

plannen wordt verondersteld dat voldoende kapitaal en 

arbeidskracht aanwezig zijn om de plannen uit te voeren. 

Pogingen tot geografische specialisatie ontbreken en de 

gevolgen ten aanzien van regionale ongelijkheid in West-

Maleisië worden niet overwogen. 

Een grote moeilijkheid bij de uitvoering van de plannen 

is inderdaad het feit dat zij met elkaar kunnen konflikteren. 

Dit komt omdat er een beroep wordt gedaan op dezelfde 

beperkte middelen van de federale overheid. Ook lopen de 

tijdsdimensie van de plannen en de gebruikte methoden uiteen. 

Daar staat tegenover dat de federale overheid niet beschikt 

over kriteria aan de hand waarvan men de plannen kan 
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Bron Kamal Salih en Lo 1975 

Figuur 3.3 Het gemiddeld inkomen per hoofd van de distriksbevolking 
in West-Maleisië, 1970. 
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evalueren. Om deze redenen is aangedrongen op een koördinerend 

regionaal ontwikkelingsbeleid (Higgins 1973, Kamal Salih en 

Lo 1975). Dit beleid zou onderdeel moeten zijn van het natio

nale ontwikkelingsbeleid en als doel hebben de regionale ver

schillen in welvaart te bestrijden. 

Een en ander heeft weer geleid tot de vraag wat de 

meest geschikte planningsregio's voor West-Maleisië zijn en 

wat het wenselijke urbane systeem is. Wenselijk moet men dan 

interpreteren in de zin van de betekenis van een hiërarchisch 

netwerk van steden voor ekonomische ontwikkeling en regionale 

gelijkheid. Uit de diverse artikelen die over deze problema

tiek zijn verschenen (Osborn 1974, Pryor 1973, Hamzah Sendut 

1975, Kamal Salih 1974) blijkt vooral de invloed van ideeën 

zoals Friedmann die heeft uiteengezet in zijn boek over het 

regionale ontwikkelingsbeleid in Venezuela (1966) . Steden 

worden dus gezien als polen van modernisering en groeicentra 

voor achtergebleven regio's. Op de Economie Planning Unit van 

het Prime Ministers Department, waar men een regionaal beleid 

voor Maleisië tracht uiteen te zetten, werkte men in de begin

jaren zeventig aan , , 7. ^,.·.,._,,.,,.. „ ^ 
... an urban policy of limited but important 

scope in which cities are treated as working machines for the modernisation 
of attitudes and lifestyles and thus for the generation of income for 

ry ne (osborn 1974: 363). Uit kringen buiten de overheid 

vernam men dezelfde geluiden. Zo stelde Kamal Salih dat een 

'trickling down' proces het best gerealiseerd kan worden als 

West-Maleisië in 1995 twee steden telt met tussen de 250.000 

en 1 miljoen inwoners, 7 steden met ongeveer 250.000 inwoners 

en 7 andere steden met een bevolking van ongeveer 30.000 

(1974). Volgt men deze diskussies dan lijkt het wel alsof men 

het gehele proces van ontwikkeling door middel van een steden-

systeem gerealiseerd wil zien. 

Van een kader voor een regionaal ontwikkelingsbeleid 

is op officieel niveau voor het eerst sprake in de Mid-Term 

Review of the Second Malaysia Plan 1971-1975. De bestrijding 

van de regionale ongelijkheid wordt daar gezien in het licht 

van de Nieuwe Ekonomische Politiek en dient ertoe om de 
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ongelijkheid tussen de verschillende etnische groepen op te 

heffen. Er wordt daarom gesteld dat , 
'In so far as these 

inequalities coïncide with the higher proportion of Malays and other 
indigenous people in these poorer States, the reduction of regional 
disparities will be an important means to bring about overall racial 

(p. 17). Maar omdat de N.E.P. de r ada le problematiek 

alleen oplosbaar acht bij een verdere ekonomische groei, mag 

het regionale beleid hiermee niet konflikteren: , . 
'The aim of 

regional development is to reduce the marked economic disparities which 
currently exist between States. However, the underlying objective is the 
development of the totality of the nation's resources wherever they may 
exist so that they contribute to the optimum implementation of the New 
Economic Policy' .„ . . -— „ . „ -, w η . _ . 1 0 . 

(Mid-Term Review Second Malaysia Plan: 18). 

Daarom behoeft het geen verwondering te wekken dat de 

middelen die in het kader van het regionaal beleid genoemd 

worden, nauwelijks een breuk betekenen met wat er aan 

ekonomische ontwikkeling reeds plaatsvond. Het Third Malaysia 

Plan 1976-1980 noemt als de vijf belangrijkste middelen 

(p. 209-212): 

- Kolonisatieprojekten, met name in Pahang (ongeveer 37% van 

al het land dat in de periode 1971-1990 tot ontwikkeling 

zal worden gebracht ligt in deze staat), Johore (18%) en 

Trengganu (14%) . 

- Irrigatiewerken en andere verbeteringen in 'oude landbouw

gebieden' . Met name Kelantan en het arme distrikt Muar 

(Johore) worden vermeld. 

- Expansie van de bosbouw en de ontwikkeling van de hout

verwerkende industrie in de oostelijke staten en in Perak. 

- Het in produktie brengen van off-shore olie- en gas

voorraden in Pahang en Trengganu. 

- Spreiding van de industrie. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het bij het 

regionale beleid in feite slechts gaat om koördinatie van de 

ekonomische ontwikkeling. Ook zonder een dergelijk beleid 

zouden kolonisatieprojekten, de ontwikkeling van de bosbouw 

en het in produktie brengen van olie en gas voor het grootste 

deel in het oosten van het schiereiland plaatsvinden. Daar 

zijn immers de bossen, het land, de aardolie en het gas 
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aanwezig. 
Een bijzonder belangri jke ro l wordt b i j de regionale 

ontwikkeling toegekend aan de i ndus t r i e waarvan wordt 
opgemerkt dat deze sektor , . , , . , , „ _ 

r ' . . . . will provide large scope for 
redistributing economic activity away from the established manufacturing 
regions, especially in the Klang Vallei towards the less developed 
States ' 

(211). Dit is een onderdeel van het regionale beleid 

waarvoor wel een ombuiging van een reeds bestaande situatie 

is vereist. In de industrie is namelijk sprake van een 

sterke ruimtelijke arbeidsverdeling, omdat ondernemers er de 

voorkeur aan geven om bedrijven in de grotere steden aan de 

westkust te vestigen. De bijdrage van de industrie aan het 

Bruto Regionaal Produkt bedroeg in 1980 in Selangor en Penang 

ruim 30%, terwijl die in Kelantan, Trengganu en Kedah/Perlis 

varieerde van 5 tot 7%. Al eerder is vermeld dat van de 

3800 bedrijven die de M.I.D.A. in de periode 1971-1980 voor 

West-Maleisië goedkeurde, er ongeveer 1400 bestemd waren voor 

de Klang Vallei. Slechts 290 waren bestemd voor de staten aan 

de oostkust en 210 voor Kedah/Perlis, cijfers die ruim liggen 

onder de aantallen voor Penang (560) , Johore (6 30) en de 

overige drie staten aan de westkust (710) (Fourth Malayasia 

Plan: 1981-1985, 101 en 113. 

In het Third Malayasia Plan is men nog vrij 

optimistisch over de mogelijkheid om de regionale ongelijkheid 

te bestrijden. Zo worden voor de periode 1975-1990 jaarlijkse 

groeicijfers van het Bruto Binnenlands Produkt per capita 

genoemd van 6,6% voor Kedah/Perlis, 7,5% voor Pahang, 

8% voor Kelantan en 8,9% voor Trengganu (ruim boven het 

maleisische gemiddelde van 5,4%). De cijfers voor 1972-1980 

tonen aan dat voor deze periode de hoogste groeicijfers - met 

uitzondering van dat voor Trengganu - niet werden gerealiseerd 

(tabel 3.12). In het Fourth Malaysia Plan 1981-1982 worden ze 

ook niet meer genoemd. Dat het regionale beleid gefaald heeft 

in het streven om grotere regionale gelijkheid tot stand te 

brengen, ligt voor een aanzienlijk deel aan het feit dat dit 

beleid ondergeschikt is aan de doelstelling van nationale 

economische groei. Voor deze nationale groei zijn buitenlandse 
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investeringen in de industrie van essentieel belang. Een 

krachtig beleid om industriële ontwikkeling in staten zoals 

Penang en Selangor te beperken en industrie te 

decentraliseren, bergt echter het risico in zich dat 

buitenlandse investeerders worden afgeschrikt. Het gevolg is 

dat het industralisatieproces vooral plaatsvindt in enkele 

staten en nauwelijks in de staten aan de oostkust en 

Kedah/Perlis. Zolang deze situatie gehandhaafd blijft zal 

het moeilijk zijn om bestaande regionale ongelijkheid op te 

heffen. 

3.5 Konklusies 

Maleisië is met een B.N.P. per hoofd van de bevolking van 

US$ 1700,-een van de rijkere perifere landen. De gemiddelde 

ekonomische groei bedroeg de afgelopen decennia ongeveer 7% 

per jaar. Deze groei kwam tot stand door relatief hoge 

prijzen op de wereldmarkt voor de traditionele produkten tin 

en rubber, door de export van nieuwe grondstoffen zoals 

palmolie,en door exportgerichte industrie. De buitenlandse 

investeringen vinden vooral in deze laatste sektor plaats, 

terwijl in de agrarische exportsektor en de mijnbouw vooral 

de staat aktief is. 

De participatie van de staat in het produktieproces 

werd vooral belangrijk na de afkondiging van de Nieuwe 

Ekonomische Politiek (1969), waarbij gestreefd wordt naar een 

grotere deelname van de maleise bevolking in eigendom en 

beheer van handel en industrie (voor 30% in 1990). Door het 

gebrek aan voldoende kapitaal onder de maleise bevolkings

groep nemen voorlopig diverse staatsinstellingen de plaats 

van partikulieren in. Om voor dit beleid, dat als doel heeft 

een klasse van maleise kapitalisten in het leven te roepen, 

voldoende steun te verkrijgen werpt de heersende U.M.N.O.-

partij en daarmee de staat, zich op als beschermer van alle 

maleise belangen en speelt zij ook bij de produktieverhoging 



107 

in de landbouw een belangrijke rol. Hierin passen de 

regionale kolonisatieprojekten die vrijwel geheel op de 

wereldmarkt zijn gericht. 

Aangezien de projekten vooral in de staten aan de oost

kust worden uitgevoerd, die voorheen buiten de koloniale 

ekonomie stonden, betekenen zij een doorbreking van de tradi

tionele ruimtelijke arbeidsverdeling in de landbouw. 

De regionale ongelijkheid is hiermee echter nog geenszins 

effektief bestreden. De staten aan de oostkust en in het 

noordwesten zijn nog steeds de armere staten van West-

Maleisië (Wel kan men konstateren dat de grotere koncentratie 

van de welvaart in Penang en Selangor, waarvan het aandeel in 

Bruto Binnenlands Produkt van West-Maleisië in 1980 ruim 45% 

bedroeg, niet heeft geleid tot een achteruitgang van het aan

deel van de armere staten, maar van de overige delen aan de 

westkust). In belangrijke mate komt dit omdat men er tot nu 

toe niet in is geslaagd om de industriële ontwikkeling meer 

gelijkmatig over het land te verdelen. Het gevolg is dat in 

West-Maleisië een ruimtelijke arbeidsverdeling wordt gehand

haafd die de traditionele regionale ongelijkheid tussen de 

oostkust en westkust bestendigt. 
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Hoofdstuk 4 

HET INDUSTRIALISATIEPROCES EN DE 

RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE INDUSTRIE 

Maleisië kan beschouwd worden als een van de nieuwe industrie

landen in de derde wereld. Met name in het afgelopen decennium 

neun de industriële produktie, die in West-Maleisië is 

gekoncentreerd, aanzienlijk toe. In de periode 1971-1980 

bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei 12,5% waardoor het 

aandeel in het Bruto Binnenlands Produkt toenam tot ruim 20%. 

In dit hoofdstuk worden het industnalisatieproces en 

de ruimtelijke spreiding van de industrie sinds de 

onafhankelijkheid beschreven. De overgang van een op import

substitutie gebaseerde industrialisatie naar een beleid dat 

zich richt op de export van Industrieprodukten, is het 

onderwerp van paragraaf 4.1. Exportgerichte industrialisatie 

kan op twee manieren plaatsvinden. Op de eerste plaats door 

exportvalorisatie, hetgeen inhoudt dat de voor de uitvoer 

bestemde grondstoffen voorbewerkt worden om hun gewicht of 

volume te beperken dan wel hun houdbaarheid te vergroten 

(Verkoren 1980) . Dit is in Maleisië vanouds het geval met 

rubber. Op de tweede plaats kan de industrialisatie arbeids

intensieve produktieprocessen betreffen ten behoeve van 

konsumptiegoederen die in de westerse landen worden afgezet, 

zoals kleding, speelgoed en elektronika. Dit laatste heeft 

tot gevolg dat een aantal ontwikkelingslanden met meer 

alleen in de wereldmarkt is geïntegreerd door de export 

van grondstoffen,maar ook door de uitvoer van deze 

industriële produkten. Vandaar dat gesproken wordt van een 

nieuwe internationale arbeidsverdeling. Deze wordt meer in 

het algemeen in paragraaf 4.2 behandeld, waarna zij in 

paragraaf 4.3 met betrekking tot West-Maleisië aan de orde 

komt. In het bijzonder valt hierbij de aandacht op de rol 
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van de maleisische staat. Deze komt ook weer ter sprake 

wanneer in de laatste paragraaf de ruimtelijke spreiding van 

de industrie wordt behandeld. 

4.1. Van importsubstitutie naar produktie voor de export 

Aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Maleisië 

adviseerde de Wereldbank dat er een beleid moest worden 

gevoerd om een gunstig investeringsklimaat voor de industrie 

te kreëren (I.B.R.D. 1955: 417-438). De industrie nam toen 

nog een bescheiden plaats in de nationale ekonomie in. Sinds 

de Tweede Wereldoorlog was het aantal arbeidsplaatsen 

nauwelijks toegenomen. In 1957 waren slechts 135.000 personen, 

6,4% van de beroepsbevolking, werkzaam in de industrie. De 

meest voorkomende produktie-eenheid was het kleine chinese 

bedrijf waar men werkte met deeltijdarbeiders en buiten 

loondienst staande familieleden. Slechts 13% van de bedrijven 

telde meer dan 20 werknemers. Wel had zich in de periode 

1947-1957 al een zekere verandering in de struktuur van de 

industrie voltrokken, waarbij het ambacht aan belang had 

ingeboet. De achteruitgang in de verwerking van traditionele 

landbouwmaterialen, zoals rottan, had als gevolg dat de werk

gelegenheid in de desbetreffende bedrijven in deze tien jaar 

van 21.000 naar 9.000 terugliep. De primaire verwerking van 

Produkten uit de exportsektor (tin, rubber en hout) zorgde 

in 1957 voor een groot deel van de werkgelegenheid. 

Daarnaast produceerde men eenvoudige konsumptie-artikelen 

(zoals voedingsmiddelen, schoeisel en kleding) en waren er 

talrijke reparatiebedrijfjes (de bedrijfskiasse 'engineering 

machinery') (Wheelwright 1963: 210-215). 

Volgens de Wereldbank zou de overheid stimulerend 

kunnen werken door de kredietmogelijkheden te verruimen en 

de fysieke infrastruktuur te verbeteren (met name door de 

aanleg van industrieterreinen). De bank was tegen tariefmuren, 

die konden leiden tot hogere kosten voor levensonderhoud, en 

tegen stimuleringsmaatregelen, die nieuwe bedrijven zouden 
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bevoordelen. Uiteindelijk koos de maleisische overheid voor 

een minder liberaal beleid waarin projektionisme weliswaar 

achterwege bleef, maar men zowel kredieten als belasting

faciliteiten verschafte. Onder de Pioneer Industries Ordinance 

van 1958 konden bedrijven, afhankelijk van de waarde van hun 

investeringen, 2 tot 5 jaar belastingvrijdom krijgen . Pas 

na 1965 werden ook protektionistische maatregelen genomen, 

maar deze bleven in vergelijking met andere ontwikkelings

landen zwak (Lim 1973) . Het proces van importsubstitutie, dat 

in de jaren zestig op gang kwam, speelde zich dus grotendeels 

niet achter tariefmuren af (Wheelwright 1963) . 

De industriële ontwikkeling was in termen van produktie-

toename alleszins bevredigend. In de periode 1960-1970 

bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei ongeveer 10% en het 

aandeel in het Bruto Binnenlands Produkt nam van 8,5% tot 

13% toe. Naar toegevoegde waarde en werkgelegenheid waren 

vooral de bedrijfskiassen 'off-estate processing' (rubber, 

kokosnoten, thee), voedingsmiddelen, houtverwerking, chemische 

industrie en fabrikage van steen, aardewerk, glas enz. 

belangrijk (Second Malaysia Plan 1971-1976: 148-149). 

Importsubstitutie vond over een breed front plaats, zowel wat 

betreft konsumptie-artikelen (voedingsmiddelen, tabakswaren, 

dranken, textiel) als intermediaire goederen (houtprodukten, 

metalen, bouwmaterialen, Chemikalien). 

West-Maleisië werd voor deze produkten in aanzienlijke mate 

zelfvoorzienend. Als gevolg van deze ontwikkeling was er een 

opmerkelijke relatieve teruggang van de met de export ver

bonden eerste verwerking van rubber en tin (van cirka 70% 

van de industriële produktie in 1963 naar 35% in 1971) . 

Een belangrijke stimulans op de industriële ontwikkeling 

vormde overigens ook de toename van de binnenlandse vraag. 

Dit had te maken met de 'boom' in de exportsektor van de be

ginjaren zestig (Hoffmann en Tan 1980: 143-177). 

1) Deze ontheffing betreft de 40% Company Tax en 5% Development Tax 
over de bedrijfsinkomsten en, in daarvoor in aanmerking komende 
gevallen, de Excess Profit Tax van 5*. 
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Bij de Census of Manufacturing Industries 1968 bleek 

het overgrote deel van de bedrijven (85%) nog steeds klein 

tot zeer klein te zijn, maar in vergelijking met 1959 was 

hun aandeel in de produktie van 23 tot 15% en in de werk

gelegenheid van 35 tot 23% gedaald. Hoewel vrijwel alle 

bedrijven met een investering van tenminste M$ 100.000 voor 

de pionier-status in aanmerking kwamen, stonden slechts 

150 bedrijven, nog geen 2% van het totale aantal, als zodanig 

te boek. Hun bijdrage in werkgelegenheid, produktie en 

investeringen bedroeg echter resp. 18,32 en 52% (Hoffmann en 

Tan 1980: 37). Pionierbedrijven waren voor de maleisische 

ekonomie dus van groot belang. 

De pionierbedrijven waren met spaarzame uitzonderingen 

naamloze vennootschappen. Ook was in 1970 ongeveer 60% van het 

aandelenkapitaal in buitenlandse handen. Slechts in enkele 

bedrij fskiassen zoals in de houtverwerkende industrie, de 

schoennijverheid en de grafische industrie was het buiten

lands kapitaal niet overheersend. Hoffmann en Tan (1980: 

204-253) , die onderzoek hebben verricht naar de rol van het 

buitenlands kapitaal in 1968-1971, komen tot de konklusie 

dat dit voor 70% bijdroeg aan de groei van de industriële 

produktie en voor 25% aan de toename van de werkgelegenheid. 

Buitenlandse ondernemingen droegen door belastingafdrachten 

voor een aanzienlijk deel bij aan de staatsinkomsten. Zonder 

de belastingvrijdom van enige jaren, die de maatschappijen 

door de pionier-status verkregen, zouden deze echter veel 

hoger zijn geweest. Ook werden talrijke kleine binnenlandse 

ondernemingen weggekonkurreerd en was er sprake van een 

aanzienlijke kapitaalafvloeiing, die door Lim (1973: 265) 

wordt geschat op ongeveer M$ 350,- miljoen per jaar. Als 

gevolg van het kapitaalintensieve karakter van de 

investeringen was de toename van het aantal arbeidsplaatsen 

minder dan men had verwacht. In 1970 werkten naar schatting 

270.000 personen in de industrie, maar de meesten behoorden 

nog steeds tot de kategorieën van de deeltijdwerkers en de 

onbetaalde familie-arbeiders. 
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Samenvattend kan men stellen dat de maleisische 

industrie in de decade 1960-1970 een uitgesproken afhankelijk 

en struktureel heterogeen karakter had gekregen, met ener

zijds talloze kleine familiebedrijfjes en anderzijds grote, 

met behulp van buitenlands kapitaal opgezette bedrijven, 

waarin men op puur kapitalistische wijze produceerde. 

Evenals in het voorgaande decennium was er in de periode 

1970-1980 sprake van een aanzienlijke groei in de industriële 

produktie. Ook het aantal arbeidsplaatsen nam sterk toe. Deze 

toename bedroeg volgens het Fourth Malaysia Plan 416.000, 25% 

van de totale groei van de werkgelegenheid (p. 295) . Het 

karakter van het industrialisatieproces was echter veranderd. 

Het gebrek aan kapitaalgoederenindustrieën en het aksent op 

de vervaardiging van konsumptie-artikelen en intermediaire 

goederen bleven de industriële produktie typeren, maar nieuwe 

bedrijven produceerden niet zozeer voor de nationale als wel 

voor de buitenlandse markt. Er vond dus een verandering 

plaats van industriële groei door importsubstitutie naar 

groei door middel van export. Industriële produkten nemen nu 

al eenvijfde van de uitvoerwaarde voor hun rekening. 

Tabel 4.1 geeft aan om welke industrieprodukten het gaat. 

De investeringswaarde van de pionierbedrijven bedroeg 

in 1977 M$ 2,1 miljard (F.I.D.A. Annual Report 1977: 225). 

Ongeveer de helft van de investeringen was gekoncentreerd in 

vier bedrijfskiassen, namelijk voedingsmiddelen, houtverwerking, 

textiel en kleding en elektrische apparatuur. In deze bedrijfs-

klassen produceerde men vooral voor de export. 

Door de snelle opkomst van de palmolieproduktie, de produktie-

toename van de konservenindustrie en de groei in de houtver

werkende industrie onderging de exportvalorisatie een verbre

ding. Het was vooral maleisisch partikulier en staatskapitaal 

dat in deze industrieën werd geïnvesteerd. De waarde van de 

investeringen van pionierbedrijven in de houtverwerkende 

industrie bijvoorbeeld, bedroeg in 1977 M$ 200,- miljoen, 

waarvan bijn 70% maleisisch kapitaal was. 
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Tabel 4.1 De voornaamste industriële exportprodukten van 

West-Maleisië, 1970 en 1980 

Produkten waarde % van de totale 
(bedrijfskiasse of-groep) (x 1 miljoen M$) exportwaarde 

1970 1980 1970 1980 (x) 

voedingsmiddelen 
t e x t i e l , kleding en 

schoe ise l 
bosbouwprodukten 
rubberprodukten 
a a r d o l i e - en chemische 
Produkten 

e l e k t r i s c h e apparatuur 
( i n k l . e lekt ronika) 

machines en 
t ransportmiddelen 

sub to taa l 

t o t a a l export 
indust r ieprodukten 

B r o n : Economie R e p o r t 

112 

32 
90 
17 

196 

15 

70 

532 

615 

1 9 8 1 / 8 2 , 

461 

795 
443 

90 

330 

2.973 

316 

5.408 

6.169 

A p p e n d i x 

18 

5 
15 

3 

32 

2 

11 

86 

100,-

t a b e l 3 . 5 . 

7 ,5 

13 
7 
1,5 

5 ,5 

48 

5 

87,5 

100,-

Hoge groeicijfers werden ook gerealiseerd in de bedrijfs-

klassen textiel, kleding en elektrische apparatuur (onder de 

laatste valt de elektrotechnische industrie). In deze 

bedrijfsklassen hadden in 1977 de pionierbedrijven voor 620 

miljoen M$ geïnvesteerd. Het aandeel van het buitenlands 

kapitaal bedroeg er ongeveer 60%. Het ging hierbij meestal 

om multinationale ondernemingen die de relatief arbeids

intensieve onderdelen van hun produktie naar Maleisië hadden 

verplaatst. 

4.2. De nieuwe internationale arbeidsverdeling 

De verplaatsing van arbeidsintensieve industrieën uit 

westerse landen naar ontwikkelingslanden is sinds 1970 een 

veelvoorkomend verschijnsel. Het zijn vaak rompprocessen die 

uit de industrielanden worden afgestoten, de eerste 

bewerkingen (waaronder research en ontwerp) en vaak ook de 
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e i n d p r o d u k t i e b l i j v e n waar ze waren . 

De t e c h n o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g h e e f t e r o . a . t oe g e l e i d d a t 

g e a u t o m a t i s e e r d e k a p i t a a l i n t e n s i e v e p r o d u k t i e gekombineerd 

kan worden met assemblagewerk d a t door ongeschoolde a r b e i d s 

k r a c h t kan worden v e r r i c h t . Ingewikkelde p rocessen z i j n 

v e r d e e l d i n een a a n t a l s t andaardbewerk ingen waarvoor geen 

t e c h n i s c h e s c h o l i n g van de a r b e i d e r s noodzake l i j k i s . D i t 

wordt i n een r a p p o r t aan de f i n a n c i ë l e kommissie van de 

s e n a a t i n de V.S. a l s v o l g t b e s c h r e v e n : „„ . , , , , , 
3 Wot a i J low wage 

countries are primitive in the sense that they are unable to absorb 
and profit from techniques and disciplines of modern production. 
Furthermore, modern technology in some industries is such that 
relatively unskilled labour can be combined with fairly sophisticated 
equipment. This contradicts the stereotyped notion for 'high technology' 
as a process in which highly skilled labour always must be available 
to operate advanced, complex kinds of capital eguipment. Usually t h i s 
i s so , but in some i n d u s t r i e s the s te reo type never has described 
reality. The possibilities for using unskilled labour abroad open up 
for some firms the opportunity to migrate to 'low wage' countries 
which have reached a level of development at which they are ready to 
accept them, without significant divergence from productivity experience 
in the United States". , ,. , , _,,j*_,r>->ir o,\ 

(geciteerd door Adam 1975: 91). 

Met name geldt dit voor ondernemingen in de elektronika. De 

produktie van televisietoestellen, videoapparaten, 

geavanceerde regelapparatuur e.d. gebeurt zowel kapitaal-

als arbeidsintensief. Het zijn de arbeidsintensieve 

produktieprocessen die worden overgeplaatst. 

De voornaamste reden voor deze verplaatsing is de 

lagere prijs van de arbeidskracht in perifere landen. In 

tegenstelling tot bedrijven die in de ontwikkelingslanden 

vooral een markt willen veroveren, blijft bij de nieuwe 

internationale arbeidsverdeling de oorspronkelijke markt 

gehandhaafd. De produktie vindt immers plaats voor 

konsumenten in de centrumlanden. 

De hierbij betrokken bedrijven leveren een breed skala 

aan produkten maar zijn vooral gekoncentreerd in de bedrij fs-

klassen schoennijverheid, textiel, konfektie en elektronika. 

Hun mobiliteit is groot. Zo vond in de vroege jaren zestig 

in de Verenigde Staten een trek plaats vanuit het noordoosten 

naar het zuiden en westen, waar aan negers en mexicanen 

lagere lonen konden worden betaald. Later volgde verplaatsing 
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over de grens naar Mexico en omstreeks 1970 ging het nog 

verder naar Brazilië, Zuid-Korea, Hongkong enz. Door 

onderlinge konkurrentie gedwongen trekken de bedrijven naar 

landen waar de produktiekosten zo laag mogelijk zijn. Dankzij 

de ontwikkeling van het transport- en kommunikatiewezen kun

nen multinationale ondernemingen nu tal van landen als poten

tiële produktieplaatsen beschouwen. Hun keuze valt voor 

arbeidsintensieve bedrijfsonderdelen op landen met aanzienlijk 

lagere lonen dan in de centrumlanden. Sekondaire voorwaarden 

zijn een geschikte infrastruktuur en een welwillende overheid. 

Zo worden voorgesneden stoffen naar Tunesië gevlogen, waar men 

er bijvoorbeeld overhemden van maakt die vervolgens terug 

worden getransporteerd naar de konsumentenmarkt in Europa. 

Of men fabriceert televisiebuizen in Singapore die in Texas 

in toestellen worden geplaatst 

In deze produktieprocessen worden vooral jonge vrouwen 

ingeschakeld. De reden is dat vrouwen geschikter worden 

geacht voor het geduld vereisende 'priegelwerk' dat de 

assemblage impliceert. Zeker even belangrijk is het feit dat 

vrouwen beschouwd worden als tijdelijke krachten op de 

arbeidsmarkt. Omdat het werk in de fabriek voor hen meestal 

het stadium ббг het eigen huishouden betekent, zijn vrouwen 

vaak niet geneigd om zich bij vakbonden aan te sluiten. 

Bovendien zijn zij gewoonlijk geen kostwinster voor een 

huisgezin en kan men hun dus minder betalen dan ongeschoolde 

mannen (Lim 1978). 

Al naar gelang het kenmerk waaraan men de meeste waarde 

hecht worden de bedoelde buitenlandse vestigingen aangeduid 

als 'fly by night' bedrijven, runaway-industrieën, 'female 

intensive assembly operations' of exportgerichte bedrijven. 

Hier zullen ze import-exportbedrijven genoemd worden. Omdat 

de kop- en staartprocessen gewoonlijk plaatsvinden binnen 

dezelfde multinationale ondernemingen die vestigingen in 

ontwikkelingslanden hebben, worden in die landen vrijwel alle 

benodigde materialen ingevoerd, terwijl hun produkten voor 

100% voor uitvoer zijn bestemd. 
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Vrijhandelszones zijn wel het meest uitgesproken 

voorbeeld van deze enclave-industrialisatie. Onder deze 

vrijhandelszones (Free Trade Zones of Export Processing 

Zones) worden speciale terreinen verstaan waarop bedrijven 

zijn vrijgesteld van belasting op importen en exporten. Soms 

zijn er ook bepaalde wetten of maatregelen, met name 

betreffende het vakbondswezen, niet geldig. 

De eerste vrijhandelszone kwam tot stand in Ierland; Shannon 

International Free Port dateert uit 1958. Het zou zeven 

jaar duren voordat in Taiwan de eerste aziatische vrij

handelszone geopend werd (Kaohsiung Export Processing Zone) . 

In 1966 waren in vier landen, namelijk Hongkong, Taiwan, 

Zuid-Korea en Mexico, vrijhandelszones in gebruik. Tien jaar 

later bevonden ze zich reeds in 25 landen en in minstens 11 

andere landen werd hun vorming voorbereid. Landen van uiteen

lopende grootte, ontwikkelingsniveau en kulturele achtergrond, 

zoals India, Sri Lanka, Bahrein, Senegal, Egypte, Columbia en 

China, wensen nu import-exportbedrijven aan te trekken. 

In 1975 waren op zijn minst 725.000 mensen in dit type 

bedrijven werkzaam. Ongeveer tweederde van dit aantal betrof 
2' arbeid(st)ers in vrijhandelszones (Fröbel c.s. 1977: 498-499) 

Totaalcijfers over de situatie van na 1975 zijn niet bekend, 

maar er bestaat weinig twijfel over dat er inmiddels 

aanzienlijk meer bedrijven zijn overgeplaatst. 

Een van de gevolgen van de nieuwe internationale arbeids

verdeling is de sterke toename van de industriële export 

uit de perifere landen. In 1969 bedroeg de totale waarde van 

deze export US $ 12,6 miljard, in 1979 al 88,8 miljard (U.N. 

Statistical Yearbook). Deze toename is echter ongelijk over de 

periferie verdeeld. De multinationale ondernemingen hebben 

hun voorkeuren. Als gevolg hiervan zijn geografische 

2) Omdat van diverse landen geen gegevens beschikbaar waren, betekenen 
deze cijfers waarschijnlijk een onderschatting van de feitelijke 
situatie. 
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zwaartepunten ontstaan. Hongkong, Taiwan en Zuid-Korea namen 

bijvoorbeeld in 1978 meer dan 40% van de export van industrie-

produkten uit de ontwikkelingslanden voor hun rekening. Van 

het voor 1975 genoemde aantal van 725.000 werknemers in 

import-exportbedrijven werkten er 400.000 in slechts vier 

landen, namelijk Zuid-Korea, Singapore, Puerto Rico en 

Mexico (tabel 1). In het bijzonder is de elektronika in 

aziatische landen gekoncentreerd; Zuid-Korea, Singapore en 

Maleisië geven hier de toon aan (In Hongkong en Taiwan is de 

textiel- en kledingindustrie van meer belang). 

T a b e l 4 . 2 

Land 

Zuid-Korea 
Singapore (1) 
Puerto Rico 
Mexico 
Taiwan (2) 
Hongkong 
Maleis ië (2) 
B r a z i l i ë (2) 
Ha ï t i 
Tunesië 

De 

i n 

t i e n l a n d e n me t 

i m p o r t  • en expo: 

a a n t a l werknaners 

112.200 
105.000 
96.700 
84.300 
62.100 
59.600 
40.500 
27.650 
25.000 
24.000 

(1975) 
(1974) 
(1975) 
(1974) 
(1975) 
(1975) 
(1975) 
(1973) 
(1973) 
(1974) 

h e t g r o o t s t e a a n t a l w e r k n e m e r s 

r t b e d r i j v e n , 1975 (x) 

BNP/capita (US do l l a r ) 

560 
2.450 
2.300 
1.050 

930 
1.760 

760 
1.030 

190 
730 

(x) Zowel op vrijhandelszones als daarbuiten, tenzij anders vermeld. 
(1) Schatting. 
(2) Alleen op vrijhandelszones. 

Bronnen; Fröbel, Heinrichs, Kreye (1977), p. 613 en 
World Bank Atlas 1977. 

Omdat vrijwel alle perifere landen over een overvloed aan 

goedkope arbeidskracht beschikken, treedt er tussen hen een 

verwoede konkurrentie op om aan de multinationale 

ondernemingen zoveel mogelijk faciliteiten te bieden. In het 

algemeen prefereren de ondernemingen echter de rijkere 

perifere landen (tabel 4.2), ook al kan het loonniveau er 

hoger liggen dan elders. Dat komt omdat in deze landen in 

het algemeen de dienstverlening en infrastruktuur van betere 

kwaliteit zijn dan in het gemiddelde ontwikkelingsland. 

Andere faktoren van belang zijn de geboden faciliteiten, 
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zoals gunstige regelingen met betrekking tot in- en uitvoer, 

ontheffing van inkomstenbelasting en vrije transfer van 

winsten. Ook de nabijheid van de markten speelt wel een rol. 

De tendens is dat in Latijns-Amerika de multinationals uit 

de Verenigde Staten overheersen. Daarentegen is japans 

kapitaal sterk vertegenwoordigd in Oost-Azië. Het politieke 

klimaat, in het bijzonder de stabiliteit van de regering en 

de disciplinering van de arbeid, is eveneens - en niet op de 

laatste plaats - van betekenis. De ondernemingen hechten veel 

waarde aan politieke stabiliteit en aan arbeidsrust. 

Diktatoriale regiems en politiestaten zijn daarom voor hen 

niet ongunstig. 

De industrialisatie in de periferie is begonnen in de 

vorm van importsubstitutie. Daarbij zijn loonsverhogingen 

mogelijk. Deze betekenen immers een grotere vraag naar 

konsumptiegoederen en leiden zo tot een vergroting van de 

markt, hetgeen voor bedrijven die het moeten hebben van de 

binnenlandse afzet gunstig is. Het aantrekken van import-

exportbedrijven impliceert echter een strikt beleid om de 

lonen laag te houden. Het gevolg is dat een ekonomische 

politiek die inspeelt op de nieuwe internationale arbeids

verdeling, onderdrukking van de oppositie en beteugeling van 

de vakbonden inhoudt. Zij versterkt met andere woorden het 

autoritaire politieke klimaat dat in veel landen van de 

periferie heerst, om zo bedrijven van een laag loonniveau te 

verzekeren 

In verschillende rapporten, zoals het 'Brandt-rapport' (1980) 

en in adviezen van de Wereldbank wordt gepleit voor een 

exportgerichte industrialisatie in ontwikkelingslanden (van 

Naerssen 1981: 11-14) . 

3) Zo leest men in een artikel dat een pleidooi bevat voor vrijhandels-' 
zones in India o.a. dat de volgende maatregelen voor hun goed 
funktioneren noodzakelijk zijn: kontrôle en verplichte melding van 
handelstransakties om smokkel te voorkomen, een paspoortensysteem om 
de migratie van platteland naar stad te reguleren en een sterke 
politiemacht om orde en rust te handhaven (Meier 1971). 
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De voorstanders voeren als argumenten aan dat import

exportbedrijven werkgelegenheid scheppen, technologie 

overdragen en zorgen voor buitenlandse valuta. Tevens zouden 

zij bijdragen tot diversifikatie van de export en tot verdere 

ontwikkeling van de industrie. Wanneer eenmaal met deze vorm 

van industrialisatie is begonnen kunnen in de staalproduktie 

en de scheepsbouw vorderingen worden gemaakt, zoals in 

Zuid-Korea en Taiwan, of hoog-technologische industrie worden 

aangetrokken, zoals in Singapore. 

Kritici zoals Fröbel c.s. (1977) wijzen echter op de 

volgende punten. De direkte werkgelegenheid betreft voor onge

veer 80% jonge en ongehuwde vrouwen, een groep die voorheen 

niet bij fabrieksarbeid was betrokken. De bestaande werkloos

heid onder de mannelijke beroepsbevolking wordt er nauwelijks 

door opgelost. Ook vindt er een migratie plaats naar de 

gebieden waar de Free Trade Zones liggen, wat er toe kan 

leiden dat de werkloosheid op de lokatieplaatsen van de 

nieuwe industrieën niet afneemt. Verder is de werkgelegenheid 

niet stabiel en zijn de multiplier-effekten gering; omdat de 

meeste goederen van en naar de centrumlanden komen en gaan, 

ontstaan er vanuit de vrijhandelszones geen impulsen om 

bijvoorbeeld toeleveringsbedrijven op te zetten. 

De overdracht van de technologie is voorts beperkt omdat 

slechts op bescheiden schaal gebruik wordt gemaakt van 

technisch geschoold personeel dat in de bedrijven ervaring 

kan opdoen of er wordt opgeleid. Bovendien doen de werknemers 

slechts in een deel van de produktielijn ervaring en kennis 

op. Van belangrijke aspekten van de koncernvoering, zoals 

marketing, research en produktenontwikkeling, blijft kennis

overdracht achterwege. 

Tenslotte wordt het argument van de buitenlandse valuta, zoals 

vaker wanneer het gaat om aantrekken van buitenlands 

kapitaal, eveneens overschat. Er is in het produktieproces 

immers nauwelijks sprake van het gebruik van lokale 

materialen. Wel worden er lonen uitbetaald en zijn er 

uitgaven vanwege het gebruik van lokale diensten, gebouwen en 

infrastruktuur (water, elektriciteit e.d.). Daar staat dan 
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weer tegenover dat de overheid deze buitenlandse valuta 

nodig heeft om de infrastruktuur te scheppen. De konklusie 

van Fröbel c.s. luidt: ,_ . „ ,._. m .. . 
'Den Devisenemahmen fur Lohne, Tarife und 

Rohmaterialien stehen jedoch Devisenausgaben im Zusammenhang mit dem 
Aufbau und Betrieb von freien Produktionszonen gegenüber. Per saldo sind 
an Stelle von positiven häufig negative Zahlungsbilanzeffekte zu 
verzeichnen' {1971. 553^ probiemen met de betalingsbalans 

ontstaan echter vooral omdat de winsten ongehinderd kunnen 

afvloeien. Daarom is het mogelijk dat een positief saldo op 

de handelsbalans van de vrijhandelszones en andere import

exportbedrijven gepaard kan gaan met een negatieve betalings

balans (563-566). 

Een bezwaar dat men tegen Fröbel kan hebben is dat de 

argumentatie - hoewel systematisch - nogal globaal is. Als 

voorbeelden gegeven worden blijkt niet in hoeverre deze 

representatief zijn. Hun berekening dat de inkomsten in 

buitenlandse valuta de kosten voor geïmporteerde materialen 

ten behoeve van de voor de industrieterreinen aan te leggen 

infrastruktuur nauwelijks dekken, wordt bijvoorbeeld tegen

gesproken door een onderzoek in Taiwan. Hier overtroffen na 

enige jaren de inkomsten in buitenlandse valuta de overheids

uitgaven ten aanzien van de drie vrijhandelszones aanzienlijk 

(Vittal 1977: 81-86). 

In een case-study over Tunesië van het onderzoeksprojekt 

Industriële Herstrukturering en Internationale Arbeidsdeling 

van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (1978) 

wordt de problematiek nauwgezetter en in sommige opzichten 

minder spekulatief door de onderzoekers behandeld. Tunesië 

is in zoverre een specifiek geval omdat het hier alleen gaat 

om europese bedrijven in de textiel- en kledingindustrie. 

Uit de doorwerking van de bestedingsimpulsen leiden de 

onderzoekers de door de import-exportbedrijven geïnduceerde 

indirekte werkgelegenheid af. ledere twee direkte arbeids

plaatsen in de exportsektor leverde Tunesië één extra 

indirekte arbeidsplaats op. Deze kan overigens nauwelijks 

het gevolg zijn van toeleveringen die het direkte produktie-

proces betreffen, omdat die veelal ontbreken. Het betreft 
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dus diensten waarvan in Tunesië de multiplier-effecten 

kennelijk niet gering zijn. Wel wijzen de onderzoekers erop 

dat vrijwel alle bedrijven in de kuststrook zijn gevestigd 

en de werkgelegenheid weinig voordeel oplevert aan de 

bevolking van het arme achterland. Verder konstateren zij 

dat de arbeidsters vooral uit de hogere sociale lagen van de 

bevolking afkomstig zijn. 

Wat betreft de overdracht van de technologie komen ook 

zij tot de konklusie dat deze beperkt is. De argumenten zijn 

dezelfde als Fröbel c.s. namelijk dat het technisch en 

leidinggevend personeel geen toegang heeft tot de werkelijke 

organisatie van het bedrijf. Voor het overgrote deel van de 

ongeschoolde arbeid geldt voorts dat het werk in een import

exportbedrijf een eenmalige zaak is die geen vervolg krijgt. 

Aangaande de bestedingen wijzen zij behalve op de lonen, 

de aankoop van inputs en de bouw van de fabrieken, ook 

op de overheidsinkomsten (inklusief de sociale verzekerings

fondsen) . Deze vormen ongeveer 20% van de bestedingen, wat 

inhoudt dat zij qua omvang de tweede uitgavenpost vormen na 

de lonen die cirka 40% van de bestedingen uitmaken. Toch 

trekken ook deze onderzoekers - in alle voorzichtigheid - de 

konklusie dat, , _. .., . t .. , . ... 
.... de financiële ruimte .... binnen net overheids

budget om dankzij de inkomsten uit de exportsector uitgaven te doen die 
los staan van de exportsektor nauwelijks is toegenomen' ,_ „ „ 1070. cc.} 

In het I.V.O.-rapport maakt men zich overigens niet druk 

over de kwestie of de effekten nu groot of klein zijn te 

noemen (In Tunesië overtreft de gekreëerde werkgelegenheid 

de planverwachtingen aanzienlijk, de verwachte diversifikatie 

van de export is daarentegen tegengevallen). Belangrijker is 

volgens de onderzoekers dat dit type industrialisatie een 

struktureel afhankelijke blijkt te zijn. En wel om de 

volgende redenen: 

- de afzetmarkten liggen in het buitenland en zijn meestal 

vrijwel alleen toegankelijk via multinationale ondernemingen, 

- de hoogte van de investeringen en de aard van de produktie 

in het gastland worden bepaald door het hoofdkwartier van de 

ondernemingen elders. 
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Dit lijkt me inderdaad essentieel. Exportgerichte 

industrialisatie geeft in een ontwikkelingsland soortgelijke 

problemen als exportlandbouw. De afhankelijkheid blijkt in 

dit geval vooral uit het feit dat voortdurend de mogelijkheid 

bestaat dat bedrijven worden gesloten of naar andere landen 

overgeplaatst, hetzij vanwege de recessies op de wereldmarkt, 

hetzij omdat elders de loonkosten lager zijn en ruimere 

faciliteiten beschikbaar komen. Exportgerichte industrie 

biedt daarom op lange termijn geringe perspektieven op 

ontwikkeling. 

4.3 Staat en exportgerichte industrialisatie 

In de voorgaande paragraaf bleek dat Maleisië tot een van de 

belangrijke landen behoort waar import-exportbedrijven zijn 

gevestigd (tabel 4.2). In hoeverre waren hier de voorwaarden 

aanwezig om buitenlandse investeerders in de industrie aan te 

trekken? 

Basisvoorwaarde is dat voldoende loonarbeiders beschikbaar 

zijn. Hiervoor is een proces van oorspronkelijke akkumulatie 

noodzakelijk, waarbij direkte producenten, voornamelijk uit 

de boerenbevolking, worden gescheiden van het bezit van 

produktiemiddelen en de toegang en kontrôle daarover 

verliezen. Als gevolg van dit proces komen arbeidskrachten 

beschikbaar voor loonarbeid in de kapitalistische produktie-

wi jze. 

In West-Maleisië vond gedurende de koloniale periode 

uit India, Sri Lanka en China immigratie plaats, waardoor in 

de behoefte aan arbeidskrachten in de kapitalistische sektor 

van de ekonomie werd voorzien. Deze immigratie is uitdrukking 

van oorspronkelijke akkumulatieprocessen op internationaal 

niveau. Door de armoede werden mensen gedwongen om naar 

andere landen te trekken waar zij niets anders dan hun arbeids

kracht konden aanbieden. Binnen West-Maleisië zelf waren 

onvoldoende loonarbeiders beschikbaar. De maleise bevolking 

bleef op het platteland en als zij migreerde dan was het naar 
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gebieden waar kleinschalige rubberproduktie een nieuwe 

bestaanswijze bood. 

Nu aan de internationale migratiestromen een einde is 

gekomen, voltrekt het proces van oorspronkelijke akkumulatie 

zich op een andere wijze, namelijk in de vorm van ruraal-

urbane migratie. Zoals in hoofdstuk 3 bleek, was deze tot 

1970 niet bijzonder groot, maar nam zij daarna aanzienlijk 

toe. Dit was mede het gevolg van de Nieuwe Ekonomische 

Politiek. Doelstelling van dit beleid is dat de participatie 

van de maleise bevolking in de moderne sektoren van handel 

en industrie wordt vergroot, hetgeen toenemende urbanisatie 

impliceert. Ook moet door ruraal-urbane migratie de 

ruimtelijke scheiding tussen de maleise bevolkingsgroep op 

het platteland en de vooral chinese bevolking in de steden 

worden opgeheven. Het is het stimuleren van deze migratie die 

het mogelijk maakt dat thans goedkope arbeidskrachten 

beschikbaar zijn voor industriële ontwikkeling. Deze is, 

zoals herhaaldelijk in de maleisische ontwikkelingsplannen 

wordt gesteld, de strategische sektor om de doeleinden van de 

Nieuwe Ekonomische Politiek te bereiken. De staat ondersteunt 

daarom in West-Maleisië het proces van oorspronkelijke 
4) akkumulatie 

Het is echter niet alleen de problematiek van de multi-

etnische samenleving die daartoe aanzet, maar ook de struktuur 

van de sociale klassen en de hiermee samenhangende dominante 

ontwikkelingsideologie van de staat. Deze ideologie komt 

overeen met hetgeen men de 'konventionele benadering' van de 

ontwikkelingsproblematiek kan noemen. Kenmerken hiervan zijn 

dat de westerse kapitalistische landen model staan voor de te 

bereiken ontwikkeling, dat een handels- en industriële klasse 

4) Hoewel door de ruraal-urbane migratie de laatste jaren in sommige delen 
van het platteland ernstige arbeidstekorten zijn opgetreden, treft 
de overheid vooralsnog geen maatregelen. Kenmerkend zijn de woorden 
van de minister van Binnenlandse Zaken: ' Rurale ontvolking biedt de 
mogelijkheid voor een technologische revolutie op het platteland en 
vermindert de afhankelijkheid van de westerse landen' 
(Asiaweek 3-10-1980). 
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leiding geeft aan het ontwikkelingsproces, dat ekonomische 

groei als identiek wordt gezien met 'ontwikkeling' en dat 

buitenlands kapitaal en technologie noodzakelijk worden 

geacht om deze groei tot stand te brengen. Een dergelijke 

benadering maakt des te meer kans van slagen naarmate een 

kapitalistische ideologie meer verbreid is, hetgeen afhangt 

van de positie van een al dan niet met buitenlandse belangen 

verbonden bourgeoisie. 

Deze klasse was in Maleisië reeds voor de onafhankelijkheid 

van 1957 stevig gevestigd. Immers, de burgeroorlog had 

tot een nederlaag voor de revolutionaire beweging geleid. Na 

de onafhankelijkheid, en vooral met de N.E.P., wordt de 

positie van deze bourgeoisie alleen nog maar verder verstevigd, 

doordat een maleise elite zich via het staatsapparaat 

ekonomische belangen verwerft en zich bij de - merendeels van 

chinese afkomst zijnde - burgerlijke handelselite voegt. Een 

wijziging van de westerse ontwikkelingsideologie via de 

staatsinstellingen is daarmee onwaarschijnlijker geworden. 

Hier ligt een belangrijke verklaring voor het feit waarom de 

staat zich richt op de wereldmarkt en vestiging van import

exportbedrijven in Maleisië bevordert. 

Door de overvloed aan arbeidskrachten liggen de lonen in 

West-Maleisië aanmerkelijk lager dan in de westerse landen. 

Uit onderstaande tabel blijkt wel dat ze hoger zijn dan in 

verschillende omringende landen. 

Tabel 4.3 Loonindexcijfers in Oost- en Zuidoost Azië, 

juli 1980 (Hongkong 100) 

Japan 236 Singapore 79 Thailand 50 
Korea 108 Maleisië 71 Indonesië 46 
Hongkong 100 Taiwan 62 Filipijnen 40 

Bron: Business Asia 26-9-1980, p. 308. 
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De loonverschillen tussen de landen zijn ten aanzien van 

import-exportbedrijven zelfs nog groter, omdat bovenstaande 

cijfers zijn berekend op basis van alle lonen, dus inklusief 

die voor geschoolde arbeid, waarbij de verschillen geringer 

zijn. Zo bedroeg in 1979 in de elektrotechnische bedrijven 

het basisloon voor ongeschoolde vrouwelijke arbeid in 

Indonesië slechts cirka 20 gulden per maand, op de Filipijnen 

40 en in Maleisië 58 gulden. Na 2 jaar arbeid bedroeg het loon 

respektievelijk 30, 75 en 100 gulden (Grossman 1979: 10). 

Toch is het aantal import-exportbedrijven in West-Maleisië 

aanmerkelijk hoger dan in Indonesië en de Filippijnen , 

een aanwijzing voor de efficiëntie waarmee de maleisische 

staat op de nieuwe internationale orde heeft ingespeeld. Rond 

1970 kwamen een aantal wetten tot stand die het rechtvaardigen 

om te spreken van een nieuw industrialisatiebeleid. De 

maatregelen, die het aantrekkelijk maken om in Maleisië import

exportbedrijven te vestigen, kan men in een drietal kategorieën 

onderscheiden. Zij hebben betrekking op de belastingen, het 

arbeidsklimaat en de infrastruktuur. 

(1) Fiskale maatregelen 

In brochures zoals 'Your profit centre in Asia' en 'An 

invitation for investment' wordt hoog opgegeven over de vele 

belastingvoordelen die buitenlandse investeerders kunnen 

verkrijgen. Deze brochures worden verspreid door de Malaysian 

Industrial Development Authority (M.I.D.Α.), ббг 1979 de 

Federal Industrial Development Authority (F.I.D.A.) geheten. 

De F.I.D.A. werd in 1965 opgericht als instantie om de 

industriële ontwikkeling van Maleisië te koördineren en te 

stimuleren. Enige jaren daarna, in 1968, vond een 

reorganisatie plaats waardoor de F.I.D.A. slagvaardiger kon 

optreden en grotere volmachten kreeg om aan industriële 

bedrijven financiële faciliteiten toe te kennen (Lim, D. 

1973: 268). 

5) In Thailand bestaan vrijhandelszones slechts op papier. 
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In 1968 werd ook de Pioneer Industries Ordinance herzien. In 

de nieuwe Investment Incentives Act wordt gesteld dat 

bedrijven de 'pionier-status' krijgen als . 
J ' there are 

favourable prospects of further development of the industry, including 
development for export .... and it is expedient in the public interest to 
encourage .... the industry ' (F>I-D-A> 1975 a)# 
In de loop der jaren is de wetgeving nog verder uitgebouwd en 

verfijnd, maar het princioe is hetzelfde gebleven. De pionier

status, en dus de voor een aantal jaren geldende ontheffing 

van belasting, krijgen ondernemingen al naar gelang de hoogte 

van hun investering. Afhankelijk van het al dan niet verwerken 

van lokale grondstoffen en halffabrikaten, de lokatie van het 

bedrijf en het type produkten kan deze vrijstelling van 

belasting nog worden verlengd, zodat de ontheffing van 

belasting zich kan uitstrekken over een periode van acht jaar. 

'Manufacture of electronic and electrical components and 

products' hoort onder de kategorie prioriteitsprodukten. Dit 

garandeert de import-exportbedrijven in de elektronika de 

pionierstatus. 

De wet van 1968 betekent echter ook een aanzienlijke 

uitbreiding van fiskale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven 

die geen pionier-status bezitten. Ook voor deze ondernemingen 

is ontheffing van inkomstenbelasting mogelijk, onder de 

Locational Incentive Act 1970 zelfs tot tien jaar. Het schema 

op de volgende pagina geeft een overzicht van de verscheiden

heid aan mogelijkheden voor investeerders. 

Voorts kwam in 1971 de Free Trade Zone Act tot stand, waarin 

gesteld wordt: .„....,.. ^ , ., .„ «. ... ... -
The objective is to facilitate the growth of export-

oriented industries with the minimum of Customs control als the Free Trade 
Zone is deemed to be outside the country'. „ . , 

Naast deze wetten zijn er 

nog diverse andere regelingen voor buitenlandse investeerders 

die van belang zijn. Hieronder vallen overeenkomsten tegen 

nationalisaties, zoals de Investment Guarantee Agreements met 

de Verenigde Staten, West-Duitsland, Canada en Nederland. Met 

een aantal westerse landen zijn bovendien regelingen getroffen 

die er toe dienen dat bedrijven geen dubbele belasting hoeven 

te betalen (Double Taxation Agreements). Buitenlandse 
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INVESTMENT INCENTIVES ACT, I968 

( a summary ) 

CAPITAL 
INVESTMENTS 

1 PIONEER 
STATUS 

W Procedure 
for granting 
Pioneer Status 
remains the 

(b) Scope extend
ed to non-
manufactur
ing industries 

TAX 
HOLIDAY 

Less than $250,000 
$250,000 plus 
$500,000 plus 
$1 million plus 

= 
= 
= 
= 

2 years 
3 years 
4 years 
5 years 

ADDITIONAL 
YEAR 

I- PAYROLL TAX 

(a) Development Area, or 
(b) Priority Products, or 
(c) Specified Local Content 

CAPITAL 
ALLOWANCES 

Where losses incurred every year 
throughout tax relief period 
allowed to be notionally calcu
lated and aggregated as deduc
tion in post-pioneer period 

DIVIDENDS 

Now exempted in hands of share
holders of companies receiving 
tax-free dividends from pioneer 
companies. 

Present exemption from payroll 
tax continues 

INVESTMENT 
TAX CREDIT 

(a) Given o n c e 
for year of 
assessment in 
which capital 
expenditure 
is incurred 

(b) Capital ex
p e n d i t u r e 

urred within 
5 years from 
beginning of 
basis period 
in which pro
ject is appro
ved 

Granted to companies not considered qualified or 
deserving pioneer status or as choice by companies 

Amount not less than 25% of capital expenditure 
incurred on factory, plant or machinery for approved 
project 

Additional 5% 
(a) Development Area, or 
(b) Priority Products, or 
(c) Specified Local Content 

Tax relief equals amount of credit and credit can 
be carried forward in case of loss or insufficiency of 
income until fully utilized against subsequent profits 

Dividends exempted also in hands of shareholders 
in pioneer companies 

Bron; Malaysian Industrial Development Authority 
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DEDUCTIONS 
FOR PROMO- И 
TION OVERSEAS 

Expenses Qualified 

(a) Overseas advertising. 

(b) Supply of free samples overseas. 

(c) Export market research. 

(d) Preparation for overseas tenders. 

(e) Negotiation and conclusion of contracts over
seas. 

( 0 Supply of technical information overseas. 

ACCELERATED 
DEPRECIATION 
ALLOWANCE 

III. EXPORT 

INCENTIVES 

Only resident companies qualified. 

Must export 20% by value. 

Given only in respect of capital expenditure incurred 
for modernization. 

Rate — 40% per annum. 

EXPORT 
ALLOWANCE 

Non-resident companies and exports of primary 
commodities excluded. 

Allowance related to increase in 

(a) exports; 

(b) wages paid in respect of employees with less 
than $500 basic wage per month; 

(c) amount of Malaysian materials used (50% 
of which by value provided in Malaysia). 

Scheme allows deduction for income tax purposes of 
20 cents for every dollar incurred on wages and Ma
laysian materials used in basic period. 

Formula used:— 

(VE) — (AVj) χ 20 cents 

GS 

VE = value of export sales in basis period. 

AV3 = average of export sales for 3 preceding 
years. 

GS = gross sales for basis period. 

PAYROLL 
TAX 

(vervolg) 

Granted to registered companies exporting more than 
20% of the total production of registered products. 

Refund based on the proportion of export turnover 
to the value of the total turnover of company for the 
year. 
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bedrijven zijn ook verzekerd van een vrije transfer van 

kapitaal en winsten, 

Terwijl in het geval van bedrijven gericht op import

substitutie een deel van het kapitaal in maleisische handen 

moet zijn, geldt dit niet voor import-exportbedrijven. De eis 

van lokale participatie wordt formeel wel gesteld (Jegathesan 

1975: 8-9), maar in de praktijk zijn de meeste import-export

bedrijven voor 100% in buitenlandse handen. 

(2) Het arbeidsklimaat 

Vakbonden zijn in Maleisië beperkt tot specifieke 

beroeps- of bedrijfsgroepen. De meeste bonden zijn klein. De 

enige vakbond met meer dan 10.000 leden, de National Union of 

Plantation Workers, heeft geen betrekking op industriële 

aktiviteiten. De overkoepelende vakbond is de Malaysian Trade 

Union Council (M.T.U.C.). De vorming van andere overkoepelende 

vakbonden is niet mogelijk, terwijl het ook verboden is om 

binnen een bedrijfsgroep meerdere bonden op te richten. 

Vakbonden moeten door de overheid zijn erkend en bij de 

Registrar of Trade Unions staan ingeschreven. Deze bepalingen 

zijn vastgelegd in de Malaysian Industrial Relations Act uit 

1967. Amenderingen van 1969 beperkten de aktiviteiten van de 

bestaande bonden. Zaken als bevordering, overplaatsing, 

ontslag en arbeidsomstandigheden zijn van onderhandelingen en 

akties uitgesloten, zodat het hoofdzakelijk gaat om loon

onderhandelingen. In de F.I.D.A.-brochure'Malaysia your 

profit centre in Asia'wordt deze situatie als volgt 

omschreven: . „ , . . . . .̂ ^ ^ j „ u 
'Relationships between trade unions and management have 

been on the whole, exceedingly cordial. Though labour legislation 
sanctions collective bargaining, Malaysia follows a voluntary system of 
Trade Unionism. Subjects such as promotions, hiring and firing have been 
legislated as non-negotiable management functions. Government mediation 
service is effective and conducive to preservation of industrial peace' 

(F .I .D.A. 1977: 9 ) . Daarna wordt vermeld dat he t aantal 
arbeidsdagen dat a l s gevolg van s takingen in de i n d u s t r i e 
ver loren g ing , van 508.439 i n 1964 i s gedaald t o t 40.866 in 
1973. Het aantal arbe iders dat b i j deze s takingen betrokken 
was,nam af van 226.427 t o t 14 .003 . 
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Belangrijk is ook de Internal Security Act (1975) op 

grond waarvan personen zonder vorm van proces kunnen worden 

vastgezet. Deze maatregel geldt ook voor vakbondleiders 

zoals in mei 1979 bleek tijdens een geschil bij de M.A.S., de 

maleisische luchtvaartmaatschappij 

In juni 1980 werd de Industrial Relations Act opnieuw 

geamendeerd. De minister van Arbeid verkreeg hierdoor onder

meer het recht om 'schadelijke' of 'onnodige' vakbonden te 

verbieden. 

Overigens ontbreken in de vrijhandelszones vakbonden. De 

Electrical Industry Workers Union (E.I.W.U.) heeft de 

afgelopen jaren aanvragen ingediend om arbeid(st)ers in 

elektrotechnische bedrijven te organiseren, maar de overheid 

reageerde daar tot nu toe nog niet op (Asiaweek 17-10-1981). 

Het is voorts een publiek geheim dat bedrijven op de Free 

Trade Zones vrij spel krijgen om iedere vakbondsaktiviteit te 

weren. 

(3) Infrastruktuur 

West-Maleisië beschikt momenteel over ongeveer 50 

industrieterreinen, waarvan 10 de status van vrijhandelszone 

hebben gekregen. Het eerste industrieterrein lag bij Kuala 

Lumpur (Petaling Jaya) en werd opengesteld bij het begin van 

de import-substitutie in 1958. 

Na 1970 vond een ware proliferatie van industrie

terreinen plaats. Dit komt op de eerste plaats omdat er meer 

geld beschikbaar kwam voor de bouw van industrieterreinen. 

Onder het First Malaysia Plan 1966-1970 was M$ 137 miljoen 

d.w.z. nog geen 5% van het totale planbudget, bestemd voor 

industriële ontwikkeling; in het Second Malaysia Plan 1971-

1975 was dit bedrag tot M$ 1.160 miljoen (18% van het totaal) 

6) Volgens Far Eastern Economie Review (4-5-1979) toont deze zaak aan dat 
'... unions in the country which believed they could function like 
traditional Western Trade Unions, must have changed their minds. If it 
proved nothing else, the government showed that it was willing to risk 
a great deal to keep labour under control'. Op 3 mei 1979 deelde de 
minister van Binnenlandse zaken mee dat de werknemers van de M.A.S. 
een nieuwe vakbond moesten vormen. 
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toegenomen (Subramaniam 1980: tabel 1 ) . Op de tweede plaats 

kan iedere deelstaat naar eigen goeddunken een terrein voor 

industrieel gebruik bestemmen. Koördinatie op federaal niveau 

is daardoor niet goed mogelijk (de industrieterreinen 

verschillen dan ook sterk in omvang en kwaliteit). Vrijhandels

zones zijn wel een zaak van de federale overheid, omdat 

alleen op federaal niveau beslist kan worden waar vrije import 

en export van goederen kan plaatsvinden. De aanleg van alle 

terreinen en hun beheer blijven echter in handen van de 

desbetreffende State Development Corporations. 

De tien vrijhandelszones bevinden zich nabij de drie grootste 

steden aan de westkust (uitzondering is Malacca). Naast 

voldoende geschoolde arbeidskrachten zijn hier immers de 

noodzakelijke infrastrukturele voorzieningen aanwezig, zoals 

met name vliegvelden (het merendeel van de produktie in de 

Free Trade Zones wordt per vliegtuig vervoerd). De meeste 

vrijhandelszones werden in de jaren 1972-1974 opengesteld. In 

1978 werd in totaal 700 ha. industrieterrein aangeboden. De 

kosten van het land en de huurperiode verschillen per staat. 

Tabel 4.4 De vrijhandelszones in West-Maleisië, 1978 

vrijhandelszone lokatie 
(stad) 

opper- ver- grond-
vlakte huurd prijsn 
(ha.) (ha.) (mf) 

jaarlijkse 
toeslag 
(p.ha.) 

Prai 
Prai Wharf 
Bayan Lepas 
Pulau Jerejak 

Butterworth 180 
Butterworth 17 
Penang 175 
Penang 162 

Sungei Way/Subang Kuala Lumpur 56 
Ulu Klang Kuala Lumpur 20 
Telok Panglima Garang Port Klang 21 
Batu Berendam Malacca 20 
Tanjong Kling Malacca 8 
Senai Johore Bahru 40 

85 
5 
50 
8 

42 
17 
20 
13 
7, 
7 

M$ 14,- M$ 
M$ 20,- M$ 

M$ 16,-/M$ 20,-M$ 
bij onderhande-M$ 

ling 
M$ 20,-

15,-
12,-
8,50 
8,50 

175,-
175,-
175,-
175,-

3% 
M$ 
M$ 
M$ 

5 M$ 
M$ 10, 

van ce ,. 
gronepriis 

,„ van ce 
3% groncpnis 
-„ van ce , . 
3% grondprijs 
M$ 440,-
M$ 440,-

/M$ 15,-M$ 500,-/ 
M$1000,-(x) 

(x) Lichte i n d u s t r i e M$ 500 , - , zware i n d u s t r i e M$ 400,-

B r o n ; F . I . D . A . A n n u a l R e p o r t 1 9 7 8 , p . 1 1 8 - 1 2 5 
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In Penang en Selangor wordt het land voor een periode van 

60 jaar uitgegeven, in Johore voor 60 jaar met een optie voor 

30, en in Malacca voor 99 jaar. 

Overigens komen import-exportbedrijven ook buiten de zones 

voor, zoals op industrieterreinen in Seremban, Kota Bharu en 

Johore Bahru. Dit is mogelijk omdat ondernemingen buiten de 

vrijhandelszones'Bonded Factories' of 'Licensed Manufacturing 

Warehouses' kunnen opzetten en daarmee belastingvrij kunnen 

in- en uitvoeren. Vooral de laatste jaren is dit veelvuldig 

het geval waardoor import-exportbedrijven tich in feite vrij 

in het land kunnen vestigen. 

Het nieuwe industrialisatiebeleid van de maleisische overheid 

wierp al snel vruchten af. Dit was in het bijzonder het geval 

met de elektronika. In 1972-1973 werden talrijke dochter

ondernemingen van multinationals in West-Maleisië gevestigd, 

zoals door Texas Instruments, N.S. Electronics, Siemens, ITT, 

Matsuhita, Minolta, Sanyo, Toshiba en Hitachi (Kim en Harvey 

1976: Appendix IV en Werner 1981: 238-239). Deze jaren staan 

bekend als de jaren van de 'electronic boom'. In 1972 nam de 

elektronika de helft van de cirka 24.000 nieuwe industriële 

arbeidsplaatsen van dat jaar voor haar rekening. 

In 1975 waren op de vrijhandelszones ongeveer 70 

bedrijven aanwezig waarvan 38 elektronische bedrijven en 14 

textiel- en kledingbedrijven. De overige bedrijven 

produceerden optische instrumenten, medische instrumenten, 

speelgoed en schoeisel. 

Het aantal bedrijven is sindsdien min of meer konstant 

gebleven, maar het aantal werknemers is inmiddels toegenomen, 

nl. tot 69.300 in 1980 (tabel 4.5). Alleen in de bedrijfs-

klassen textielindustrie en kledingindustrie was het aantal 

bedrijven in 1980 tot 7 gedaald. Juist op de FTZ's die 

bestemd zijn voor bedrijven in de elektronika en precisie-

instrumenten (Bayan Lepas, Sungei Way, Ulu Klang en Batu 

Berendam) nam het aantal werknemers met ongeveer 26.000 toe. 

Hoewel de 'boom' in het aantal vestigingen in de elektronika 

voorbij is, vindt in deze bedrij fskiasse dus wel een groei 
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p l a a t s . Wes t -Ma le i s i ë i s nu de g r o o t s t e e x p o r t e u r van 

g e ï n t e g r e e r d e c i r c u i t s t e r w e r e l d . 

Dat de v r i j h a n d e l s z o n e s een n i e t weg t e denken v e r s c h i j n s e l 

in de m a l e i s i s c h e i n d u s t r i e vormen b l i j k t wel u i t h e t f e i t da t 

van de M$ 2 ,3 m i l j a r d d i e t o t 1979 door b u i t e n l a n d s e onde r 

nemingen i n M a l e i s i ë werd g e ï n v e s t e e r d (Bus iness Times 

1 4 - 7 - 1 9 7 9 ) , ongeveer M$ 1, - m i l j a r d op deze i n d u s t r i e t e r r e i n e n 

b e t r e k k i n g had . Ongeveer 70% van deze M$ 1 , - m i l j a r d was afkom

s t i g van de m u l t i n a t i o n a l s in de e l e k t r o n i k a (Werner 1981) . 

Behalve op de F ree Trade Zones z i j n e c h t e r , z o a l s gezegd, ook 

e l e k t r o t e c h n i s c h e b e d r i j v e n d a a r b u i t e n aanwezig . Hun t o t a l e 

a a n t a l , zowel b innen a l s b u i t e n de v r i j h a n d e l s z o n e s , b e d r a a g t 

140 en h e t a a n t a l a r b e i d s p l a a t s e n werd i n 1977 berekend op 

66.000 (Sundaram 1980: 4 8 ) . Met name Penang i s in k o r t e t i j d 

een centrum voor de e l e k t r o t e c h n i e k in Zu idoos t -Az ië geworden. 

Tabel 4 .5 Het a a n t a l b e d r i j v e n en a r b e i d s p l a a t s e n in de 

v r i j h a n d e l s z o n e s van W e s t - M a l e i s i ë , 1975-1980 

vrijhandelszone lokatie aantal bedrijven aantal arbeidsplaatsen 
(stad) 1975 1978 1980 1975 1978 1980 

P r a i B u t t e r w o r t h 11 7 7 4 .000 4 .500 
P r a i Warf B u t t e r w o r t h 1 1 1 " 2 .800 2 .600 
Bayan Lepas Penang 24 27 31 15 .600 20 .300 29 .000 
Pu lau J e r e j a k Penang 1 200 
Sunge i Way/Subang Kuala Lumpur 14 14 16 6 . 4 0 0 9 .400 16 .000 
Ulu Lang Kuala Lumpur 8 5 4 4 . 4 0 0 5 .900 6 .000 
Te lok P a n g l i n a 

Garang P o r t Klang - 3 3 1.900 1.600 2 .000 
Batu Berendam Malacca 7 7 7 3 .300 4 .700 7 .300 
Tanjong K l i n g Malacca 4 3 3 1.100 1.100 1.500 
S e n a i J o h o r e Bahru 1 200 

69 67 74 39 .500 49 .800 6 9 . 3 0 0 

Bronnen: F röbe l e . a . 1977, p . 638-639; Lim Chui Choo 1980, 
p . 11 en 19; onderzoek Werner 1981 en e igen onderzoek. 

Omdat onderzoek z i ch t o t nu t o e voornamel i jk r i c h t t e op 

h e t f u n k t i o n e r e n van de b e d r i j v e n in de v r i j h a n d e l s z o n e s en de 

'Bonded F a c t o r i e s ' b u i t e n h e t onderzoek v i e l e n , kan geen 

kompleet b e e l d worden gegeven van de e f f e k t e n van de impor t -
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exportbedrijven voor de maleisische ekonomie. Dat zij in 

aanzienlijke mate hebben bijgedragen tot de toename in de 

industriële produktie is duidelijk, evenals het buiten kijf 

staat dat op korte termijn voor een aanzienlijk aantal 
7) arbeidsplaatsen is gezorgd . Aangezien de laatst 

gepubliceerde Census of Manufacturing betrekking heeft op 1968, 

is het echter niet goed mogelijk om de bijdrage aan de 

industriële werkgelegenheid nauwkeurig vast te stellen. 

Wel is bekend dat het merendeel van de arbeidsplaatsen bestemd 

is voor vrouwen. In de vrijhandelszones bestaat ruim 90% van 
8 ) 

de arbeidskracht uit vrouwen . Uitzonderingen zijn Prai en 

Pulau Jerejak waar meubel- en glasfabrieken en scheepswerven 

zijn gevestigd en waar voornamelijk mannen werken. 

Verder is ook bekend dat de werkgelegenheid sterk kan 

fluktueren. Zo volgde na de elektronika-boom in 1974-1975 een 

recessie waarbij duizenden arbeidsters werden ontslagen. 

(Linda Lim 1978: 18). Herhaaldelijk is ook gekonstateerd dat 

bedrijven plotseling werden gesloten en naar elders 

verhuisden, hetgeen met name in de textiel en kleding is 

voorgekomen. Toch is het totale aantal import-exportbedrijven, 

met name buiten de vrijhandelszones, toegenomen waarbij o.a. 

geprofiteerd werd van het feit dat de lonen in Singapore de 

laatste jaren aanmerkelijk zijn gestegen (Asiaweek 2-10-1981). 

Daar staat weer tegenover dat de toekomst nog onzeker is omdat 

zich een tweede golf van 'vrijhandelszones-landen' heeft 

aangekondigd waartoe China, Sri Lanka en Indonesië behoren 

(Far Eastern Economie Review 18-5-1979). Als men in deze landen 

effektief inspeelt op de nieuwe internationale arbeids

verdeling, kunnen zij geduchte konkurrenten worden voor West-

Maleisië omdat het loonniveau er aanmerkelijk lager is. 

Over de effekten met betrekking tot de deviezenpositie 

7) Een vrijwel volledig overzicht geeft Werner (1981). Veel nuttige 
informatie is ook te vinden in Lim Chui Choo (1980). 

8) Over de positie van vrouwen in import-exportbedrijven, zie Elson, D. en 
R. Pearson (19B0), Cardosa-Khoo en Khoo Kay Jin (1978), Grossman (1979) 
en Linda Lim (1978). 
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tasten we in het duister, terwijl er ook geen betrouwbaar 

beeld bestaat over de (uitgevoerde) winsten. Dit komt met 

name omdat de prijsvorming een interne aangelegenheid 

is van de multinationale ondernemingen, waardoor over- en 

onderfakturering van respektievelijk de geïmporteerde 

materialen en de uitgevoerde Produkten mogelijk is. Winsten 

laten zich daardoor moeilijk bepalen. Sommige ondernemingen 

melden overigens grote winsten. De investeringen van Texas 

Instruments bedroegen bij de aanvang van het bedrijf in 1972 

ongeveer M$ 9 miljoen, terwijl de officieel gemelde winst 

gedurende de eerste 14 produktiemaanden M$ 19 miljoen was en 

M$ 29,- miljoen in het tweede jaar (Kim en Harvey 1976: 184). 

Wat de overdracht van de technologie betreft het 

volgende. Een onderzoek naar de rol van de Japanse 

investeringen in de industrie heeft uitgewezen dat van 

technologie-overdracht nauwelijks sprake is, omdat het in het 

algemeen gaat om vestigingen met een relatief laag 

technologisch niveau, zonder research-afdelingen in West-

Maleisië en men nauwelijks gebruik maakt van lokale 

toeleveringsbedrijven(Chee Peng Lim en Lee Pok Ping 1979). 

Japan is overigens de belangrijkste investeerder in de import-

exportindustrie, zodat de resultaten van het genoemde 

onderzoek een aanzienlijk deel van de nieuwe industriële 

bedrijven betreffen. 

Uit het bovenstaande kan men konkluderen dat de 

kanttekeningen die in de voorgaande paragraaf werden gemaakt, 

ten aanzien van West-Maleisië globaal bevestigd worden. In 

het volgende hoofdstuk zullen enkele aspekten nog nader worden 

bekeken aan de hand van de vrijhandelszone Batu Berendam en 

Tanjong Kling in Malacca. 

4.4 De ruimtelijke spreiding van de industrie 

In een ander verband, namelijk dat van het regionale beleid 

in West-Maleisië, is reeds op de ruimtelijke spreiding van 

de industrie ingegaan (paragraaf 3.4). In het Third Malaysia 
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Plan 1976-1980 werd decentralisatie van de industrie immers 

als een belangrijk middel genoemd om aan de tegenstelling in 

welvaart tussen de staten aan de westkust en die aan de oost

kust een einde te maken. In deze paragraaf wordt uitgebreider 

ingegaan op de resultaten van het overheidsbeleid met 

betrekking tot een gelijkmatiger spreiding van de industrie 

over het schiereiland. 

Omdat het zwaartepunt van de aktiviteiten in de 

koloniale tijd aan de westkust lag en hier ook de meerderheid 

van de bevolking leefde, behoeft het geen verwondering te 

wekken dat bij de Census of Manufacturing Industries van 1959 

bleek dat 80% van de bedrijven in de industrie zich ook hier 

bevond. Kedah, Perlis en de oostkuststaten telden gezamenlijk 

20% van de bedrijven en droegen voor ongeveer 15% bij aan de 

produktie en het totale aantal arbeidsplaatsen in de industrie. 

Tegen het einde van de periode van de importsubstitutie had de 

tegenstelling zich verscherpt. Hoewel ook toen eenvijfde van 

de bedrijven in de 'maleise staten' gevestigd was, bedroeg het 

aandeel in de produktie en de werkgelegenheid nog slechts 

cirka 10% (Census Manufacturing Industries 1968. Zie ook 

Hoffman en Tan 1980: 22-23). Een andere verandering bestond 

hieruit dat in 1968 bijna 40% van het totale aantal arbeids

plaatsen in Selangor (d.w.z. in de Klang Vallei) werd gevonden, 

tegen 30% in 1959. De koncentratie van de industrie in en 

rond Kuala Lumpur was dus versterkt. Belangrijke industriële 

centra waren voorts de drie andere grote steden van West-

Maleisië: Johore Bahru, Ipoh en Penang, eveneens gelegen aan 

de westkust. 

Dat buitenlandse investeringen in de industrie in 

aanzienlijke mate aan deze voortgezette aksentuering van de 

tegenstelling tussen oost- en westkust en aan de dominantie 

van de Klang Vallei hebben bijgedragen, blijkt wel uit het 

feit dat tweederde van de toegevoegde waarde in de buiten

landse industriële bedrijven werd gerealiseerd in Selangor en 

nog geen 2% in de 'maleise' staten. Dus Hoffman's en Tan's 

konklusie dat 
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'.... foreign investment has definitely aggravated the task of achieving 
a more balanced regional structure of production throughout the country' 

(1980:255) lijkt alleszins gerechtvaardigd. Waarom de buiten

landse investeringen vrijwel alleen plaatsvonden in de vier 

genoemde centra valt overigens gemakkelijk te begrijpen. 

Cirka 70% van de bevolking woonde in de staten aan de west

kust (1970), de welvaart - en dus de koopkracht - lag er 

aanzienlijk hoger dan aan de oostkust, terwijl het niveau van 

de onderwijsvoorzieningen en de erfenis van de koloniale 

ekonomie er toe bijdroegen dat men vooral hier geschoolde 

arbeid en een goede infrastruktuur kon vinden. De belangrijk

ste havens van West-Maleisië lagen in de Klang-Vallei, Penang 

en Johore Bahru· 

Wat de vestigingsplaatsfaktoren voor de bedrijven in import

substitutie betrof, had de westkust dus alles mee en de 

oostkust alles tegen. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat 

de eerste industrieterreinen van West-Maleisië bij de vier 

genoemde centra lagen (Courtenay 1972: 168-172). 

Tabel 4.6 De industrieterreinen per staat in West-Maleisië, 

1977 

staat aantal industrie- totale oppervlakte 
terreinen (ha.) 

Johore 
Malacca 
Negri Sembilan 
Pe rak 
Penang 
Selangor 

westkust 

Kelantan 
Pahang 
Trengganu 

oostkust 

Kedah/Perlis 

West-Maleisië 

4 
7 
2 
5 
8 
10 

36 

1 
4 
2 

7 

4 

47 

1.940 
315 
155 
680 

1.385 
1.780 

6.255 

20 
405 
140 

565 

340 

7.160 

Bron: Lim Kok Cheong 1977: 40-43 
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Wat is gerealiseerd van de in het Third Malaysia Plan 

uitgesproken intentie om industrie naar de maleise staten, in 

het bijzonder de oostkust, te leiden? Deze vraag is met name 

interessant omdat in de periode 1970-1980 de struktuur van de 

industrie veranderde. 

Op federaal niveau was de Malaysian Industrial Development 

Authority de aangewezen instantie om de spreiding van de indus

trie te stimuleren. Daartoe maakte zij een onderscheid tussen 

Ontwikkelde' en 'minder ontwikkelde' gebieden in Maleisië. 

Als ontwikkeld werden de gebieden rond de grotere centra in 

de staten aan de westkust en het federale gebied beschouwd, 

terwijl hun rurale distrikten en alle overige staten als minder 

ontwikkeld werden geklassificeerd. 

In 1976 was reeds meer dan de helft van het totale 

oppervlak aan industrieterreinen in de minder ontwikkelde 

gebieden aanwezig. Kijkt men naar de lokatie van de industrie

terreinen, dan blijkt echter dat het merendeel zich bevindt 

aan de westkust. In feite is het ook niet de M.I.D.A. die 

bepaalt waar industrieterreinen komen, maar is dit een zaak 

van de afzonderlijke staten. Het recht om over de bestemming 

van land te beschikken is juist een van de belangrijkste 

zaken waaraan zij hun macht ontlenen. Wanneer bijvoorbeeld in 

Selangor een aanzienlijke uitbreiding van de industrie

terreinen plaatsvindt, kan men hier op federaal niveau weinig 

aan doen. Uit tabel 4.6 blijkt dat de staten aan de westkust 

op dit gebied inderdaad aktief zijn geweest. 

Nu is het niet zo dat nieuwe bedrijven zich altijd op indus

trieterreinen bevinden, maar onderzoeken hebben uitgewezen 

dat buitenlandse investeerders er zeer zeker wel een voorkeur 

voor hebben. Cirka 80% van de buitenlandse bedrijven is op 

industrieterreinen gevestigd en zij worden ook regelmatig 

als vestigingsplaatsfaktor genoemd (Lim Kok Cheong 1977) . 

De federale overheid zou wel invloed kunnen uitoefenen op 

de lokatie van import-exportbedrijven. Vrijstelling van 

belasting op in- en uitvoer kan alleen op dit niveau verleend 

worden. Het is echter niet de M.I.D.A. die beslist 
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maar het Ministry of Trade and Industry. Zoals uit de vorige 

paragraaf bleek werd de status van Free Trade Zone echter 

uitsluitend toegekend aan industrieterreinen in staten aan de 

westkust. De Bonded Warehouses-regeling sluit bovendien ook 

de theoretische mogelijkheid uit dat men met Free Trade Zones 

de import-exportbedrijven naar een bepaalde regio kan leiden. 

Industrieterreinen zijn al met al dus geen effektief middel 

gebleken om te decentraliseren. 

Hetzelfde geldt voor twee andere beleidsinstrumenten 

waarvan men aanvankelijk hoopte dat zij een spreiding van de 

industrie zouden stimuleren. Het eerste, de Locational 

Incentive Act 1970, volgens welke bedrijven één jaar extra 

belastingvrijdom krijgen als zij in bepaalde minder 
9) ontwikkelde gebieden worden gevestigd , blijkt een te 

zwakke stimulans om van reële invloed te zijn op de beslissing 

om buiten de westkust een bedrijf te vestigen. Gezien de 

andere mogelijkheden om een groot aantal jaren van belasting 

te worden vrijgesteld, is dit ook logisch. 

Het tweede beleidsinstrument is de mogelijkheid dat de 

M.I.D.A. een vestigingsvergunning onthoudt aan bedrijven die 

weigeren zich te vestigen waar de federale overheid dat wil. 

Dit zou in theorie een belangrijk wapen kunnen zijn, maar 

omdat de M.I.D.A. meer prioriteit geeft aan groei van de 

industriële produktie en buitenlandse investeerders niet wil 

afschrikken, beperkt zij zich in de praktijk tot adviezen. 

Wanneer deze adviezen in de wind worden geslagen vinden geen 

sankties plaats . Al met al heerst er in West-Maleisië een 

liberaal vestigingsbeleid en dit heeft tot gevolg dat er in 

de staten aan de oostkust aanzienlijk minder bedrijven terecht 

komen dan men aanvankelijk had beoogd. Op het loonniveau na, 

9) In West-Maleisië: de staten aan de oostkust, uitgezonderd het district 
Kuantan; Kedah en Perlis uitgezonderd het distrikt Kuala Muda; voorts 
het regionale projektgebied Johor Tenggara. 

10) M.I.D.A.-beambten krijgen de instruktie om er op de allereerste plaats 
voor te zorgen dat bedrijven zich in Maleisië vestigen en om zich in 
principe te schikken naar de lokatievoorkeuren van de buitenlandse 
investeerders. 
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werken de vestigingsplaatsfaktoren nog steeds in het voordeel 

van de staten aan de westkust. 

Aangezien er geen recente Census of Manufacturing 

Industries is geweest, is het niet mogelijk om een adekwate 

vergelijking te maken tussen de huidige situatie met die van 

1968. Uit de lijst van de door de H.I.D.A. goedgekeurde 

Projekten valt echter wel een duidelijke voorkeur van de 

investeerders af te leiden. In paragraaf 3.4 is er reeds op 

gewezen dat van de 3800 projekten die de M.I.D.A. in de 

periode 1971-1980 voor West-Maleisië goedkeurde, er slechts 

290 bestemd waren voor de oostkust en 210 voor de staten 

Kedah en Perlis. De verwachte investeringen van de in de 

periode 1971-1977 goedgekeurde projekten bedroeg in totaal 

ongeveer 7,3 miljard M$, terwijl het aantal hierdoor 

geschapen arbeidsplaatsen de 330.000 zou overtreffen. Kijkt 

men naar de ruimtelijke verdeling, dan blijkt dat 75% van 

deze investeringen en 83% van deze arbeidsplaatsen aan de zes 

staten van de westkust ten goede zouden komen en slechts 

17%, respektievelijk 9,5% aan de oostkuststaten. Uit tabel 4.7 

blijkt tevens de voorkeur voor vestiging in Selangor en het 

federale gebied. Ook Penang en Johore blijken in trek te zijn. 

Uit de tabel zou men kunnen afleiden dat er sprake is 

van een zekere spreiding van de industrie naar de oostkust en 

een afzwakking van de dominante positie van Selangor en het 

federaal gebied. Een moeilijkheid is echter dat niet alle 

projekten die goedgekeurd werden, ook daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. Volgens ongepubliceerde gegevens van de M.I.D.A. 

wordt in de ontwikkelde gebieden gewoonlijk 80% van de goed

gekeurde projekten gerealiseerd, terwijl dit percentage voor 

de minder ontwikkelde gebieden minder dan 30 bedraagt. Dus de 

staten aan de oostkust komen er zeer waarschijnlijk slechter 

vanaf dan in tabel 4.7 wordt gesuggereerd. Van het in deze 

tabel genoemde investeringsbedrag voor heel West-Maleisië 

zal ongeveer M$ 3,3 miljard werkelijk geïnvesteerd worden, 

waarvan 1,5 miljard in de minder ontwikkelde gebieden . 

11) Berekend uit Lew Sip Hon 197Θ, waar de investeringswaarde van de goed
gekeurde projekten voor de minder ontwikkelde gebieden in vermeld staan. 
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Tabel 4.7 De i n v e s t e r i n g s w a a r d e en de a r b e i d s p l a a t s e n van 

door de Malays ian I n d u s t r i a l Development A u t h o r i t y 

goedgekeurde P r o j e k t e n , p e r i o d e 1971-1977 (χ) 

s taa t % totaa l 
potentiële 
werk- % totaal 

Johore 
Malacca 
Negri Sembilan 
Perak 
Penang 
Selangor 
Federaal gebied 

westkust 

Kelantan 
Pahang 
Trengganu 

oostkust 

Kedah 
Perlis 

West-Maleisiê 

(xlOOO M$) 

1.105 
360 
350 
865 

1.020 
1.210 
510 

5.420 

60 
1.055 
115 

1.230 

535 
75 

7.260 

investeringen 
Vfest-Maleisië gelegenheid tfest-Maleisië 

15,2 
5,0 
4,8 

11,9 
14,1 
16,7 
7,0 

74,7 

0,8 
14,5 
1,6 

16,9 

7,4 
1,0 

100,0 

56.015 
18.415 
12.645 
37.305 
63.165 
66.555 
20.030 

274.130 

3.645 
21.750 
5.945 

31.340 

22.315 
3.665 

331.450 

(x) Potentiële arbeidsplaatsen 

Bron; Lew Sip Hon 1978, Appendix V en VI 

16,9 
5,6 
3,8 
11,3 
19,0 
20,1 
6,0 

82,7 

M 
6,6 
1,8 

9,5 

6,7 
M 

100,-

Als men aanneemt dat het genoemde percentage van 30 voor al 

deze gebieden gelijkelijk geldt (dus zowel voor de rurale 

gebieden aan de westkust als de maleise staten), dan ontvangen 

de oostkuststaten M$ 370 miljoen aan investeringen, d.w.z. 

slechts 11% van het totale bedrag dat aan investeringen wordt 

gerealiseerd. 

Industrieën worden meestal in de traditionele centra 

gevestigd, maar dat wil niet zeggen dat nieuw opkomende 

industriële centra in West-Maleisië ontbreken. 

Industrialisatie buiten de traditionale centra vond met name 

plaats in Malacca, Seremban en Kuantan, waar het aantal 

arbeidsplaatsen in de industrie opvallend is toegenomen. Dit 

bedroeg respektievelijk ongeveer 15.000 (1980), 10.000 (1978) 

en 5.500 (1976). Het grootste deel daarvan betrof bedrijven 



143 

die na 1970 in deze steden gevestigd werden . Malacca en 

Seremban zijn in bevolkingsaantal en funktie voor hun staten 

vergelijkbare steden. Hier werden import-exportbedrijven 

gevestigd, in Malacca op vrijhandelszones, in Seremban op het 

industrieterrein Senawang onder de Bonded Warehouses-regeling. 

In het nu volgende hoofdstuk zal de industrialisatie van 

Malacca worden bekeken. Hoewel de decentralisatie van de 

industrie als mogelijkheid om de tegenstelling tussen de west

kust en de oostkust op te heffen, in het afgelopen decennium 

weinig vorderingen maakte, is Kuantan een aan de oostkust 

gelegen stad waar niettemin wël een industrialisatieproces 

plaatsvond. Hier zal uitgebreider op worden ingegaan in 

hoofdstuk 6. 

4.5 Konklusies 

Sinds Maleisië onafhankelijk werd heeft de industrie een 

steeds belangrijker plaats in de ekonomie gekregen. In 1980 

bedroeg hierdoor het aandeel in het Bruto Binnenlands Produkt 

reeds meer dan 20%. Aanvankelijk vond industrialisatie plaats 

op basis van importsubstitutie, maar na 1970 werd de produktie 

voor buitenlandse markten van groter belang. Naast export

valorisatie ging het hierbij vooral om import-exportbedrijven 

die in het kader van de nieuwe internationale arbeids

verdeling in West-Maleisië gevestigd werden. 

De maleisische overheid schiep door verschillende maat

regelen, zoals belastingfaciliteiten, de aanleg van industrie

terreinen en een scherpe kontröle op de vakbonden, een gunstig 

klimaat voor buitenlandse investeringen. Buitenlands kapitaal 

overheerste dientengevolge tegen het einde van de fase van 

importsubstitutie in vrijwel alle bedrijfskiassen en bracht 

daarna de exportgerichte industrialisatie op gang. Hoewel 

12) Deze cijfers zijn uit verschillende, ook ongepubliceerde bronnen 
afkomstig en werden tijdens het onderzoek in Maleisië verzameld. 
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maleisisch partikulier en staatskapitaal in de industrie niet 

ontbreekt, kan men daarom spreken van een afhankelijke 

industrialisatie. Dit geldt temeer daar nu ook de markten in 

de westerse landen liggen. 

Vanaf de aanvang koncentreerde de industrie zich in de 

vier grootste steden die aan de westkust gelegen zijn en met 

name in en nabij Kuala Lumpur (Klang Vallei). De beschikbare 

gegevens wijzen op een kontinuering van deze tendens. Hoewel 

de Nieuwe Ekonomische Politiek er op gericht is om een einde 

te maken aan de regionale welvaartsverschillen tussen de 

staten aan de westkust en die aan de oostkust, en men in het 

Third Malaysia Plan daarom een belangrijke rol toekende aan de 

decentralisatie van de industrie, speelt de industrialisatie 

zich toch voornamelijk af aan de westkust. Enkele belangrijke 

oorzaken hiervan zijn de betere infrastrukturele voorzieningen 

en de afzetmarkt in de staten aan de westkust, de feitelijke 

prioriteit die men geeft aan de groei van de industriële 

produktie boven een beleid om industrieën naar de oostkust te 

decentraliseren en - hiermee verband houdend - ontoereikende 

beleidsmaatregelen. Hoewel er vanaf 1970 een verandering is 

opgetreden in de struktuur van de industrie, is deze tot nu 

toe nog niet gepaard gegaan met een opmerkelijke wijziging 

in het spreidingspatroon. In de oostkuststaten vindt slechts 

10% van de investeringen in de industrie plaats. In feite 

heeft zich daar alleen in Kuantan een industrialisatieproces 

voltrokken. 
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Hoofdstuk 5 

DE INDUSTRIALISATIE VAN MALACCA EN HAAR 

EFFEKTEN OP DE REGIONAAL EKONOMISCHE ONTWIKKELING 

De stad Malacca is het centrum van de gelijknamige staat. Deze 

behoort met een landoppervlakte van ongeveer 1640 km (1.2% 

van het schiereiland) tot de kleinste staten van West-

Maleisië. In 1980 bedroeg zijn inwonertal ruim 450.000, waar

van ongeveer driekwart woonde op het platteland. De problemen 

in de landbouw, waarin ongeveer de helft van de aktieve 

bevolking werkzaam is, zijn ernstig. In geen enkele staat is 

de druk op het land zo groot als in Malacca. Van de ruim 

125.000 ha. landbouwgrond wordt 40.000 ha. in beslag genomen 

door plantages en 85.000 ha. door kleine bedrijven. Het 

merendeel van beide kategorieën bedrijven houdt zich bezig met 

de verbouw van rubber. De kleine rubberproducenten bezitten 

gemiddeld niet meer dan 2 ha., hetgeen ook met verbeterde 

technieken onvoldoende is om een behoorlijk bestaan te leiden. 

De produktie op het kleinbedrijf in de rijstbouw (12.000 ha.) 

is lager dan elders in West-Maleisië en 'double-cropping' is, 

vanwege de kwaliteit van de bodem, veelal niet mogelijk. Uit 

het Indicative Regional Plan voor de staat (1977) wordt 

duidelijk dat de uitbreiding van de landbouwgrond maar in 

zeer beperkte mate kan plaatsvinden en dat ook de overige 

aktiviteiten in de primaire sektor geen arbeidskrachten meer 

kunnen absorberen. 

De kommerciële en diverse andere dienstenaktiviteiten 

zijn gekoncentreerd in de hoofdstad Malacca, die een bevolking 

van ongeveer 120.000 telt. Daarnaast zijn er nog een aantal 

kleinere centra zoals Jasin en Alor Gajah, die echter nog geen 

10.000 inwoners hebben. 
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Malacca ademt de typische sfeer van een provinciestad, 

maar er zijn twee in het oog lopende verschillen met andere 

steden van vergelijkbare omvang in West-Maleisië. Op de eerste 

plaats vertoont het stadscentrum nog zichtbare sporen van het 

verleden toen Malacca een belangrijke plaats innam in de 

zuidoostaziatische handel. Op de tweede plaats heeft er, in 

tegenstelling tot de meeste regionale centra van West-Maleisië, 

recentelijk industrialisatie plaatsgevonden. In 1970 werkten 

ongeveer 3100 personen in de industrie, een aantal dat in 1980 

was toegenomen tot naar schatting 15.000. Viervijfde van deze 

arbeidsplaatsen vindt men op enkele industrieterreinen in de 

nabijheid van de stad. 

Andere middelgrote steden waar een substantiële 

industrie aanwezig is, blijven ruimschoots onder dit aantal 

arbeidsplaatsen. In Seremban, centrum van de staat Negri-

Sembilan en een stad met ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal 

als Malacca, kan men weliswaar profiteren van de industriële 

overloop van de nabijgelegen Klang-Vallei, maar de werkgele

genheid bedroeg in 1980 toch niet meer dan 10.000, waarvan 

7500 op het industrieterrein Senawang. Kuantan, van de steden 

oostkust het sterkst geïndustrialiseerd, telde in 1976 

ongeveer 5500 industriële arbeidsplaatsen, een aantal dat 

daarna niet sterk is toegenomen. Malacca kan men dus beschouwen 

als het meest suksesvolle voorbeeld van industrialisatie buiten 

de vier grootste steden in West-Maleisië. 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven 

van de struktuur van de industrie. Vervolgens komen drie 

aspekten aan de orde die voor een regionaal beleid in West-

Maleisië van belang zijn. 

Het eerste aspekt is dat van de vestigingsplaatsfaktoren 

van de nieuwe, d.w.z. na 1970 in Malacca gevestigde bedrijven 

(paragraaf 5.2). Wanneer deze bekend zijn, kan men wellicht 

1) Met 'Malacca' wordt in dit hoofdstuk de stad bedoeld. Als het gaat 
om de staat zal dit worden vermeld, tenzi] het uit de kontext reeds 
duidelijk blijkt. 
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gevolgtrekkingen maken ten behoeve van industriële ontwikkeling 

in andere middelgrote steden. 

Het tweede aspekt dat in paragraaf 5.3. wordt aangesneden, 

betreft de effekten van de industrialisatie voor de regio. In 

theorieën over regionale ontwikkeling, zoals de exportbasis

theorie en de groeipooltheorie, neemt de interaktie tussen 

ekonomische aktiviteiten via 'linkages' een centrale plaats in. 

Een linkage kan men zeer breed definiëren als iedere 

investeringsmogelijkheid die door een bedrijf aan een ander 

wordt geboden. Voor geografen is relevant in hoeverre linkages 

binnen een regio plaatsvinden en of er tussen bedrijven een 

intra-regionale samenhang bestaat. Linkages kunnen materieel 

(geld, goederen) of niet materieel (informatie) van aard zijn. 

Bovendien kunnen de relaties indirekt zijn, bijvoorbeeld 

wanneer aan de vestiging van bedrijven een gemeenschappelijke 

faktor ten grondslag ligt. Naarmate er in een gebied meer 

linkages zijn, kan bij een voortschrijdende industrialisatie 

een 'inter-industrieel komplex' ontstaan. Bedrijven kunnen 

sterke onderlinge relaties hebben en eikaars ontwikkeling 

ondersteunen, iets wat een gunstig effekt heeft op de ekono

mische groei in een regio. 

Het onderzoek naar de konkrete ruimtelijke aspekten van 

linkages vindt vaak plaats met betrekking tot grote agglomera

ties. De externe besparingen die daar optreden, vormen namelijk 

een belangrijke verklaringsfaktor voor de gezamenlijke lokatie 

van industrieën en de koncentratie van ekonomische aktiviteiten. 

Het koncept van groeicentra, tot op heden een van de belang

rijkste koncepten in de regionale planning, heeft hier sterk 

mee te maken. 

Op het niveau van kleinere steden bestaan weinig studies 

hoewel men kan beargumenteren dat zij . . , 
3 J '.... can make a practical 

contribution to planning and take into account specificially spatial 
relationschips ignored by the more common national models .... ' 

(Walker 1977: 263). In het geval van Malacca, waar men gezien 

de omvang van de industrialisatie moeilijk kan spreken van 

een industrieel komplex, gaat het om de vraag of inter-

industriële linkages bijdragen tot een grotere permanentie in 
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het vestigingskarakter van de bedrijven. Daarnaast is het van 

belang om te achterhalen of bedrijven door onderlinge inter-

aktie eikaars aktiviteiten ondersteunen. 

Een derde aspekt dat voor een regionaal beleid van 

belang is betreft de verhouding stad-platteland. In paragraaf 

5.4 komt daarom de vraag aan de orde in hoeverre de 

industrialisatie in Malacca een enclavekarakter draagt dan 

wel geïntegreerd is met het platteland. 

In paragraaf 5.5 zal tenslotte een verband worden gelegd 

tussen de konklusies uit de voorgaande paragrafen en de 

problematiek van de afhankelijkheid. Naast het bestaan van een 

direkte financiële afhankelijkheid als gevolg van de 

eigendomsverhoudingen, zal de analyse van de interaktie-

patronen immers aan het licht brengen op welke manier en in 

welke mate de industrieën toeleverings- of afzetrelaties 

hebben met andere regio's in West-Maleisië of met het buiten

land. De studie van de linkages kan aldus ook inzicht 

verschaffen in de sterkte van de externe krachten en 

bijdragen tot het vaststellen van strukturele faktoren die 

regionale ontwikkeling bevorderen of in de weg staan (Firn 

1975 en Mc Dermott 1976). 

Het onderzoek waarop dit hoofdstuk is gebaseerd vond 

hoofdzakelijk plaats in juni-juli 1978. In november 1980 

keerde ik voor korte tijd naar Malacca terug om additioneel 

materiaal te verzamelen. Met uitzondering van het deel over 

de herkomst van de arbeidskracht, hebben de meeste gegevens 

echter betrekking op de situatie 1978. Deze was twee jaar 

later niet essentieel veranderd. 

5.1 De struktuur van de industrie 

In 1970 nam de industrie nog een bescheiden plaats in de 

ekonomie van de deelstaat in. De bijdrage tot het Bruto 

Binnenlands Produkt bedroeg toen naar schatting niet meer dan 

5% (Currie 1978) . De volkstelling die in dat jaar gehouden 

werd, registreerde bijna 10.000 personen als werkzaam in de 
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Figuur 5.1 De industrieterreinen in de staat Malacca 
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industrie, maar hierbij werden wel de ambachtelijke bedrijfjes 

meegerekend. Kleer- schoen- en meubelmakers, rottanbewerkers 

en voedselbereiders behoorden dus ook tot industriële arbeids

krachten. De Survey of Manufacturing Industries 1972, die in 

het algemeen - want dit verschilde per bedrijfsgroep - alleen 

bedrijven telde met 5 of meer werknemers, kwam tot een aantal 

van 3900 industriële arbeidsplaatsen. Ook dan blijkt het 

voornamelijk te gaan om kleine bedrijven, zoals bakkerijen, 

tinsmederijen en rijstpellerijen, terwijl reparatiebedrijven 

eveneens werden meegerekend. Slechts een enkel bedrijf, zoals 

de uit de koloniale tijd daterende frisdrankenfabriek Fraser 

and Neave, telde meer dan 25 werknemers. Over het geheel 

genomen kan men stellen dat de industriële aktiviteiten in de 

staat getypeerd werden door kleinschaligheid, geringe kapitaal

inzet. Ook was er een sterke binding met de omgeving, aange

zien gebruik werd gemaakt van lokale materialen die door 

lokale ondernemers voor de lokale markt werden geproduceerd 

(Lee Suo Yong 1976: 95). 

De meeste bedrijfjes vond men in de stad Malacca waar de 

industrie volgens de gegevens van de Survey van 1972 aan ruim 

3100 personen werkgelegenheid bood. In de daaropvolgende jaren 

vond hier echter een aanzienlijke toename van de industriële 

bedrijvigheid plaats. 

In het begin van de jaren zeventig bestemde de Malacca State 

Development Corporation (M.S.D.C.) 7 terreinen voor industrieel 

gebruik. Vier ervan liggen binnen de gemeente Malacca en deze 

worden daarom beschouwd als industrieterreinen van de stad 

(hoewel enkele op grote afstand van de stad zijn gesitueerd 

in een rurale omgeving) (tabel 5.1). Drie andere industrie

terreinen liggen bij Bukit Rambai, Merlimau en Alor Gajah 

(figuur 5.1) maar komen, gezien de doelstelling van dit hoofd

stuk, verder niet meer ter sprake. 

Een belangrijke impuls tot de aanleg van de industrieterreinen 

vormde het vertrek in 1970 van de Commonwealth Forces Training 

Centre in Terendak (ongeveer 20 km. ten noordwesten van 

Malacca). In het kamp waren een vijfduizend militairen, veelal 

met hun gezinnen, gelegerd. De dienstverlening binnen en rond 
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dit kamp verschafte ongeveer 2000 civiele arbeidsplaatsen, 

terwijl door de vraag naar goederen en diensten invloed werd 

uitgeoefend op de stedelijke tertiaire sektor en de bouw

nijverheid. Het Commonwealth Forces Training Centre was: 

'The most important generator of income outside agriculture and the 

government sector· ( C u r r i e 1 9 7 8 ) v a n d e helstaat. Na het vertrek 

van de militairen nam de werkloosheid sterk toe. Omdat het 

platteland weinig mogelijkheden bood om de werkgelegenheid 

uit te breiden, voelde de staat zich gedwongen tot het 

aantrekken van industrieën. 

De industrieterreinen van Malacca zijn vrij klein maar 

beslaan bij elkaar een oppervlak van ongeveer 190 ha. Twee 

ervan,nl. Tanjong Kling en Batu Berendam, kregen de status 

van Free Trade Zone (tabel 5.1). Sinds hun oprichting zijn, 

zeer kleine bedrijven en een enkele grotere onderneming 

uitgezonderd, alle nieuwe bedrijven op deze industrie-
2) terreinen gevestigd 

Tabel 5.1 De industrieterreinen van de stad Malacca, 1978 

industrieterrein 

Ayer Keroh 
Tanjong Kling II 
Tanjong Kling F.T.Z. 
Batu Berendam 

opper
vlakte 
(ha.) 

100 
60 
8 
20 

afstand 
tot de 
stad (km) 

13 
16 
13 
5 

aantal 
gevestigde 
bedrijven 

13 
1 
3 
7 

type 
industrie 

niet specifiek 
niet specifiek 
textiel,schoeisel 
elektronika 

Bron: Malacca State Development Corporation (M.S.D.C.) 

Een in 1976 gepubliceerde lijst van door de M.S.D.C. goed

gekeurde projekten, vermeldt 55 bedrijven die een plaats 

hadden gereserveerd op een van de industrieterreinen (M.S.D.C. 

1976). Medio 1978 waren 24 bedrijven tot produktie gekomen. 

Het aantal arbeidskrachten bedroeg toen meer dan 8000 en de 

2) De uitzondering betreft een triplexfabriek 15 km ten noordwesten van 
Malacca. Het bedrijf, waarmee een investering van M$ 11 miljoen was 
gemoeid, telde in 1978 ongeveer 800 werknemers. 
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gezamenlijke waarde van de investeringen overtrof de M$ 100,-

miljoen (tabel 5.2). 

De buitenlandse bedrijven namen meer dan 90% van de 

waarde van de investeringen en ruim 75% van de werkgelegenheid 

voor hun rekening. Dit is aanzienlijk meer dan de landelijke 

gemiddelden . Kapitaal was afkomstig uit de Verenigde Staten, 

Japan, De E.E.G.-lidstaten en Australië. De investeringen 

varieerden van M$ 300.000 tot M$ 18,- miljoen per individueel 

bedrijf. 

Maleisische bedrijven waren van minder belang. De meeste 

van hen waren klein, hoewel naar maleisische begrippen slechts 

één beschouwd kon worden als kleinschalig (minder dan 25 

arbeidsplaatsen en een investeringswaarde lager dan M$ 250.000). 

Opvallend is overigens een bedrijf op de vrijhandelszone 

Tanjong Kling waar 95% van de aandelen in maleisische handen 

is. Dit textielbedrijf was aanvankelijk een joint-venture met 

een duits meerderheidsbelang maar werd later overgedragen 

aan een maleisische ondernemer. De Malacca State Development 

Corporation participeerde in vier buitenlandse ondernemingen 

met belangen die varieerden van 20 tot 40% van het aandelen

kapitaal. Daarnaast was samen met een federale overheids

instantie een bedrijf opgezet. Over het geheel genomen was de 

invloed van de bumiputra-beheersinstellingen echter gering. 

De bedrijven in de vrijhandelszones dragen voor bijna 

45% bij aan de totale waarde van de investeringen en voor 70% 

aan de werkgelegenheid van de industrieterreinen. 

Oorspronkelijk waren er 12 import-exportbedrijven, maar in de 

loop van de tijd werden zowel in Batu Berendam als in Tanjong 

Kling F.T.Z. enkele fabrieken gesloten. De meeste import

exportbedrijven vond men in Batu Berendam F.T.Z., dat 

speciaal voor de elektronikaproduktie is bestemd. Hier lagen 

ook twee dochterbedrijven van uitgesproken multinationals, 

nl. National Semiconductors (Ν.S. Electronics) en Siemens. 

3) Joint-ventures waarvan de meeste aandelen in buitenlandse handen zijn, 

worden beschouwd als buitenlandse ondernemingen. 
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Tabel 5.2 Investeringen en arbeidsplaatsen op de 
industrieterreinen van de stad 

aantal bedrijven(x) 

buitenlands 

maleisisch 

totaal 

aantal 

arbeidsplaatsen(x) 

buitenlandse 

bedrijven 

maleisische 

bedrijven 

totaal 

waarde investeringen 

(x) (M$ miljoen) 

buitenlandse 

bedrijven 

maleisische 

bedrijven 

totaal 

Ayer 

Kerch 

5 

θ 

13 

1070 

1340 

2410 

industrieterrein 

Tanjor^ 

. Kling II 

1 

-

1 

160 

-

160 

49,1 

9,4 

58,5 

Tanjong 

Kling F.T.Z 

2 

1 

3 

390 

700 

1090 

14 

-(xx) 

14 

Malacca, iu 

Batu 
Berendam 

F.T.Z. 

7 

-

7 

4720 

-

4720 

32 

-

32 

ili 197Θ 

totaal 

15 

9 

14 

6340 

2040 

8380 

95,1 

9,4 

104,5 

Bronnen; Onderzoek j u n i - j u l i 1978 , M.S.P.U./M.S.D.C. Survey 
1978, jaarvers lagen ondernemingen 

(x) Het onderscheid tussen bui tenlandse en male i s i sche bedri jven i s 
gebaseerd op he t b e z i t van aandelen. Indien meer dan de h e l f t van de 
aandelen in b u i t e n l a n d s e handen i s wordt h e t bedr i j f a l s b u i t e n l a n d s 
beschouwd. 

(xx) Een male i s i sch b e d r i j f in Tanjong Kling F.T.Z. werd a l s jo int-venture 
met d u i t s en male i s i sch k a p i t a a l opgezet. In 1978 bevond zich 90% van 
de aandelen in male is i sche handen. Om i d e n t i f i k a t i e t e voorkomen wordt 
de i n v e s t e r i n g e c h t e r i n de tabe l samengetrokken met de andere twee 
- bu i ten landse - ondernemingen. 

De andere moederondernemingen waren k l e i n e r en hadden s l e c h t s 

een of twee vest ig ingen in ontwikkelingslanden. In 1978 

domineerde vooral N.S. Electronics met een t o t a l e werkgelegen

heid van ongeveer 3000 arbeidsplaatsen. 
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Ook de drie bedrijven van Tanjong Kling waren typerend voor 

het (relatief) arbeidsintensieve en exportgerichte karakter 

van de industrie. Hier produceerde men kleding, schoenen en 

kleine metalen gebruiksvoorwerpen (naalden, spelden, haar-

krullers etc.) 

De industrie op Ayer Keroh was meer divers van aard. 

Van de vijf buitenlandse investeringen waren die van een 

rubberverwerkend bedrijf (rubber handschoenen) en twee metaal

verwerkende bedrijven (buiskoppelingen) het omvangrijkst. 

Tanjong Kling II telde slechts één bedrijf nl. een garen be

drijf, dat onderdeel was van een multinationaal koncern. 

De gezamenlijke waarde van de investeringen van de vier boven

genoemde bedrijven bedroeg ruim 45 miljoen M$ en de werk

gelegenheid 1170. Zij waren dus kapitaalintensiever dan de 

import-exportbedrijven. Typerend voor het exportgerichte 

karakter van de industrie was overigens dat deze bedrijven de 

vestigingsvergunning verkregen op voorwaarde dat niet meer 

dan 30% van de produktie bestemd zou zijn voor de binnen

landse markt (Currie 1982). 

Tenslotte nog een ander kenmerk van de industrialisatie 

in Malacca, namelijk de fluktuaties in het aantal arbeids

plaatsen. Volgens de Malacca State Planning Unit (M.S.P.U.) 

en de M.S.D.C. bedroeg de werkgelegenheid in de december

maanden van 1974 tot en met 1977 respektievelijk 8400, 6730, 

9760 en 7960 (Lee Suo Yung 1976: 102 en Currie 1982: tabel 11). 

In 1974 vielen er klappen, met name in de textielnijverheid op 

Tanjong Kling, waar het aantal arbeidsplaatsen werd gehalveerd 

en tot 1230 terugliep. In 1977 deed de malaise zich over een 

breder front voor en werden ook op Ayer Keroh verschillende 

bedrijven gesloten. Van aanzienlijke invloed was echter een 

verandering in de produktiestruktuur van N.S. Electronics, 

dat in 1976 nog aan 4350 personen werk verschafte maar in 

december 1977 aan 3C00. In 1978 vond een kleine opleving 

plaats. Twee bedrijven op Batu Berendam en drie op Ayer 

Keroh/Tanjong Kling II breidden zich uit, terwijl op Ayer 

Keroh twee kleinere bedrijven met produktie begonnen. Volgens 

mijn onderzoek was de werkgelegenheid in juli 1978 weer 
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opgelopen tot 8380. De verdere toename tot 11.500 in juli 

1980 (informatie M.S.P.U.) is met name het gevolg geweest van 

een aanzienlijke uitbreiding met cirka 2000 arbeidsplaatsen 

door Siemens. 

Het doen en laten van de twee multinationals N.S. Electronics 

en Siemens blijkt dus van belangrijke invloed op de toe- en 

afname van het aantal arbeidsplaatsen. Fluktuaties treden ook 

per seizoen op. In juni-augustus is de behoefte aan arbeids

krachten het grootst omdat dan de elektrotechnische bedrijven 

produceren voor de markt tijdens de decembermaanden in de 

westerse landen. Het zijn vooral vrouwen (80% van de arbeids

kracht op de F.T.Z.'s) die van deze fluktuaties het 

slachtoffer zijn. 

Samenvattend kan men stellen dat de industrialisatie in Malacca 

duidelijk het streven van de maleisische staat illustreert om 

met behulp van buitenlands kapitaal een op de exportgerichte 

industrialisatie tot stand te brengen. Het type bedrijf dat nu 

in Malacca domineert verschilt fundamenteel van het meer 

traditionele bedrijf: het is grootschaliger, vereist grotere 

investeringen en is op buitenlandse markten gericht. 

5.2 De vestigingsplaatsfaktoren van de nieuwe bedrijven 

Om te achterhalen waarom bedrijven in Malacca gevestigd werden, 

zijn open interviews met managers gehouden. Het werd in eerste 

instantie aan de respondenten zelf overgelaten om tijdens deze 

interviews de redenen voor de lokatie te noemen. Pas later in 

het gesprek, bijvoorbeeld als men te uitvoerig uitweidde over 

één vestigingsplaatsfaktor, werden andere mogelijke faktoren 

gesuggereerd. De meeste respondenten gaven twee of drie 

redenen waarom het bedrijf in Maleisië en/of Malacca gevestigd 

was, in twee gevallen werden vier redenen genoemd. Het zou 

wellicht minder tijdrovend zijn geweest wanneer de respondenten 

een lijst van tien of meer mogelijke vestigingsplaatsfaktoren 
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voorgelegd kregen. Van deze methode is echter afgezien, omdat 

zij suggestief is en er toe kan leiden dat men wel inzicht 

krijgt in de voor- en nadelen van de lokatie voor een bedrijf, 

maar niet in de faktoren die werkelijk een rol spelen bij de 

beslissing om ergens een bedrijf te vestigen. 

Voor sommige managers was het moeilijk om de redenen voor 

lokatie te noemen omdat zij,ten tijde van de beslissing om 

in Malacca te investeren, elders werkten of om andere redenen 

buiten de beslissingsprocedure stonden. Ook lukte het niet om 

met alle managers van de bedrijven te spreken. Van de andere 

kant maakten de open interviews het in enkele gevallen ook 

mogelijk om beslissingsprocedures vrij nauwgezet te 

rekonstrueren. Bij het nu volgende verslag is telkens aan

gegeven waar lakunes in de informatie zijn, maar ook is soms 

langer bij een onderdeel stilgestaan om de onderzoeks

resultaten zo konkreet mogelijk te illustreren. 

Op grond van welke faktoren hebben buitenlandse ondernemingen 

gekozen voor vestiging van een bedrijf in West-Maleisië? 

Elf van de 15 buitenlandse bedrijven in Malacca verschaften 

hierover informatie. Bovendien is de vraag voorgelegd aan het 

maleisisch konfektiebedrijf op Tanjong Kling F.T.Z., omdat 

dit bedrijf aanvankelijk werd opgericht als een joint-venture 

met de meerderheid van de aandelen in buitenlands eigendom. 

Van vier bedrijven zijn de vestigingsmotieven ten aanzien van 

West-Maleisië dus onbekend: één respondent was niet in dienst 

van de onderneming toen de lokatiebeslissing genomen werd, 

van één respondent werd het antwoord als 'niet betrouwbaar' 

ingeschat en van twee bedrijven lukte het in het geheel niet 

om informatie te verkrijgen. Deze omissie in de respons (een 

kwart van het totaal) heeft waarschijnlijk minder invloed op 

de uitslag dan in eerste instantie lijkt, omdat de vier 

bedrijven in dezelfde kategorie bedrijven (zelfde bedrijfs

groep, vergelijkbare bedrijfsgrootte) vallen als die waarover 

wel informatie is verkregen. 

Uit de verkregen informatie blijkt dat een delegatie 

van de ondernemingen gewoonlijk verschillende landen bezocht 
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en hierover rapport uitbracht aan de direktie. Een van deze 

kleinere elektrotechnische bedrijven (investering in vast 

kapitaal M$ 1 miljoen en met ongeveer 100 werknemers) 

bijvoorbeeld, onderzocht in 1972 de mogelijkheden voor een 

herlokatie vanuit Engeland. Er werden verschillende zuidoost-

aziatische landen bezocht en er werd een vergelijking gemaakt 

door middel van een puntensysteem, via welk de waarde van 

iedere vestigingsplaatsfaktor werd aangegeven, zoals belasting

faciliteiten, loonniveau, fysieke infrastruktuur en efficiëntie 

van het overheidsapparaat. Maleisië eindigde hoog en wel met 

een score van 9 op een schaal van 10. In het geval van kleine 

ondernemingen was de direktie meestal direkt bij de bezoeken 

betrokken. Negen respondenten waren nauw betrokken geweest bij 

deze periode van verkenning en besluitvorming of bij het 

daadwerkelijk opzetten van het bedrijf. 

Lage lonen, belastingfaciliteiten van de overheid en 

politieke stabiliteit in Maleisië scoorden als lokatiefaktor 

het hoogst (tabel 5.3). Zij kunnen beschouwd worden als basis-

faktoren of algemene voorwaarden voor vestiging. De moeilijk

heid is echter dat zij nog niet veel zeggen over de specifieke 

voordelen van Maleisië vergeleken met een aantal buurlanden. 

Immers, bedrijven in bijvoorbeeld Singapore noemen dezelfde 

faktoren. Ook hier heerst politieke stabiliteit, zijn de lonen 

relatief laag en worden belastingfaciliteiten gegeven (Lim 

Joo-Jock e.a. 1977: 93-107). 

In tweede instantie is daarom gevraagd waarom de keuze in 

vergelijking met andere landen op Maleisië viel. Voor de 

import-exportbedrijven ging het met name om een vergelijking 

met de Filippijnen, Indonesië, Singapore en Thailand, waar men 

evengoed ontheffing van in- en uitvoerrechten kon krijgen. 

Opvallend is dat vrijwel altijd een vergelijking was gemaakt 

met Singapore, dat internationaal een goede naam heeft. 

In het geval van de grote multinationale ondernemingen 

(N.S. Electronics, Siemens) speelde de spreiding van risiko 

een rol. N.S. Electronics heeft ook dochterbedrijven in 

Bangkok, Bandung en Singapore. Toch is de onderneming in het 

bijzonder gecharmeerd van Maleisië. 
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Tabel 5.3 Buitenlandse bedrijven op de i ndus t r i e t e r r e inen 
van de s tad Malacca; faktoren voor loka t i e 
in Maleisië (x) 

lokatiefaktor aantal bedrijven dat faktor noemt 
1 belastingfaciliteiten 9 
2 loonniveau 8 
3 politieke stabiliteit (1) 5 
4 ekonomische groei Maleisië 3 
5 binnenlandse markt 3 
6 kwaliteit ambtenarenapparaat (2) 2 
7 grondstoffen 1 
θ arbeidsaanbod 1 
9 overige 2 

(x) Respons: 12 van de 16 bedrijven 
(1) Inklusief 'geen stakingen' en geringe vakbondsaktiviteiten 
(2) Inklusief bedrijfsuitoefening gelijk aan land van herkomst 

Bron; Onderzoek juni-juli 1978 

Zij heeft er zowel vestigingen in Malacca als in Penang en 

overwoog in 1978 om een nieuw bedrijf in Penang als regionaal 
4) 

hoofdkwartier voor Zuidoost-Azie te laten fungeren . Ten 

opzichte van de Filippijnen, Indonesië en Thailand bestaat het 

vestigingsvoordeel van Maleisië vooral uit het efficiënte 

staatsapparaat en de grotere politieke stabiliteit, ten 

opzichte van Singapore uit het loonniveau. In dit verband is 

het kenmerkend dat ëën jaar nadat N.S. Electronics met de 

produktie in Malacca was begonnen het aantal arbeidsplaatsen 

aanzienlijk werd verhoogd, terwijl het dochterbedrijf in 

Singapore in dezelfde tijd een kwart van de arbeid(st)ers 

ontsloeg (zie ook Far Eastern Economie Review 23-8-1974). 

Opmerkelijk is dat door de kleinere bedrijven op de 

vrijhandelszones een aantal additionele faktoren genoemd 

werden. Hun respondenten noemden de algehele sociaal-

ekonomische situatie, de bekendheid in Maleisië met de 

engelse taal en handelsgewoonten, en de ontvangst door de 

4) Het is mij niet bekend in hoeverre dit plan later is gerealiseerd. 
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Malaysian Industrial Development Authority (M.I.D.A., 

faktor 6 in tabel 5.3). 

Een klein elektrotechnisch bedrijf, bijvoorbeeld, had 

aanvankelijk een voorkeur voor vestiging in Singapore vanwege 

de daar aanwezige betere fysieke infrastruktuur. Maar in de 

tijd dat de vertegenwoordigers van de onderneming Singapore 

bezochten liep het daar al storm. Bovendien was de grondprijs 

er hoger en besteedde men minder aandacht aan de onderneming 

dan in Maleisië. 

Samenvattend, is het duidelijk dat het vooral de specifieke 

kombinatie van belastingfaciliteiten, loonniveau en politiek 

klimaat is geweest waarom buitenlandse import-exportbedrijven 

zich in West-Maleisië vestigden. Andere faktoren van 

uiteenlopende aard speelden vrijwel altijd een additionele 

rol. 

Door de respondenten van de buitenlandse bedrijven 

buiten de Free Trade Zones (Ayer Keroh/Tanjong Kling II) werd 

telkens ëën vestigingsplaatsfaktor als de belangrijkste 

genoemd. In het geval van het rubber-handschoenenbedrij f 

was de toegang tot de grondstof de beslissende faktor. De 

drie andere bedrijven besloten in Maleisië te investeren 

omdat het hierdoor mogelijk was een deel van de maleisische 

markt te veroveren. 

Toch kan de belangrijkste faktor niet geheel op zich staand 

worden beschouwd. In het geval van de rubberverwerkende 

fabriek was de faktor toegang tot de grondstof in het besluit

vormingsproces van het grootste belang. Aangezien de andere 

landen waarmee Maleisië vergeleken werd ook rubber 

produceerden, moet deze lokatiefaktor echter meer gezien 

worden als een basisfaktor dan als een faktor die specifiek in 

het voordeel werkte van Maleisië (de respondent meldde wel dat 

de latex van Maleisië van betere kwaliteit is dan in andere 

landen). Afgezien van de stijgende lonen waren in feite ook 

de toenemende vakbondsaktiviteiten en stakingen in het land 

van herkomst (Australië) redenen waarom het bedrijf tot her-

lokatie besloot. Er werd onderzoek gedaan in Sri Lanka, 
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I n d o n e s i e , de F i l i p p i j n e n , S ingapore en M a l e i s i ë . D a a r u i t b l e e k 

d a t h e t loonn iveau i n M a l e i s i ë hoger was dan i n een a a n t a l 

andere l a n d e n . De p o l i t i e k e s t a b i l i t e i t en de h a n d e l s t r a d i t i e 

waren zowel i n h e t v o o r d e e l van S ingapore a l s van M a l e i s i ë . 

U i t e i n d e l i j k werd voor Wes t -Male i s ië gekozen vanwege de 

aangeboden b e l a s t i n g f a c i l l t e i t e n , de g r o t e r e t o e g a n k e l i j k h e i d 

t o t de g r o n d s t o f , de r e e d s bes t aande h a n d e l s k o n t a k t e n en de 

l a g e r e lonen i n v e r g e l i j k i n g met S i n g a p o r e . 

B e l a s t i n g f a c i l i t e i t e n , loonniveau en p o l i t i e k k l i m a a t spee lden 

b i j de v e s t i g i n g van deze b e d r i j v e n dus wel d e g e l i j k een r o l . 

De mot ieven om z ich b innen Wes t -Male i s i ë j u i s t i n Malacca t e 

v e s t i g e n , v e r s c h i l l e n a l naar ge lang men t e doen h e e f t met 

i m p o r t - e x p o r t b e d r i j v e n , b u i t e n l a n d s e ondernemingen b u i t e n de 

v r i j h a n d e l s z o n e s en m a l e i s i s c h e v e s t i g i n g e n . 

De i m p o r t - e x p o r t b e d r i j v e n hadden i n 1972-1974 h e t 

a l t e r n a t i e f van de v r i j h a n d e l s z o n e s i n de Klang V a l l e i en 

Penang. De M.I .D.A. v e s t i g d e e c h t e r de aandach t op Malacca. 

Deze b e d r i j v e n waren v o o r t s gecharmeerd door h e t op t r eden 

van de Malacca S t a t e Development C o r p o r a t i o n . V i j f van de 

zeven r e sponden ten op de Free Trade Zones i n Malacca noemden 

namel i jk n a d r u k k e l i j k de we lwi l l ende medewerking van M.S.D.C. 

a l s de b e l a n g r i j k s t e reden voor hun v e s t i g i n g 

De v i e r b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n op Ayer Keroh/Tanjong 

Kl ing I I , d i e i n f o r m a t i e v e r s c h a f t e n noemden u i t e e n l o p e n d e 

f a k t o r e n . S p e c i f i e k e v e r e i s t e n voor de b e d r i j v e n met 

b e t r e k k i n g t o t de s i t e en min of meer ' t o e v a l l i g e ' f a k t o r e n 

5) De Malacca State Development Corporation heeft a ls taken de planning 
van het industrieel beleid in de s taat , de ontwikkeling en het beheer 
van de industrieterreinen en de part icipat ie in joint-ventures met 
zowel lokaal als buitenlands kapitaal. Wat betreft de invloed op de 
lokatie: de bereidwilligheid van de M.S.D.C. ging zo ver dat buiten
landse ondernemers mede de plaats van de vrijhandelszone in Batu 
Berendam bepaalden. Het terrein werd vervolgens in snel tempo voor 
de vestiging van bedrijven geschikt gemaakt. Overigens werd wel 
opgemerkt dat 'slagvaardigheid' niet kenmerkend was voor het 
funktioneren van de M.S.D.C. in latere jaren. 
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zoals lokale kontakten of 'een zeker aandringen door de 

M.I.D.A.' speelden een rol. Ter illustratie volgen hier twee 

voorbeelden. 

Een farmaceutisch bedrijf in Singapore overwoog om 

redenen van afzet tot herkokatie in Maleisië. Lokatie in 

Malacca had het voordeel dat het bedrijf in staat zou zijn de 

managers en een deel van de werknemers van een groothandels

bedrijf in medicijnen, waarmee al kontakten bestonden, in 

dienst te nemen. Een lokatiefaktor die tevens een rol speelde 

was de lage grondprijs in de deelstaat. 

Tabel 5.4 Faktoren voor lokatie in Malacca van bedrijven 

op de industrieterreinen van de stad Malacca (χ) 

aantal 
lokatiefaktor bedrijven dat faktor noemde 

F.T.Z.'s Ayer Keroh/Tanjong KlingTl totaal 
buitenlandse maleisische 

1 persoonlijke redenen (1) 1 6 7 
2 medewerking door M.S.D.C. 5 1 6 
3 afzetmarkt 1 5 6 
4 loonniveau 2 2 1 5 
5 grondprijs 1 2 1 4 
6 transport en kommunikatie-

systeem 2 2 4 
7 kwaliteit van het 

industrieterrein 2 2 
θ grondstoffen 1 1 
9 overige 1 1 3 5 

(x) Respons: F.T.Z.'s 7 van de 10, Ayer Keroh (buitenlands) 4 van de 6, 
Ayer Keroh (maleisisch) 6 van de Θ, plus één bedrijf in Ayer Keroh 
dat in ju l i 1978 nog niet in produktie was. 
Door bedrijven genoemde faktoren: maximaal 4 per bedrijf. 

(1) Lokale ondernemers of persoonlijke kontakten in Malacca. 

Bron; Onderzoek j u n i - j u l i 1978 

Het g a r e n b e d r i j f op Tanjong Kling I I had andere redenen om 

z ich i n Malacca t e v e s t i g e n . Het g ing i n d i t geva l om een 

d o c h t e r b e d r i j f van een g r o t e m u l t i n a t i o n a l e onderneming met 

v e s t i g i n g e n i n N i g e r i a , Z a ï r e , Hongkong, de F i l i p p i j n e n en 

I n d o n e s i ë . V e r s c h i l l e n d e a l t e r n a t i e v e n werden i n overweging 

genomen. U i t e i n d e l i j k werd e c h t e r Malacca gekozen vanwege 
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de beschikbaarheid van een schone site zonder luchtveront

reiniging, het loonniveau, de grondprijs en de afwezigheid in 

de regio van konkurrenten. Het zou interessant zijn deze 

lokatiefaktoren te bezien voor Seremban en de oostkust, die 

door het bedrijf niet in overweging waren genomen. Er is 

immers geen reden te veronderstellen dat de genoemde lokatie

faktoren daar minder gunstig zouden zijn. In feite bleken 

vrijwel alle buitenlandse ondernemingen onvolledig 

geïnformeerd te zijn over de verschillende mogelijkheden in 

West-Maleisië. Op de vraag met welke andere steden op het 

schiereiland Malacca als vestigingsplaats was vergeleken, 

werden Petaling Jaya, Seremban, Penang en Ipoh genoemd. De 

steden van de oostkuststaten waren geen van alle in over

weging genomen, hetgeen wellicht verband houdt met het imago 

van de oostkust als een onderontwikkeld gebied binnen Maleisië 

of met faktoren die niet genoemd werden maar impliciet wel 

degelijk een rol speelden, zoals de minder goede infra-

struktuur. 

Bij de maleisische bedrijven oefenden vooral persoonlijke 

overwegingen een grote invloed uit op de keuze van een 

vestigingsplaats. Hun aandeelhouders en managers waren meestal 

afkomstig uit Malacca zelf en gaven er daarom de voorkeur aan 

zich in hun stad te vestigen. Malacca was het uitgangspunt en 

was niet zozeer een lokatie die gekozen werd na zorgvuldige 

afweging van voor- en nadelen. Het ging om lokale ondernemers 

die kommerciële mogelijkheden zagen. Deze mogelijkheden bleken 

te liggen in produktie voor de nationale markt van o.a. 

voedingsmiddelen, snoepgoed, jaloezieën en plastic zakken. De 

konkurrentie werd voor deze produkten als zwaar beschouwd. Het 

belangrijkste voordeel van lokatie in Malacca was de nabijheid 

van de zuidelijke markt. Konkurrerende bedrijven waren 

gevestigd in verder gelegen steden als Petaling Jaya, Ipoh of 

Penang; de lokatie in Malacca stelde de bedrijven in staat in 

direkt kontakt te blijven met afnemers in de deelstaten 

Malacca, Negri Sembilan en Johore. 

Overigens was veel land op Ayer Keroh toegewezen aan 

maleisische bedrijven die ten tijde van het onderzoek elders 
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in de stad gevestigd waren. Als deze verhuizen zal het om 

redenen van bedrij fsmodernisering zijn of omdat zij linkages 

verwachten met andere produktieprocessen op het industrie

terrein. Deze linkages zullen echter voornamelijk op het vlak 

van reparatiewerkzaamheden liggen. 

Enkele lokatiefaktoren springen er wat betreft de import-

exportbedrijven en de maleisische bedrijven duidelijk uit. 

Deze staan bovenaan het lijstje van tabel 5.4. Andere lokatie

faktoren, die niet zo duidelijk bij ëén type bedrijven een rol 

speelden, maar wel degelijk van invloed waren bij de vestiging 

van bedrijven in Malacca, worden nu behandeld. 

Een interessante lokatiefaktor is het loonniveau.Het is 

moeilijk om de regionale loonverschillen in West-Maleisië te 

meten. Een wet op het minimum loon bestaat niet; lonen zijn 

dus een zaak van individuele bedrijven. Zij verschillen per 

bedrijfsklasse. Volgens een F.I.D.A. brochure uit 1977, 

bedroeg het gemiddelde dagloon van een ongeschoolde mannelijke 

arbeider in de machinebouw M$ 4,77, in de bedrijfsklasse 

chemische produkten M$ 4,20 en in de houtverwerkende industrie 

M$ 3,71 (F.I.D.A. 1977). Binnen iedere bedrijfsklasse bestaan 

echter nog weer uiteenlopende loonniveaus. Bovendien hebben de 

hier genoemde bedragen betrekking op basisionen, waaraan men 

toeslagen en uitkeringen moet toevoegen, die ook weer per 

bedrijf verschillen. 

Ongeveer 70% van het aantal arbeidsplaatsen van de 

industrieterreinen in Malacca werd door ongeschoolde vrouwen 

ingenomen (in de vrijhandelszones was dit percentage zelfs 80). 

In 1977 verdienden zij in de grotere fabrieken M$ 3,00 tot 

M$ 4,50 per dag. De hoogste lonen werden betaald in enkele 

elektrotechnische bedrijven. De kleinere maleisische bedrijven 

betaalden aanzienlijk minder, over het algemeen M$ 2,50 per 

dag. Het dagloon van ongeschoolde mannelijke arbeiders was 

hoger, ongeveer M$ 4,00 tot M$ 5,00 (tabel 5.5). 



164 

Tabel 5.5 Loonniveau van ongeschoolde vrouwelijke en 

mannelijke arbeiders in Malacca, 1977 (M$) 

arbeiders 

vrouwelijke 

mannelijke 

dagloon (basisloon) 
bedrijfsgroep maleisische 
elektromka bedrijven 

(buitenlands) 

3.70 - 4.50 2.50 - 3.50 

4.00 - 5.00 3.00 - 4.00 

Bron: Onderzoek j u n i - u u l i 1978 

maandloon irikl.toeslagen 
bedrijfsgroep maleisische 
elektromJca bedrijven 

(buitenlands) 

100. 120.- 80.- - 100.-

120.- - 150.- 95.- -120.-

Toeslagen maakten een aanzienlijk deel uit van het door de 

arbeid(st)ers verdiende geld. Het basisloon bij N.S. 

Electronics bedroeg voor een ongeschoolde arbeidster M$ 4,10, 

maar door periodieke verhogingen van M$ 0,30 voor iedere 

periode van 6 maanden dat men bij de fabriek werkte, ploegen

diensttoeslagen van M$ 1,-, toeslagen voor voedsel en 

transport, produktiepremies enz. verdienden de vrouwen 

gemiddeld M$ 5,50 per dag. De basisionen in Penang, de Klang 

Valley en Singapore waren hoger. Terwijl een vrouwelijke 

arbeider in Malacca bij aanvang van het werk M$ 4,00 per dag 

kreeg (het gemiddelde in de elektromka) , kon ze in Penang 

beginnen met $ 5,40, in Kuala Lumpur met M$ 6,00 en in 

Singapore met tenminste M$ 7,00. Ook het loonniveau in 

Seremban lag, als gevolg van de nabijheid van Kuala Lumpur 

hoger. 

Al met al waren de lonen in Malacca lager dan elders op 

de industrieterreinen aan de westkust . Voor een bedrijf 

betekent dit een loonvoordeel van ongeveer 30% ten opzichte 

van lokatie in de Klang Valley. Voor een bedrijf met 100 

arbeid(st)ers en met een totaal bedrag aan lonen van 

M$ 240.000 per jaar, kan dat een voordeel betekenen van meer 

6) Deze informatie over de loonniveaus werd verkregen tijdens de 
interviews en door vergelijking van advertenties van bedrijven in 
maleisische kranten. 
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dan M$ 100.000. Uit tabel 5.4 blijkt dan ook, dat het lage 

loonniveau in Malacca een relatief belangrijke reden voor 

vestiging was (vijf maal genoemd). 

Tabel 5.6 Grondprijs van industrieterreinen in West-Maleisië 

(per meter2), 1978 

vrijhandelszones voor de industrieterreinen andere dan 
elektrotechnische industrie vrijhandelszones 

Penang (Bayan Lepas) M$ 16,-/M$ 20,- Klang Valley M$ 15,- /M$ 25,-
Klang Valley (Sungei _ Penang M$ 12,- /M$ 20,-

Way) M ? ¿ ü' Johore M$ 8,- /M$ 15,-
Malacca (Batu Malacca M$ 8,50 

Berendam) ? ' Negri Sembilan M$ 5,- /M$ 7,-
Oostkuststaten M$ 4,- /M$ 7,-

Bron; F.I.D.A. Annual Report 1978 

Een andere faktor die apart de aandacht verdient is de 

grondprijs. In Malacca ligt de prijs voor een plaats op de 

industrieterreinen lager dan in de Klang Valley of Penang. 

Tijdens onze interviews noemde één maleisisch bedrijf de 

grondprijs als belangrijkste lokatiefaktor en twee respondenten 

van buitenlandse bedrijven in Ayer Keroh zeiden dat de grond

prijs de keuze van de vestigingsplaats beïnvloed had. De prijs 

was overigens in het nabij gelegen Seremban (Negri Sembilan, 

tabel 5.6) lager, maar de beide laatstgenoemde bedrijven hadden 

slechts vergelijkingen gemaakt met alternatieven in Klang Valley 

en Penang en niet aan Seremban gedacht. 

Wat het transport- en kommunikatiesysteem betreft 

waren de verwachtingen bij de realiteit achtergebleven. Het 

is duidelijk dat voor de import-exportbedrijven lokatie in de 

Klang Valley of Penang voordeliger zou zijn geweest. De meeste 

van deze bedrijven vervoerden hun goederen per vliegtuig en 

hoewel Malacca een luchthaven heeft, mist het de faciliteiten 

van een internationaal vliegveld. Ook de haven van Malacca is 

van weinig nut. De meeste schepen kunnen in het ondiepe water 

niet voor anker, dus gebruikten de bedrijven Port-Klang. Vier 

(buitenlandse) bedrijven noemden de nabijheid van Singapore 



166 

als faktor om zich in Malacca te vestigen, maar klaagden er 

tevens over dat de luchtverbinding tussen Malacca en Singapore 

was opgeheven 

Toegang tot de grondstoffen en overheidsfaciliteiten 

bleken als lokatiefaktoren voor zowel buitenlandse als 

maleisische bedrijven onbelangrijk te zijn. Dit viel ook te 

verwachten, aangezien slechts één bedrijf produkten verwerkte 

uit rurale gebieden (het bedrijf voor rubber handschoenen) en 

het 'less developed area incentive', dat een extra jaar 

ontheffing van belasting inhoudt, niet van toepassing is op 

de stad Malacca. 

De beschikbaarheid van een industrieterrein als zodanig 

werd evenmin als faktor genoemd. Blijkbaar is het aantal 

industrieterreinen in West-Maleisië zo groot dat hun 

aanwezigheid in een stad als Malacca als vanzelfsprekend werd 

verondersteld. 

Het aanbod van arbeidskracht werd eveneens als 

ruimtelijk neutraal beschouwd en werd als lokatiefaktor voor 

Malacca niet genoemd. Op het moment van de keuze voor een 

geschikte lokatie veronderstelden de besluitvormers in het 

algemeen dat dit aanbod in heel Maleisië even groot was. Uit 

het onderzoek bleek wel dat de elektrotechnische bedrijven 

moeite hadden om voldoende arbeidsters te krijgen. N.S. 

Electronics en Siemens moesten hen uit de gehele staat aan

trekken en met bussen ophalen en terugbrengen (zie verder 

paragraaf 5.4). 

Rekruteringsproblemen werden zowel veroorzaakt door 

loonverschillen als door het feit dat de bedrijven zeer 

uiteenlopende arbeidsomstandigheden hadden aan te bieden. 

Soms waren deze dezelfde als in westerse landen gebruikelijk 

zijn. Zo was in een van de kleinere elektrotechnische 

bedrijven de werkplaats ruim en licht en werkten de meisjes 

aan afzonderlijke tafels met zachte muziek op de achtergrond. 

7) Tot medio 1978 waren er nog wekelijks vluchten van Malacca naar 
Singapore. Een aantal bedrijven vervoerden hun produkten via deze 
luchtlijn. 
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In andere bedrijven zaten zij daarentegen dicht opeen in 

lawaaierige ruimten. Van de andere kant konden zij er met 

elkaar praten en tot op zekere hoogte hun eigen werktempo 

bepalen. Precisiewerk, dat in alle elektrotechnische bedrijven 

is vereist, was niet populair en leverde talloze klachten op 

over oog- en hoofdpijn. Bovendien werd er op Batu Berendam 

ruimschoots gebruik gemaakt van stukloon, hetgeen het werk

tempo opjoeg. Ook het werk in ploegendienst, dat in de meeste 

bedrijven gebruikelijk was en met zich meebracht dat men per 

periode van drie weken één week 's nachts moest werken, 

stootte af. Tenslotte was ook van invloed dat de arbeidsters 

in de dorpen, waaruit het grootste deel van hen gerekruteerd 

werd, een sociaal stigma kregen opgelegd omdat ze in de 

fabrieken uniformen in westerse stijl droegen en in kontakt 

kwamen met mannen. Dit botste met de islamitische zeden 

(Ackerman 1980: 108-110). 

Naast rekruteringsproblemen hadden sommige bedrijven ook 

te kampen met een groot verloop. In enkele bedrijven bedroeg 

het maandelijks verloop 4 tot 5% van de ongeschoolde arbeids

kracht. Niet de bedrijven met de laagste lonen, maar die met 

de slechtste werkomstandigheden kenden de grootste doorstroming. 

De klacht van een aantal managers dat het moeilijk was om 

arbeidsters te behouden, kon dan ook hierop worden teruggevoerd. 

Voordat het onderzoek begon, merkte een ambtenaar van de State 

Planning Unit op, dat de managers zelf 'niet wisten' waarom 

de bedrijven in Malacca gevestigd waren. Dit is tot op zekere 

hoogte waar. Uit de interviews is in het algemeen niet 

gebleken dat bij een afweging van puur ekonomische voor- en 

nadelen Malacca de optimale vestigingsplaats is voor de bedrij

ven die er nu in de stad zijn. Dit blijkt wel als we de redenen 

voor lokatie in Malacca nog eens kort samenvatten. 

De maleisische bedrijven waren in Malacca gevestigd 

omdat lokale ondernemers de voorkeur gaven aan vestiging in 

hun eigen omgeving boven migratie en er afzetmogelijkheden 
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waren in de zuidwestelijke staten (Negri Sembilan, Malacca en 

Johore). 

Voor de import-exportbedrijven waren de alternatieven 

beperkt. De wijze waarop de regionale overheid reageerde was 

echter belangrijk, omdat de bedrijven de indruk kregen dat de 

M.S.D.C. meer aandacht aan hun problemen zou schenken dan 

elders het geval zou zijn. 

Voor buitenlandse investeerders buiten de vrijhandels

zones waren specifieke behoeften belangrijk, maar speelden 

toevalsfaktoren ook een rol. Er was een goede reden om zich 

in Malacca te vestigen, maar slechts een beperkt aantal 

alternatieven werden bij de besluitvorming betrokken. 

In het algemeen bood Malacca als vestigingsplaats weinig 

specifieke voordelen voor het buitenlands kapitaal. Ten 

opzichte van de andere steden aan de westkust pleitte eigenlijk . 

alleen het loonniveau in het voordeel, ten opzichte van de 

oostkust kan men vermoeden dat de infrastruktuur een 

belangrijke rol speelde. Van de andere kant kan men uit het 

bovenstaande afleiden dat de federale en de regionale overheid 

erin slaagden om buitenlandse, overwegend 'footloose', 

industrieën zich buiten de grote centra te laten vestigen. 

Vanuit dit oogpunt bezien is de industrialisatie in Malacca 

een geslaagd voorbeeld van decentralisatie. Of dit ook uit 

andere gezichtspunten het geval is zal blijken in de volgende 

paragraaf. 

5.3 De linkages van de nieuwe bedrijven 

Bedrijven of instellingen kunnen aan andere op verschillende 

wijze investeringsmogelijkheden bieden. Hier beperk ik mij, 

uitgaande van de nieuwe industrieën in Malacca, tot de 

goederenstromen tussen produktie-eenheden (grondstoffen, half

fabrikaten en andere materialen die in het produktieproces 

worden gebruikt). Linkages als gevolg van uitgaven aan lonen 

en salarissen, gebouwen, water, electriciteit en diensten, 

komen wel ter sprake maar worden niet uitgewerkt. De nadruk 
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valt in deze paragraaf op de linkages van de onderzochte 

bedrijven met andere produktie-eenheden in de stad of staat. 

Gezien de struktuur van de industrie kon men niet 

verwachten dat er sprake zou zijn van een sterke verwevenheid 

in de zin van een 'industrieel komplex'. Het was echter 

mogelijk dat er wel lokale of regionale linkages waren die 

potentieel veel beloofden. Dit zou zelfs kunnen gelden voor de 

import-exportbedrijven. Zo wordt er in een artikel over een 

soortgelijk onderzoek aangaande negen bedrijven op Prai F.T.Z. 

(Penang) op gewezen dat vier van de negen bedrijven 

relaties met elkaar hadden. De onderzoekster stelt dat hoewel 

de import-exportbedrijven de materialen voornamelijk uit het 

buitenland betrekken en hun markten overzee hebben, het 

patroon van aan-en verkopen . ^ . . ^ _ 
suggests an incipient stage in the 

development of an inter-industrial complex·
 ( c h i S e c k c h o o 1 9 7 7 : 2 3 )

 _ 

De aan- en verkopen vinden momenteel echter plaats binnen 

Prai F.T.Z. zelf en maleisische bedrijven hebben in het 

algemeen weinig van de buitenlandse vestigingen geprofiteerd 

(Chi Seck Choo 19Θ0 en 1981). 

Linkages kunnen onderscheiden worden in 'forward 

linkages' ('voorwaartse bindingen') indien het gaat om 

goederen die elders voor de produktie gebruikt kunnen worden 

en 'backward linkages' ('achterwaartse bindingen') indien het 

goederen betreft die elders geproduceerd zijn en in een 

bedrijf verwerkt worden (Hirschman 1968: 98-119). Het onder

zoek in Malacca had zowel betrekking op de bestemming als op 

de herkomst van de goederen. De verzamelde gegevens betreffen 

de aan- en verkopen in 1977 ter waarde van M$ 5.000,- of meer. 

Naast de resultaten van de eigen enquête werd ook gebruik 

gemaakt van een aantal jaarverslagen van bedrijven en van het 

grondmateriaal van een enquête die de Malacca State Planning 

Unit en de Malacca State Development Corporation in januari 

1978 onder de grotere bedrijven in de staat hielden. Deze 

survey diende ter kontröle en soms ook ter aanvulling van het 

eigen onderzoek. In enkele gevallen bleek de M.S.P.U./M.S.D.C-

enquête betrouwbaarder, maar anderzijds vielen er ook leemten 

te bespeuren die samenhingen met het feit dat het een 
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s c h r i f t e l i j k e e n q u ê t e b e t r o f 

De i n t e r v i e w s werden gewoonl i jk afgenomen met de b e l o f t e 

d a t de f i n a n c i ë l e a s p e k t e n van de i n d i v i d u e l e b e d r i j v e n n i e t 

u i t een v e r s l a g g e v i n g af t e l e i d e n zouden z i j n . A l l een waar 

de r e sponden ten geen bezwaar maakten t egen p u b l i k a t i e en waar 

gebruik i s gemaakt van s ekonda i r b r o n n e n m a t e r i a a l , z i j n 

a b s o l u t e c i j f e r s genoemd. In de t a b e l l e n 5.7 t o t en met 5.10 

i s i e d e r b e d r i j f ' a t random' met een kodenummer aangeduid en 

z i j n a l l e e n p e r c e n t a g e s vermeld . Wel i s voor de b e d r i j v e n 

Ayer Keroh/Tanjong Kl ing I I aangegeven of z i j i n 1977 een 

t o t a l e omzetwaarde van M$ 4 , - mi l j oen of meer b e r e i k t e n , waa r 

door men toch een ind ruk k r i j g t van h e t b e l a n g van de 
9) p e r c e n t a g e s . Al met a l l i j k t h iermee de a n o n i m i t e i t van de 

i n d i v i d u e l e b e d r i j v e n t e n aanz ien van de waarde van de aan- en 

verkopen voldoende gewaarborgd. 

V r i j h a n d e l s z o n e s hebben voornamel i jk een assemblage-

f u n k t i e voor ge ïmpor t ee rde g r o n d s t o f f e n en h a l f f a b r i k a t e n . 

De p rodukten worden g e ë x p o r t e e r d en de zones kunnen, omdat z i j 

v o o r a l verbonden z i j n met de w e s t e r s e l a n d e n , beschouwd worden 

a l s ' e n c l a v e s ' i n de r e g i o . De r e g i o l e v e r t v r i j w e l a l l e e n de 

a r b e i d s k r a c h t . Er worden dus nauwe l i j k s s p r e i d i n g s e f f e k t e n 

verwacht i n de vorm van voo r - en a c h t e r w a a r t s e b ind ingen i n de 

r e g i o van h e t g a s t l a n d . 

Θ) De M.S.P.U./M.S.D.C.-survey bepaalde het aantal bedrijven van het 
industrieterrein Ayer Keroh op 15, omdat twee kleinere fabrieken, die 
buiten het industr ieterrein lagen, werden meegerekend. Een ander 
verschil l i g t in het fe i t dat een nieuw bedrijf op Ayer Keroh met de 
produktie begon, terwijl een ander bedrijf werd gesloten. Jul i 1978 
waren er dus 13 industriële bedrijven. Een service- en onderhouds-
centrum voor landbouwmachines werd in beide onderzoeken buiten 
beschouwing gelaten. 

9) Voor Batu Berendam F.T.Z. en Tanjong Kling F.T.Z. was d i t niet goed 
mogelijk. Hier was een aantal respondenten niet in staat om de waarde 
van de gebruikte geproduceerde goederen meer dan zeer globaal te 
schatten. Aangezien het veelal ging om transakties binnen de 
multinationale onderneming werd de pr i j s buiten de markt om vastgesteld. 
In één geval, waarin het desbetreffende bedrijf met 'ver l ies ' 
produceerde, waren er bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat er een 
overfakturering van de gebruikte materialen had plaatsgevonden. 
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Tabel 5.7 Bestemming van de Produkten van Batu Berendam 

F.T.Z. en Tanjong Kling F.T.Z., 1977 

(percentage van de totale outputwaarde 

van ieder bedriif 

Rode 
bwiri 

1 
2(x) 
3 
4 (xx) 
5 
6(x) 
7 
8 (xx) 
9 
10 

nr. Maleisië 

4 

Buiten
land 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
96 
100 
100 

Japan 

6 
5 

Singa
pore 

10 

23 
19 
2,6 

Hong-
Kon<7 

5 
60 

v.s. 

100 

20 

22 

Aus-
stralië 

2 

20 

>ΉΪ andere 

landen 

100 
95 
5 3 

100 

72 5 

75 
бб^ 
20 60 

100 

(χ) transakties vinden plaats binnen de onderneming 
(xx) transakties gedeeltelijk binnen de onderneming. 

Bronnen; Onderzoek juni/juli 1978, geverifieerd en aangevuld 
met behulp van de M.S.P.U./M.S.D.C. Survey 1978. 

Batu Berendam F.T.Z. en Tanjong Kling F.T.Z. passen over het 

algemeen in dit beeld, zij het dat er wel enkele specifikaties 

aangebracht moeten worden. De tabellen 5.7 en 5.8 tonen de 

bestemming en de herkomst van de goederen die de vrijhandels

zones van Malacca respektievelijk verlaten en binnenkomen 

(tevens staat onderaan vermeld in hoeverre het gaat om 

transakties binnen de onderneming). De levering aan bedrijven 

of konsumenten in Maleisië blijkt te verwaarlozen; vrijwel 

alle produkten gaan naar het buitenland. Tabel 5.7 laat verder 

zien dat б van de 10 ondernemingen het grootste deel van hun 

output naar de E.E.G. exporteerden. 

Op basis van de door de bedrijven opgegeven absolute waarden, 

valt te schatten dat 50% van de totale verkoopwaarde van de 

produkten van de F.T.Z.-'s naar landen van de E.E.G. gaat. De 

levering was dus voornamelijk gekoncentreerd op de west-

europese markt. Let wel, tabel 5.7 vermeldt de landen of 

regio's waarheen de goederen vervoerd werden vanuit Maleisië; 
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de tabel geeft niet de uiteindelijke markt aan. Dit was het 

meest duidelijk in het geval van Singapore en Hongkong. Uit 

de interviews bleek dat deze steden in het algemeen dienen 

als doorvoerpunten voor Europa. 

Tabel 5.8 Oorsprong van de goederen gebruikt als input voor 

Batu Berendam F.T.Z. en Tanjong Kling F.T.Z., 1977 

(percentage van de totale inputwaarde 

van ieder bedrijf) 

E.E.G. Kode nr. 

bedrijf 

Kx) 
2 
3(xx) 

4(x) 

5 

6(x) 

7 

θ 
9 (xx) 

10 

Malacca rest 

1,5 

4 

χ 

West-

Maleisië 

0,3 
20 

6 
22 
32 
χ 

buiten

land 

100 

100 
9Θ,5 

99,7 

80 
100 
94 
74 
66 

Singa- Japan V.S. Australië 
pore 

χ 

χ 

χ χ 

geen verdere gegevens 

χ 

χ 

geen verdere gegevens 

χ χ 

χ landen van herkomst (exacte gegevens niet verkregen) 

(x) transakties vinden plaats binnen de onderneming 

(xx) transakties grotendeels binnen de onderneming 

Bronnen; Onderzoek juni/juli 1978, geverifiveerd en aangevuld 
met behulp van de M.S.P.U./M.S.D.C. Survey 1978. 

De meeste respondenten konden ons informatie geven 

over de herkomstgebieden van de aangekochte goederen, maar in 

percentage van de totale waarde van de inputs konden deze 

slechts door enkele bedrijven worden aangegeven. Daarom zijn 

de gebieden en landen van herkomst in tabel 5.8 met een 'x' 

aangegeven. 

De moeilijkheid is weer dat transakties binnen de onderneming 

grotendeels de markt mijden en dat de werkelijke herkomst van 

de materialen dus nauwelijks achterhaald kon worden. 

Zo waren de produkten van een bedrijf in Batu Berendam uit 168 

onderdelen samengesteld. Deze onderdelen kwamen uit 

verschillende geïndustrialiseerde landen. Zij werden vervoerd 

naar het moederbedrijf in het land 'y' en vandaar naar Malacca. 
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Na assemblage in de Free Trade Zone werd het produkt terug

gestuurd naar land 'y'. Daar werd het produkt van een 

omhulsel voorzien en kreeg het de kwalifikatie 'made in Y'. 

Dit soort omstandigheden maakt het vrijwel onmogelijk om 

achterwaartse linkages verder vast te stellen dan de lokatie 

vanwaar de goederen werden verscheept naar Malacca. Tabel 5.8 

vermeldt daarom deze lokaties. Het toont het belang van de 

E.E.G. en Japan als leveranciers. 

De betekenis van tabel 5.8 ligt echter vooral in het feit dat 

er wel linkages met andere bedrijven in Maleisië blijken te 

zijn. Maleisië voorziet in produkten als verf, chemicaliën, 

metaal, formika, hout, etiketten en leer. Tenminste drie 

individuele bedrijven hadden belangrijke backward linkages 

met Maleisië. De hiermee gemoeide bedragen waren vergeleken 

met de totale waarde van de inkopen in de Free Trade Zones 

gering. Niettemin is de konklusie gerechtvaardigd dat 

sommige produktgroepen een groter vermogen hebben om regionale 

bindingen aan te gaan dan in het algemeen voor import-export

bedrijven wordt aangenomen. De vraag is dan waar de bedrijven 

van de vrijhandelszones hun in Maleisië gekochte goederen 

vandaan halen. Het bleek dat deze voornamelijk werden 

betrokken via tussenhandel uit de Klang Vallei, in mindere 

mate van andere import-exportbedrijven (zowel in Malacca als 

in Penang) en in nog geringere mate van bedrijven buiten de 

vrijhandelszones in Malacca. 

De bedrijven op de industrieterreinen Aver Keroh/Tanjong 

Kling II hadden sterkere bindingen met Maleisië. Drie 

ondernemingen waren volledig op de export georiënteerd, maar 

de meerderheid van de bedrijven verkochten 70% of meer van 

hun produkten in Maleisië; daaronder waren drie bedrijven met 

een jaarlijkse omzet van meer dan M$ 4 miljoen. Twee andere 

ondernemingen met een relatief hoge omzet verkochten eveneens 

een aanzienlijk deel van hun produkten op de maleisische markt. 

De grondstoffen en halffabrikaten kwamen uit verschillende 

landen met Maleisië en Japan als hoofdleveranciers. Opvallend 

was dat Singapore in de aanvoer van goederen geen belangrijke 



174 

rol speelde. 

Een verdere regionale onderverdeling van het maleisische 

aandeel in de transakties maakt het mogelijk de markt in de 

staat Malacca te vergelijken met de markt in overig West-

Maleisië. 

De verkochte produkten waren hoofdzakelijk konsumptiegoederen 

en vielen niet in de kategorie materiële linkages. Slechts nu 

en dan dienden ze als inputs voor andere industriële bedrijven. 

Het gaat ook in dit geval voornamelijk om achterwaartse 

bindingen. Deze bleken, net zoals het geval was bij de 

bedrijven op de vrijhandelszones, hoofdzakelijk te bestaan 

met de sekondaire sektor en de handel in de Klang Vallei. Bij 

twee bedrijven vond meer dan 80% van hun aankopen direkt 

plaats bij bedrijven in de Klang Vallei. Bij de meeste 

bedrijven waren echter groothandelaren en overheid bij de 

aankopen intermediair. De Klang Vallei diende soms ook als 

transitopunt voor grondstoffen en halffabrikaten uit andere 

regio's in Maleisië en buitenlandse produkten. 

De transakties binnen de staat Malacca bleken gering. Zes 

bedrijven waren achterwaarts verbonden met overheidsinstanties, 

partikuliere handelsondernemingen, plantages of andere 

bedrijven in de staat. Hierbij moeten wij een onderscheid 

maken tussen het rubberverwerkende bedrijf dat 60 tot 80% van 

de rubber van plantages in Malacca krijgt en de overige vijf 

bedrijven waarvan de regionale linkages zwak bleken. Het 

rubberverwerkende bedrijf kocht voor M$ 8 tot M$ 10 miljoen 

aan rubber in de staat, de overige twaalf bedrijven buiten de 

vrijhandelszones spendeerden ongeveer M$ 805.000,- in Malacca, 

tegen M$ 6.185.000,- in de Klang Vallei. Het verschil kan 

enigszins overtrokken zijn omdat kleine aankopen - onder de 

waarde van M$ 5.000,- per jaar - die waarschijnlijk in Malacca 

besteed werden, niet zijn meegerekend. Dit verandert het 

algemene beeld echter niet. 

Resumerend: duidelijk is dat voor verreweg de meeste 

bedrijven de materiële linkages met de Klang Vallei veel 

sterker waren dan met Malacca. In dit opzicht heeft het 

metropolitane centrum van Maleisië dus meer geprofiteerd 



T a b e l 5 . 9 Bestemming van de P r o d u k t e n v e r k o c h t door b e d r i j v e n i n Ayer Keroh/Tanjong K l i n g I I 

1977 (x) ( p e r c e n t a g e van de t o t a l e o u t p u t w a a r d e van i e d e r b e d r i j f ) 

Rode nr. 

bedrijf 

11 
12 (xx) 
13 (xx) 
14 (xx) 
15 

16 
17 
18 

19 (xx) 

20 (xx) 
21 (xx) 

22 (xx) 
23 

staat 

Malacca 

20 

15 

1,5 

20 

10 

1Θ 

overig 

West-

Maleisië 

93 

38 
70 
79 
91 
75 

24,5 
80 

85 
70 

Maleisië 
totaal 

93 

38 
70 
99 
91 
90 

26 
100 

95 
88 

Japan Singapore r e s t van Austral ië E.E.G. V.S. eindere 

11 
33 

100 

0,4 

19 
21 

1 
7 

10 

5 
12 

74 

6,6 

10 
9 

17 24 

landen 

48 

100 

(x) Exclusief één bedrijf dat in 1977 draaide, maar in 1978 s l o o t . 
(xx) Totale verkoopwaarde M$ 4 miljoen of meer. 

Bronnen; Onderzoek j u n i - j u l i 1 9 7 8 , g e v e r i f i e e r d en a a n g e v u l d met b e h u l p van M . S . P . U . / M . S . D . C . 
s u r v e y 1 9 7 8 . 



Tabel 5.10 Oorsprong van de goederen gebruikt a l s input in Ayer Keroh/Tanjong Kling I I , 1977 
(x) (percentage van de t o t a l e inputwaarde van ieder bedr i j f ) 

Kode nr. 
bedrijf 

11 
12 (xx) 
13 (xx) 
14 
15 
16 
17 
18 
19 (xx) 
20 (xx) 
21 (xx) 
22 
23 

staat 
Malacca 

0,2 
60-80 
5 
2 
4 

9 

Klang 
Vallei 

56,5 
2 
37 
81 
19 
96 
6 
75 

2 

19,5 

overig 
West-
Maleisië 

30 
20-40 
21 

17 

5 
6 

2,5 

Maleisië 
totaal 

86,7 
82 
63 
83 
40 
96 
6 
84 

7 
6 

Japan 

30 
16,8 
3 

94 
16 

48 
94 

Singa
pore 

18 
2 

24 

44 

overig 
Azië 

13,3 

3 

39 
1 

37 

45 

Australië 

15 
1 5 

E.E 

2, 

39 

11 
71 

G. 

7 

V.S. 

0,3 
2 
0,2 

1 

7 

45 

andere 
landen 

0,5 

/ 

(x) Exclusief één bed r i j f da t i n 1977 nog produceerde, maar in 1978 s l o o t . 
(xx) Totale inkoopwaarde M$ 1,5 miljoen of meer. 

Bronnen; Onderzoek j u n i - j u l i 1978, gever i f ieerd en aangevuld met behulp van de M.S.P.U./M.S.D.C. 
survey 1978. 
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van Malacca's industrialisatie dan de staat Malacca zelf. 

De vraag rijst of het desondanks mogelijk is om in Malacca 

een ontwikkeling naar elkaar ondersteunende industriële 

aktiviteiten waar te nemen. Op de industrieterreinen van 

Malacca bestonden tussen de bedrijven enkele transakties. 

Het bedrijf dat veiligheidsspelden, haken en ogen enz. 

produceerde, leverde een aantal van deze produkten aan de 

textielfabriek in dezelfde vrijhandelszone. Laatstgenoemd 

bedrijf kocht ook van de garenfabriek in Tanjong Kling II. 

Daarnaast leverden verschillende bedrijven - sommige op de 

industrieterreinen, andere erbuiten - verpakkingsmaterialen 

(kartonnen dozen, etiketten, bekistingen). Wederzijdse 

transakties tussen de bedrijven kwamen niet voor. 

Figuur 5.2 geeft een schematisch beeld van de transakties 

tussen de verschillende bedrijven op de industrieterreinen 

van Malacca. Er bleken twee knooppunten te zijn: het 

textielbedrijf en het bedrijf dat verpakkingsmaterialen 

produceerde. Maar het interaktiepatroon stelde nog op generlei 

wijze een interindustrieel komplex in statu nascendi voor. De 

aan- en verkopen van de betrokken fabrieken vonden vooral 

elders plaats en de in Malacca bestede bedragen waren 

relatief (in vergelijking met de totale aan- en verkopen) 

gering. Alleen een bedrijf van verpakkingsmaterialen (no.4 in 

figuur 5.2) verkocht een aanzienlijk deel van zijn produktie 

aan de andere bedrijven op de industrieterreinen. In feite 

was dat ook een van de redenen waarom het met overheidssteun 

in Malacca werd gevestigd: men verwachtte dat de nieuwe 

bedrijven backward linkages zouden opleveren voor de 

verpakkingsmaterialen. 

De invloed van de bedrijven op de regionale ekonomie 

moet men daarom vooral zien in de sfeer van bouw, handel en 

diensten. De bouwnijverheid, die na het vertrek van de 

Commonwealth Forces was ineengezakt, kreeg niet alleen door 

de aanleg van de industrieterreinen (in opdracht van M.S.D.C.), 

maar ook door de bouw van de fabrieken, een forse impuls. 
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vrijhandelszones 
Ayer Kerch 
TanjongKlingl 

ι 1 

Γ Π Kleding 

[Y] naalden, spelden, «te. 

I 3 I garens 

\І\ verpaKMngsmaterialen 

| 5 | plastic zaKken 

[б] labels 

рГ| veevoeder 

I ι 
buiten industrieterreinen 

Figuur 5.2 De lokale linkages van bedrijven op de 

industrieterreinen van Malacca, 1978. 
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Tabel 5.11 Uitgaven voor de bouw van f a b r i e k e n en aan 

l o n e n / s a l a r i s s e n (1977) op de i n d u s t r i e t e r r e i n e n 

van de s t a d Malacca 

bouwkosten lonen en salarissen 1977(1) 
(x M$ 1000) (x m 1000) 

Batu Berendam F.T.Z. 8 . 9 6 3 13.200 
Tanjong Kl ing F.T.Z. 4.80Θ 2.260 
Ayer Keroh/Tanjong Kl ing I I 12.987 (2) 6 . 1 8 0 

t o t a a l 2 6 . 7 5 8 2 1 . 6 4 0 

(1) I n k l u s i e f premies en t o e l a g e n 
(2) Van de b e d r i j v e n d i e i n 1978 i n p r o d u k t i e waren d .w.z . e x k l . M . I . E . L . 

(Malaysian I n d u s t r i a l E s t a t e s Sdn Bhd.) - b u i l d i n g s i n Ayer Keroh 
bedoeld om door k l e i n e bedr i j ven gehuurd t e worden. 

Bron; M.S.P.U./M.S.D.C. Survey, 1978. 

Voorts blijkt uit tabel 5.11 dat in 1977 voor M$ 21,6 miljoen 

aan lonen en salarissen werd uitbetaald. Hoewel er geen 

onderzoek is gedaan naar de besteding van deze lonen, mag men 

aannemen dat het overgrote deel werd besteed binnen de staat 

en op deze wijze de tertiaire sektor ten goede kwam. 

Daarnaast is er nog een groot aantal kleinere uitgaven van 

de bedrijven, zoals die voor interieur, transport, kantine

voorzieningen en bewaking. 

In tabel 5.12 staan enige van deze bestedingen voor 

5 bedrijven uit verschillende bedrijfskiassen vermeld (de 

bedrijven hadden een gemiddelde investering van M$ 4,- miljoen 

en een gemiddeld aantal werknemers van 165). Ook deze bedragen 

wijzen er op dat de effekten van de industrie voor de tertiaire 

sektor van groter belang waren dan die voor de secondaire 

sektor. Groot- en kleinhandel, bouwondernemingen, transport

wezen en reparatiebedrijven hebben ongetwijfeld van de 

industrialisatie geprofiteerd. 

Voor de staatsoverheid heeft de industrialisatie grote 

uitgaven met zich meegebracht. De aanleg van vier, verspreid 

liggende, industrieterreinen, heeft tot gevolg dat er hogere 

kosten zijn aan infrastruktuur en beheer van de terreinen, 

dan wanneer men zich had beperkt tot één of twee terreinen 
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Tabel 5.12 Enkele u i t g a v e n p o s t e n van 5 b e d r i j v e n op de 

i n d u s t r i e t e r r e i n e n van de s t a d Malacca, 1977 

Batu Tanjong 
Uitgavenpost Berendam Kling F.T.Z. Ayer Keroh/Tanjong Kling I I 

1 2 3 4 5 

grondstoffen/ 
halffabrikaten 
(totaal) 2.460.000 1.646.000 2.052.000 1.510.000 2.436.000 

grondstoffen/ 
halffabrikaten 

90.000 

420.000 528.000 230.000 

30.600 13.800 

127.500 230.400 258.000 

158.100 230.400 271.800 

West-Maleisië 

lonen 

publieke diensten 
telekommunikatie 
water en 
elektriciteit 

subtotaal 

^artikuliere diensten 
reparatie 
machines 
onderhoud 
gebouwen 
aankoop + onderhoud 
auto's 

kantoorbehoe ften 
bedrijfstransport 
arbeid/st/ers 

kantine 
bewaking 

8.200 

276.000 

31.600 

27.600 

59.200 

n.v.t. 

800 

6.300 
5.700 

16.000 
2.100 
4.000 

526.700 

216.000 

49.800 

50.300 

100.100 

16.900 

8.300 
15.500 

n.v.t. 
n.v.t. 
9.000 

2. 

- -

28. 
13. 

15. 
5, 
15. 

80 

.400 

- -

.600 

.000 

.600 

.500 

.000 

.100 

20.000 

20.000 
3.000 

n.v.t. 
n.v.t. 
15.600 

58.600 

13.400 

15.150 

2.000 
6.700 

n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

37.250 sub to taa l 34.900 49.700 

Bron: Onderzoek j u n i - j u l i 1978 

Ook h e e f t de s t a a t door i n j o i n t - v e n t u r e s t e p a r t i c i p e r e n 

a a n z i e n l i j k e v e r l i e z e n ge leden ( t o t 1980 5 f a i l l i s e m e n t e n en 

s l e c h t s één j o i n t - v e n t u r e met w i n s t ) . Konkrete gegevens over 

k o s t e n en b a t e n waren e c h t e r n i e t voor h e t onderzoek 

b e s c h i k b a a r . 
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5.4 Het platteland: leverancier van arbeidskracht 

Hoewel hierover geen studie bestaat, is het vrij zeker dat een 

niet te verwaarlozen aantal bedrijven, dat ббг 1970 de 

industrialisatie van Malacca typeerde, hun grondstoffen van 

het omringende platteland verkregen. Met name valt te denken 

aan bedrijven voor de primaire verwerking van rubber, rijst-

pellerijen en veevoederbedrijven. Daarentegen is onder de 

nieuwe industrieën het rubberverwerkende bedrijf een 

opvallende uitzondering. Het heeft via het plantagewezen een 

aanzienlijke binding met de rurale omgeving van de stad 

Dit in tegenstelling tot de andere bedrijven die geen van 

alle Produkten van het platteland betrekken. Zelfs de 

triplexfabriek (noot 2), die buiten de industrieterreinen ligt, 

krijgt het hout van buiten de staat Malacca (ni. uit Pahang, 

Negri Sembilan en Johore). 

Toch is op het platteland de aanwezigheid van de nieuwe 

bedrijven merkbaar en wel doordat zij overvloedig gebruik 

maken van arbeidskrachten, die afkomstig zijn uit de rurale 

sektor. De vraag naar arbeidskrachten voor de industrie

terreinen betreft voornamelijk ongeschoolde vrouwen in de 

leeftijdskategorie van 17 tot 25 jaar. Mannen worden in het 

algemeen niet geschikt geacht voor het monotone en vaak 

precíese handwerk dat in de grootste bedrijven overheerst. 

Vrouwen zijn bovendien goedkoper, terwijl de kans op arbeids

onrust gering is. Daarom wordt ongeveer 70% van de arbeids

plaatsen door vrouwen ingenomen. 

Voor zover het gaat om de vraag naar mannelijke arbeids

krachten wordt hierin overwegend vanuit de stad voorzien. 

Tekorten betreffen technisch personeel en managers, althans 

als hiervoor, in het kader van de Nieuwe Ekonomische politiek, 

10) De vestiging van het rubberverwerkende bedrijf heeft overigens geen 
aanwijsbare invloed op de rubberproduktie gehad. Toen het bedrijf nog 
in Australië lag,kocht het de rubber reeds merendeels van dezelfde 
leveranciers als nu. Deze waren juist één van de redenen om het 
bedrijf in Malacca te vestigen (paragraaf 5.2). 
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de bumiputra status vereist is en men van maleise herkomst 

moet zijn. Via advertenties in landelijke dagbladen kan echter 

zonder veel problemen in deze vakatures worden voorzien. Voor 

het administratieve werk wordt een beroep gedaan op vrouwen 

met middelbare schoolopleiding en/of sekretaressediploma. Het 

opleidingsniveau ligt in Malacca hoger dan het landelijk 

gemiddelde en in het algemeen hebben de bedrijven dan ook 

geen moeite om dit administratief personeel te krijgen. 

Voor de ongeschoolde arbeidskracht (zonder specifieke beroeps

opleiding) , waarnaar de vraag het grootst is, ligt de situatie 

anders. In de stad bieden de vele winkels en eethuizen 

allerlei mogelijkheden voor daar wonende vrouwen met weinig 

opleiding. Wel is het zo dat de verborgen werkloosheid in dit 

deel van de tertiaire sektor groot is. Hoewel de produktiviteit 

is deze sektor dus laag zal zijn, en de beloning navenant, is 

het alternatief om in de fabrieken te werken voor velen 

kennelijk niet aantrekkelijk genoeg. In elk geval moeten 

de bedrijven op de industrieterreinen een aanzienlijk deel 

van hun ongeschoolde arbeid van het platteland betrekken. 

Hoe groot dit deel is, was onderwerp van het onderzoek 

uitgevoerd in november 1980. 

De herkomst van de arbeidskracht was het duidelijkst vast te 

stellen voor de bedrijven op de industrieterreinen van Tanjong 

Kling, die in een rurale omgeving op meer dan 10 km. van de 

bebouwde kom van Malacca liggen. Hier ziet men vroeg in de 

ochtend honderden arbeidster 'vanuit het niets' naar de 

fabrieken lopen. De managers, de technici en het 

administratieve personeel komen in hoofdzaak per bus of auto 

uit de stad, maar de ongeschoolde werkneemsters wonen meren

deels in de kleine dorpen in de omgeving, waar visserij, rijst-

en rubberverbouw de voornaamste bestaansbronnen zijn. 

De elektrotechnische bedrijven van Batu Berendam, dat 

aan de rand van de stad ligt, maken eveneens in grote mate 

gebruik van arbeidskrachten van het platteland. Eind 1980 

telde deze vrijhandelszone ongeveer 7150 arbeidsplaatsen 

waarvan 5460 voor produktie en ander werk (verpakking, 
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schoonmaak, eenvoudige supervisie e.d.) dat geen scholing 

vereist. Tijdens ons onderzoek werd bij vier van de zeven 

bedrijven geïnformeerd naar de herkomst van de ongeschoolde 

werknemers. Gezamenlijk zorgden deze vier bedrijven voor 954 

van het ongeschoolde werk op Batu Berendam. 

Tabel 5.13 Ongeschoolde arbeidskracht op de 

industrieterreinen van de stad Malacca, 1980(χ) 

aantal arbeidskrachten 
november 1980 

totaal 

2550 

1510 

120 
7150 

ongeschoold 

2165 

1360 

110 
5460 

Ayer Keroh 
Tanjong Kling II 
Tanjong Kling F.T.Z. 
Batu Berendam 

11.330 9.095 

(x) Ongeschoold: zonder specifieke beroepsopleiding 

Bron: Onderzoek november 1980 

% ongeschoolde 
arbeidskrachten 

op totaal 

85 
95 
90 
75 

80 

Het bleek toen dat Siemens met 2250 en N.S. Electronics met 

2270 ongeschoolde werknemers, honderden vrouwen direkt 

rekruteerden van het platteland. Dagelijks reden in opdracht 

van de drie grootste bedrijven 60 bussen naar alle richtingen 

van de staat Malacca om de arbeidskrachten op te halen en 

thuis te brengen. Arbeidsters kwamen uit Jasin, Alor Gajah, 

Tampin, Merlimau, Masjid Tanah enz., dus uit alle sub-

distrikten (zie figuur 5.1). Siemens haalde zelfs 10% van de 

ongeschoolde arbeidskrachten (220 personen) uit de staten 

Negri Sembilan (distrikt Tampin) en Johore (distrikt Muar), 

meer dan 30 km. van Batu Berendam. De vier kleinere elektro

technische bedrijven kenden een dergelijk uitgebreid bus

systeem niet. Zelfs als men aanneemt dat hun arbeidskracht 

geheel uit de stad Malacca komt, dan nog betrekt deze 

vrijhandelszone tenminste 2870 personen, d.w.z. 52% van de 

ongeschoolde en 40% van de totale arbeidskracht, van het 

platteland. 

Ook op Ayer Keroh, waar overigens geen uitgebreide 

informatie over beschikbaar is, pasten enkele bedrijven dit 
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systeem van rekrutering per bus op kleinere schaal toe. Het 

vervoer met door bedrijven gehuurde bussen verzekert dat de 

vrouwen op tijd worden thuisgebracht, versterkt hun onderlinge 

sociale kontröle en bemoeilijkt het werk van de (illegale) 

vakbonden. Zowel voor bezorgde ouders als voor de bedrijfs

leiding biedt dit systeem dus voordelen. 

Naar schatting meer dan de helft van de ongeschoolde 

arbeidskracht die op de vier industrieterreinen werkzaam is, 

komt rechtsreeks van buiten de stad. Hieraan kan worden 

toegevoegd dat er bovendien nog een migratie van jonge vrouwen 

naar de stad Malacca plaatsvindt, waarvan de omvang en de 

tijdsduur echter nog niet zijn vastgesteld. N.S. Electronics 

had 200 vrouwen, die merendeels van buiten de stad afkomstig 

waren, in een flat nabij Batu Berendam gehuisvest. Een ander 

elektrotechnisch bedrijf had cirka 150 meisjes uit de staat 

Johore ondergebracht bij pleegouders in Malacca. Daarnaast 

zijn er talrijke arbeidsters die bij familieleden logeren of 

groepsgewijs een huis of kamer huren. 

In de literatuur over vrouwenarbeid in de vrijhandelszones 

valt de aandacht vooral op de migranten. Jamilah Ariffin 

konkludeert dat de migratie naar de stad , , . .. 
3 ... implies the creation 

of a new breed of workingclass Malays with perhaps new sets of behaviours 
and b&liefs' 

(1980: 59). In Malacca is direkte rekrutering van het 

platteland echter belangrijker dan ruraal-urbane migratie van 

de vrouwelijke arbeidskracht. 

De funktie van het niet-kapitalistische deel van het 

platteland als leverancier van arbeidskracht voor 

kapitalistische produktieprocessen, vormt een geliefkoosd 

thema in de recente literatuur over de artikulatie van 

produktiewijzen in ontwikkelingslanden. Ook in Malacca blijkt 

dat de kapitalistische sektor, in het bijzonder de industrie op 

de vrijhandelszones, niet goed denkbaar is zonder arbeidskracht 

van het platteland, dat nog grotendeels niet op kapitalistische 

wijze produceert. Het merendeel van de forenzen en migranten is 

niet afkomstig van kapitalistisch gerunde plantages, maar komt 

uit boerengezinnen. 

Uit gegevens van het Indicative Regional Plan voor Malacca 
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(1977) blijkt dat de waarde van de opbrengsten uit de landbouw 

voor de meeste plattelandsgezinnen tussen M$ 125,- en 

M$ 200,- per maand ligt (p. 111-112, 117, 131). Een vrouw die 

in de fabriek werkt, kan het gezinsinkomen dus met 50% 

vermeerderen. Ondanks de traditionele opvatting dat huwbare 

meisjes thuis horen te blijven, het slechte imago dat het 

werk in de fabriek hen bezorgt en de monotonie en onzekerheid 

van het werk, maakt men daarom toch van de gelegenheid gebruik 

om in de industrie te werken. Op de industrieterreinen van 

Tanjong Kling is het slechts in sommige piekperioden moeilijk 

om arbeidskracht te krijgen. Voor de zone Batu Berendam moet 

een aktiever beleid worden gevoerd en doen de grote bedrijven 

moeite om het wantrouwen tegen de fabrieksarbeid weg te nemen. 

De rekrutering vindt daar plaats door kontakt op te nemen met 

de dorpshoofden (penghulu's). Het platteland werkt al met al 

als een spons die tijdelijke arbeidskrachten levert en deze 

weer absorbeert wanneer door seizoensfluktuaties in de 

produktie en recessies de werkgelegenheid op de industrie

terreinen terugloopt. 

5.5 Konklusies 

Sinds 1970 is de industriële werkgelegenheid in en rond de 

stad Malacca aanzienlijk toegenomen. Op het ogenblik werken 

op de vier industrieterreinen ongeveer ruim 11.000 personen. 

Voor een belangrijk deel is de industrialisatie het gevolg van 

een op federaal niveau genomen besluit om twee industrie

terreinen de status van vrijhandelszone te geven en van de 

slagvaardigheid van de regionale overheid (M.S.D.C.) in de 

beginjaren '70. Buitenlandse investeerders werden aangetrokken 

en in korte tijd vestigden zich twaalf ondernemingen in de 

vrijhandelszones. De hierdoor ontstane regionale 

afhankelijkheid wordt nog versterkt doordat ook de industriële 

investeringen buiten de vrijhandelszones voor een groot deel 

afkomstig zijn uit het buitenland. De industrialisatie in 

Malacca is derhalve een afhankelijke industrialisatie. 
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Zodra een perifeer land voor de vestiging van import

exportbedrijven aantrekkelijk is, kan de samenwerking van 

overheidsinstanties een spreiding van deze arbeidsintensieve 

industriële aktiviteiten naar middelgrote steden (50.000 -

150.000 inwoners) tot stand brengen. Een dergelijke 

dekoncentratie brengt echter wel het gevaar van een sterk 

eenzijdige ontwikkeling met zich mee. Dit blijkt uit de 

situatie in de staat Malacca waar buiten de vrijhandelszones 

weinig industriële ontwikkeling heeft plaatsgevonden. 

Deze eenzijdigheid van het industrialisatieproces heeft 

verscheidene gevolgen. Een eerste gevolg is de afhankelijkheid 

van een buitenlandse markt waardoor de industrie gevoelig is 

voor periodieke fluktuaties in de produktie zoals die tot 

uitdrukking komen in de schommelingen in werkgelegenheid. In 

Malacca wordt die situatie verergerd door de dominantie van 

twee ondernemingen. Voor een middelgrote stad met een 

betrekkelijk bescheiden en weinig geavanceerde werkgelegenheid 

zoals Malacca, is het wellicht beter om een groter aantal 

kleinere bedrijven aan te trekken. 

De gekreëerde banen worden voornamelijk bezet door jonge 

vrouwen in de leeftijd van 17 tot 25 jaar. Voor de bedrijven 

zijn zij goedkope arbeidskrachten met wie georganiseerde 

arbeidsgeschillen niet erg waarschijnlijk zijn. Een tweede 

gevolg is dus dat de werkloosheid onder de mannelijke 

beroepsbevolking en de lonen, die nauwelijks voldoende zijn 

om de kosten van levensonderhoud van een gezin te dekken, 

problematisch blijven. Feitelijk zijn de lonen niet meer dan 

een aanvullend inkomen in de gezinnen van de vrouwelijke 

werknemers. 

Een derde gevolg toont de analyse van de ruimtelijke relatie

patronen, waaruit blijkt dat bindingen met de regio in de 

vorm van aankopen en leveringen slechts sporadisch voorkomen. 

Dit blijkt overigens ook te gelden voor de bedrijven buiten 

de vrijhandelszones. De industrialisatie is fragmentarisch, 

in die zin dat de ondernemingen slechts in enkele gevallen 

(marginale) relaties hebben en hoofdzakelijk geïsoleerd van 

elkaar funktioneren. 
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Wat de toelevering betreft is de integratie met de Klang 

Vallei sterker dan met de staat Malacca. Deze situatie doet 

vermoeden dat iedere tendens om de industrie te spreiden 

voorlopig zal worden bemoeilijkt door de aantrekkingskracht 

van de meer gedifferentieerde produktiestruktuur in de 

hoofdstedelijke konurbatie. 

Spreidingseffekten binnen de regio zijn er wel met 

betrekking tot de arbeidskracht. Vanwege haar specifieke 

samenstelling en het onaantrekkelijke werk in de import-

exportindustrie, treedt een tekort aan arbeidskracht op. 

Zelfs in de rurale omgeving van de stad kunnen niet voldoende 

arbeidsters worden gevonden, zodat een deel van de arbeids

kracht van elders, zelfs van buiten de staat, gerekruteerd 

moet worden. 

In dit verband zou het overigens interessant zijn om te 

onderzoeken in welke mate de in Malacca betaalde lonen worden 

besteed aan produkten van buiten de regio, met name uit de 

Klang Vallei. 

Het is goed mogelijk dat de huidige situatie waarbij spreiding 

van de industrie heeft plaatsgevonden naar een beperkt aantal 

steden, de koncentratie van de industrie van West-Maleisië 

nauwelijks aantast, aangezien de grotere centra - zoals Klang 

Vallei en Penang - wellicht onverminderd blijven profiteren 

van hun leidende positie in de industrie: linkage-effekten, 

zowel in de produktiesfeer als ten aanzien van de besteding 

van lonen, zouden zich vooral kunnen voordoen in deze 

centra. 

In de stad Malacca zijn de effekten van de recente 

industrialisatie vooral merkbaar in de handel en diensten. Het 

was de bedoeling dat de industrieterreinen de leemte opvulden 

die door het vertrek van de Commonwealth Forces was ontstaan. 

Werkgelegenheid is gekreëerd en de tertiaire sektor profiteert 

daarbij van 'spin-offs'. Er vond echter geen transformatie 

van de afhankelijke ekonomische struktuur plaats en in het 

industrialisatieproces ontbreekt tot nu toe een element van 

zelfversterkende groei. 
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Hoofdstuk б 

KUANTAN; DE INDUSTRIALISATIE VAN EEN STAD 

IN EEN FRONTIERGEBIED 

Kuantan, de hoofdstad van de staat Pahang, ligt aan de 

oostkust van West-Maleisië. De stad telt ruim 100.000 inwoners 

en is in bevolkingsomvang dus ongeveer gelijk aan Malacca. 

Daarmee lijkt de vergelijking op te houden want in 

verschillende belangrijke opzichten laat Kuantan zich juist 

beschrijven in tegenstellingen tot Malacca. Dit hangt samen 

met de uitgestrektheid en de historie van Pahang. De staat is 

met een oppervlakte van cirka 35.600 km.2 de grootste van 

West-Maleisië en is in tegenstelling tot de staat Malacca 

slechts dun bevolkt (in 1980 bedroeg het totaal aantal 

inwoners 770.600, d.w.z. 21,6 per km.2). Volgens de land-use 

survey 1966 was slechts 6,3% land in kuituur gebracht en de 

meest opvallende trek van de rurale problematiek betreft dan 

ook de omvangrijke onderbenutting van het land. 

Als hoofdstad van Pahang vervult Kuantan een belangrijke 

administratieve funktie. De intermediaire ligging tussen de 

Klang Vallei en de noordoostelijk gelegen staten Trenggana en 

Kelantan heeft tevens geleid tot een distributieve funktie 

(groothandel, partikuliere diensten) voor deze staten en 

oost-Pahang. Terwijl de stad Malacca centrale funkties voor 

de gehele staat vervult, is dit met Kuantan niet het geval. 

Pahang is daarvoor te groot en de ligging van de stad te 

excentrisch. Voorts kan men in Pahang drie verschillende 

regio's onderscheiden (tabel 6.1), hetgeen te maken heeft met 

het ruimtelijk bereik dat de koloniale ekonomie op het 

schiereiland had. Malacca wordt daarentegen door een grotere 

uniformiteit gekenmerkt. De koloniale ekonomie omvatte hier 

de gehele staat. 
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Tabel 6.1 Oppervlakte kultuurland per regio van Pahang, 1966 

regio's (distrikten) 

West-Pahang 
(Cameron Highlands, 
Lipis, Raub, 
Bentong, Temerloh) 

Kuantan 

peri feer-Pahang 
(Jerantut en Pekan) 

totaal Pahang 

oppervlakte 
(ha.) 

1.598.440 

299.040 

1.662.520 

3.560.000 

% totaal 
Pahang 

44,9 

8,4 

46,7 

100,-

kultuurland(x) 
(ha.) 

171. 0 

16.670 

35.290 

223.840 

% kllltuur-
land/totale 
oppervlakte 

10,8 

5,6 

2.1 

6,3 

(x) Steden en dorpen niet meegerekend 

Bron; Wong 1971. 

In zijn historisch-geografische studie van Pahang stelt Cant 

dat omstreeks 1910 iedere regionaal geograaf op goede gronden 

de westelijke distrikten Raub en Bentong (figuur 6.1) als een 

oostelijke uitbreiding van het tin- en rubbergebied van de 

westkust kon beschouwen (1972: 80). De koloniale export-

ekonomie was in deze distrikten als het ware net over de 

centrale bergrug gesprongen die de natuurlijke grens tussen de 

west- en oostkuststaten vormt. Toch onderging ook het distrikt 

Kuantan reeds vroeg de invloeden van de koloniale ekonomie, 

die hier haar intrede deed in 1888 toen de britse onderneming 

Pahang Corporation in Sungei Lembing een tinwinningsgebied van 

maleiers en chinezen overnam. In latere decennia werden 

bovendien rubberplantages opgezet. In 1939 nam de rubberbouw 

cirka 30.000 ha. d.w.z. 16% van het distriktareaal, in beslag 

(Cant 1973: 37-38, tabellen 23 en 153). Kuantan was echter 

politiek en ekonomisch geïsoleerd van de westkust omdat het 

centrale deel van de staat nauwelijks beïnvloed werd. 

Het ekonomisch zwaartepunt van Pahang lag in de koloniale tijd 

zonder meer bij de westelijke distrikten. Wel vond een 

geleidelijke verschuiving plaats, waardoor Pahang het karakter 

kreeg van een frontiergebied tussen de regio's van koloniale 

exportekonomie en maleise traditionele ekonomie. Kuantan 
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fungeerde hierbij als een vooruitgeschoven post. 

Aanvankelijk koncentreerde de aandacht zich op de 

omgeving van Kuala Lipis waar goud werd gedolven. Dit stadje 

werd in 1897 dan ook hoofdstad van de staat. In het eerste 

decennium van de 20e eeuw werden Raub en Bentong ekonomisch 

van meer importantie, maar tussen beide wereldoorlogen 

verschoof de grens langzaam naar Temerloh, niet alleen als 

gevolg van de rubberbouw maar ook vanwege de busexploitatie. 

Het resultaat van deze historische ontwikkeling was dat een 

kontinulteit in het stedelijke systeem ontbrak en er geen 

hiërarchie van centra werd opgebouwd. Dit blijkt bijvoorbeeld 

uit de inwonertallen van de voornaamste centra in 1939: 

Kuantan 7000, Bentong 6000, Raub 5000, Kuala Lipis 4500 (Cant 

1973: tabel 21). Na 1947 passeerden de verschillende centra 

in Pahang het bevolkingsaantal van 10.000, dat in Maleisië 

geldt als kriterium voor stedelijke nederzetting. De snelle 

groei tussen 1947 en 1957 werd veroorzaakt door de burger

oorlog waarbij, ter bestrijding van de guerrilla, de chinese 

plattelandsbevolking in bestaande kernen en 'New Villages1 

werd ondergebracht. 

Het gevolg was dat de steden na 1960 aanzienlijk minder hard 

groeiden, omdat de bevolking toen naar het platteland kon te

rugkeren. Maar op andere plaatsen bleef zij. Kuantan hand

haafde een hoog groeicijfer (mede dankzij migratie), al was 

dat niet zo hoog als in de naoorlogse jaren. 

Tabel 6.2 Bevolkingsontwikkeling van de centra van Pahang, 

1947-1970 

ggniddelde 
j a a r l i j k s e bevolkingsgroei (%) 

1947 1957 1970 1947-1957 1957-1970 

Raub 3.600 15.400 18.400 15,6 1,4 
Kuantan 8.100 23.000 43.400 11,0 5 , -
Bentong 7.100 18.800 22.700 10,2 1,5 

Tenerlohl 1 1 2 .300 , ^ ™ 8,9 3,5 
Mentakab J J 11.300 
Lipis - 8.800 9.300 - 0,4 

B r o n n e n : Saw Swee Hoek 1 9 7 2 , p . 1 1 7 , t a b e l 3 ( b e w e r k t ) e n 
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , P o p u l a t i o n and H o u s i n g 
C e n s u s 1 9 7 0 . 
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In 1955 had Kuantan de plaats van Kuala Lipis als 

administratief centrum van Pahang ingenomen. Dat mag 

symbolisch heten voor het streven om - aan de vooravond van 

de politieke onafhankelijkheid - Pahang primair als 'maleise' 

oostkuststaat te karakteriseren. 

Uit dit feit moet men niet konkluderen dat omstreeks deze tijd 

de uiterste grens van het frontiergebied in West-Maleisië 

bereikt was. De werkelijke expansie van ekonomische 

aktiviteiten vond pas in de jaren zestig plaats, toen de 

vraag naar tropisch hardhout toenam en de uitgestrekte 

oppervlakten oerwoud in de oostkuststaten rendabel werden 

gemaakt. De bosexploitatie en de daarmee gepaard gaande 

industriële aktiviteiten namen aanzienlijk toe. Dit blijkt 

voor de periode 1965-1973 uit de groei van het aantal arbeids

plaatsen en de stijging van de toegevoegde waarde in de 

houtzagerijen en triplexfabrieken van West-Maleisië (resp. van 

76.000 tot 268.000 en van M$ 54,- miljoen tot M$ 278,- miljoen). 

De gevolgen hiervan waren in Pahang goed merkbaar, aangezien 

bijna 30% van het exploitabel bosgebied van West-Maleisië 

zich in deze staat bevindt. Volgens de land-use survey van 

1966 was 2,7 miljoen ha., d.w.ζ. 75% van Pahang, bebost. 

Eenderde van dit bosgebied is exploitabel. 

In 1955 waren er in Pahang 36 houtzagerijen met 520 arbeids

krachten, in 1972 bedroeg het aantal houtzagerijen 74 en het 

aantal arbeidsplaatsen bijna 5200 (Jabatan Hutan 1955, Survey 

of Manufacturing Industries 1972). Veel hout verliet de staat 

ongezaagd: in 1965 bedroeg de totale produktie aan rondhout 

in West-Maleisië ongeveer 2,3 miljoen ton, waarvan meer dan 

eenderde afkomstig was uit Pahang. 

In het distrikt Kuantan viel vooral na 1963 een verhoogde 

aktiviteit in de bosexploitatie waar te nemen (Mok 1967) . 

Daarnaast begon de stad in de daaropvolgende jaren meer en 

meer als uitvalsbasis te dienen voor bosexploitatie in de 

noordelijk gelegen staten Trengganu en Kelantan. 

In de periode tussen de volkstellingen van 1957 en 1970 

nam het aantal inwoners van de stad Kuantan van 23.000 tot 

43.400 toe. Gegevens over de stedelijke migratie ontbreken, 
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maar een du ide l i jke ind ika t i e vormt de bevolkingsontwikkeling 
in het d i s t r i k t . In 1957 te lde het c i rka 52.000 en in 1970 
97.000 inwoners. Het aantal immigranten was 23.000 en droeg 
dus voor de he l f t b i j aan de bevolkingsaanwas. De 
aantrekkingskracht van het d i s t r i k t werd veroorzaakt door 
verschi l lende faktoren: de adminis t ra t ieve funktie die Kuantan 
a l s hoofdstad van de s t a a t had gekregen, de d i s t r i bu t i eve 
funktie a l s gevolg van de groothandel voor de oos tkus ts ta ten 
Kelantan en Trengganu en de bosexp lo i t a t i e met aanverwante 
a k t i v i t e i t e n in de dienstver lening en houtverwerkende 
i n d u s t r i e . 
Deze faktoren z i jn ook verantwoordelijk voor de verdere 
bevolkingsgroei van het d i s t r i k t . In 1980 bedroeg het 
bevolkingsaantal volgens de voorlopige gegevens van de 
vo lks t e l l i ng 176.000 (gemiddelde j a a r l i j k s e groei over de 
periode 1970-1980 van 9,2%). 

Tabel 6.3 geeft een beeld van de s t ruktuur van de 
werkgelegenheid in het d i s t r i k t . Van de c i rka 5400 in de 
dienstensektor werkzame personen vond in 1970 ongeveer 
eenderde emplooi b i j de federale- en s taa tsoverheid , hetgeen 
i e t s minder was dan in de i n d u s t r i e . 
De i ndus t r i ë l e werkgelegenheid was snel toegenomen. In 1965 
te lde het d i s t r i k t 37 i ndus t r i ë l e bedrijven met een t o t a l e 
werkgelegenheid van 987 arbeidsplaa tsen . In 1970 was het 
aantal arbeidsplaatsen meer dan verdubbeld, hoofdzakelijk door 
een toename in de stad Kuantan, die 90% van het t o t a l e aanta l 
voor haar rekening nam . Ongeveer 60% van de i ndus t r i ë l e 
werkgelegenheid betrof houtzageri jen. 

1) Deze c i j f e r s z i jn afkomstig van de Survey of Manufacturing Indus t r i e s 
van 1965 en 1970. In het algemeen - d i t ve rsch i lde per bedr i j f sgroep
werden bedr i jven met minder dan 5 werknemers n i e t meegerekend, evenals 
d e e l t i j d a r b e i d en fami l ie -a rbe id . Deze vormen van arbeid komen volgens 
de Surveys overigens weinig voor. 
In de Survey 1970 ontbreken voor de s tad Kuantan de gegevens per 
b e d r i j f s k l a s s e . Wel z i jn deze bekend voor he t d i s t r i k t : 60 i n d u s t r i ë l e 
bedri jven met 1993 a rbe idsp laa t sen , waarvan 1219 (61%) in 20 hout
zager i j en . Kuantan-stad zorgde echter voor 93% van de i n d u s t r i ë l e 
werkgelegenheid in he t d i s t r i k t zodat men mag aannemen dat er een 
overeenkomst b e s t a a t met de d i s t r i k t c i j f e r s . 
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aantal (χ) 
arbeidsplaatsen 

1.078 
149 

1.993 

957 

18Θ 
2.393 

873 

5.384 

% totaal aantal 
arbeidsplaatsen 

8,3 

Ы 
15,3 
7,4 
1,4 
18,4 
6,7 
41,4 

T a b e l 6 . 3 De w e r k g e l e g e n h e i d p e r b e d r i j f s t a k i n h e t 

d i s t r i k t K u a n t a n , 1970 

land- en bosbouw 
mi j nbouw 
i n d u s t r i e 
bouwnijverheid 
openbare nutsbedri jven 
handel 
transport, opslag, koramunikatie 
diensten w.o.(Overheidsdiensten 

totaal 13.015 100,-

(x) Deeltijd en familiearbeid niet meegerekend. 

Bron; Kuantan Urban Development Study 1975, tabel 1.24 

In de jaren zeventig manifesteerden zich in het frontiergebied 

nieuwe perspektieven. Deze hingen samen met de gunstige 

positie van palmolie op de wereldmarkt en met het streven van 

de overheid om mede met behulp van kolonisatieprojekten de 

bestaande problemen op het maleisische platteland op te lossen. 

In Pahang werd daarom in 1968 een begin gemaakt met het 

projekt Jenka Triangle (+ 120.000 ha.) en enige jaren later 

met het veel omvangrijkere projekt Pahang Tenggara (+ 1 miljoen 

ha., 1972), dat in hoofdstuk 7 zal worden beschreven. Op deze 

wijze kwam een proces op gang van geplande integratie van 

Pahang in de nationale exportgerichte ekonomie. 

Dit proces achtte men, mede in verband met de Nieuwe 

Ekonomische Politiek, wenselijk om de welvaartsachterstand 

van de 'maleise
1
 oostkuststaten op te heffen (hoofdstuk 3). 

De recente ontwikkeling van Kuantan moet men dan ook in dit 

kader plaatsen. De stad kreeg in het Third Malaysia Plan 

1976-1980 de status van groeipool aan de oostkust met de 

bedoeling de oostkuststaten een stad te geven die in 

voorzieningenniveau niet zou behoeven onder te doen voor de 

grote steden aan de westkust. 

Zo is Kuantan in belangrijke opzichten de tegenpool van 
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Malacca. Waar Malacca in bevolkingsaantal stagneert en 

migratie plaatsvindt naar andere regio's, is Kuantan een 

snelgroeiende stad die migranten aantrekt. En waar de symbool-

funktie van Malacca refereert aan een kosmopolitisch verleden, 

verwijst die van Kuantan naar het maleise emancipatiestreven. 

6.1 Het onderzoek naar de industrie sinds 1970 

In 1970 telde Kuantan volgens de Survey of Manufacturing 

Industries 55 bedrijven met 1Θ50 arbeidsplaatsen. In 1976 

telde men - echter inklusief ambachtelijke bedrijfjes -

335 bedrijven. Toen bedroeg het totaal aantal arbeidsplaatsen 

5475 (Pak Poy 1977: annex 1). Er had een aanzienlijke toename 

van het industriële akkumulatieproces plaatsgevonden, die 

resulteerde in een grotere behoefte aan arbeidskrachten. De 

toename van de werkgelegenheid was over een groot aantal 

bedrijven gespreid. Van de 335 bedrijven telden 147 minder 

dan 5 en 143 tussen de 5 en 20 werknemers. Slechts 19 

bedrijven telden 50 of meer arbeidsplaatsen (tabel 6.4). De 

industriële bedrijven in Kuantan zijn dus overwegend 

ambachtelijk of kleinschalig. 

Tabel 6.4 De industriële bedrijven in Kuantan 

naar grootteklasse, 1976 

groo; 
(aan 

t t e k l a s s e a a n t a l bedr i jven kunula t i e f a a n t a l bedr i jven 
ï a n t a l werknemers) 

1 - 4 147 147 
5 - 1 9 143 290 

20 - 49 26 316 
50 - of meer 19 335 

t o t a a l 335 

B r o n ; Pak Poy C o n s u l t a n t s and A s s o c i a t e s 1 9 7 7 , F . E . S . K . , 
a n n e x 1 ( b e w e r k t ) 
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Mijn onderzoek h e e f t z i c h , e v e n a l s d a t h e t geva l was 

met h e t onderzoek i n Malacca, voornamel i jk gekoncen t r ee rd op 

de g r o o t s c h a l i g e b e d r i j v e n , w a a r b i j h e t g ing om de redenen 

van hun v e s t i g i n g , de l i n k a g e p a t r o n e n alsmede de hiermee 

samenhangende r e l a t i e t u s s e n de s t a d en h e t a c h t e r l a n d . Er 

werden gesprekken gevoerd met de managers van d i e b e d r i j v e n , 

welke na 1970, toen h e t i n d u s t r i a l i s a t i e b e l e i d in West-

M a l e i s i ë van de grond kwam, i n p r o d u k t i e t r a d e n . Het e i g e n l i j k e 

onderzoek vond p l a a t s i n de maanden oktober -december 19 78 ; i n 

november 1980 werd een k o r t a anvu l l end bezoek aan de s t a d 

g e b r a c h t . 

Onder g r o t e of g r o o t s c h a l i g e b e d r i j v e n z i j n b e d r i j v e n v e r s t a a n 

met 50 of meer a r b e i d s k r a c h t e n en /o f een i n v e s t e r i n g i n v a s t 

k a p i t a a l van M$ 250.000 of meer. Het e e r s t e k r i t e r i u m i s 

o n t l e e n d aan een onderzoek van Chee Peng Lim naar de r o l van 

de k l e i n e i n d u s t r i e in de m a l e i s i s c h e ekonomie, w a a r b i j h i j 

een onde r sche id maakt naar a m b a c h t e l i j k e (minder dan 5 

a r b e i d s k r a c h t e n ) , k l e i n e (5-49) en g r o t e b e d r i j v e n (50 of 
2) meer ' . Hij s t e l t d a t , _ _ , , . . . , , ' . . . the above cut-off points will enable us 

to distinguish establishments which differ markedly in their efficiency of 
resource utilization, employment or income distribution impact' 

en s c h r i j f t over h e t f e i t da t h i j a l l e e n h e t a a n t a l a r b e i d s 

p l a a t s e n a l s k r i t e r i u m h a n t e e r t : , „. , .. . . 
Fortunately i t does not matter 

very much which size measures are chosen. Calculations carried out by 
authorities on a wide variety of measures have shown a high correlation 
between most measures across a wide range of establishments'..nnc.. j \ 
Nie t t emin was i n Kuantan een f r a a i voorbee ld van h e t 

t e g e n d e e l t e v i n d e n . Een k a p i t a a l i n t e n s i e f b e d r i j f met een 

j a a r l i j k s e omzet van M$ 9 , - m i l j o e n , welke de hoogs te was 

van a l de b e d r i j v e n i n de s t a d , t e l d e s l e c h t s 45 a r b e i d s 

p l a a t s e n . D i t b e d r i j f , onde rdee l van een m a l e i s i s c h koncern 

met v e s t i g i n g e n over h e t gehe le l a n d , v i e l b e s l i s t i n de 

k a t e g o r i e ' g r o o t s c h a l i g ' . Daarom i s aan h e t k r i t e r i u m van de 

a r b e i d s p l a a t s e n ook een f i n a n c i e e l k r i t e r i u m toegevoegd . 

2) Chee Peng Lim (1975). Dit onderzoek wordt hier niet willekeurig 
aangehaald. Het i s to t nu toe de enige studie die een totaalbeeld 
geeft van de kleine industrie in West-Maleisië. 
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Het ligt voor de hand om de waarde van de investeringen als 

maatstaf te nemen. Daarbij is M$ 250.000 als grens genomen. 

Vanaf dit bedrag geldt de 'Industrial Coordination Act' en is 

voor de investering toestemming vereist van het Ministerie 

van Handel en Industrie. 

Eind 1978 waren in Kuantan drie industrieterreinen in gebruik 

Tabel 6.5 De industrieterreinen van Kuantan, 1978 

aantal afstand 
anvrang (ha.) vesti- tot stads- type 

industrieterrein totaal in gebruik gingen centrum(km.) vestigingen 

Padang Lallang 12 12 36 0,5 metaalindustrie, 
bumiputra 
eigendom 

Batu Tiga 54 54 41 4,8 houtzagerijen 
metaalindustrie 

Semambu-fase I 104 75,6 21 5,5 uiteenlopend 
vnl. klein
schalig 

Bronnen: Onderzoek oktober-november 1978 en 
informatie State Development Corporation Pahang 

Het totale aantal vestigingen bedroeg er ongeveer 100. Zij 

behoorden overwegend tot de kategorieën dienstverlening 

(opslagplaatsen) en metaalindustrie (met name reparatie

bedrijfjes) . Daarbij valt tussen de industrieterreinen een 

zekere specialisatie te onderkennen. Het kleinste industrie

terrein, Padang Lallang, niet ver van het stadscentrum gelegen, 

is bijvoorbeeld voor kleine bedrijven in de metaalnijverheid 

bedoeld, hetgeen overigens niet wil zeggen dat deze op grotere 

industrieterreinen geheel ontbreken. Dit type bedrijven wordt 

door de State Economie Development Corporation (S.E.D.C.) 

Pahang en de gemeente Kuantan bewust naar de industrie

terreinen gedirigeerd. Op Padang Lallang gaat het overwegend 

om reparatiebedrijven voor personenauto's en bestelwagens, op 

Batu Tiga voor vrachtwagens (in verband met de boskap en de 

houtzagerijen) en Semambu voor trakteren (boskap). Dit 

vestigingsbeleid van de overheid was mogelijk omdat het 

3) In de rapporten van de M.I.D.A. wordt echter slechts de grootste 
vermeld, omdat alleen deze planmatig is opgezet en over een behoor
lijke infrastruktuur beschikt. 
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overwegend om nieuwe bedrijfjes ging en de industrieterreinen 

betrekkelijk dicht bij de stad zijn gesitueerd. Overigens 

liggen de meeste ambachtelijke en kleine bedrijven in of 

nabij het stadscentrum (timmerbedrijfjes, kledingateliers, 

garages e.d.)· Ook is het niet zo dat alle grotere bedrijven 

op de industrieterreinen liggen. Verschillende houtzagerijen 

zijn ook langs de uitvalswegen van de stad gevestigd. Zij 

vonden daar een plaats ббг 1970 toen men in Kuantan nog niet 

voorbereid was op de gevolgen van de bosexploitatie. 

In 1978 waren er op de industrieterreinen 16 grote 

bedrijven gevestigd: 

- 9 bedrijven in de houtnijverheid (vnl. Batu Tiga: 

houtzagerijen, triplex-en spaanplaatfabrieken) 

- 2 elektrotechnische bedrijven (Padang Lallang en Semambu) 

- 5 bedrijven in de overige bedrij fskiassen (Semambu). 

Niet al deze bedrijven ben ik langsgegaan. Van de 9 

houtverwerkende bedrijven werden er 5 bezocht, omdat niet te 

verwachten viel dat interviews met de overige bedrijven 

essentieel nieuwe gezichtspunten zouden opleveren. De tijd die 

daardoor beschikbaar kwam werd benut voor interviews met 

andere ondernemers om zo een vollediger beeld te krijgen van 

het investeringsklimaat. Bezocht werden ook twee grote 

bedrijven (niet houtverwerkend) die buiten de industrie

terreinen lagen en twee bedrijven in het nabijgelegen stadje 

Pekan. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met overheids-

funktionarissen en enkele ondernemers die bezig waren een 

bedrijf op te zetten. Rapporten en kranten- en tijdschrift

artikelen kompleteerden het beeld. 

Sekondair bronnenmateriaal en informanten zijn vooral 

belangrijk geweest waar het de bosexploitatie betreft. 

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk was de 

koncessiegebieden te bezoeken, moest ik de gevolgen van de 

bosexploitatie afleiden uit gegevens aangaande de situatie 

in geheel West-Maleisië en uit globale informatie van 

personen uit de regio. Voorts beschikte ik in 1978 alleen 

over een onderzoekstoestemming van de staat Pahang, waardoor 

ik in de staat Trengganu, die, zoals nog zal blijken, 
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gedeeltelijk binnen de invloedssfeer van de industrie in 

Kuantan ligt, geen informatie kon verzamelen. 

6.2 De houtnijverheid 

In 1970 werd meer dan de helft van de industriële werk

gelegenheid, die toen ruim 1800 arbeidsplaatsen bedroeg, in 

houtzagerijen gevonden. Deze bedrijfsgroep profiteerde 

vervolgens van een federale maatregel die de uitvoer van 10 

en later 16 houtsoorten uit West-Maleisië verbood, tenzij ze 

eerst bewerkt waren. Dit betekende dan ook een nieuwe 

stimulans voor de houtzagerij en leidde tevens tot bedrijven 

die het hout verder verwerkten tot triplex en spaanplaat. In 

1976 bedroeg het aantal arbeidsplaatsen van de houtzagerijen 

1750 en in de houtverwerkende industrie 2500, d.w.z. 

respektievelijk 32% en 46% van de totale werkgelegenheid 

(tabel 6.6). De relatieve teruggang in aantal arbeidsplaatsen 

vergeleken met 1970 betekende echter niet dat de bedrij fs-

klasse haar dominerende positie had verloren. Dit blijkt 
4) uit de omzetgegevens over 1976 

De houtzagerijen zijn merendeels grote bedrijven met 

een gemiddelde investeringswaarde van cirka M$ 1 miljoen. Van 

de 19 houtzagerijen telden er in 1976 10 meer dan 100 

arbeid(st)ers en slechts 1 minder dan 20. Dit is des te 

opvallender, omdat in heel West-Maleisië slechts 10% van de 

houtzagerijen als grootschalig beschouwd kan worden (Asian 

Review, september 1978, p. XIII). 

De eerste houtzagerijen in Kuantan dateren uit de jaren 

zestig. De toename is snel geweest en was niet vrij van 

spekulatieve elementen. Dit komt omdat het hout van Kuantan, 

zoals we nog zullen zien, voornamelijk wordt geëxporteerd. 

4) Deze omzetcijfers zijn overigens zeer globaal. Voorts is er in tabel6.6 
sprake van een onderschatting van het aantal timmer- en meubelbedrijven, 
dat volgens onze observatie bepaald meer dan 2Θ bedraagt. Zo zijn er 
in de kampongs diverse bedrijfjes te vinden, die niet geregistreerd 
staan. 
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T a b e l 6 . 6 De h o u t - en m e u b e l i n d u s t r i e i n Kuantan: a a n t a l 

v e s t i g i n g e n , we 

bedriifsqroep 

houtzager i jen 
t r i p l e x en 

spaanplaatbedri jven 
timmer- en 

meubelbedrijven 

s u b - t o t a a l 

rkqe 

aantal 
vest igingen 

19 

5 

2Θ 

52 

overige b e d r i j f s k l a s s e n 283 

l e g e n h e i d en omzet, 

axbeidsplaatsen 

1.747 

487 

286 

2.520 

2.953 

, 1976 

omzet 
(xM$ 1000,-) 

50.670 

8.068 

1.875 

60.613 

38.999 

t o t a a l i n d u s t r i e 335 5.473 99.612 

Bron: Pak Poy C o n s u l t a n t s and A s s o c i a t e s 1 9 7 7 , F . E . S . K . 
annex 1 (bewerkt ) 

Daardoor i s men s t e r k a f h a n k e l i j k van de schommelende p r i j z e n 

v o o r h e t h o u t op de w e r e l d m a r k t . 

Het s p e k u l a t i e v e k a r a k t e r wordt i n e e n F . A . O . - r a p p o r t a l s 

v o l g t o m s c h r e v e n : ,„ . . , . ......... 
'Manufacturing plants, with the exception of 

plywood/veneer mills, were erected to absolutely minimum design 
standards. Industry location, size of plant, type of machinery and 
equipment and product type, seldom bore any relation whatsoever to a long 
co-ordinated strategy for the most technically efficient development as a 
whole. The temporary nature of this initial investment is further 
illustrated by the almost complete lack of professional management' -' '. 

De o u d e r e h o u t z a g e r i j e n v i n d t men met name l a n g s de weg naar 

Kuala Lumpur, waar ze t o t op 15 km. van Kuantan t e v i n d e n 

z i j n . De n ieuwe h o u t z a g e r i j e n l i g g e n op e n i g e km. van de s t a d , 

t u s s e n s n e l w e g en r i v i e r , op h e t i n d u s t r i e t e r r e i n Batu T i g a . 

De r i v i e r i s e e n v o o r de s i t e o n g e l u k k i g e f a k t o r a a n g e z i e n e r 

nog g e e n b e v e i l i g i n g b e s t a a t t e g e n e v e n t u e l e o v e r s t r o m i n g e n 

t i j d e n s de n a t t e moeson. Het g e h e l e t e r r e i n o o g t t rouwens 

e n i g s z i n s c h a o t i s c h , t e r w i j l de b e d r i j v e n worden gekenmerkt 

d o o r e e n o n g e l i j k n i v e a u i n o r g a n i s a t i e , p l a n n i n g en 

m e c h a n i s a t i e . 

N a a s t de h o u t z a g e r i j e n z i j n e r i n Kuantan 5 t r i p l e x / 

5) F.A.O.(1974) A development s t r a t e g y for the f o r e s t sec tor of the S t a t e 
of Pahang. Geciteerd in Pak Poy 1977, annex 2, p . 2 . 
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fineer-fabrieken, waarvan de grootste 500 werknemers telt en 

een waarde aan vast kapitaal heeft van cirka M$ 10 miljoen. 

Daarnaast is er een groot bedrijf dat triplex en spaanplaat 

vervaardigt op basis van restmaterialen uit de bosexploitatie 

en de zagerijen en triplexfabrieken (resp. 25-25 en 50% van de 

inputs). De investeringswaarde van dit bedrijf, Mieco 

Chipboard, bedraagt M$ 15,- miljoen. Het is uitzonderlijk 

modern, geheel geautomatiseerd en telt ongeveer 160 werknemers. 

De produktiekapaciteit werd in 1978 op ongeveer 100.000 m^ 

board geschat. 

In opvallend kontrast tot deze bedrijven staan de talrijke 

meubel- en timmerbedrijfjes, waarvan de meeste kleinschalig 

zijn, en niet meer dan 10 arbeiders tellen. De grootste 

had in 1976 ongeveer 50 mensen in dienst en een jaaromzet 

van M$ 200.000. 

Opmerkelijk is dat buitenlands kapitaal in de hout

nijverheid ontbreekt. Het zijn maleisische kapitaalbezitters 

geweest die met de houtverwerking begonnen. 

De ondernemers van Kuantan hadden aanvankelijk nauwelijks 

enige ervaring met houthandel en -verwerking, maar onder de 

eerste eigenaren van de houtzagerijen bevonden zich migranten 

van de westkust, waar de oudste houtzagerijen staan. Ook 

zorgden de associaties, waarin ondernemers zich op basis van 

(chinese) streek van herkomst organiseren,voor een verbreding 

van kennis en ervaring, zodat de achterstand werd ingelopen,en 

kapitaal werd bijeengebracht dat van oorsprong lokaal was en 

door handel verworven. Illustratief is de geschiedenis van 

een van de mede-eigenaren van een triplexfabriek met een 

miljoenenomzet. Zelf afkomstig uit een groothandel in 

levensmiddelen en dranken, sloot hij zich aan bij een groep 

van 9 andere lokale handelaren. Met een gezamenlijk aandelen

kapitaal van M$ 1,- miljoen werd in 1970 begonnen met het 

bedrijf. De pioniersstatus betekende een aanmerkelijke 

stimulans om te investeren,maar ondanks de ontheffing van 

belasting kreeg het bedrijf in 1974-1975 met ernstige 

moeilijkheden te kampen. De stagnatie van de export als gevolg 

van een recessie op de wereldmarkt bracht het bedrijf zelfs 
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op de rand van faillisement. Daarna namen de prijzen op de 

wereldmarkt weer toe en ging het bedrijf snel bergopwaarts. 

Het breidde zich uit en telde zodoende in 1978 cirka 500 

werknemers. De eigenaren behoren nu tot de rijkste 'towkays' 

in de stad, die hun kapitaal overigens niet verder in de 

houtnijverheid beleggen. 

Gedeeltelijk komt dit omdat de staat Pahang een grotere greep 

probeert te krijgen op de aktiviteiten rond de houtwinning en 

-verwerking. Met de royalties uit de koncessies voor bos-

exploitatie werd in 1973 de onderneming Amanah Saham Pahang 

Bhd. (A.S.P.A.) opgericht en investeerde de staat miljoenen 

in de houtnijverheid. 

De A.S.P.A. is een holding-maatschappij met acht dochter

ondernemingen. Vier hiervan houden zich bezig met bos-

exploitatie en acht met de verwerking van hout. Daarnaast 

bezit de A.S.P.A. minderheidsaandelen van 40% in een viertal 

ondernemingen voor houtproduktie en -verwerking ('integrated 

forest complexes'), die het rondhout uit de eigen koncessies 

zagen en verder verwerken tot triplex, fineer, bielzen, 

geprefabriceerde huizen enz. Deze worden via de marketing

organisatie van de A.S.P.A. verkocht. Tenslotte bezit de 

A.S.P.A. ook een 40% aandeel in de reeds eerder genoemde 

spaanplaatfabriek. Alleen al het aandeel in de ondernemingen 

waar zij een minderheidsbelang heeft kostte de staat ruim 

M$ 20 miljoen. 

In Kuantan bezit de A.S.P.A. twee houtzagerijen, terwijl ook 

de spaanplaatfabriek in deze stad werd gevestigd. 

De belangrijkste vestigingsplaatsfaktoren van de hout

verwerkende bedrijven zijn de ligging ten opzichte van de 

tropische bossen in Oost-Pahang en Trengganu, de aanwezigheid 

van voldoende kapitaal en arbeidskracht en de organisatie van 

de arbeid. Voor de bedrijven die in latere jaren in Kuantan 

gevestigd werden, zijn de toen reeds aanwezige kennis en 

ervaring van belang, alsmede de dan aanwezige kleine 

toeleveringsbedrijven. 

De houtnijverheid in Kuantan heeft haar ontstaan 
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vanzelfsprekend allereerst te danken aan de busexploitatie. 

Dit verklaart echter niet alles. De houtverwerkende industrie 

neemt immers ook in andere plaatsen van Pahang en Trengganu 

een belangrijke plaats in (Mentakab, Raub, Temerloh, Kuala 

Trengganu). Nergens is zij evenwel zo omvangrijk als in 

Kuantan. Een aantal redenen verklaren deze koncentratie. Reeds 

voordat de 'boom' in de busexploitatie een aanvang had genomen, 

was Kuantan de meest welvarende stad van de oostkust. Er was 

reeds een relatief belangrijke chinese ondernemerstraditie 

aanwezig en - daarmee samenhangend - voldoende partikulier 

kapitaal. Kuantan was namelijk het natuurlijke eindpunt voor 

goederen van de westkust, en de distributie hiervan over de 

oostkust vond via deze stad plaats, waardoor zich hier 

handelskapitaal had geakkumuleerd. Een verschil met stadjes 

zoals Mentakab en Temerloh was ook dat de ondernemers van 

Kuantan voor de houtwinning een groter achterland tot hun 

beschikking hadden. Hiertoe behoorde ook de staat Trengganu 

waar zij omstreeks 1970 begonnen te kappen. Hoewel deze staat 

een belangrijke leverancier van hout werd, kwam de hout

verwerkende industrie er moeilijk van de grond omdat een 

chinese ondernemersklasse van het formaat zoals in Kuantan 

ontbrak. 

De faktor arbeid heeft eveneens een rol gespeeld in de 

opkomst van de houtverwerkende industrie. Zoals wij eerder 

zagen was Kuantan door de hervestigingspolitiek van de 

overheid ten tijde van de burgeroorlog, in de jaren vijftig 

belangrijk in inwonertal toegenomen. Er was in het stadje een 

'pool' van geschoolde chinese arbeidskracht aanwezig, die door 

de houtzagerijen kon worden benut. De organisatie van de 

arbeid, die aansloot op chinese tradities, maakte bovendien 

een flexibiliteit in het produktiesysteem mogelijk waardoor 

in de periode van de natte moesson en in tijden van lagere 

prijzen op de wereldmarkt gemakkelijk arbeidskrachten konden 

afvloeien. Het systeem houdt namelijk in dat een groot deel 

van de arbeidskracht niet in vaste loondienst van het bedrijf 

is. Een gemiddelde houtzagerij (met + 100 arbeidsplaatsen) 

heeft de beschikking over twee machines, die het rondhout in 
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delen zagen. Deze machines worden door het vaste personeel 

bediend. Het hout wordt vervolgens over een zestal kleinere 

zagers verdeeld. Hier is het gebruikelijke systeem dat van 

kontraktarbeid. De manager neemt daartoe kontakt op met een 

koppelbaas, die als teamleider fungeert van een zelf 

geformeerde groep van 4 tot б personen. Betaling vindt plaats 

aan de teamleider op basis van de hoeveelheid en het soort 

hout dat gezaagd wordt. Hetzelfde geldt voor de vrachtwagen

chauffeurs, die naar vervoerd tonnage betaald worden. Behalve 

dat men van kontraktarbeid gebruik maakt, wordt hout veelal 

gekocht van onafhankelijke bosexploitanten, worden reparaties 

uitbesteed aan werkplaatsen, vindt verkoop via tussenhandel 

plaats en worden de restmaterialen aan kleine zelfstandige 

timmerlieden of aannemers verkocht. Vaste loonarbeid betreft 

dus een relatief klein deel van de bij de produktie 

ingeschakelde arbeidskrachten. De eigenaren en managers 

moeten veel tijd besteden aan onderhandelingen over kontrakten, 

leveranciers en betalingen. Met behulp van dit systeem wordt 

echter een hoge produktie bereikt, terwijl de lasten, zoals 

stagnaties in de houttoevoer of -verkoop, op de arbeidskrachten 

worden afgewenteld . De organisatie van de arbeid sluit, met 

andere woorden, prima aan bij het spekulatieve karakter van de 

industrie. 

Fluktuaties in de produktie treden inderdaad regelmatig op. 

Zo bedroeg in 1973 het aantal arbeidsplaatsen in de hout

verwerkende industrie van Kuantan 3100 (Pak Poy 1977, annex 2) 

en drie jaar later, zoals wij reeds eerder zagen, 2500. Dit 

was het gevolg van een recessie op de wereldmarkt in 1974/1975. 

Infrastruktuur, zoals de verbinding met Kuala Lumpur en 

Singapore en de ligging bij de zee spelen een geringe rol. 

Kuantan beschikte in 1978 nog niet over een geschikte haven; 

6) Het gebrek aan flexibiliteit is een van de redenen waarom de 

ondernemingen van de A.S.P.A. niet goed floreren. Hierover doen tal 

van verhalen de ronde; in ieder geval bevestigt mijn onderzoek, dat 

er in de staatsondernemingen en joint-ventures met de staat grote 

verliezen werden geleden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 7, paragraaf 7.2. 
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het hout werd bij de rivier op schuiten geladen en vervolgens 

naar schepen gebracht, die bij de kust voor anker lagen. Dit 

kon alleen buiten de natte moeson, wanneer de zee kalm was. 

Veel hout werd verder via Kuala Lumpur in Port Klang 

verscheept. 

De status van Kuantan als hoofdstad van de staat 

speelde een rol bij de lokatie van de staatsbedrijven o.a. 

vanwege de vestiging van het hoofdkwartier van de A.S.P.A. 

Erg belangrijk was deze rol kennelijk niet, want de meeste 

dochterondernemingen van de A.S.P.A. zijn elders gevestigd. 

Een van de gevolgen hiervan is dat de ondernemingen voor 

houtproduktie en houtverwerking, die in het gebied van het 

regionale projekt Pahang Tenggara en het nabij gelegen stadje 

Pekan zijn gelokaliseerd, een deel van hun hoger geschoolde 

arbeidskrachten uit Kuantan betrekken. 

De A.S.P.A. is als een holdingmaatschappij van de staat ge

voelig voor politieke druk om haar investeringen te spreiden. 

In het geval van Pekan speelde een regionale pressiegroep een 

rol, terwijl uit overwegingen van regionale planning de twee 

andere ondernemingen in Pahang Tenggara werden opgezet. 

Houtzagerijen staan aan het begin van een keten van 

houtverwerkende aktiviteiten (diagram 6.1). In hoeverre heeft 

nu de houtwinning geleid tot het ontstaan van een samenhangend 

systeem van industrieën in Kuantan? 

Het gezaagde hout is voor het grootste deel voor de 

export bestemd, met name gaat het naar Japan, Zuid-Korea en 

Taiwan. Uit de gegevens van de vijf onderzochte houtzagerijen 

valt af te leiden dat minstens 80% wordt geëxporteerd; 

hoogstens 5% wordt in Kuantan verwerkt. Het overige deel gaat 

naar bedrijven aan de westkust of - illegaal - naar Singapore. 

Het zaaghout dat in Kuantan blijft, wordt hoofdzakelijk 

verwerkt tot triplex. Triplex wordt vervolgens weer 

voornamelijk geëxporteerd. 
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Diagram 6 .1 Fasen i n de houtverwerk ing 

Produkt rondhout »• gezaagd hout 

t r iplex 
fineer 

(planken, 
balken, 
spoorbielzen 
enz. ) 

board 

meubels 
bouwmaterialen 

(w.o. 
geprefabriceerde 
woningen) 

aktiviteit bos- plywood-
exploitatie houtzagerijen fabrieken 
houtproduktie enz. 

timmer- en 
meubelbedrijven 

geïntegreerde houtverwerkende bedrijven 

ondernemingen voor houtproduktie en houtverwerking 
('integrated forest complexes') 

Tabel 6.7 De bestemming van de Produkten der houtverwerkende 

industrie in Kuantan, 1978 

Produkt 

gezaagd hout: 

triplex/fineer : 

spaanplaat: 

meubels, 
bouwmaterialen: 

bestemning 

80-90% export (Oost-Azië) 
5-15% staten aan de westkust 

5% Kuantan; verwerking tot triplex, fineer, 
ook bielsen, bouwmaterialen, meubels 

90% export (Oost-Azië) 
10% staten aan de westkust 

100% staten aan de westkust 

overwegend lokale markt (d is t r ik t Kuantan) 

Bron; Onderzoek oktober-december 1978 

Hoe g l o b a a l de i n t a b e l 6.7 vermelde p e r c e n t a g e s ook z i j n , 

e r b e s t a a t geen t w i j f e l over d a t de p r o d u k t i e voor de 

n a t i o n a l e markt onder h e t l a n d e l i j k gemiddelde l i g t . In h e e l 

West- M a l e i s i ë wordt t e n behoeve van de bouwni jve rhe id en 
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meubelindustrie ongeveer 45% van het gezaagde hout in eigen 

land verwerkt. Dat Kuantan onder dit percentage blijft, is 

niet verwonderlijk omdat de nationale markt vooral aan de 

westkust is gekoncentreerd, waar het grootste deel van de 

bevolking woont en het welvaartsniveau hoger is. De bouw

bedrijven en meubelmakerijen aan de westkust zoeken hun 

leveranciers vanzelfsprekend liever dichter bij huis, hetgeen 

voor Pahang betekent eerder in Mentakab en Temerloh dan in 

Kuantan. 

Voorzover de timmer- en meubelbedrijfjes in Kuantan voor de 

westkust produceren, dienen lokale handelaren als intermediair 

waarbij zij aan de bedrijfjes opdrachten geven. Een aardig 

voorbeeld van een relatie tussen groot- en kleinschalige 

bedrijvigheid betreft in dit verband de produktie van 

vuurresistente deuren voor kantoren en winkelkomplexen. 

Handelaren aan de westkust en de staat Johore, die voor de 

levering van deze deuren opdracht hebben gekregen van 

aannemers, nemen kontakt op met een tussenpersoon in Kuantan, 

die vervolgens verschillende timmerbedrijfjes kontrakteert 

(als aantal werd tijdens het interview 5 tot 8 genoemd). Het 

materiaal voor de deuren bestaat overwegend uit board en 

daarnaast uit hardhout en chemicaliën (die voor de resistentie 

zorgen). Dit materiaal wordt door de kuantanse tussenhandelaar 

geleverd waarbij de chemicaliën uit Kuala Lumpur komen, het 

hardhout door de lokale houthandel wordt geleverd en de board 

door Mieco Chipboard. Hoe lang deze kombinatie van groot en 

klein zal duren is overigens de vraag. De betrokken tussen

persoon was namelijk van plan in de nabije toekomst zelf een 

fabriek te beginnen (met een investeringswaarde van M$ 1,-

miljoen) en had daartoe bij de M.I.D.A. reeds een aanvraag 

lopen om belastingfaciliteiten te krijgen. Als het zover komt 

is dit bedrijf een gevolg van de lokale linkages. De 

aanwezigheid van de houthandel en de boardfabriek zullen dan 

een belangrijke impuls hebben gevormd tot het opzetten van 

een dergelijk bedrijf. 

De staatsbedrijven zetten overigens meer in eigen land af dan 

de partikuliere bedrijven. De houtzagerijen van de A.S.P.A. 
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verkopen 40% van het gezaagde hout aan andere bedrijven in 

West-Maleisië, voor Mieco Chipboard ligt dat percentage op 

70%. Dit komt omdat de federale- en staatsinstanties hun hout 

bij voorkeur van staatsbedrijven betrekken. 

Al bij al zijn lokale spin-offs in de sfeer van de 

verwerking van het gezaagde hout aanwezig, maar nemen zij 

geen belangrijke plaats in. Wel zijn de potentiële linkages 

groot en wat er aan fabrieken die zaaghout verwerken is, 

ontstond in betrekkelijk korte tijd. 

De houtverwerkende industrie heeft ook geleid tot aktiviteiten 

die op andere wijze dan via de direkte verwerking met haar 

verbonden zijn. Hiervan getuigen de talrijke kleine metaal

verwerkende bedrijven in de nabijheid van de houtnijverheid 

op het industrieterrein Batu Tiga. 

In de onderzochte bedrijven waren de machines die de 

belangrijkste investering vereisten uit het buitenland 

afkomstig, met name uit Japan. Alleen in de geautomatiseerde 

bedrijven kwamen de machines uit Europa (Duitsland). In de 

houtzagerijen waren de zaagmachines echter aan de westkust 

gefabriceerd (Kuala Lumpur, Ipoh). In een 'gemiddelde hout

zagerij' kwam ongeveer 40% van de waarde aan imputs aan 

machines en gereedschappen uit Maleisië. Hiervan komt een 

gedeelte weer uit Kuantan zelf en dit heeft mede smederijen 

en andere metaalverwerkende bedrijven in het leven geroepen. 

Het grote aantal vrachtwagens dat voor het vervoer van hout 

nodig is heeft tenslotte geleid tot transport- en reparatie

bedrijven. De grotere bedrijven beschikken weliswaar over 

eigen transportmateriaal, maar zij huren daarnaast ook nog 

vrachtwagens om in tijden van slapte niet met ongebruikt 

materiaal te zitten. 

Scunenvattend kan men stellen dat een aanzienlijk deel 

van de industriële bedrijvigheid in Kuantan ten gevolge van 

de houtwinning en -zagerij tot stand is gekomen en dat in de 

stad een gekompliceerd geheel van groot- en kleinschalige 

aktiviteiten aan het ontstaan is. In hoeverre dit ook kan 

leiden tot een 'industrieel complex' is afhankelijk van 

faktoren die in belangrijke mate maatregelen van de overheid 
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vereisen. Deze betreffen met name de houtwinning, onderwerp 

van de nu volgende paragraaf. 

6.3 De bosexploitatie in het achterland 

Het hout dat in Kuantan wordt gezaagd is uit de wijde omgeving 

afkomstig. Het wingebied strekt zich zuidelijk uit tot de 

grenzen van de staat Pahang en noordelijk tot ver in de 

Trangganu. De eksakte grenzen laten zich voor een onderzoeker 

moeilijk vaststellen omdat slechts een klein aantal hout

zagerijen over eigen koncessiegebieden beschikt. Meestal 

wordt het hout van onafhankelijke koncessiehouders betrokken, 

die hun gebieden voor buitenstaanders slechts vaag aanduiden. 

In de koncessiegebieden, die in eenheden van 400 ha. worden 

uitgegeven, laten zij soms ëén,soms meerdere bosexploitanten 

aan het werk (daarbij komt het voor dat de bosexploitanten 

meerdere koncessiegebieden bewerken). 

Echte bosexploitatiemaatschappijen komen in West-Maleisië 

maar sporadisch voor, meestal gaat het om kleine teams die 

10 tot 30 mensen omvatten (zij zijn overigens vaak weer 

geworven via het systeem zoals dat voor de houtzagerijen 

is beschreven). De waarde aan investeringen in het materiaal 

dat bij de houtwinning gebruikt wordt - de kettingzagen, 

bulldozers, traktoren, grijpers, hefvorkwagens, vrachtauto's 

enz. -varieert van M$ 50.000 tot 300.000 (1980). Vaak wordt 

het team na enige tijd ontbonden en wordt het materiaal weer 

doorverkocht aan een nieuwe groep. Het is gebruikelijk dat 

het transport van het hout uit de koncessiegebieden naar de 

houtzagerijen plaatsvindt door onafhankelijke transport

ondernemingen, die dan weer wel en dan weer niet een kontrakt 

hebben met een houtzagerij. Waar het op neer komt is dat de 

organisatie van de bosexploitatie op allerlei manieren 

plaatsvindt en de koncentratie van kapitaal er nog niet ver 

is voortgeschreden. Zelfs in de koncessiegebieden van de 

'integrated forest complexes' wordt meestal gekapt door 

kleinere kontraktteams. 
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De bosbouwexploitatie heeft in Kuantan een groot aantal 

aktiviteiten met zich meegebracht. Het zware materiaal dat bij 

de houtwinning gebruikt wordt is overwegend uit het buitenland 

afkomstig (trakteren worden bijvoorbeeld geleverd door 

Caterpillar, Kamatsu en Fiat Allies). Belangrijke lokale 

spin-offs liggen echter in de dienstverlening. Zo zijn op het 

industrieterrein Semambu vijf internationale ondernemingen 

vertegenwoordigd door vestigingen waar men trakteren, 

bulldozers enz. kan kopen, huren en laten onderhouden. Deze 

bedrijven variëren in grootte. Tractor Malaysia Bhd., de 

grootste en vertegenwoordiger van Caterpillar, had een 

investering van M$ 3,- miljoen vereist en telde eind 197Θ 

cirka 115 arbeidsplaatsen. 

Het lichtere materiaal, zoals sleepkabels en lieren, wordt in 

lokale smederijen vervaardigd. De bosexploitatie heeft voorts 

geleid tot talrijke reparatiebedrijfjes, zowel voor voertuigen 

als kleiner materiaal. Dat het hier zeer zeker om een niet te 

verwaarlozen spin-offeffekt gaat wordt duidelijk als men weet, 

dat ongeveer een kwart van de totale waarde aan inputs 

reparatie- en onderhoudskosten uitbetaald aan derden 

betreft . De impulsen, die van de bosexploitatie uitgaan op 

de stedelijke ekonomie, beperken zich dus allerminst tot de 

houtverwerkende industrie, maar strekken zich uit over een 

aanzienlijk deel van de handel en dienstverlening in Kuantan. 

Hoewel de ekonomische basis van Kuantan dus in sterke mate op 

de houtwinning berust, wordt uiterst onzorgvuldig met de 

natuurlijke hulpbron, het tropische bos, omgesprongen. In 

deze verschilt de situatie in het achterland van Kuantan niet 

met elders in West-Maleisië. 

De oppervlakte tropisch bos op het schiereiland wordt geschat 

op 7.2 miljoen ha., ruim 60% van West-Maleisië. Hiervan 

7) Volgens de Census of Loggers Peninsular Malaysia 1972 betrof 40% 
van de waarde aan inputs het materiaal dat bij de bosexploitatie 
wordt gebruikt, 25% benzine, olie en elektriciteit, 25% reparatie-
en onderhoud en 10% overige kosten. 
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bestaat het grootste deel uit primair tropisch bos, dat voor 

exploitatie het meest waardevol is. Daarnaast wordt sekondair 

bos gevonden in gebieden met ladangbouw, daar waar houtwinning 

reeds in een eerder stadium had plaatsgevonden en langs de 

kust (mangrovebossen). 

Het bosgebied is in 1977 onder de National Forestry Policy 

als volgt geklassificeerd: 

- 2,1 miljoen ha. krijgt een agrarische bestemming. 

- 5,1 miljoen ha. blijft bos, waarvan 1,9 miljoen ha. beschermd 

wordt (d.w.z. niet beschikbaar is voor exploitatie), en de 

overige 3,2 miljoen ha. als 'produktief bos' worden 

beschouwd (Economie Report 1977-1978: 119). 

Enig voorbehoud ten aanzien van deze klassifikatie, die 

overigens in principe door de elf staten werd geaccepteerd, 

is wel op zijn plaats. Hoewel de overheid een beleid voert dat 

gunstig afsteekt bij andere landen in Zuidoost-Azië, met name 

omdat de verwerking van het rondhout in West-Maleisië zelf 

wordt aangemoedigd, is er nog weinig gebeurd op het terrein 

van herbebossing en bosbescherming. De federale overheid heeft 

er naar gestreefd om de houtwinning te beperken tot 140.000 ha. 

bos per jaar, maar dit streven is tot nu toe vruchteloos 

gebleken. 

De plannen voor herbebossing zoals die in het Third 

Malaysia Plan 1976-1980 werden ontvouwd, zijn bovendien maar 

gedeeltelijk gerealiseerd. In 1978 had reeds op totaal 

2,2 miljoen ha. exploitatie plaatsgevonden. Slechts een klein 

deel van dit areaal zou zijn herbeplant. Zo schat het Forestry 

Department dat in de periode 1976-1980 16.000 ha. weer werd 

beplant. Hiertegenover staat een gestage toename van de 

houtkap, die volgens gegevens van officiële zijde momenteel 

ongeveer 370.000 ha. per jaar betreft. In dit tempo zal 

West-Maleisië binnen 10 jaar van haar produktief bos beroofd 

zijn (Far Eastern Economie Review 30-11-1979, Economie Report 

1978-1979). In een artikel over de boskap in Malaysian 
Business (mei 19 78) wordt de opmerking gemaakt: .statistics 

that logging should be reduced to perhaps no more than 341.000 acres per 
year with an average reforestation of 164.000 acres. But who's listening?' 
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In ieder geval niet de koncessiehouders die bij herbebossing 

geen belang hebben. De prijsfluktuaties op de wereldmarkt 

leiden er immers toe dat men spekulatief te werk gaat. 

De winsten van de boskap liggen op gezette tijden zo hoog dat 

men zo snel en zo veel mogelijk kapt. Voor 1977 is de volgende 

herberekening gemaakt. Het aantal goed verhandelbare bomen 

loopt van 25 tot 50 per ha. uiteen (een groot deel van het bos 

wordt dus niet gekapt). Een goede boom bracht M$ 500,- op, 

waardoor men per ha. gemakkelijk M$ 12.500 kon verdienen en 

per koncessie (van 400 ha.) M$ 5,- miljoen. Daartegenover 

stonden de kosten voor de verlening van de koncessie (in 

Pahang varieerde deze van M$ 125,- tot M$ 200,-, afhankelijk 

van de dichtheid van het bos) en de royalties (M$ 7,50 tot 

M$ 25,- per ton, afhankelijk van het soort hout) die 

gezamenlijk tot M$ 4700,- per ha. konden oplopen. De kosten 

van de bosexploitatie waren M$ 4000, per ha., zodat een 

koncessiehouder al met al cirka M$ 400,- per ha. winst kon 

maken ofwel M$ 1,6 miljoen per koncessie. De berekening is 

zodanig dat hogere winsten niet zijn uitgesloten (Alam Sekitar 

1977, no. 2). Het is mogelijk dat herbebossing voor de 

koncessiehouder financieel dus wel haalbaar is. 

Overigens kan men niet alleen de koncessiehouders 

verantwoordelijk stellen. De uitgifte van land is een zaak van 

de afzonderlijke staten en de toevloed van revenuen aan de 

staat is een van de oorzaken dat de houtkap momenteel drie 

maal zo groot is als men op federaal niveau wenselijk acht. 

Bovendien is het een publiek geheim dat sultans en leden van 

de nieuwe politieke elite koncessies uitdelen als een bron van 

inkomsten en een vorm van patronage. 

Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de 

situatie in Pahang afwijkt van het algemene beeld. Ook hier 

vindt als gevolg van een samenspel van spekulatief winst

bejag, partikularistische belangen en onvoldoende staats

toezicht een nauwelijks beteugelde boskap plaats. De bedoeling 

is dat cirka 1,4 miljoen ha. bestemd wordt als permanente 

bosreserve (The Star 28-1-1980), maar de realiteit is 
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8 ) 
v o o r a l s n o g a n d e r s : d e h o u t w i n n i n g v i n d t o n g e p l a n d p l a a t s 

He t g e v o l g i s d a t e r v a n d e i n K u a n t a n g e k o n c e n t r e e r d e h a n d e l 

en de h o u t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e s t e r k e b a c k w a s h e f f e k t e n 

u i t g a a n n a a r h e t a c h t e r l a n d w a a r d e r o o f b o u w p l a a t s v i n d t . 

6 . 4 De o v e r i g e b e d r i j f s k i a s s e n v a n d e i n d u s t r i e 

I n 1976 was h e t a a n d e e l v a n d e h o u t v e r w e r k e n d e i n d u s t r i e i n 

de i n d u s t r i ë l e w e r k g e l e g e n h e i d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t g e d a a l d . 

U i t t a b e l 6 . 8 b l i j k t d a t de b e d r i j f s k i a s s e n m e t a a l i n d u s t r i e e n 

e l e k t r o t e c h n i s c h e i n d u s t r i e h e t l e e u w e d e e l v a n de o v e r i g e 

w e r k g e l e g e n h e i d v o o r hun r e k e n i n g namen . 

T a b e l 6 . 8 B e d r i j f s k l a s s e n en - g r o e p e n i n K u a n t a n : 

v e s t i g i n g e n , w e r k g e l e g e n h e i d en o m z e t , 1976 

b e d r i j f s k i a s s e of -groep 

voedings- en genot
middelenindust r ie 

schoen- en k l ed ing indus t r i e 
graf ische i n d u s t r i e 
rubberverwerkende i n d u s t r i e 
aardewerkindustr ie 
beton- en cementwaren-

i n d u s t r i e 
metaalproduktenindust r ie 
e l e k t r i s c h e apparaten-

i n d u s t r i e 
e lek t ro techn ische i n d u s t r i e 
goudsmederij en 
ambacht en overige 

i n d u s t r i e 

sub to taa l 

hout- en meubelindustrie 

totaal 

Bron: Pak Poy Consultants and Associates 1977, F.E.S.K. annex 1 
(bewerkt), 

8) Veel opschudding verwekte bijvoorbeeld in 1977-1978 de houtkap in het 
natuurgebied Endau-Rompln. In nauwelijks verholen termen werd de sultan 
van Pahang in de pers een verkwanselaar van dit gebied genoemd 
(Alam Sekitar, vol. 2, no. 3, Asiaweek 7-4-78 en Far Eastern Economic 
Review 2-12-1977) . 

aantal 
vestigingen 

12 
67 
4 
3 
4 

10 
128 

20 
2 
14 

19 

283 

52 

335 

arbeids 
plaatsen 

113 
243 
71 
62 
93 

161 
1.057 

121 
932 
38 

62 

2.953 

2.520 

5.473 

jañrlijkse anzet 
in 1975(M$ 1000) 

4.056 
907 

1.114 
9.720 
1.224 

3.517 
12.888 

1.242 
3.300 
778 

253 

38.999 

60.613 

99.612 
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In de eers tgenoemde b e d r i j f s k l a s s e t e l d e n c i r k a 100 van de 128 

b e d r i j v e n minder dan 10 werknemers, h e t g e e n b e g r i j p e l i j k i s 

omdat h e t vaak g a a t om r e p a r a t i e w e r k p l a a t s e n . Deze b e d r i j f s -

k l a s s e i s , z o a l s wi ] r e e d s zagen, nauw verbonden met de 

b o s e x p l o i t a t i e en de houtverwerkende i n d u s t r i e . 

In 1976 waren e r i n Kuantan twee e x p o r t g e r i c h t e e l e k t r o 

t e c h n i s c h e b e d r i j v e n . Nadien werd een h i e r v a n g e s l o t e n . In 

1978 had h e t ove rgeb leven b e d r i j f c i r k a 400, mees t v r o u w e l i j k e 

(95%) a r b e i d s k r a c h t e n . Het v e r l i e s aan a r b e i d s p l a a t s e n werd 

maar n a u w e l i j k s gekompenseerd door een nieuw b e d r i j f d a t , 

i n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t o u d e r e , n i e t een t y p i s c h i m p o r t 

e x p o r t b e d r i j f was, maar T V - t o e s t e l l e n p roducee rde voor de 

m a l e i s i s c h e mark t . D i t b e d r i j f t e l d e e i n d 1978 80 a r b e i d s 

p l a a t s e n , waarvan een kwart door vrouwen werd ingenomen. 

Tabel 6.9 Negen g r o t e r e b e d r i j v e n i n Kuantan, 1978 
( e k s k l u s i e f houtverwerkende i n d u s t r i e ) 

waarde 
kategone/naam Produkt eigendom investeringen 

(x miljoen M$) 

1̂  staatsbedrijven 

Pahang E lec t ron ics 

Ubiyu 
Majuikan 

e l ec t ro t echmsche Permodolan dan 
onderdelen Perusahan Pahang 

veevoeder M.A.R.A. 
i ]sblokken Ma^uikan(Lembaga 

Kemajuan Ikan Malaysia) 

M$ 4,5 

2 dochterbedri3ven_naleisische_otóememingen_ 

East Coast 
Electronics 

Hume Industries 
TV-toestellen 
betonmolens 
bouwmaterialen 
rubber Lee Rubber 

3 zelf standi gejarvdernaningen 

Lee Engineering 

East Coast Food 

Scientific 
Fibreglass 

bouwmaterialen 

vis en vruchten 
in blik 

Advanced Electronics 
Hume Industries 

Lee Rubber 

partikuliere aandeel
houders uit Kuantan 

M$ 4 , -

kunststofboten 

Bron; Onderzoek oktober-december 1978 

idem 

idem 

M$ 2,5 

t o t a a l : M$ 11,-
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Het was overigens het enige grote bedrijf dat sinds de Kuantan 

Industrial Establisment Survey van 1976 op een van de 

industrieterreinen gevestigd werd. 

Het verlies van cirka 450 arbeidsplaatsen in de elektrotechniek 

werd mogelijk opgevangen door een toename van het aantal 

kleinere bedrijven in andere bedrijfskiassen. Er waren eind 

1978 echter geen aanwijzingen dat het verlies meer dan 

gekompenseerd werd. De industriële werkgelegenheid buiten de 

houtverwerkende industrie bedroeg toen dus niet meer dan 3000 

arbeidsplaatsen. Naast bedrijven die volgden in het voetspoor 

van de houtindustrie ging het vooral om bedrijven die voor de 

houtnijverheid en de regionale konsumentenmarkt produceerden. 

Negen bedrijven konden als grootschalig worden beschouwd. 

Zij waren uiteenlopend van aard, zoals blijkt uit het volgende 

lijstje van hun produkten: rubber, veevoeder, elektrotechnische 

onderdelen. TV-toestellen, vis en vruchten in blik, bouw

materialen, machines voor de bouwnijverheid, boten en ijs

blokken (t.b.v. de visserij). De rubber, de elektrotechnische 

onderdelen en een deel van de vis in blik waren bestemd voor 

de export, de overige produkten dienden voor de maleisische 

markt, voornamelijk die van de oostkust. Hun gezamenlijk 

aantal arbeidsplaatsen bedroeg 745, waarvan 400 in het reeds 

eerder genoemde import-exportbedrijf. In de overige bedrijven 

was het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk minder. 

De waarde van de investeringen varieerde van M$ 250.000 tot 

M$ 2 miljoen en bedroeg in totaal ongeveer M$ 11,- miljoen. 

Opmerkelijk was de afwezigheid van buitenlands kapitaal. 

Slechts in êên bedrijf was een deel van het aandelenkapitaal 

uit het buitenland afkomstig (Taiwan, 15%) . Daarentegen was 

het aandeel van bumiputra kapitaal hoog te noemen. Drie 

bedrijven waren volledig maleis en een voor 35%. Het ging 

voornamelijk om investeringen van bumiputra beheersinstellingen 

ter waarde van ongeveer M$ 4,5 miljoen. Daarnaast 

participeerde in twee bedrijven partikulier maleis kapitaal 

voor ongeveer 30% (gezamenlijk aandelenkapitaal M$ 350.000). 

Buiten de sfeer van de direkte investeringen waren 

buitenlandse invloeden wél merkbaar. Afhankelijk van de handel 
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op de wereldmarkt waren het rubberverwerkende bedrijf en 

een elektrotechnisch bedrijf, waarbij opvallend is dat zij 

tot de grootste in Kuantan behoorden, respektievelijk naar 

omzet (M$ 9 miljoen in 1975) en aantal arbeidskrachten (400) . 

Het eerstgenoemde kapitaalintensieve bedrijf paste nog in het 

patroon van de traditionele internationale arbeidsverdeling, 

omdat de verwerking van rubber niet verder ging dan de eerste 

stadia en geen eindprodukt werd gefabriceerd. Het elektro

technische bedrijf was, zoals eerder al werd opgemerkt, een 

typisch import-exportbedrijf. Het was een van de drie welke 

in 1974 werden opgericht door een joint-venture van bumiputra 

(staats) kapitaal en japans kapitaal. Van de drie bedrijven 

kwamen er twee in Kuantan en één in Pekan, 35 km. ten zuiden 

van de stad. In 1977 trok de buitenlandse partner zich uit de 

onderneming terug en de relatie met de afzetmarkt in Japan 

verliep toen via sub-contracting. Een jaar later werd een van 

de bedrijven in Kuantan gesloten en vloeiden ongeveer 500 

arbeidskrachten af. De positie van het overgebleven bedrijf 

was onzeker en bleef afhankelijk van Japan. 

De linkages van de negen bedrijven lopen sterk uiteen. 

Gezien het type produkten is het logisch dat onderlinge relaties 

ontbreken. De omgeving van Kuantan levert latex, tapioca en vis 

en is afzetgebied voor bouwmaterialen. Veevoeder, konserven en 

televisietoestellen zijn bestemd voor de nationale markt (via 

Kuala Lumpur). 

Een even grote verscheidenheid treft men aan wanneer men naar 

de lokatiegeschiedenissen van de bedrijven informeert. Geen 

enkele vestigingsplaatsfaktor speelde in de gegeven antwoorden 

meer dan tweemaal een rol. Dat het lokale partikuliere 

kapitaal er niet veel voor voelt om omvangrijke investeringen 

buiten de houtverwerkende industrie te doen, blijkt wel uit 

het feit dat de faktor 'persoonlijke redenen', die een 

indikatie geeft voor lokaal ondernemerschap, slechts twee 

keer als reden van bedrijfsvestiging in Kuantan genoemd werd. 

Een opmerkelijk aspekt uit onze gesprekken over de 

lokatiegeschiedenis van de bedrijven betreft de vestiging van 

de overheidsondernemingen. Aan zo'η vestiging blijkt telkens 
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enig touwtrekken tussen diverse centra vooraf te zijn gegaan. 

Het veevoederbedrijf is hiervan een voorbeeld. Het is 

onderdeel van een groter overheidsprojekt, waartoe zowel een 

landbouwbedrijf voor de verbouw van tapioca als het industriële 

bedrijf behoren. Het landbouwbedrijf (1200 ha.) werd in 

Gambang opgezet, ongeveer 30 km. ten westen van Kuantan. De 

strijd om de vestiging van de fabriek ging aanvankelijk tussen 

Temerloh, dat dichter bij de tapiocavelden is gelegen, en Pekan, 

dat als sultansstad een zeker prestige geniet (figuur 6.1). 

De Majlis Amanah Rakyet (M.A.R.A.), de federale instelling 

waarvan het tapiocaprojekt afkomstig was, koos voor Temerloh, 

terwijl de staat Pahang, die aan het projekt zijn goedkeuring 

moet verlenen, het belang van Pekan verdedigde. Als kompromis 

kwam tenslotte Kuantan uit de bus. 

Iets soortgelijks speelde met betrekking tot Pahang Electronics. 

Onder invloed van de maleisische partner, Permodolan Pahang Bhd., 

de huidige eigenaar, werd de werkgelegenheid over Kuantan en 

Pekan (resp. 2 en 1 vestigingen) verdeeld. 

Evenals het geval was met de houtverwerkende industrie waar 

staatskapitaal een belangrijke rol speelt, waren het bij deze 

overheidsbedrijven niet de ekonomische voordelen van vestiging 

in Kuantan die uiteindelijk de doorslag gaven. 

Uit de konkrete lokatiegeschiedenissen valt weinig af te 

leiden over de specifieke kwaliteiten van Kuantan als 

vestigingsplaats voor de industrieën buiten de houtverwerking. 

Een andere zaak is echter hoe de ondernemers Kuantan als 

zodanig percipiëren. Anders gesteld, hoe beantwoorden zij de 

vraag: Wat zijn de voordelen voor bedrijven om zich in Kuantan 

te vestigen? Vrijwel iedereen was van mening dat er vergeleken 

met de westkust voornamelijk nadelen waren. Mogelijkheden tot 

investeren zag men vooral in kleinere bedrijven die hun afzet 

hebben aan de oostkust. 

In vergelijking met andere plaatsen aan de oostkust werd 

Kuantan evenwel zonder meer als een gunstige vestigingsplaats 

gezien. Met name de faktoren infrastruktuur en arbeidskracht 

werden genoemd. 
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Wat betreft de infrastruktuur wees men vooral op de 

toekomstige haven (zie volgend hoofdstuk), de industrie

terreinen en de wegverbinding met Kuala Lumpur. Maar hoewel 

deze infrastrukturele werken als voordelig werden gezien, 

vormden zij bij de vestiging van de bedrijven toch geen 

lokatiefaktoren van belang. 

Ten aanzien van de faktor arbeidskracht geldt dat 

Kuantan beschikt over een gedifferentieerde, aan loonarbeid 

gewende en technisch geschoolde pool van arbeidskracht. 

Ook de geschoolde arbeidskracht van het A.S.P.A.-houtverwer

kende bedrijf (investering M$ 7,5,- miljoen; 800 arbeids

plaatsen) en van een motorassemblagebedrijf (M$ 5,- miljoen; 80 

arbeidsplaatsen) in het nabijgelegen Pekan is overwegend uit 

Kuantan afkomstig. De vraag naar arbeidskracht is echter 

groot, zowel naar geschoolde als ongeschoolde; bedrijven onder

vinden dan ook forse konkurrentie van overheidsdiensten en de 

bosexploitatie in de omgeving van de stad. 

De aanvangsalarissen liggen niet ver onder die aan de westkust. 

In 1978 werd voor ongeschoolde vrouwelijke arbeidskracht 

M$ 3,50 en voor ongeschoolde mannelijke arbeidskracht M$ 4,20 

per dag betaald (De lonen worden na enige maanden arbeids-

verband hoger,terwijl men in bedrijven met ploegendienst meer 

verdient en er bovendien in de elektrotechnische bedrijven 

toeslagen worden gegeven). De ongeschoolde mannelijke arbeid 

wordt echter in sterke mate geabsorbeerd door de hout

verwerkende industrie. Voor het kleinere klusjeswerk in de 

fabrieken kreeg men in 1980 M$ 10,- per dag. Aan de 

zaagmachines verdiende een beginneling niet veel meer dan dat 

bedrag, maar de verdiensten konden er oplopen. Zoals eerder 

opgemerkt hangt het inkomen veelal af van de prijs van 

zaaghout op de wereldmarkt en de hoeveelheid die men als team 

zaagt. Bij regelmatige toevoer verdiende een teamleider meer 

dan M$ 1000, per maand en kon een ervaren teamlid tot M$ 800,-

komen. Hier dient meteen aan te worden toegevoegd dat het werk 

zwaar en gevaarlijk is, de arbeidstijden lang zijn en het werk 

in de natte moesson vrijwel stil ligt. Toch is duidelijk dat 

een ongeschoolde arbeider na enige maanden training meer in 
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de houtverwerkende industrie dan elders kan verdienen. Naast 

de vaste arbeiders in loondienst en de kontrakttearas zijn er 

in de fabriek ook freelancers. Keurmeesters laten zich per 

dag betalen en ontvangen hiervoor M$ 60,- per dag. 

Vrachtwagenchauffeurs worden per maand en soms per tocht 

betaald. In het hoogseizoen kan een chauffeur M$ 800,- per 

maand ontvangen. Omdat de arbeid goed wordt betaald hebben de 

bedrijven in het algemeen geen moeite om werknemers te werven. 

Twee kategorieën arbeidskrachten ontbreken in de houtzagerijen. 

Zowel vrouwen als maleiers zijn, respektievelijk door de aard 

van het werk en het koppelbaassysteem, waarbij men binnen de 

chinese bevolkingsgroep rekruteert, nauwelijks aanwezig. 

Al met al krijgt men de indruk dat het loonniveau wel degelijk 

een belemmerende faktor kan zijn voor vestiging van bedrijven 

buiten de houtverwerkende industrie. Wel is het niet moeilijk 

om ongeschoolde vrouwelijke arbeidskracht te werven. Pahang 

Electronics dat voor 95% vrouwen in dienst heeft en een hoog 

verloop kent, voert regelmatig wervingskampagnes in de 

buitenwijken van de stad en boekt daarbij snel resultaat. 

Uit het voorafgaande kan men konkluderen dat de 

potentiële vooruitzichten voor industrialisatie buiten de 

houtnijverheid niet bijzonder groot zijn. De markt aan de 

oostkust is kennelijk nog te klein dat op basis hiervan en in 

konkurrentie met bedrijven die in de Klang Vallei gevestigd 

zijn, een substantiële konsumptiegoederenindustrie kan 

ontstaan. Wel lijkt het mogelijk dat er meer arbeidsintensieve 

assemblagebedrijven komen (die voornamelijk met vrouwelijke 

arbeidskrachten werken). Op nationaal niveau zal Kuantan dan 

echter meer onder de aandacht van buitenlandse investeerders 

moeten worden gebracht. Vooralsnog richten deze zich op de 

westkust. 
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6.5 Konklusies 

In tegenstelling tot andere steden aan de oostkust heeft 

sinds 1970 in Kuantan een industrialisatieproces plaatsgevonden. 

Voor een groot deel dankt de industrie haar ontstaan aan de 

houtwinning in oostelijk Pahang en Trengganu. Van de 5500 

arbeidsplaatsen in 1976 werden er 2500 in de hout- en meubel

industrie gevonden. Ook hebben zowel de houtwinning als de 

houtverwerking talrijke metaalverwerkende bedrijfjes doen 

ontstaan. 

Het onderzoek naar de lokatiefaktoren en de linkages van 

de industrie koncentreerde zich op een twintigtal grote 

bedrijven (met 50 of meer arbeidskrachten en/of een minimale 

investering van M$ 250.000). Hierbij werd een onderscheid 

gemaakt tussen de hout- en meubelindustrie en de bedrijven in 

de overige bedrijfskiassen. De houtzagerijen en de triplex-

en spaanplaatfabrieken zijn overwegend grootschalig van 

karakter. Daarnaast vindt men een aantal grote bedrijven 

waarvan het type produkt sterk uiteenloopt en die tot 

verscheidene bedrijfsklassen behoren. 

De houtnijverheid is overwegend een zaak van partikulier 

maleisisch kapitaal. Meer recent is ook staatskapitaal in de 

houtzagerijen en de verwerking van gezaagd hout geïnvesteerd. 

Buitenlands kapitaal ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de grote 

bedrijven buiten de bedrijfskiasse hout- en meubelindustrie, 

waar in 1978 ongeveer 40% van de aandelen in handen was van 

een aantal bumiputra beheersinstellingen. 

Dat maleisisch kapitaal aan de basis van de industrialisatie 

ligt, valt te verklaren uit de funktie van Kuantan als 

handelscentrum aan de oostkust. Daardoor werd in de loop der 

tijd voldoende kapitaal verzameld dat in de houtverwerkende 

industrie kon worden aangevoerd. In andere steden ontbrak een 

handelsklasse van het formaat zoals in Kuantan. Van de overige 

lokatiefaktoren kunnen de aanwezigheid van voldoende 

arbeidskracht als gevolg van de (vlak na de Tweede Wereldoorlog 

ook gedwongen) migratie naar de stad en de organisatie van de 
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arbeid, die aansluit op chinese tradities, genoemd worden. 

Voorts traden na verloop van tijd externe economieën op, 

waardoor de industrialisatie werd versterkt. Omdat de 

busexploitatie aanzienlijke inkomsten verschafte aan de staat 

(royalties, belastingen) heeft de overheid van Pahang de 

laatste jaren in dit proces kunnen participeren. 

De potentiële linkages van de houtnijverheid zijn groot 

omdat hout een keten van verwerkingsprocessen in het leven 

kan roepen. 

Het grootste deel van zowel het gezaagde hout als de triplex 

en fineer wordt echter naar het buitenland geëxporteerd 

(80-90%). Wat de herkomst van de kapitaalgoederen betreft, 

blijkt het merendeel uit het buitenland afkomstig. De lokale 

metaalverwerkende industrie heeft echter kunnen profiteren 

van het feit dat kleinere machines en werktuigen in Maleisië 

worden gekocht. 

De linkages van de grote bedrijven buiten de hout- en 

meubelindustrie tonen een grote verscheidenheid. Afhankelijkheid 

van de wereldmarkt is echter evident ten aanzien van het meest 

kapitaalintensieve bedrijf (dat rubber verwerkt en exporteert) 

en met betrekking tot een van de grootste werkgevers, een 

import-exportbedrijf. 

Hoewel in de industrie direkte buitenlandse afhankelijkheid in 

de vorm van buitenlands eigendom nagenoeg ontbreekt, zijn 

andere aspekten van de afhankelijkheid dus duidelijk aanwezig. 

In de houtnijverheid manifesteert zich dat ondermeer door 

fluktuaties in de werkgelegenheid als gevolg van een wisselend 

prijsniveau voor hout op de wereldmarkt. Ook het spekulatieve 

karakter van de houtzagerij - dat weer konsekwenties heeft 

voor de manier waarop de bosexploitatie plaatsvindt - valt 

hierop terug te voeren. 

Omdat Kuantan vooralsnog geen specifieke voordelen ten 

aanzien van een kapitaalgoederenindustrie of een industrie 

gericht op de maleisische markt bezit, zal een voortzetting 

van het industrialisatieproces vooral afhangen van de 

vestiging van arbeidsintensieve exportgerichte industrie en 

van uitbreiding van de hout- en meubelindustrie. De vestiging 
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van import-exportbedrijven hangt sterk af van wat er op 

nationaal niveau wordt besloten met betrekking tot de 

dekoncentratie van de industrie. 

In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken, dat buitenlandse 

bedrijven een voorkeur hebben voor de westkust, maar 

anderzijds vaak onkundig zijn van de mogelijkheden in de 

oostkuststaten. Een selektief beleid ten aanzien van dit type 

bedrijven zou de industrialisatie in Kuantan kunnen 

bevorderen. 

Wat de hout- en meubelindustrie betreft liggen er potentiële 

mogelijkheden in de verwerking van zaaghout. Al te optimistisch 

moet men hierover niet zijn. De houtwinning vindt tot nu toe 

zonder noemenswaardige restrikties plaats, waardoor er van 

exploitabel tropisch bos weinig dreigt over te blijven. Naast 

deze exploitatieve relatie tussen de stedelijke ekonomie en 

het achterland, die uiteindelijk ook ten nadele van de eerste 

werkt, is er een tweede omstandigheid die een voortgezette 

expansie van de hout- en meubelindustrie bedreigt. Een groot 

deel van het gezaagde hout wordt geëxporteerd naar overzeese 

ondernemingen in Taiwan en Zuid-Korea. Daar vindt verdere 

verwerking plaats, waarna deze produkten weer worden 

geëxporteerd naar hun eindbestemming in Japan. Aangezien deze 

'in-transit-processors' efficiënter produceren, nemen zij in 

de internationale handel een scherpe konkurrentiepositie in 

ten opzichte van landen zoals Maleisië. Alleen een grondige 

herstrukturering van de maleisische houtnijverheid, waardoor 

de produktiviteit wordt verhoogd, en een afschaffing van 

tariefbarrières voor verwerkt zaaghout in de afnemerlanden, 

kunnen hier verandering in brengen en ervoor zorgen dat het 

gezaagde hout in Kuantan zelf verder verwerkt wordt. 
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Hoofdstuk 7 

KUANTAN EN HET ACHTERLAND; HET REGIONALE BELEID 

EN DE REGIONALE PLANNEN 

In het voorafgaande hoofdstuk bleek dat de houthandel en 

houtverwerkende industrie van Kuantan ongunstige gevolgen 

hebben voor het achterland. Gezien het huidige karakter van 

de bosexploitatie kan men zonder meer spreken van roofbouw. 

Zonder maatregelen op staats- en federaal niveau zal immers 

een belangrijke natuurlijke rijkdom van het achterland binnen 

een decennium zijn uitgeput. Regionaal beleid en regionale 

planning kunnen een rol spelen om een dergelijke situatie te 

voorkomen. Voorwaarde is dan wel dat men zorg draagt voor 

ontwikkeling van het achterland. Vanuit deze optiek worden in 

dit hoofdstuk verschillende plannen en projekten ten aanzien 

van Kuantan en de omgeving behandeld. 

Als achterland van Kuantan kan men in dit verband het 

gebied beschouwen vanwaar de in Kuantan gevestigde handel en 

industrie het hout betrekt, dat wil zeggen oostelijk Pahang en 

de staat Trengganu. Hetzelfde gebeurde in de Kuantan Urban 

Development Study (K.U.D.S.), een uit 1975 daterende studie 

waarin voorstellen zijn geformuleerd om Kuantan's funktie als 

'groeipool' van de oostkust te versterken. Daarbij wordt onder 

de regio van Kuantan het grootste deel van Pahang en de gehele 

staat Trengganu verstaan. Het Third Malaysia Plan 1976-1980 

ging bij het formuleren van een nationaal-regionaal beleid 

overigens een stap verder: . __ aJong the £ast Coast of Peninsulac 

Malaysia, comprising the States of Pahang, Trengganu and Kelantan, the 
principal objective will be the creation of an integrated system of cities 
and towns with Kuantan as the regional hub . . . . ' . 212) 

Kuantan wordt in dit plan dus gezien als het centrum van de 

drie staten aan de oostkust. 

Hier zijn zeker argumenten voor aan te voeren, zoals 

bijvoorbeeld de dienstverlenende funktie van Kuantan met 
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betrekking tot de groothandel. Ten aanzien van de industrie 

lijkt het echter zinvoller om uit te gaan van de plannings

regio Kuantan, zoals die in de K.U.D.S. wordt afgebakend. 

In deze regio bevinden zich twee omvangrijke regionale 

kolonisatieprojekten. Zij zijn een vervolg op het projekt 

Jenka Triangle dat, zoals wij in hoofdstuk 3 zagen, model 

stond voor latere regionale plannen. In het achterland van 

Kuantan betreft het Pahang Trenggara (1 miljoen ha.; het plan 

dateert uit 1972) en Trengganu Tengah (400.000 ha.; 1974). 

In hoeverre zijn de K.U.D.S. en de regionale kolonisatie

projekten een poging om te komen tot een evenwichtiger relatie 

tussen Kuantan en het achterland? Voor de beantwoording van 

deze vraag zal ik eerst de doelstellingen van de plannen en 

vervolgens hun realisering tot omstreeks 1980 bespreken. 

7.1 Projekten en plannen in de regio Kuantan 

In het begin van de jaren zeventig werden verschillende 

Projekten voorgesteld om Kuantan's positie als centrum aan de 

oostkust aanmerkelijk te versterken. Dit hing niet alleen 

samen met de toenemende betekenis van de grondstoffenwinning 

aan de oostkust, maar ook met het feit dat de toenmalige 

premier van de federatie, Tun Abdul Razak, uit Pahang 

afkomstig was en zijn achterban tevreden moest stellen. 

Een uit deze jaren daterend en omstreden plan betrof de 

bouw van een olieraffinaderij op Pulau Tioman, een eiland voor 

de kust van Kuantan. Dit plan vloeide voort uit de ontdekking 

van aardolievelden in de zuidchinese zee ter hoogte van de 

staat Trengganu (figuur 7.1). In het Economie Report 1974/75 

worden de verwachte gevolgen voor de stad Kuantan als volgt 

beschreven: , „ . , . , . ^ ,. • „ , „ · ·,, 'The plan to set up a refinery m Pulau Tioman will 
undoubtedly boost the socio-economic development of the island and the 
Pahang coastal region. Already, Kuantan has become a service centre for 
oil exploration activities. With the commercial production of the newly 
discovered fields and the setting up of a refinery in Pulau Tioman, the 
hinterland around Kuantan may one day turn into a centre for Malaysia's 
petrochemical industry thus promoting regional development' . ... 
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Figuur 7.1. Regionale kolonisatieprojekten in de omgeving van Kuantan 
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Met andere woorden: in eerste instantie zou niet Trengganu 

maar Pahang van de aardoliewinning moeten profiteren. 

De houtkap en de verwachting dat als gevolg van 

kolonisatieprojekten de funktie van de oostkuststaten als 

leveranciers van agrarische produkten voor de wereldmarkt zou 

toenemen, hebben verder geleid tot het plan om in de nabijheid 

van Kuantan een haven aan te leggen. 

Om de mogelijkheden van de haven te onderzoeken werd in 

de periode van het Second Malaysia Plan 1971-1975 M$ 10,-

miljoen uitgetrokken. De voorkeur voor de direkte omgeving van 

Kuantan werd overigens niet te stellig uitgesproken ( p. 196, 

tabel 12-7). De plaats van de haven was in feite een omstreden 

zaak. Consultants vonden de site van Kamaman, een stadje dat 

ongeveer 50 km. ten noorden van Kuantan in de staat Trengganu 

ligt, geschikter dan het alternatief Tanjung Gelang, in het 

distrikt Kuantan. Bij het touwtrekken om de juiste plaats was 

het Tun Abdul Razak die de diskussies om politieke redenen in 

het voordeel van Kuantan besliste. 

In 1972 was een gedetailleerde 'feasibility study' afgerond 

Het plan omvatte zeven ligplaatsen, waarvan 4 voor algemeen 

gebruik voor schepen tot 35.000 ton, 2 voor palmolietankers 

(tot 30.000 ton) en 1 voor aardolietankers (tot 100.000 ton). 

Voorts zouden 2 pieren en enige loodsen en tanks voor de 

opslag van palmolie worden gebouwd. Aanvankelijk was de opening 

van de haven voor 1975 gepland, maar uiteindelijk werd pas in 

dat jaar met de aanleg begonnen. Dit hield in dat de haven eind 

1978 zou funktioneren. Volgens de vooruitberekening kon de 

haven 2 jaar later 1,2 miljoen ton aan goederen verwerken, 

waaronder 295.000 ton hout, 180.000 ton rubber en 17 5.000 ton 

palmolie voor de export. In 1990 zou het te verwerken tonnage 

zijn opgelopen tot 3 miljoen ton. 

Het voornaamste doel van de haven was de export van 

1) Door Bish en Partners Holland. De hier vermelde gegevens zijn afkomstig 
van de Port Kuantan Authority, het Third Malaysia Plan 1976-1980, Far 
Eastern Economic Review 9-2-1979, het dagblad The Star 15/20-8-1979 
en informanten. 
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Produkten u i t de primaire sektor . Duideli jk wordt d i t ook 

omschreven in een folder van de Port of Kuantan Authority: 

'The c o n s t r u c t i o n of a deepsea commercial p o r t a t Kuantan serves t o 
f u l f i l l the pressing need of the eas t coas t of Peninsular Malaysia for an 
outlet to connect it to the world markets that import large volumes of 
pahnoil and timber produced in the area.' . . . і _ ^ _ - і . а j i_ 

^ ^ Het achterland van de haven 

zou bestaan uit de staat Trengganu en de distrikten Kuantan, 

Pekan en Jerantut in Pahang (inklusief het noordelijk deel van 

het regionale kolonisatieprojekt Pahang Tenggara). Bovendien 

werd verwacht dat de haven een stimulerende invloed zou 

uitoefenen op de industrialisatie in het distrikt Kuantan. In 

de direkte nabijheid werd daarom tevens begonnen met de aanleg 

van het industrieterrein Gebeng, waarvoor een industrieel 

profiel en een tijdsfasering werden opgesteld. Volgens de 

planning moest begin 1978, d.w.z. nog voor de opening van de 

haven, 280 ha. van dit in totaal 680 ha. tellende industrie

terrein bouwrijp zijn. Het streven was om dit terrein in 1985 

vol te hebben. De verwachte industriële aktiviteiten betroffen 

de produktie van ijzer en staal (3120 arbeidsplaatsen), de 

vervaardiging van elektrische apparatuur (2451) , plastic (2060) 

en petrochemische produkten (1416), de raffinage van aardolie 

(1250) en het zagen van hout (1670). Totaal aantal arbeids

plaatsen in 1985: 18.500. Omdat het havengebied daarmee zou 

uitgroeien tot een subcentrum van Kuantan werden verdere 

plannen gemaakt met betrekking tot infrastruktuur, woningbouw 

e.d. (Pak Poy 1976) . 

Om bovenstaande projekten in juist perspektief te 

plaatsen is het nuttig om te weten dat er in Port Dickson aan 

de westkust (Malacca) 2 raffinaderijen met een gezamenlijke 

kapaciteit van 125.000 vaten per dag zijn, maar dat deze 

alleen dienen voor de raffinage van geïmporteerde aardolie. De 

nieuwe raffinaderij zou maleisische aardolie, die van andere 

kwaliteit is, verwerken. 

Wat de haven betreft is het zo dat de voorzieningen in Kuantan 

het belang van die bij Port Klang en Penang nauwelijks zouden 

verminderen. Als de haven van Kuantan in 1980 1,2 miljoen ton 

aan produkten zou verwerken, zou dat ongeveer 10% van het 
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verwachte totaal door de west-maleisische havens verhandelde 

goederen betreffen. De haven van Kuantan zou ook niet de enige 

nieuwe haven in West-Maleisië zijn. In het zuiden was men 

reeds eerder met de bouw van de haven Pasir Gudang bij Johore 

Bahru begonnen, een logische konsekwentie van het streven om 

de maleisische handel aan Singapore te onttrekken. Dit haven

gebied kan daarnaast profiteren van de spin-offs van Singapore, 

een reden dat in Pasir Gudang ook werven staan. Het zou echter 

behalve de in- en uitvoer van de staat Johore, ook die van 

Pahang en zelfs Trengganu kunnen verzorgen en een van de 

redenen om met de haven van Kuantan haast te maken was om dit 

te voorkomen. In het Third Malaysia Plan 1976-1980 wordt dan 

ook gesteld dat de haven van Kuantan gelijk klaar moet zijn 

met die van Johore Bahru (p. 316). Daarbij kan worden 

aangetekend, dat het achterland van de laatste, namelijk de 

staat Johore, kleiner zou zijn dan dat van Kuantan. 

Ten aanzien van de industrie lijkt, na hetgeen in hoofdstuk 4 

over de decentralisatie in West-Maleisië is geschreven, het 

plan voor het industrieterrein bij de haven wel zeer hoog 

gegrepen. Alleen met krachtige steun van de federale overheid 

zou het plan gerealiseerd kunnen worden. 

De raffinaderij, de overige industrie en de havenwerken 

vroegen om een meer omvattend plan. In 19 74 werd daarom door 

de federale overheid, de staat Pahang en de Wereldbank aan 

belgische en maleisische adviesbureaus de opdracht gegeven 

om een plan te ontwerpen voor het urbane gebied van Kuantan: 

de Kuantan Urban Development Study (K.U.D.S.). 

In de 'terms of reference' stond, dat Kuantan's positie als 

'groeipool' aan de oostkust moest worden versterkt. 

De eerste doelstelling betrof de afremming van de migratie 

vanuit de oostkuststaten naar de belangrijkste centra aan de 

westkust. De migratie diende op Kuantan gericht te worden, 

waartoe in deze stad een zo groot mogelijk aantal arbeids

plaatsen en een aantrekkelijk fysiek millieu moesten worden 

geschapen. 

Voorts moest Kuantan een 'authentiek maleise groeipool 
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en stedelijke aktiviteiten voorrang zou krijgen. In deze 

tweede doelstelling beluistert men een echo van de op 

nationaal niveau geformuleerde Nieuwe Ekonomische Politiek, 

die in hoofdstuk 3 is beschreven. Wat de opdrachtgevers voor 

ogen stond was in feite een maleis grootstedelijk milieu, dat 

een tegenwicht zou vormen voor de steden aan de westkust. 

Voor deze steden is immers karakteristiek dat de chinese bevol

kingsgroep in de handel en de kleine industrie domineert. De 

oostkust biedt, als frontiergebied met een overwegend maleise 

bevolking, een potentiële mogelijkheid juist de maleise 

(bumiputra) ondernemers een kans te geven. 

De Kuantan Urban Development Study is overwegend een 

ruimtelijk plan. Aan de voorgestelde ruimtelijke inrichting 

liggen echter verwachtingen ten aanzien van de stedelijke en 

regionale ekonomie ten grondslag. Voornamelijk deze zullen 

hier besproken worden. 

In het plan zijn drie ruimtelijke niveaus te onderscheiden: 

a het urbane niveau: de 'Kuantan Urban Area'. 

Dit gebied omvat de gemeente Kuantan met aanzienlijke 

uitbreidingen, met name het havengebied. 

b het sub-regionale niveau, waarvan de grenzen ongeveer 

samenvallen met die van het distrikt Kuantan, en 

с het regionale niveau, de 'Kuantan region', waaronder het 

grootste deel van Pahang en de gehele staat Trengganu 

vallen (figuur 7.2). 

In tegenstelling tot de opdrachtgevers die blijkens de taak

omschrijving Kuantan reeds als groeipool beschouwden, zagen de 

adviseurs het als hun taak om het bevolkingsaantal te doen 

toenemen tot de drempelwaarde die nodig zou zijn om de stad 

als groeipool te laten funktioneren. Deze drempel stellen zij 

op ongeveer 240.000 inwoners. Ervan uitgaande dat de 

natuurlijke aanwas en de immigratie op hetzelfde peil blijven 

als in de periode 1957-1975 en aannemend dat over 20 jaar 70% 

van de subregionale bevolking in het stedelijk gebied woont, 

zal Kuantan dit bevolkingsaantal omstreeks 1995 bereiken. 

Daarmee zou de demografische basis zijn gelegd voor een 
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g r o e i p o o l . Het c e n t r a l e ekonomische e lement zou moeten b e s t a a n 
u i t een i n d u s t r i e e l komplex d a t gevormd wordt door , 

propulsive industries with an high capacity for transmitting growth 
impulses through the linkage effects (technical, economics, innovational 
e t c - ; ' ( K . U . D . S . 1 9 7 5 : I 3 4 . ) . 

In de K.U.D.S. wordt dus in principe geen rekening gehouden met 
2) een eventuele relatieve toename van de immigratie . Dit komt 

omdat men al de grootste moeite heeft om voldoende arbeids

plaatsen te plannen bij een bevolkingsaantal van 240.000 in 

1995. Hoe problematisch die toekomstige werkgelegenheid is, 

blijkt uit het aantal arbeidsplaatsen dat per sektor begroot 

werd. 

Bezien we eerst de industrie. Een verdere ontwikkeling 

van de houtnijverheid wordt onwaarschijnlijk geacht, omdat 

veel hout uit de staat Trengganu komt en daar in toenemende 

mate verwerkt zal worden. Wat het hout uit Pahang betreft 

ligt Kuantan zowel voor de aanvoer als voor de afzet 

excentrisch. Omdat een aanzienlijk deel van het hout bestemd 

zal zijn voor de binnenlandse konsumptie aan de westkust, 

lijken bijvoorbeeld Temerloh en Mentakab als vestigings

plaatsen voor de houtnijverheid in Pahang veelbelovender. 

Ook wat de industriële bewerking van de overige produkten uit 

de regio betreft, is de K.U.D.S. niet optimistisch. Het plan 

voorziet dat Kuantan een graantje zal meepikken van de tendens 

om in toenemende mate rubber in West-Maleisië zelf te 

verwerken. Hetzelfde geldt voor de primaire verwerking 

(raffinage) van palmolie, die in de regio belangrijker is dan 

rubber. In het algemeen zal dit type industrie echter in de 

centra van het achterland gevestigd worden. 

Welke industrieën moeten dan wel als trekpaarden voor de 

stedelijke ekonomie fungeren? Dit hangt volgens de K.U.D.S. 

van een drietal grote industriële projekten af, waarvan in 

1975 reeds beslist zou zijn dat zij in het stedelijke gebied 

van Kuantan zouden worden gerealiseerd: een petrochemisch 

2) Hoewel in het ruimtelijke struktuurplan een flexibiliteit is ingebouwd 
om, indien nodig, in 1995 een half miljoen mensen te huisvesten. 
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Figuur 7.2 De invloedssfeer van Kuantan volgens de Kuantan Urban Development 
Study (1975) 



232 

bedrijf, een staalfabriek en een cementfabriek. 

In het plan wordt verder gerekend op een aanzienlijke 

uitbreiding van de toeristische funktie van Kuantan. De drie 

industriële projekten, inklusief hun spin-offs, en de 

toeristenindustrie zouden volgens de verwachtingen in de jaren 

negentig voor gezamenlijk 35.000 arbeidsplaatsen zorgen. De 

overige werkgelegenheid moet worden gevonden in de sektor van 

overheidsinstellingen, in de partikuliere diensten en in de 

sektor van exportgeoriënteerde bedrijven. Hierover wordt in 

het plan gesteld: , , . , 
r 3 . . . . a major conclusion of our analysis is that 

strong efforts mist be made to attract or even direct 'footloose' labour 
intensive activities as well as professional and public services and 
institutions to Kuantan if rapid development of Kuantan into a growth 
pole big enough to provide jobs for about 90.000 to 100.000 people is to 
be achieved by the 1900's' ( K > U . D . S . v o l 1 . i g ) . 

Deze twee sektoren zouden ieder eenderde van de werkgelegenheid 

voor hun rekening moeten nemen. De direkte werkgelegenheid in 

de industrie werd voor 1995 geschat op 20.000 tot 25.000 

arbeidsplaatsen. 

Om een en ander te realiseren is het nodig belangrijke 

infrastrukturele werken uit te voeren. In het plan worden een 

verbetering van de snelweg Kuala Lumpur-Kuantan, de aanleg van 

industrieterreinen, de bouw van de haven, een kapaciteits-

vergroting van het vliegveld en een spoorlijn van Kuala Lumpur 

via Mentakab naar Kuantan genoemd. Verder wordt in het plan 

voorgesteld dat de M.I.D.A. de subregio Kuantan de status 

geeft van 'Locational Incentive Area',zodat bedrijven die zich 

in de subregio vestigen niet alleen kunnen profiteren van 

eventuele andere belastingfaciliteiten, maar ook nog een extra 

jaar belastingvrij kunnen produceren. 

Tot zover de aktiviteiten die aan de oostkust een 

groeipool moeten kreëren. Wat het tweede aspekt van de 

groeipool in Kuantan betreft, te weten dat zij een maleis 

karakter moet dragen, is de K.U.D.S. aanmerkelijk zwijgzamer. 

Opgemerkt wordt dat de snelle bevolkingstoename van Kuantan 

voornamelijk het gevolg is van spontane migratie van de maleise 

bevolkingsgroep uit Kelantan en Trengganu. Als deze trend zich 
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voortzet valt te verwachten dat in 1995 ongeveer 70% van de 

bevolking bestaat uit maleiers. Het plan zegt niet of dit dan 

ook impliceert dat in het industriële- en handelsleven 

bumiputra aktiviteiten zullen overheersen. 

De totale kosten om het plan te realiseren - partikuliere 

investeringen in de industrie én overheidsuitgaven ten bate 

van onderwijs, goedkope woningbouw e.d. - zouden voor de 

periode 1976-1995 3,4 miljard M$ bedragen. Eenderde van dit 

bedrag betreft de partikuliere investeringen. Het overige 

bedrag moet door de federale overheid, de staat Pahang en de 

Wereldbank worden opgebracht. 

Tot slot nog enige opmerkingen over de status van het 

plan. Vanaf het begin van hun werk werden de adviesbureaus 

begeleid door een stuurgroep waarin zowel vertegenwoordigers 

van de staat als van de Federatie zitting hadden. Het plan 

ademt voor een aanzienlijk deel dan ook de geest van de 

toenmalige planners in het overheidsapparaat. Door de staat 

Pahang werd het plan aanvaard als richtlijn voor ontwikkeling 

van Kuantan. Wel is in 1977 aan nieuwe adviseurs de opdracht 

gegeven om het plan bij te werken 

Voor de federale overheid zaten in de stuurgroep van de K.U.D.S. 

vertegenwoordigers van de Economie Planning Unit van het Prime 

Minister's Department, dat ook de vijfjarenplannen opstelt, en 

van het Federale Department voor Ruimtelijke Ordening en 

Planning. Beide instanties stonden welwillend tegenover het 

plan, namen het koncept "Kuantan groeipool' over en gaven er in 

het Third Malaysia Plan 1976-1980 tevens een nationaal-

ruimtelijke dimensie aan. 

Pahang Tenggara ligt in het zuiden van de planningsregio 

Kuantan. Het is een van de grootste regionale plangebieden van 
.. 4) West-Maleisie . Onder het planningsbureau Lembaga Kemajuan 

3) Pak Poy Consultants and Ass. (1977), 'Feasibility and Engineering 
Study of Kuantan' (F.E.S.К.) 

4) Het regionale kolonisatieprojekt Kelantan Selatan (Zuid-Kelantan) 

beslaat een groter gebied (hoofdstuk 3). 
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Pahang Tenggara (Pahang Tenggara Development Authority, 

kortweg D.A.R.A.) ressorteert een oppervlakte van cirka 

1 miljoen ha. In het begin van de jaren zeventig woonden hier 

ongeveer 56.000 mensen, meest orang asli die ladangbouw 

bedreven en daarnaast kleine rubberproducenten en vissers 

langs de kust. Het in kuituur gebrachte gebied bedroeg in 1966 

slechts 10.000 ha., waarvan de helft met rubber beplant was. 

Kort daarna werd meer land opengelegd en in 1970 was reeds 

25.000 ha. geschikt voor de aanplant van oliepalmen. Verder 

werd bij het stadje Iban ijzererts gewonnen. Een spoorlijn liep 

naar Kuala Rompin aan de kust vanwaar het erts geëxporteerd 

werd (figuur 7.3). De bedrijvigheid die een en ander met zich 

meebracht deed Kuala Rompin uitgroeien tot een stadje met 

ongeveer 10.000 inwoners. Het was de sluiting van de mijn in 

1969 die aanleiding werd tot het ontwerpen van grootscheepse 

kolonisatieplannen. In 1970 kreeg een konsortium van canadese 

adviesbureaus, de opdracht deze plannen voor het jaar 1990 te 

konkretiseren. Twee jaar later werd een struktuurplan, 

ondersteund door 10 delen basismateriaal en een 'resource' 

atlas, gepresenteerd (Foundation of Canada Engineering Corp. 

Ltd. 1972). Volgens dit plan moest in 1990 440.000 ha. in 

kuituur zijn gebracht, voornamelijk bestemd voor exportlandbouw 

(palmolie en rubber). De bevolking zou door grootscheepse 

immigratie toenemen tot 500.000 en in 36 centra worden 

gehuisvest. Met een aantal inwoners van rond de 120.000 zou het 

regionale centrum gaan behoren tot de 20 grootste steden van 

West-Maleisië. Kortom, het plan beoogde zowel een aanzienlijke 

agrarische ontwikkeling als de opbouw van een systeem van 

centrale plaatsen. 

Een belangrijk onderdeel van het struktuurplan vormt de 

integratie van Pahang Tenggara met Kuantan. Hierover wordt 

opgemerkt dat , . . , , , . ^ , ^ ^ ^ u , ^ 
. . . . it is felt that the development of the region should 

be closely tied to the growth of Kuantan as the major growth centre and 
the most promising potential development pole of the east coast. 
Interactions between the growth of Kuantan and development of Pahang 
Tenggara can become mutually reinforcing' ( M a s t e r p l a n ν ο 1

. 2, p. 2). 

Het idee was dus om de ontwikkelingen in Kuantan en Pahang 
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Figuur 7.3 Pahang Tenggara in 1980 volgens h e t Masterplan 
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Tenggara op e l k a a r af t e stemmen. 

Nog v o o r d a t h e t p l a n gereed was werd de D.A.R.A., a l s 

o v e r k o e p e l e n d e i n s t a n t i e voor de r e g i o n a l e p l a n n i n g i n h e t 

g e b i e d , o p g e r i c h t . Haar f u n k t i e s werden e i n d 1971 i n een 

o n t w e r p r a p p o r t a l s v o l g t omschreven: ,„ . , , 
r Γ Γ 'Regional development 

corporations have traditionally been given operational as well as control 
and development functions. It is recommended that this practice will not be 
followed in Pahang Tenggara. Instead, operational functions in the region 
are left to the established supra-regional and sub-regional agencies of 
Government and to the private sector Operat ional functions should 
not be assumed by the regional management authority itself. The Regional 
Development Corporation i s charged with responsibility for implementing 
the regional programme, including the land use plan, in conformity with 
the overall objective of the Government of Malaysia and the State 
Government of Pahang. To this end, the Corporation has powers to promote, 
evaluate and approve all uses of land (including the alienation of land) 
in the region, and to evaluate and (with as few exceptions as possible) 
approve capital expenditure by Government agencies in the region' 

(Abu Hassan 1978: 83) . 

D.A.R.A. zelf is dus geen uitvoerend maar een koördinerend 

lichaam. 

De overheidskosten van het plan, die op ongeveer 

M$ 1 miljard werden geraamd, zouden door de diverse federale 

instanties en, in aanzienlijk mindere mate, door de staat 

Pahang worden gedragen. Dit zegt al iets over de toenmalige 

relatie tussen staat en federatie. In het algemeen voelen de 

staten er immers niet veel voor om de Federatie een dergelijke 

invloed binnen hun territorium te geven. De Jenka Triangle 

wordt beheerd door de deelstaat en bij het regionale 

kolonisatieprojekt Johor Tenggara traden juist op het terrein 

van de organisatie moeilijkheden op omdat de staat geen van 

hem onafhankelijke instantie wenste (Abu Hassan 1978: 68-71, 

zie ook Khalid Husin 1979: 3-8). In het geval van de D.A.R.A. 

speelde echter de invloed van de reeds eerder genoemde 

premier Abdul Razak op federaal niveau een rol. 

Laten we het plan nader bezien. Als voornaamste doelstellingen 

worden genoemd: 

- het aantrekken van grootschalige, technologisch geavanceerde 

ondernemingen in land- en bosbouw (De vestiging van klein

schalige ondernemingen zou in deze sektor alleen bevorderd 
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worden waftneer z i j technologisch kunnen wedijveren met de 
groo tscha l ige) . 

- De ontwikkeling van indus t r ieën en diensten welke met de 
primaire sektor verbonden z i j n , alsmede het leggen van een 
bas is om ' foo t loose ' indust r ieën en diensten aan t e t rekken. 

- Het t o t stand brengen van een welvaartsniveau dat n i e t ver 
beneden dat van het landel i jk niveau l i g t , waardoor het 
projekt kan bijdragen t o t de opheffing van regionale 
welvaar tsverschi l len in West-Maleisië. 

- Het leveren van een bi jdrage t o t de r e a l i s e r i n g van de 
Nieuwe Economische Po l i t i ek door met name aan maleiers 
werkgelegenheid te verschaffen. Dit geldt in het bijzonder 
voor de grootschal ige land- en bosbouw. 

Net zoals b i j de K.U.D.S. l iggen de doels te l l ingen dus n i e t 
a l leen op ekonomisch maar ook op soc iaa l niveau ( 'maleise 
emancipa t ie ' ) . 

In het plan wordt in grote l i jnen een beeld geschets t 
van Pahang Tenggara in het jaar 1990, t e rwi j l voor de 
ontwikkelingen t o t 1980 konkrete beleidsmaatregelen worden 
aanbevolen. In dat jaar kon ook evalua t ie en b i j s t e l l i n g van 
het plan plaatsvinden. 

Tabel 7.1 Het toekomstig landgebruik in Pahang Tenggara (1990) 

bestemmingen in 1972 reeds vastgelegd (x) 
(voornamelijk agrar i sche bestemmingen) 

agrar ische ontwikkeling 
ondernemingen voor houtproduktie 

en houtverwerking 
parken en na tuurreservaten 
s t e d e l i j k grondgebruik 
gebieden met enig p o t e n t i e e l voor 

bosexp lo i t a t i e 
moeras en kustgebieden zonder 

speci f ieke bestemming 

t o t a a l 

(x) Inklusief 7.ΘΘ0 ha. die onder het Masterplan aan h e t koncessiegebied 
werden toegevoegd. Overigens v indt in d i t koncessiegebied ook 
landbouw p l a a t s . 

Bron; Masterplan Pahang Tenggara 1972, tabel 5.1.a. 

aantal ha. 

206.200 
251.280 

94.400 

66.080 

1.600 

168.560 

205.880 

994.000 

% totaal 

20,7 

25,3 

9,5 

6,6 
0,2 

17,0 

20,7 

100,-
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Uit tabel 7.1 blijkt dat cirka 55% van de 1 miljoen ha. land 

geschikt wordt geacht voor permanente landbouw en bosbouw. Van 

de overige 45% is ongeveer 66.000 ha. (6,6%), bestemd als 

natuurgebied. Ook kan er enige houtkap plaatsvinden, maar het 

merendeel (veenmoerassen, steil land) blijft vooralsnog 

onaangeroerd. Exportlandbouw en busexploitatie zullen in 1990 

de voornaamste bronnen van bestaan moeten zijn. De totale 

oppervlakte die voor agrarische doeleinden moet worden 

ontwikkeld, d.w.z. inklusief de gronden die reeds eerder een 

agrarische bestemming hadden gekregen, kan op cirka 4 50.000 ha. 

worden geschat. Bijna de helft hiervan, zo'n 210.000 ha. moet 

reeds in 1980 in kuituur zijn gebracht. Op grond hiervan komt 

men voor de periode 1972-1980 tot een jaarlijks gemiddelde 

houtkap van 24.000 ha. buiten de gebieden die voor permanente 

bosexploitatie in aanmerking komen. 

Het geplande agrarisch grondgebruik tot 1980 laat een 

evenwicht zien tussen rubber en palmolie, nl. resp. 40 en 42%. 

Ongeveer 50.000 ha. (18%) is bestemd voor agrarische 

diversiteit in het gebied: produktie van tapioca, sago, fruit 

en slachtvee. 

Tabel 7.2 De agrarische ontwikkeling in Pahang Tenggara 

t o t 1980 

i n s t a n t i e 

F . E . L . D . A . 
j o in t -ven tu re -p lan tages 
overheidsplantages 

p a r t i k u l i e r 

gro te plantages 
k le ine plantages 
smallholdings 

sub to taa l p a r t i k u l i e r 

overige 

t o t a a l 

B r o n : M a s t e r p l a n 

to t aa l 

1971-1975 

39.480 
8.240 
4.280 

41.040 

6.200 

47.240 

880 

100.120 

bep lan t gebied 

1976-1980 

37.360 
22.640 
7.760 

27.680 
5.560 
7.480 

40.720 

-
108.480 

P a h a n g T e n g g a r a 1 9 7 2 , p . 

(ha.) 

1980 

76.840 
30.880 
12.040 

68.720 
5.560 

13.680 

87.960 

880 

208.600 

%_ 

. 5 7 , t a b e l 

t o t aa l 1980 

5. 

37 
15 
5 

33 
3 
6 

42 

1 

100 

. 2 . 
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Volgens het plan moet in een vroeg stadium worden begonnen 

met 2 'integrated forest complexes', d.w.ζ. dat bij het land 

dat rereserveerd is voor permanente bosbouw omvangrijke 

bedrijven worden opgezet, waar het hout zowel wordt gezaagd 

als verwerkt tot fineer, board en geprefabriceerde huizen. 

Deze bedrijven zullen weliswaar aanzienlijke investeringen 

vereisen, maar reeds op korte termijn rendabel zijn 

De Federale Land Development Authority (F.E.L.D.A.) 

(zie hoofdstuk 3) is de overheidsinstantie die verreweg de 

grootste investeringen zal doen, n.l. M$ 350,- miljoen. Als 

we ons herinneren dat de totale kosten voor de overheid (zowel 

de Federatie als de deelstaat) op bijna 11$ 1 miljard werden 

berekend, betekent dit dat de F.E.L.D.A. eenderde voor haar 

rekening neemt. Dat zij als belangrijk trekpaard zal fungeren, 

blijkt uit het voornemen dat de F.E.L.D.A. ббг 1980 niet 

minder dan M$ 300 miljoen zou moeten spenderen. Daarnaast moet 

een even groot bedrag door partikuliere plantageondernemingen 

worden opgebracht (het plan laat zich niet uit over de vraag of 

dit buitenlands- dan wel nationaal kapitaal zal zijn) . De 

F.E.L.D.A. en het partikulier grootkapitaal zullen samen zo'n 

140.000 ha. (70%) van het agrarisch landgebruik voor hun 

rekening nemen. Overheidsinstellingen buiten de F.E.L.D.A., 

joint-ventures en kleinere partikuliere ondernemingen voorzien 

in de overige 30% (tabel 7.2). Typerend voor het grootschalige 

karakter van het plan is dat slechts 14.000 ha. (6%) bestemd 

is voor kleine boerenbedrijven. 

De ekonomische aktiviteiten en de infrastrukturele werken 

die voor de realisering van het plan nodig zijn, moeten een 

aanzienlijke migratie op gang brengen. Rekening houdend met de 

natuurlijke aanwas van de huidige bevolking, wordt in het plan 

het aantal noodzakelijke migranten op meer dan een kwart 

miljoen berekend (tabel 7.3). 

5) Investeringen cirka M$ 58 miljoen; inkomsten voor de staat (royalties) 

en de federatie (belasting) tot 19Θ0 M$ 44 miljoen, in de periode 

1981-1990 M$ 130 miljoen (Masterplan Pahang Tenggara 1972: 65-67). 
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Tabel 7.3 De verwachte bevolkingsgroei in Pahang Tenggara 

1975-

huidige bevolking 
natuurlijke aanwas 
migranten 

totaal 

•1990 

1975 

56.000 
6.000 

132.800 

194.800 

1980 

56.000 
15.600 

276.400 

348.000 

1990 

56.000 
37.300 

411.700 

505.000 

Bron: Masterplan Pahang Tenggara 1972, p. 55, tabel 5.1c. 

Om een goed voorzieningenapparaat op te bouwen en om 

industrieën aan te trekken wordt de bevolking in 36 kernen 

gekoncentreerd. Dit aspekt van het struktuurplan heeft in 

kringen van regionale planners veel aandacht getrokken. 

Gedacht werd aan een hiërarchie van nederzettingen die de 

ontwikkeling van Pahang Tenggara tot regionale eenheid zou 

bevorderen en tevens voor een integratie binnen het nationale 

stedenpatroon zou zorgen. Het regionale centrum (nu Muadzam 

Shah geheten, in het plan Bukit Ridan gedoopt) moet in 1990 

ongeveer 120.000 inwoners tellen. Daarnaast komt meer in het 

zuiden een stadje van 40.000 inwoners. Hier kunnen te zijner 

tijd de 'footloose' industrieën en diensten gevestigd worden. 

Na deze steden volgen nog 4 niveaus van kernen: distrikt-

centra ten behoeve van 'recource-based' investeringen (met 

30.000 of meer inwoners), centra t.b.v. dienstverlening voor 

agrarische ontwikkeling (15.000-30.000), sociale diensten

centra (5.000-15.000) en tenslotte agrarische nederzettingen 

( « 5.000). 

De integratie in het nationale stedelijke systeem vindt 

plaats door Pahang Tenggara op Kuantan te richten dat, aldus 

het plan, het potentieel bezit om in 1990 uit te groeien tot 

een stad van 250.000 inwoners. Tot dat tijdstip is het 

onwaarschijnlijk dat van Kuantan sterke groei-impulsen naar 

het gebied zullen uitgaan. Na het overschrijden van de drempel 

van 250.000 bestaat hiertoe echter wél kans. In eerste 

instantie moet men daarom vermijden dat Pahang Tenggara als 

konkurrent van de stad optreedt: 
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'Thus policies to attract footloose enterprises away from Kuantan in 
order to establish them within the region of Pahang Tenggara are not 
justified. It will be hard enough to get them to Kuantan on a scale that 
might convert Kuantan .... to a development pole in 20 years' 

(Masterplan 1972: 23). Integendeel, de ontwikkelingen in het 

gebied moeten de ekonomische aktiviteiten in Kuantan juist 

stimuleren. Linkages met de staat Johore en de as Penang -

Kuala Lumpur - Johore Bahru moeten daarom zo veel mogelijk 

vermeden worden. Een dergelijke binding ligt in de lijn van 

de verwachtingen omdat Pahang Tenggara aan de westkuststaten 

grenst en het zwaartepunt van de ontwikkelingen tussen 

1966-1970 ('de palmolieboom') in het zuidwesten plaatsvond. In 

het plan wordt echter, met het oog op een nationaal regionaal 

beleid ten bate van de oostkust, voor een hechte relatie met 

Kuantan gekozen. Door Kuantan als groeipool voor de oostkust 

te stimuleren wordt immers een toenemende welvaart aan de 

oostkust verwacht, waardoor de bestaande tegenstelling tussen 

oost- en westkuststaten zal afnemen. 

De ruimtelijke vertaling van deze visie bestaat uit 

lokatie van het regionale centrum in het hart van Pahang 

Tenggara en de aanleg van een snelweg van Kuantan naar Segamat. 

Het regionale centrum wordt opgebouwd uit het niets en 

verkeert daarom in een nadelige positie ten opzichte van 

bestaande stadjes zoals Segamat en Songei Siput (figuur 7.2). 

Hun groei moet in feite worden afgeremd, evenals die van het 

urbane centrum in Zuid-Pahang Tenggara, dat een startvoordeel 

heeft, omdat het nabij het gebied ligt waar kort voor 1970 een 

spontane agrarische ontwikkeling op gang was gekomen. 

De weg Segamat-Kuantan dient als spil waarlangs de toekomstige 

agrarische ontwikkeling tot 1980 plaatsvindt. Door middel van 

deze 'korridor ontwikkeling' wordt verwacht dat men de 

aantrekkingskracht van het zuiden kan neutraliseren en een 

intregratie tot stand kan brengen van Kuantan en Pahang 

Tenggara. Deze integratie verloopt dan goeddeels via linkages 

met het regionale centrum en van daaruit verder met de kleinere 

centra. De volgende passage uit het struktuurplan is in dit 

verband relevant: 
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'Pue to scale commitments to ag r i cuJ tu re in the southwest it will however 
take a rigid plan extending through the Third Malaysia Plan to 1980 before 
the area opened up by the highway is fully developed and the initial 'draw' 
of development neutralized... It will only be therefore towards 1980 that 
the Kuantan area to the north will play a major influencing role in the 
development and economy of Pahang Tenggara. If by that day Kuantan has 
a year round port then the considerable produce of the region will 
reserve its flow to the south and both agriculture and forestry produce 
will flow north along the Kuantan-Segamat Highway' ( M a s t e r p i a n 1 9 7 2 : 69) , 

Deze passage v e r d u i d e l i j k t d a t Pahang Tenggara d i e n t a l s 

s a t e l l i e t voor Kuantan van w a a r u i t de p rodukten van h e t 

a c h t e r l a n d v e r s c h e e p t worden naar we re ldme t ropo len . In de ogen 

van de p l a n n e r s zou deze o n d e r g e s c h i k t h e i d e c h t e r s l e c h t s van 

t i j d e l i j k e aard z i j n , omdat de s t a d t e z i j n e r t i j d a l s g r o e i 

pool weer s t i m u l e r e n d op de r e g i o kan werken. 

Over h e t r e g i o n a l e k o l o n i s a t i e p r o j e k t Trengganu Tengah 

kan men na h e t voorafgaande aanmerke l i jk k o r t e r z i j n , omdat 

h e t p r o j e k t i n een a a n t a l b e l a n g r i j k e a s p e k t e n overeenkomt met 

Pahang Tenggara . 

Het p r o j e k t g e b i e d l i g t i n de s t a a t Trengganu met Dungun a l s 

g r o o t s t e , v l ak b u i t e n h e t geb ied l i g g e n d e , s t e d e l i j k e centrum 

( f iguur 7.2) . 

In 1973 werd ongeveer een kwart van de 400.000 h a . g e b r u i k t 

voor expor t landbouw: r u b b e r , cacao en v o o r a l p a l m o l i e . Voor ts 

had op 40.000 ha . hou tkap p l aa t sgevonden zonder d a t h e t land 

daarna was omgezet i n landbouwgrond. Het o v e r g r o t e d e e l van 

h e t p r o j e k t g e b i e d , 260.000 h a . , bes tond dus nog u i t b o s , 

w a a r b i j o v e r i g e n s aangetekend d i e n t t e worden d a t houtkap en 

export landbouw r e c e n t e v e r s c h i j n s e l e n waren. 

De t o t a l e bevo lk ing i n h e t geb i ed , g r o t e n d e e l s levend van 

ze l fvoo rz i enende landbouw en v i s s e r i j , werd i n 1970 op 

ongeveer 30.000 g e s c h a t . 

Volgens h e t p l a n , ' d e Trengganu Tengah Regiona l P lann ing and 

Development S tudy ' (1974) , b l i j f t 240.000 h a . d . w . z . p r a k t i s c h 

h e t gehe l e b e s t a a n d e b o s a r e a a l gehandhaafd a l s permanent 

b o s g e b i e d . De h e l f t h i e r v a n i s bestemd voor twee g e ï n t e g r e e r d e 

houtverwerkende b e d r i j v e n in Dungun en Kemaman. Het landbouw

geb ied wordt u i t g e b r e i d t o t c i r k a 120.000 h a . 
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De ontwikkelingsstrategie zal gebaseerd zijn op grootschalige 

landbouw, met name oliepalmplantages (driekwart van het 

landbouwareaal), waarbij wederom F.E.L.D.A.een belangrijke rol 

gaat vervullen. De F.E.L.D.A. zal in 1990 namelijk zo'n 

70.000 ha. beheren terwijl het partikulier kapitaal de overige 

landbouwgrond voor zijn rekening neemt. 

De bevolking zal moeten toenemen tot + 135.000 in 1990, 

hetgeen een aanzienlijke immigratie inhoudt. De migranten 

worden geacht voornamelijk uit Trengganu zelf afkomstig te 

zijn waarbij men o.a. denkt aan omscholing van vissers. Bijna 

de helft van de werkgelegenheid moet in de plantagesektor 

worden gevonden, de overige arbeidsplaatsen in de kleine 

boerenbedrijven, de houtverwerkende industrie en de - in het 

plan onduidelijk toegelichte - kategorie 'non-primary' sektor. 

Evenals in Pahang Tenggara is het de bedoeling om het grootste 

deel van de toekomstige bevolking in nederzettingen te 

huisvesten. Er zijn echter enige belangrijke verschillen: 

- ruim een kwart van de bevolking zal verspreid over het 

gebied blijven wonen, omdat men meer dan in Pahang Tenggara 

rekening moet houden met reeds in het gebied gevestigde 

kleine boeren, 

- de belangrijkste centra liggen excentrisch buiten het gebied 

(Dungun en Kemaman), 

- er is geen sprake van een planning binnen het kader van een 

strategie ten behoeve van Kuantan. 

Het laatst genoemde punt hangt natuurlijk samen met het feit 

dat Trengganu Tengah in een andere staat ligt dan Kuantan en 

Pahang Tenggara. Zoals wij reeds eerder zagen, vindt de 

busexploitatie in Trengganu plaats ten bate van houtzagerijen 

elders. Het plan beoogt deze trend om te buigen: ,. . . , r
 ^ ^ 'Л feature of 

the recommended strategy is the necessity of ensuring that the greatest 

possible degree of processing is carried out in the state' 

(Hunting 1974: 7). Dit slaat overigens niet alleen op de 

houtnijverheid maar ook op de verwerking van palmolie. 

De regionale kolonisatieprojekten kan men interpreteren als 
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pogingen om aan de, in het voorgaande hoofdstuk (paragraaf 

6.3) beschreven, exploitatieve relatie tussen Kuantan en het 

achterland een einde te maken. Het achterland zal er immers 

bij winnen als: 

a de spekulatieve boskap wordt vervangen door permanente 

busexploitatie of alleen plaatsvindt in gebieden waar, in 

verband met kolonisatie en/of andere projekten, het bos 

toch moet verdwijnen; 

b de grondstoffen zo veel mogelijk verwerkt worden in het 

achterland zelf. 

De funkties van de stad beperken zich dan tot de dienst

verlening en de produktie van goederen voor de land- en bos

bouw en van konsumptiegoederen. Het gaat hierbij niet om het 

verkrijgen van een perfekt evenwicht. Dit vereist dat de 

inkomsten die beide eenheden van elkaar verkrijgen gelijk zou 

zijn, een situatie die waarschijnlijk nergens op de wereld 

gevonden wordt. 

De belangrijkste vraag is dan ook of stad en achterland 

komplementaire funkties kunnen uitoefenen en daarmee eikaars 

ontwikkeling kunnen ondersteunen. 

Dit lijkt met de regionale plannen het geval te zijn. Het is 

zeker zo dat in de Kuantan Urban Development Study gepleit 

wordt voor een koncentratie van investeringen in Kuantan. Dit 

aspekt, dat nu eenmaal inherent is aan het groeicentrumkoncept, 

vestigt de aandacht op de achterstelling van Trengganu. De 

urbane centra van deze staat zouden nauwelijks iets merken van 

uitstralingseffekten van de aardoliewinning. Van de andere 

kant vindt men in de K.U.D.S. ook een pleidooi voor een 

spreiding van de verwerking van grondstoffen. 

Zowel voor Pahang Tenggara als Trengganu Tengah wil men de 

bosexploitatie in goede banen leiden en industrialisatie laten 

plaatsvinden op basis van de verwerking van de produkten uit 

de primaire sektor: het hout, de palmolie en de rubber. In het 

verlengde van dit beleid werd in de K.U.D.S. gesteld, dat de 

toekomstige groei van Kuantan zich niet moet baseren op de 

industriële verwerking van produkten uit de primaire sektor 
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van het achterland. Zo ziet men in de plannen een streven 

naar een ruimtelijke arbeidsverdeling tussen stad en 

achterland en een poging om akkumulatie in het achterland te 

laten plaatsvinden, waardoor het ekonomisch zwaartepunt in de 

planregio minder nadrukkelijk op het groeicentrum komt te 

vallen. 

7.2 De realisering van de Projekten en plannen 

Reeds spoedig werd het duidelijk dat het feitelijk verloop 

van de plannen niet overeenstemde met hun doelstellingen. 

Debet hieraan zijn ondermeer een aantal belangrijke tekort

komingen van de plannen, zoals irreële doelstellingen en het 

ontbreken van voldoende flexibiliteit. Hier zal niet 

expliciet op in worden gegaan. De bedoeling van deze paragraaf 

is primair om te achterhalen of uit het falen van de plannen 

blijkt op welke wijze en in welke mate gebeurtenissen en 

ontwikkelingen in de stad Kuantan konflikteren met die in het 

achterland of omgekeerd. De aandacht zal zich met name richten 

op processen die dan weer wel en dan weer niet in het voordeel 

werken van de industrialisatie van Kuantan en van de 

ontwikkeling van delen van het achterland. 

Begin 1979 werden de grenzen van de gemeente Kuantan 

aanzienlijk uitgebreid en wel tot ongeveer de grenzen van de 

Kuantan Urban Area, zodat ook het havengebied onder de 

gemeentelijke jurisdiktie kwam te vallen. Het gemeentelijk 

apparaat zelf werd gereorganiseerd en uitgebreid. Intussen 

bleek de K.U.D.S. reeds achterhaald. De grootste tegenvaller 

was dat de voltooiing van de haven aanzienlijk was vertraagd. 

De haven werd pas in februari 1979 geopend om vervolgens na 

enige tijd weer te worden gesloten. Scheuren bij de kades 

en opslagruimten maakten een groot deel van de haven 

voorlopig onbruikbaar en het gehele projekt werd zelfs als 

'Malaysia's biggest fiasco of the decade' gekarakteriseerd 
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(The Star 15-8-1979) . Juist vanwege de hoge verwachtingen 

had de vertraging in de bouw en in de openstelling belangrijke 

psychologische konsekwenties ten aanzien van het investerings

klimaat. Plannen voor industrieën werden afgelast en medio 

1982 was het industrieterrein Gebeng praktisch leeg (Far 

Eastern Economie Review 2-7-1982). 

Volgens de opstellers van de K.U.D.S. lagen de 

beslissingen over deze projekten reeds vast. Mogelijk leek dat 

in 1975 zo te zijn, maar enige tijd later werden enkele 

besluiten toch weer onder de loep genomen. Zowel over de 

lokatie van het staalbedrijf als over die van de olie

raffinaderij en de petrochemische industrie werden nieuwe 

studies verricht waarbij het uiteindelijk resultaat ten gunste 

van de staat Trengganu uitviel. Het staalbedrijf zal nu worden 

gebouwd bij Telok Kalong, iets ten noorden van Kemaman. Hier 

zal zelfs een nieuwe haven worden gebouwd omdat rond het 

bedrijf tevens een terrein voor zware industrie wordt aangelegd 

(Far Eastern Economie Review 2-7-1982). 

Het plan voor een raffinaderij op Pulau Tioman was al 

eerder ter diskussie gesteld. In het Third Malaysia Plan 

1976-1980 werd een nieuw investeringsprogramma met betrekking 

tot alle met de aardoliewinning verbonden industriële 

projekten aangekondigd (p. 321). Deze studie resulteerde eind 

1979 in de beslissing om twee raffinaderijen te bouwen, waar

van de grootste (met een kapaciteit van 160.000 vaten per dag) 

aan de westkust en de kleinere (kapaciteit 30.000 vaten per 

dag) tussen Kemaman en Dungun in Trengganu komt te liggen. De 

'mini-raffinaderij' is bedoeld om maleisische aardolie te 

verwerken, terwijl de eerstgenoemde voornamelijk geïmporteerde 

aardolie zal raffineren. Door het lage zwavelgehalte van de 

6) Het is m e t duidelijk wie verantwoordelijk is voor de technische 
mankementen: de ontwerpers omdat zij de bodemgeschiktheid niet goed 
hebben onderzocht of de uitvoerders die konstruktiefouten hebben 
gemaakt (The Star 15/ 20-8-1979). Sinds juni 1980 funktioneert de haven 
op bescheiden schaal. De herstelwerkzaamheden zullen tot 1984 duren. In 
1982 werd door de nederlandse regering overigens toegezegd dat 
Nederland de schade zal vergoeden. 



247 

maleisische aardolie is het namelijk voordeliger om deze zo 

veel mogelijk te exporteren. De binnenlandse markt kan 

daarentegen voorzien worden met aardolie van een hoog gehalte 

aan zwavel (Economie Report ΙΘΘΟ-'ΘΙ: 119). De overwegingen 

bij de lokatiebeslissing waren deels van ekonomische (de 

invoer en de nabijheid van de markt) en deels van politieke 

aard (uitstralingseffekten voor de staat waar de aardolie 

wordt gewonnen). 

Met de exploitatie van de olievelden is in de loop van 

1978 begonnen. De bevoorrading van de off-shore aktiviteiten 

vindt plaats bij Kemaman. De lokatie van deze aktiviteiten is 

van belang omdat het niet alleen gaat om dienstverlenende 

aktiviteiten en raffinage maar ook om de daarmee verbonden 

petrochemische industrie. Toen bekend werd dat in Kemaman een 

bevoorradingsbasis zou komen, werd dit bericht in de pers dan 

ook voorzien van de opmerking dat, , . , .. . . .. . 
'... sources said tnat m this 

way the Federal Government had indirectly encouraged A.P.I, to establish 
its activities in Kemaman' ,„ _. ..

 m
. „ , ,,..,_. , _

 T 

(New Straxts Times 9-6-1977). A.P.I. 

is Associated Plastic Industries, die M$ 450 miljoen zou 

investeren in de petrochemische industrie . De industrie 

wordt nu ook gepland in een lokatie tussen Kemaman en Dungun. 

Als er in de toekomst sprake zal zijn van een 'industrieel 

komplex' in Pahang of Trengganu, zal het dus zijn in deze 

kuststrook. 

Van de drie grote industriële projekten bleef voor 

Kuantan uiteindelijk het minst belangrijke, de cementiabriek, 

over. 

In hoofdstuk 6 bleek, dat buiten de bedr i j f sk ias se hout- en 

meubelindustrie nog n i e t veel bedrijven in de stad werden 

gevestigd. Meer in het algemeen b l i j f t de gehele i n d u s t r i ë l e 

ontwikkeling van Kuantan achter b i j de verwachtingen en 

daarmee s tagneer t haar ontwikkeling t o t groeipool . 

7) Het betrokken petrochemische bedr i j f zou c i rka 1500 arbeidskrachten 
t e l l e n . S.E.D.C.-Pahang had op het i n d u s t r i e t e r r e i n Gebeng reeds 
100 ha. voor d i t bedr i j f gereserveerd. 
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Het feit dat een aantal buitenlandse investeerders 

terugkwamen op hun beslissing om zich in Kuantan te vestigen 

en een andere lokatie in Maleisië prefereerden, was voor de 

lokale autoriteiten een teken aan de wand. 

December 1978 stelde de staat Pahang een speciaal komitee 

in om te onderzoeken waarom deze investeerders waren 

vertrokken en voor het treffen van maatregelen om andere 
8 ) 

buitenlandse investeerders aan te trekken . Dit was tevens 

noodzakelijk omdat het voorstel in de K.U.D.S. om de 

'Locational Incentive' ook voor Kuantan te laten gelden, 

niet was gerealiseerd, terwijl ook over de vrijhandelszone 

nog geen beslissing was genomen. Het bestuur van Pahang 

maakte weliswaar bekend dat zi] in haar plannen rekening 
9) 

houdt met een vrijhandelszone , maar de uiteindelijke 

beslissing hierover ligt bij de M.I.D.A. 

In dit verband was het belangrijk dat de regeringkoalitie, 

het Nationale Front, in 1978 voor het eerst sinds de 

onafhankelijkheid de verkiezingen in Kelantan won. Momenteel 

krijgt deze staat in het ontwikkelingsbeleid meer aandacht. 

Vlak na de verkiezingen werd het regionale plan voor Zuid-

Kelantan gelanceerd, terwijl ook industrialisatie in het 

vooruitzicht werd gesteld. Sindsdien hebben zich verschillende 

exportgerichte industrieën in Kota Bharu gevestigd. Dit proces 

kan zich versterken wanneer e m d 1982 de East-West Highway 

tussen Penang en Kelantan geopend wordt. Deze snelweg 

verkleint de afstand over land tussen Kota Bharu en Penang 

van 625 tot 225 km. en het is goed denkbaar dat exportgerichte 

bedrijven - aangetrokken door het loonniveau dat in Kelantan 

lager is dan in Penang - zich dan zullen vestigen op een 

nieuwe vrijhandelszone bij Kota Bharu (Pekalan Chepa II). 

8) Aanleiding voor het instellen van deze kommissie was het besluit van 
een uapans elektrotechnisch bedrijf om zich niet in Kuantan maar in 
Johore Bahru te vestigen. De verwachte investering bedroeg 
M$ 10 miljoen. 

9) Zie bijvoorbeeld de New Straits Times van 17-4-1978. 
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Tenslot te moet nog vermeld worden dat de perikelen rond 
de bouw en de opening van de haven het ook moeil i jk maken om 
de geplande re ikwijdte van het achter land te r e a l i s e r e n . Het 
was de bedoeling dat de havens van Kuantan en Johore Bahru min 
of meer g e l i j k t i j d i g zouden open gaan. De grens tussen beide 
achterlanden zou dan samenvallen met de grens van de s t a t e n . 
De werkeli jke ontwikkeling heeft deze bedoeling doorkru is t . 
Pasir Gudang was reeds dr ie jaar opengesteld voordat d i t met 
de haven van Kuantan gebeurde en snoepte daardoor een deel van 
de houtproduktie van het achterland van Kuantan af. De 
houtzagerijen in Johore Bahru kri jgen hun hout ook u i t het 
zuidel i jke deel van Pahang en d i t hout wordt via Pas i r Gudang 
uitgevoerd . Daar komt nog b i j dat de federale overheid 

toestemming heeft gegeven om nieuwe palmol ieraff inader i jen te 
bouwen in de havengebieden van Klang en Johore Bahru, waardoor 
het zeer waarschi jn l i jk i s dat een groot deel van de palmolie 
u i t Pahang e lde r s zal worden verwerkt. Vanwege de konkurrentie 
tussen Kuantan en Johore Bahru i s in het parlement gesuggereerd 
dat de ver t rag ing in de bouw van de haven Kuantan n i e t geheel 
toeva l l ig was, maar opze t t e l i jk was geschied om de s t a a t 
Johore t e bevoordelen. De achtergond hiervan zou z i jn dat 
binnen de huidige po l i t i ek -admin i s t r a t i eve s t ruktuur de e l i t e 
van Johore een belangri jke p laa t s inneemt 

In f e i t e wi j s t a l l e s erop dat sinds het over l i jden van 
Tun Abdul Razak de loka t ie van de gro tere Projekten, die aan 

10) Voor zover he t n i e t naar Singapore gaa t : In 1978 was de export v ia 
Pas i r Gudang bescheiden: 'Pasit Gudang has handled only 67 tons of 
timber since opening two years ago, whereas Sembawang Port just across 
the Johore Straits in Singapore is pulsating with the traffic of 
timber undoubtedly from Malaysian sawmills in Johore and even 
Trengganu and Kelantan'(New S t r a i t s Times 14-12-1978). Deze s i t u a t i e 
s c h i j n t daarna verbeterd t e z i j n . 

11) Van 1976 t o t en met 1978 was Hussein Onn, afkomstig u i t Johore , 
premier. Op vragen in he t parlement antwoordde de s t a a t s s e k r e t a r i s van 
he t desbetreffende Minis te r ie van Transport overigens da t de ver t rag ing 
te wi j ten was aan technische redenen. Volgens he t dagblad The Star 
(10-1-1979): 'He denied charges that officers who planned ports had 
shown favouritism toward Datuk Hussein Onn by drawing up an earlier 
completation schedule for the Pasir Gudang Port. He said the Pasir 
Gudang and Kuantan ports have differences in structure....' 
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Kuantan waren toegewezen, weer ter diskussie is gesteld. De 

staat Trengganu, waarvan de ontwikkeling ondergeschikt zou 

worden aan die van Kuantan, kan daarom onder de huidige 

omstandigheden profiteren van de spin-offs van de aardolie

winning voor haar kust. In deze zin heeft niet alleen Johore, 

maar ook een deel van het achterland van de planningsregio 

Kuantan geprofiteerd van de minder bevoorrechte positie die 

de stad nu inneemt. Het is daarom niet verwonderlijk dat het 

koncept van de 'groeipool Kuantan' reeds in een vroeg stadium 

ter ziele is gegaan. In het Fourth Malaysia Plan 1981-1985 

wordt er dan ook niet meer over gerept. 

Eind 1980 was Pahang Tenggara nog grotendeels een leeg 

gebied met geringe ekonomische aktiviteit. Alleen de houtkap 

was een groot sukses. In september 1977 was reeds 224.000 ha., 

70% van het gebied dat niet voor permanente bosexploitatie in 

aanmerking komt, geheel of gedeeltelijk gekapt. Het tempo 

waarin dit gebeurde lag aanzienlijk hoger dan gepland, nl. 

80.000 in plaats van 24.000 ha. per jaar gemiddeld. Daarentegen 

besloeg medio 1980 het in kuituur gebrachte land cirka 

130.000 ha., een aanzienlijke achterstand op de beoogde 

208.600 (tabel 7.4). De bevolking bedroeg toen 44.000 inwoners 

en de werkgelegenheid 15.500 arbeidsplaatsen, waarvan 11.500 

in de agrarische sektor. En het geplande regionale centrum 

Bukit Ridam, nu Muadzam Shah geheten, telde slechts 2000 

inwoners, waarvan maar een gedeelte bestond uit kolonisatie

gezinnen. 

Dezelfde situatie doet zich voor in Trengganu Tengah waar het 

niet lukte om vissers over te halen zich als kolonisten in het 

binnenland te vestigen. 

De bereidwilligheid om te migreren is in beide gevallen 

schromelijk overschat. De plannen zijn in dit opzicht veel te 

optimistisch geweest, hetgeen zich uit de streefgetallen met 

betrekking tot de bevolking in 1990 gemakkelijk laat afleiden. 
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Tabel 7.4 De plandoelstellingen voor Pahanq Tenggara in 1980 

boskap (ha.) 
kul tuurland 

bevolking 

e n d e r e a l i s 

(x) 
- t o t a a l 
- oliepalra 
- t o t a a l 
- migranten 
- reg ionaa l 

werkgelegenheid 

wegenaanleg ι 

- t o t a a l 
- a g r a r i s c h 

(km.) 

a t i e m e d i o 

centrum 

1980 

1980 

192.000 
208.600 
125.100 
348.000 
276.400 

70.000 

98.000 
49.000 

565 

medio 1980 

224.000 (xx) 
130.000 
120.000 
44.000 
20.000 

2.000 

15.500 
11.500 

320 

(x) D.w.z. buiten de gebieden die bestemd zijn voor permanente 

bosexploitatie 

(xx) September 1977 

Bronnen: Masterplan Pahang Tenggara 1972 en 

D.A.R.A.-informatie 1980. 

Gezamenlijk telden Pahang Tenggara en Trengganu Tengah in 

1970 ongeveer 86.000 inwoners (respektievelijk 56.000 en 

30.000). In 1990 zou de bevolking van de twee gebieden 

635.000 moeten bedragen (500.000 en 135.000). Het is duidelijk 

dat daarvoor een aanzienlijke migratie is vereist. De voor het 

slagen van Pahang Tenggara alleen al noodzakelijke migratie, 

werd door de konsulenten op ruim 410.000 personen in de 

periode 1975-1990 en 276.000 in de periode 1975-1980 berekend 

(tabel 7.3). 

De staten Pahang en Trengganu telden in 1970 ruim 900.000 

inwoners en kunnen onmogelijk het vereiste aantal migranten 

leveren. Er zou dus een aanzienlijke migratie uit de andere 

staten naar de plangebieden moeten plaatsvinden. In hoeverre is 

een dergelijke immigratie reëel te achten? In 1970 bedroeg het 

aantal inwoners van Trengganu dat buiten de staat was geboren 

cirka 32.600 en in Pahang 89.000. Aftrek van de aantallen 

uitmigranten levert migratie-overschotten van respektievelijk 

cirka 6.000 en 48.000 personen op (Fernandez 1976: 43). 

Dit staat zeer zeker in schril kontrast met het aantal 
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migranten dat nodig i s om de regionale kolonisa t ieprojekten 
te r e a l i s e r e n . Misschien was het wel mogelijk geweest om een 
grotere migrat ie naar ëën van beide projekten te 
bewerkstel l igen, maar dan had men waarschi jn l i jk van het 
andere projekt moeten afzien. 
Bovendien heeft de urbane ekonomie van Kuantan veel a rbe ids
krachten aangetrokken die anders beschikbaar zouden z i jn 
geweest. Volgens de voorlopige gegevens van de Census 19 80 
bedroeg het aanta l inwoners van het d i s t r i k t Kuantan 176.000. 
De bevolking van de Kuantan Urban Area kan voor dat jaar op 
ongeveer 125.000 geschat worden (als men veronders te l t dat 
daar , evenals in 1970, rond 70% van de d i s t r ik t sbevolk ing 
woonde). Vergeleken met 1970,toen het aanta l inwoners 58.000 
bedroeg, i s er dus sprake van een aanzienl i jke bevolkings
aanwas en migra t i e . 
Men kan dus s t e l l e n , dat de ekonomische groei in Kuantan een 
belangr i jke hindernis vormt voor de ontwikkeling van loon
arbeid (en dus akkumulatie van kapi taa l ) in Pahang Tenggara 

12) en Trengganu Tengah . Daarnaast spee l t een r o l , dat de 
r o y a l t i e s u i t de oliewinning in de afgelopen jaren voor een 
ekonomische opleving hebben gezorgd in Kuala Trengganu en de 
s tadjes aan de kust zoals Dungun en Kemaman. 

12) Dit i s een s i t u a t i e , die zich ook e lde r s op he t s ch ie re i l and voordoet: 
de afhankel i jke i n d u s t r i a l i s a t i e in Singapore en de grote steden in 
West-Maleisië heef t de vraag naar arbeidskrachten in de urbane cent ra 
s t e rk ges t imuleerd , hetgeen m ver sch i l l ende gebieden heeft gele id 
t o t een t eko r t op he t p l a t t e l a n d en s t agna t i e b i j de u i tvoer ing van 
agrar i sche projekten (Selvaratnam en Dissanayaka 1975) . Er z i jn de 
l a a t s t e ja ren m de zu ide l i j ke s t a t en van he t sch ie re i l and s te rke 
migratiebewegingen ges ignaleerd , waarbij ma le i s i ë r s naar Singapore 
trekken (a l leen a l in de bouwnijverheid werken daar naar scha t t ing 
60.000 male i s i ë r s ) en Indonesiërs naar Male i s ië . Volgens het 
Min i s t e r i e van Arbeid z i jn in Johore en Pahang duizenden i l l e g a l e 
gas ta rbe ide r s u i t Indonesië werkzaam b i j de b o s e x p l o i t a t i e en 
ko lon i sa t i ep ro jek ten (The Star 1 2 - 8 - ' 7 9 / l l - 8 ' 7 9 ) . Het gebrek aan 
arbeidskrachten op h e t p l a t t e l and van de p lanmngsreg io Kuantan i s 
dus een a f sp iege l ing van een probleem da t zich op g ro te re schaal 
voordoet. 
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Het tekort aan arbeidskrachten valt terug te voeren op de 

ekonomische ontwikkeling in de urbane sfeer. Duidelijk is dit 

het geval met de arbeiders in de bouwnijverheid voor wie het 

aantrekkelijker is om in de steden te werken dan om zich te 

vestigen in een frontiergebied. De ontwikkeling van de 

woningbouw en de infrastruktuur in de kolonisatiegebieden 

werd daardoor vertraagd wat op haar beurt weer leidde tot een 

geringere immigratie. Ook gaat van het kolonisatieleven te 

weinig aantrekkingskracht uit. In Pahang Tenggara zijn 

klachten over het gebrek aan voorzieningen, de hoge prijzen 

voor voedingsmiddelen en het ongezonde milieu (malaria is een 

veel voorkomende ziekte). De kolonisten krijgen weliswaar een 

stuk grond en een huis dat van goede kwaliteit is, maar zitten 

met een hoge schuldenlast (een van de diskussiepunten is dan 

ook of er niet meer aandacht moet worden geschonken aan de 

fysieke en sociale infrastruktuur en minder aan de kwaliteit 

van de woningen). 

Toch zijn zij er beter aan toe dan de arbeiders op de 

plantages. In 1978 verdienden de kolonisten, dankzij de boom 

in de palmolie, M$ 420,- tot M$ 585,- per maand, terwijl men 

op de plantages ongeveer M$ 180,- kreeg . Het is dan ook 

geen wonder dat vooral de plantages met een tekort aan 

arbeidskrachten kampen. Dit heeft tot gevolg dat partikulier 

plantagekapitaal maar spaarzaam in Pahang en Tenggara 

aanwezig is. Medio 1978 was dan ook meer dan 70% van het in 

kuituur gebrachte land door de F.E.L.D.A. ontgonnen, terwijl 

men er in het struktuurplan van was uitgegaan dat dit 

percentage 37% zou zijn (tabel 7.2). 

Het is na het voorgaande duidelijk dat er in Pahang 

Tenggara momenteel geen sprake is van een 'korridor', zoals 

die voor 1980 was gepland. De huidige ontwikkelingen wijzen 

op het tegendeel. In een paper getiteld 'Perils of 

perspective planning: Pahang Tenggara revisited' (1979) erkent 

13) D.A.R.A. Muadzam Shah Social Survey en eigen onderzoek. Voor 
F.E.L.D.A. kolonisten die 2,5 tot 3 ha. bezitten werden mij zelfs 
bedragen tot M$ 1000,- genoemd. 
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Benjamin Higgins, een van de belangrijkste architekten van het 

oorspronkelijke struktuurplan, dat dit onderdeel van het plan 

is mislukt. Uit figuur 7.4 blijkt dat de meeste gerealiseerde 

agrarische projekten in het zuidwesten liggen, terwijl in het 

noordelijk gedeelte slechts enige ruimtelijke gespreide 

ontwikkelingen plaatsvonden. Logischerwijze is het plaatsje 

Tun Abdul Razak in het zuidwesten met 13.000 inwoners 

de grootste kern in het gebied. Muadzam Shah telde in 1980 

slechts 2.000 inwoners en het nabijgelegen Bukit Ibam (waar 

de voormalige ijzermijn stond) 4.000. De bewoners van deze 

plaats werken overigens voornamelijk in de bouw en het is 

onzeker of zij in het gebied blijven wonen. 

In ieder geval is het duidelijk dat het stringente 

beleid dat nodig was om de ontwikkeling via een korridor meer 

naar het noorden te stuwen, is mislukt. Afgezien van de 

achterstand bij de algehele realisatie van het plan zijn hier 

ook nog andere oorzaken voor aan te wijzen. 

Zo bleek de verbouw van palmolie het afgelopen decennium 

aanzienlijk attraktiever dan die van rubber. Van de 130.000 ha. 

kuituurland was meer dan 120.000 in gebruik voor palmolie. De 

hiervoor bestemde gronden waren echter in het zuiden van 

Pahang Tenggara gepland en hier hebben de aanplantingen dan 

ook plaatsgevonden. Daarnaast prefereren de investeerders, 

zolang de haven van Kuantan niet definitief gereed is, het 

zuidwestelijk gebied nabij de havens in Port Klang en Pasir 

Gudang. Een belangrijke faktor is tenslotte dat het wegennet 

in het zuidwesten sneller voltooid was dan in het noorden. 

Dit kan samenhangen met het feit dat men in het noorden 

voornamelijk bumiputra aannemers heeft ingezet, die minder 

ervaring bezitten dan chinese. In elk geval werd het 

noordelijk deel van de snelweg Kuantan-Segamat, een van de 

voornaamste instrumenten voor het korridor-beleid, pas in 1979 

voltooid. 

Higgins suggereert als belangrijkste oorzaak van het feit 

dat het zwaartepunt van de ontwikkelingen in het zuidwesten 

ligt, een bewuste beleidswijziging. In het kort komt deze er 

op neer dat men heeft ingezien dat de ekonomie van Kuantan geen 
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spreidingseffekten genereert in het noordoosten van Pahang 

" 'once the link between Pahang Tenggara and the growth of 
Kuantan is broken, and the link between growth of Kuantan and prosperity 
of the Northeast is also broken, the strategy proposed in the Masterplan 
of avoiding a tying in of Pahang Tenggara to existing West Coast 
development axis no longer has such great importance' 

(Higgins 1979: 10-11). Het is inderdaad mogelijk dat de 

D.À.R.A. inmiddels deze filosofie huldigt om er het beste van 

te maken. Uit de D.A.R.A. studypapers blijkt echter niet dat 

hierover ooit diskussie is gevoerd. De ontwikkelingen van de 

afgelopen acht jaar lijken dan ook eerder het gevolg van 

ontwikkelingen die de D.A.R.A. hebben verrast en waarop zij 

niet tijdig kon inspelen. De moeilijkheden rond de haven van 

Kuantan is een van deze gebeurtenissen; de vertraging in de 

aanleg van de snelweg Kuantan-Segamat een andere. Er is in het 

struktuurplan bovendien nooit de verwachting uitgesproken dat 

Kuantan reeds ббг 1980 spreidingseffekten in het noordoosten 

zou generen. 

De D.A.R.A. valt niet veel te verwijten. Het gebrek aan 

flexibliteit in het plan, het tekort aan menskracht op het 

bureau en het feit dat zij zelf geen uitvoerende instantie 

is, hebben de staf parten gespeeld. 

Hoe het ook zij, op dit moment is er slechts op 

bescheiden schaal sprake van enige relatie tussen Pahang 

Tenggara en Kuantan. Het overzicht van de linkages op de 

volgende pagina maakt dit duidelijk. Bij de interpretatie 

van dit overzicht moet men overigens in aanmerking nemen dat 

de opbrengst van Pahang Tenggara overwegend uit hout- en palm

olie (ruw, dan wel geraffineerd) bestaat. De aktiviteiten ten 

aanzien van de overige produkten uit de landbouw (rubber, thee, 

cacao), de veeteelt en de industrie zijn van bescheiden omvang. 

De rubberverbouw beslaat bijvoorbeeld slechts 7000 ha., de 

veeteelt betreft niet meer dan 3000 runderen en de produktie 

van goedkope geprefabriceerde woningen 1700 eenheden in 5 jaar 

(1976-1980). Uit de gegevens valt af te leiden dat Kuala Lumpur, 

Johore Bahru en Segamat de voornaamste externe oriëntatiepunten 

zijn. Segamat valt hierbij op, omdat dit stadje (1970: 18.000 

inwoners) funkties vervult die men zou verwachten in Kuantan. 
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L i n k a g e s v a n d e e k o n o m i s c h e a k t i v i t e i t e n i n P a h a n g T e n g g a r a 

p r imai re s ek to r o o r s p r o n g / b e s t e m m i n g / v e s t i g i n g 

INPUT: 

- machines, kunstmest , voorraden enz. voornamelijk u i t of v ia Kuala Lumpur 

OUTPUT: 

rondhout 

- palmolie 
a. ruw - F.E.L.D.A.projekten(x) 

- partikuliere plantages 
b. geraffineerd 

- slachtvee (xx) 

sékonrïaire sektor (xxx) 

op bescheiden schaal in Pahang 
Tenggara, voorts buiten Pahang 
Tenggara o.a. Kuantan. Export zaag-
hout via Pasir Gudang (Johore Bahru), 
Singapore of Port Klang 

raffinage voor 30% in PahangTenggara, 
voorts in Johore en aan de westkust 
Johore en aan de westkust 
export via Pasir Gudang (Johore 
Bahru) en Port Klang 

export naar westkust 

INPUT: 

- machines, voorraden etc. 

OUTPUT: 

- bouwmaterialen 
- bewerkte half-edelstenen 
- geprefabriceerde huizen 

tertiaire sektor 

- handel en dienstverlening 

MANAGEMENT_ 

- hoofdkantoren partikuliere 

oliepalmplantages 
- overheidskantoren: - F.E.L.D.A. 

-D.A.R.A.. 

voornamelijk uit of «via Kuala Lumpur 

Pahang Tenggara 
uiteenlopend w.o. Kuantan 
Pahang Tenggara 

in Temerloh en Segamat 

in Segamat en Kuala Lumpur 
in Kuala Lumpur 
in Kuantan 

(x) Verwachte produktie 19Θ0: 2,8 miljoen ton. De maximale kapaciteit 
van de θ F.E.L.D.A. bedrijfjes is 1,1 miljoen ton. 

(xx) Pahangbif en Darabif 

(xxx) Binadara (graniet), Batadara (baksteen), D.A.R.A. Ornamental 

minerals, D.A.R.A. Fabrications (low-cost housing). 

Bron: Onderzoek 1978 en 1980. 
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Bestaat nu de mogelijkheid om nog ббг 1990 tot een 

integratie te komen van Pahang Tenggara en Kuantan? Uit de 

lokatie van de agrarische projekten die zijn of worden 

uitgevoerd (figuur 7.4) valt af te leiden dat het zwaartepunt 

van de ontwikkeling voorlopig in het zuidwesten gesitueerd 

blijft. De vraag is daarbij of men kan vermijden dat Tun Abdul 

Razak het feitelijke regionale centrum zal worden. Bij een 

verdere diskrepantie in de bevolkingsgroei tussen Tun Abdul 

Razak en Muadzam Shah is het immers goed denkbaar dat men de 

belangrijkste diensten in eerstgenoemde plaats zal centreren. 

De verplaatsing van het regionale centrum wordt daarmee 

definitief. De huidige situatie, dat Kuala Lumpur voorziet in 

de toeleveringen aan de primaire en sekondaire sektor, zal in 

ieder geval voorlopig gekontinueerd worden, waarmee Kuantan 

een potentiële afzetmarkt verliest. Het invloedsgebied van 

Kuantan zal in de jaren tachtig beperkt blijven tot het dunner 

bevolkte noordelijk deel van Pahang Tenggara. Hier zal de 

export van de agrarische produkten wel via Kuantan verlopen, 

zij het met het voorbehoud dat de haven van Kuantan dan 

beter moet funtioneren dan nu het geval is. 

Al met al komen wij tot de konklusie dat Pahang 

Tenggara voornamelijk als houtleverancier bijdraagt tot een 

versterking van de ekonomische groei in Kuantan. Het als 

achterland van de stad geplande gebied is voor het overige 

aanmerkelijk afgekalfd. Gezien de geringe vooruitzichten voor 

een goed funktioneren van de haven, ziet het er zelfs naar uit 

dat vanuit dit resterende deel geen sterke banden worden 

gelegd met de stad. Een stevige regionale integratie tussen 

Pahang Tenggara en Kuantan zal met andere woorden ontbreken. 

Sinds 1975 is het steeds duidelijker geworden dat de 

bestaande ruimtelijke arbeidsdeling tussen het houtleverende 

achterland en het houtverwerkende stedelijke centrum, niet 

gemakkelijk te doorbreken is. Een belangrijk instrument om 

deze situatie te veranderen zijn de 'integrated forest 

complexes' die met behulp van de staat worden opgezet. 
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In de planregio Kuantan bevinden zich 6 van dergelijke 

ondernemingen, waarvan 4 in Pahang (2 in Pahang Tenggara en 

de beide andere in Pekan en Jenka) en 2 in Trengganu (een 

derde is in het planstadium). De 2 ondernemingen voor hout-

produktie en houtverwerking in Pahang Tenggara waren een 

financieel fiasko. Bukit Ibam Timber Complex, met een 

investering van M$ 10 miljoen, begon in 1972 met de produktie, 

maar leed vanaf de aanvang zware verliezen. In het aan Ibam 

toegewezen gebied bleef de bosexploitatie achter bij de 

plandoelstellingen en werkten de houtzagerijen onder de helft 

van hun kapaciteit. In 4 jaar (1972-1976) bedroeg het geschatte 

verlies meer dan M$ 10 miljoen. Hetzelfde geldt voor Lesong 

Timber (begonnen in 1973 met een investering M$ 8,5 miljoen), 

dat overigens minder ambitieus van start ging. Het gezamenlijk 

verlies bedroeg in het jaar 1976 M$ 1.500.000 en naar verwach

ting zou het in 1977 en 1978 om eenzelfde bedrag gaan 

(D.A.R.A.-Kertas Kajian 1978). 

Van de andere ondernemingen zijn geen verliescijfers bekend, 
14) maar dat zij verlies lijden staat wel vast . Een van de 

oorzaken schijnt te zijn dat zij aanzienlijk kapitaal

intensiever en duurder in produktie zijn dan de partikuliere 

bedrijven en nauwelijks gebruik maken van in Maleisië 

ontwikkelde technologie en kennis (Chong Peng Wah, 1979). 

Dit komt o.a. omdat de ondernemingen konkurrenten zijn voor 

het (chinese) partikuliere kapitaal dat in de houthandel en 

-nijverheid overheerst. Van deze zijde kan men niet verwachten 

dat ervaring wordt overgedragen. Ook is er een schromelijk ge

brek aan ervaren bumiputra ondernemers en arbeidskrachten. Het 

zal tijd vergen om deze moeilijkheden te boven te komen. 

De bestaande ruimtelijke arbeidsverdeling wordt verder 

bevestigd door de stagnatie van de industriële groei in 

Kuantan. Het is de laatste jaren gebleken dat het moeilijk is 

om bedrijven voor de stad aan te trekken. Een uit 1978 

14) Van de overige ondernemingen werd Mentiga Forest in Pekan bezocht. 
Zie voorts Chong Peng Wah (1979). 
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7 
4 
1 
2 
1 
1 

(miljoen M$) 

14,7 
27,-
95,-
1,5 
1,5 
5,-

554 
295 
390 
270 
60 
70 

daterende lijst van de M.I.D.A.-afdeling Pahang vermeldt 16 

grote bedrijven die zich toen in diverse stadia van 

onderhandeling en planning bevonden en reeds een toezegging 

voor belastingfaciliteiten hadden ontvangen (tabel 7.5). 

Opvallend is dat buitenlandse investeringen ontbreken. 

Tabe1 7.5 De verwachte grote bedrijven in Kuantan, oktober 

1978 (x) 

totale waarde 
type industrie aantal inves teringen arbeidsplaatsen 

hout- en meubelindustr ie 
landbouwverwerkende i n d u s t r i e 
cementfabriek 
import-exportbedri jven 
metaalproduktenindustr ie 
f r i sd ranken indus t r i e 

t o t a a l 16 144,7 1639 

(x) Groot: i nves t e r ing meer dan M$ 250.000 en/of 50 a rbe idsp laa t sen 
of meer. 

Bron: Malaysian Indus t r i a l Development Authority (M.I.D.A.) 
Pahang. 

Het t o t a l e kapi taa l dat met deze bedrijven i s gemoeid, i s in 
verge l i jk ing met de gezamenlijke waarde van de bestaande grote 
bedrijven aanz ien l i jk . Het omvangrijkste projekt be t r e f t de 
cementfabriek die een invester ing van M$ 9 5 , - miljoen 
zal vergen. Naar bedr i j f sk iasse behoren de meeste bedrijven 
t o t de hout- en meubelindustr ie. Overige invester ingen werden 
vooral verwacht van een aanta l kap i t aa l in tens ieve bedrijven 
die ten behoeve van de export agrar ische produkten zullen 
verwerken: een pa lmol ie ra f f inader i j , twee bedri jven voor 
o l iën en vet ten (verdere verwerking van de palmolie) en een 
bedr i j f voor veevoeder (tapioca, mais) . Daarnaast staan twee 
import-exportbedrijven op s tapel die op kontraktbas is zullen 
produceren. 
Bij d i t l i j s t j e passen de volgende kanttekeningen. Het s t a a t 
enerz i jds n ie t geheel vas t of a l l e genoemde bedrijven 
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inderdaad in Kuantan gevestigd worden en wanneer, anderzijds 

worden op de lijst alleen bedrijven vermeld die voor 

belastingfaciliteiten in aanmerking wensen te komen. Onder de 

aanvragen voor een vestigingsvergunning op een van de 

industrieterreinen van Kuantan bevonden zich in 1976 21 hout

verwerkende bedrijven en de prognose van Pak Poy Consultants 

dat het aantal arbeidsplaatsen in deze bedrijfskiasse zal 

toenemen tot cirka 5900 in 1985 lijkt dan ook gerechtvaardigd 

(1977). De industrialisatie van Kuantan is ver onder de 

planverwachtingen gebleven, maar alles wijst er op dat juist 

in de houtverwerkende industrie een verdere groei zal 

optreden. Kuantan biedt deze industrie ervaren arbeidskrachten 

en agglomeratievoordelen die Pahang Tenggara en Trengganu 

Tengah voorlopig niet kunnen leveren. 

Het dilemma voor planners blijkt uit een rapport over 

de toekomstige industrialisatie in Pahang Tenggara, waarin 

zes typen industrie het meest geschikt worden geacht: 

houtzagerij, produktie van hardboard en parket, primaire en 

sekondaire verwerking van palmolie, steenfabrikage, produktie 

van cement en beton en metaalproduktenindustrie (Perundung 

Bersatu 1976). Dit zijn allemaal industrieën, die reeds in 

Kuantan aanwezig zijn of daar op stapel staan. 

Voor vestiging in het achterland pleiten de aanwezigheid van 

grondstoffen en het feit dat de overheid er aanzienlijk 

investeert in de ondernemingen voor houtproduktie en -verwerking. 

De autoriteiten van de regionale projekten zal er ook veel 

aan gelegen zijn om 'hun' hout te beschermen. Voorlopig lijkt 

het er echter op dat men in het achterland niet veel kans 

maakt om een substantiële houtindustrie op te bouwen. Ten dele 

hangt dit af van de mate waarin men er in slaagt om Ibam en 

Lesong Timber weer op gang te krijgen. Lukt dit niet, dan zal 

de busexploitatie ten goede komen aan Kuantan. 

Behalve op de agglomeratievoordelen van Kuantan kan men ook 

wijzen op de huidige tekorten in de houttoevoer. De achter

grond hiervan wordt gevormd door de algehele situatie rond 

de busexploitatie en houtverwerking in West-Maleisië die, 

zoals wij reeds eerder zagen, een sterk spekulatief karakter 
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heeft waarbij de betrokkenen in zo kort mogelijke tijd 

winsten trachten te realiseren. 

De laatste jaren is er sprake van onvoldoende hout

toevoer aan houtzagerijen. De overheid heeft hierop gereageerd 

door de invoerrechten op rondhout op te heffen (Economie 

Reports 1978/79: 119 en 1979/80: 92; Subramaniam 1979). 

West-Maleisië is nu importeur van rondhout uit Saba, Sarawak 

en Indonesië, een situatie die zich gezien de voortgaande 

bosexploitatie op het schiereiland zelf, naar alle 

waarschijnlijkheid zal versterken. Dit heeft belangrijke 

gevolgen voor de houtverwerkende industrie. 

Mogelijk zal men op Saba en Sarawak, waar nog grote bosreserves 

zijn, pressie uitoefenen om het aldaar gekapte hout met 

voorrang aan westmaleisische ondernemers te verkopen. Ook 

bestaat de mogelijkheid dat de houthandelaren van West-Maleisië 

joint-ventures aangaan om van een aanvoer uit Oost-Maleisië of 

Indonesië, verzekerd te zijn. Hoe dan ook, forse prijs

verhogingen voor de houtverwerkende industrie zullen er 

het gevolg van zijn. Door de exportbeperkende maatregelen 

van 1972 en daarna heeft zij tot nu toe voor het rondhout 

prijzen kunnen afdwingen die ver onder de wereldmarktprijs 

lagen. De tijd gaat echter voort en er zal een scherpere 

konkurrentie ontstaan tussen de houtzagerijen en triplex-

fabrieken. De toekomstperspektieven zien er het meest gunstig 

uit voor de bedrijven in de oostkuststaten omdat deze het 

dichtst bij de huidige voorraden liggen. Niettemin valt in de 

regio Kuantan ook een fellere konkurrentiestrijd te verwachten 

om het hout uit de staten zelf. 

Het partikuliere bedrijfsleven van Kuantan zal ongetwijfeld 

sterke pressie uitoefenen op de staatsoverheden om nieuwe 

gebieden toegankelijk te maken. Daardoor bestaat een goede 

kans dat er van de voorgestelde permanente bosexploitatie en 

houtverwerking in het achterland niet veel terecht zal komen; 

wel dat de roofbouw zal toenemen. Afgezien van de reeds 

genoemde agglomeratievoordelen van Kuantan, lijkt ook dit een 

belangrijke reden waarom men over een wijziging van de nu 

bestaande ruimtelijke arbeidsdeling niet optimistisch kan zijn. 
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7.3 Konklusies 

Omstreeks 1970 kan men de situatie in de planningsregio 

Kuantan - oostelijk Pahang en de staat Trengganu - als volgt 

samenvatten: het gebied is dun bevolkt en naast zelf-

voorzienende landbouw vindt er houtkap plaats. Deze houtkap 

wordt voor een belangrijk deel georganiseerd vanuit Kuantan, 

het centrum voor houthandel en -nijverheid. De perspektieven 

voor ekonomische ontwikkeling zijn veelbelovend. De prijzen 

voor tropisch hout liggen op de wereldmarkt hoog. Voortgezette 

bosexploitatie kan bovendien gekombineerd worden met ontginning 

ten behoeve van de exportlandbouw, in het bijzonder gericht op 

palmolie (waarvoor de prijzen eveneens goed zijn). In de aan 

Trengganu grenzende zeebodem wordt voorts aardolie gevonden. 

Tenslotte liggen de kaarten op politiek niveau gunstig. Dit 

hangt samen met de Nieuwe Ekonomische Politiek (N.E.P.) 

waarbij er naar gestreefd wordt om maleiers in grotere mate 

dan voorheen te laten participeren in handel en Industrie. 

Daarom wordt er een zekere pressie uitgeoefend om de oostkust-

staten, waar de maleise bevolkingsgroep in aantal domineert, 

tot ontwikkeling te brengen. 

Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat er binnen 

enkele jaren grote regionale plannen worden gemaakt: plannen 

voor de regionale kolonisatieprojekten Trengganu Tengah en 

Pahang Tenggara en daarnaast de Kuantan Urban Development 

Study (К.U.D.S.). Bij de regionale kolonisatieprojekten ligt 

de nadruk op houtverwerkende industrie op basis van permanente 

bosexploitatie (hetgeen bescherming van bos en herbeplanting 

inhoudt) en grootschalige landbouw voor de export. In de 

Kuantan Urban Development Study staat het koncept 'Kuantan 

groeipool voor de oostkust' centraal. In het plan wordt 

gepleit voor een koncentratie van industrie in Kuantan. In 

eerste instantie is dit in het nadeel van Trengganu dat de 

uitstralingseffekten van de aardoliewinning zal missen. Bij 

deze beleidskeuze speelde een rol dat de premier van Maleisië, 

Tun Abdul Razak, uit Pahang afkomstig was. 

In hun totaliteit betekenen de plannen een pleidooi voor 
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een sterke integratie van de regio in de wereldmarkt. Daarbij 

zal een arbeidsverdeling tussen stad en achterland plaats

vinden. Het achterland levert hout, palmolie en rubber, 

waarbij de primaire, en eventuele verdere, verwerking ter 

plaatse zal plaatsvinden (raffinage palmolie, houtzagerijen). 

Kuantan wordt doorvoerhaven voor deze produkten en vestigings

plaats voor petrochemische industrie en andere industriële 

investeringen (waaronder import-exportbedrijven). 

Eind 1980 was van de plannen niet veel gerealiseerd. In 

feite was het idee om Kuantan als groeicentrum voor de oost

kust te laten funktioneren, reeds verlaten. Dit komt omdat na 

het overlijden van de premier, een belangrijke politieke 

voorwaarde verviel om investeringen aan de oostkust in Kuantan 

te koncentreren. De met de aardolie en aardgaswinning 

verbonden aktiviteiten zullen nu in Trengganu worden gevestigd. 

Bovendien bestaat er in kringen van de federale overheid 

minder belangstelling voor de haven van Kuantan. Ook zijn op 

federaal niveau krachtsinspanningen om buitenlandse industriële 

investeringen voor Kuantan aan te trekken, achterwege gebleven. 

Om politieke redenen zet men zich ten aanzien hiervan meer in 

voor Kota Bharu in Kelantan. Het ziet er dan ook naar uit dat 

een voortgezette industrialisatie van de stad voornamelijk zal 

berusten op de traditionele pijler van de houtverwerkende 

industrie. Dit te meer daar deze industrie in het achterland 

niet goed van de grond is gekomen. 

Meer in het algemeen is er een aanzienlijke achterstand 

in de realisering van de regionale kolonisatieprojekten. Dit 

is gedeeltelijk het gevolg van te hoog gestelde doeleinden en 

hangt voor een ander deel samen met de belangrijkere plaats 

die ekonomische groei van de urbane ekonomie in het maleisische 

ontwikkelingsbeleid is gaan innemen. Migranten trekken eerder 

naar de steden - vooral aan de westkust - dan dat zij zich in 

kolonisatiegebieden vestigen. 

Van een wederzijdse ondersteuning in de ontwikkeling van 

stad en achterland is niet veel terecht gekomen. Van de ene 

kant konstateert men een desintegratie van het achterland van 

de planningsregio. De spin-offs van de meer permanente 
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aktiviteiten in de primaire sektor van Pahang Tenggara komen 

niet in Kuantan terecht en ook de aardoliewinning voltrekt 

zich zonder noemenswaardige relaties met de urbane ekonomie 

van Kuantan. Van de andere kant is de positie van de stad als 

distributief centrum en centrum voor busexploitatie en hout

verwerking toegenomen. Dit ten nadele van het achterland waar 

volgens de plannen de houtverwerking zou moeten plaatsvinden. 

Het achterland wordt bovendien beroofd van een grondstof, om

dat de bosexploitatie plaatsvindt zonder veel zorg voor her

bebossing. Daarnaast werkt de groei van de urbane ekonomie 

belemmerend, omdat arbeidskrachten die voor de ontwikkeling 

van het platteland zouden kunnen dienen, naar de stad trekken 

of daar blijven. 
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Hoofdstuk 8 

Samenvatting en slotkonklusies 

In een groot aantal ontwikkelingslanden wordt tegenwoordig 

een regionaal ontwikkelingsbeleid gevoerd dat gericht is op 

vermindering van de inkomensverschillen tussen de regio's. 

Een van de onderdelen van het beleid dat met name voor 

geografen en planologen van belang is, vormt vaak de planning 

van groeicentra. Onder groeicentra verstaan we hier steden 

'.... in which economie and social development is initiated and trans
mitted to an area around it' ,„ . ,«,.« ,-,4 

(Darwent 1969: 13). 

Groeicentra worden veelal gepland binnen het raamwerk van een 

hiërarchie van steden. Met name Friedmann (1966) heeft uiteen

gezet dat regionale ontwikkeling hand in hand moet gaan met 

een nationaal-urbane strategie waarin de onderlinge relaties 

tussen de steden worden versterkt, en een 'trickling down' 

proces vanuit de nationale metropool kan plaatsvinden (zie 

ook Hilhorst 1971). Hoewel hij deze opvatting later heeft 

verworpen en nu veeleer de basisbehoeften in de regio's en 

plattelandskernen als uitgangspunten voor een regionaal beleid 

neemt (Friedmann en Weaver 1979), spelen zijn eerdere ideeën 

in tal van ontwikkelingslanden nog een belangrijke rol. Zo ook 

in Maleisië waar met het Third Malaysia Plan 1976-1980 voor 

het eerst een urbane strategie werd afgekondigd die ten doel 

had de regionale inkomensongelijkheden te verminderen. 

Industrialisatie en stedelijke groei moesten een grotere 

spreiding van de welvaart over de regio's bewerkstelligen. 

Dat industrialisatie een belangrijke plaats inneemt in 

het regionale beleid van Maleisië behoeft niet te verwonderen. 

Maleisië is een van de ontwikkelingslanden waar in korte tijd 

een aanzienlijke industrialisatie plaatsvond. In de periode 

1971-1980 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de 

industrie 12,5% en het aandeel in het Bruto Binnenlands 

Produkt nam in dezelfde jaren van 13% tot 20,5% toe. Men kan 
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Maleisië dan ook beschouwen als een van de Newly Industrialized 

Countries (N.I.C.). 

Het industrialisatieproces heeft belangrijke gevolgen voor de 

positie van Maleisië als ontwikkelingsland en beïnvloedt in 

grote mate de regionale inkomensverdeling. De effekten zijn 

met name merkbaar in West-Maleisië,waar de industrialisatie 

hoofdzakelijk plaatsvindt. 

Hoe verloopt in West-Maleisië het industrialisatieproces 

en wat zijn de gevolgen hiervan voor regionale ontwikkeling? 

Ik heb deze vraag in de voorafgaande hoofdstukken trachten te 

beantwoorden waarbij ik mij koncentreerde op enkele onderdelen 

van de regionale problematiek. 

Achtereenvolgens kwamen aan de orde: 

- het ontstaan en voortbestaan van de regionale ongelijkheid, 

- het industrialisatieproces en de ruimtelijke spreiding van 

de industrie, en 

- het industrialisatieproces in twee middelgrote steden en de 

gevolgen hiervan voor ontwikkeling binnen de regio. 

Zowel de interregionale als de intraregionale problematiek zijn 

dus ter sprake gekomen. 

Bij de behandeling van de verschillende themata speelde op de 

achtergrond het denken over afhankelijkheid, ontwikkeling en 

onderontwikkeling, zoals dat door auteurs als Baran (1957) , 

Amin (1973), Senghaas (1977), Szentes (1971) en Taylor (1979) 

is geformuleerd, een belangrijke rol. Ik heb met name een 

verband proberen te leggen tussen de meer algemene diskussies 

over 'onderontwikkeling' en de problematiek van het regionale 

beleid en de ruimtelijke planning in ontwikkelingslanden. 

Hiermee hoop ik ook tegemoet te komen aan een van geografen-

zijde uitgeoefende kritiek op het afhankelijkheidsdenken dat 

zo'η relatie slechts sporadisch onderwerp van studie is. 

(Ettema 1979). 

Wat de waarde van het groeicentrumkoncept in ontwikkelings

landen betreft is het verband overigens reeds eerder gelegd 

(Appalraju en Safier 1976, Dietz e.a. 1977, Friedmann en 

Weaver 1979 en Santos 1974). Het gaat echter allerminst om 

een verouderd aandachtsveld. Moderne, grootschalige elementen 

staan in de praktijk van de planning in ontwikkelingslanden 
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nog steeds centraal en empirisch materiaal met betrekking tot 

de ruimtelijke effekten van deze planning is nog steeds schaars. 

Op makroniveau betreft de regionale ongelijkheid in 

West-Maleisië in eerste instantie de tegenstelling in welvaart 

tussen enerzijds de staten aan de westkust en anderzijds de 

oostkuststaten en Kedah/Perlis (in het vervolg ook wel de 

'maleise staten' genoemd, omdat in deze deelstaten de maleise 

bevolkingsgroep in aantal overheerst). In de laatstgenoemde 

staten bevindt zich ongeveer 30% van de bevolking van West-

Maleisië, het aandeel in het Bruto Binnenlands Produkt 

bedraagt echter nog geen 20%. In vergelijking met andere 

ontwikkelingslanden is deze tegenstelling wellicht niet zo 

frappant, maar juist door de etnische faktor wordt zij als een 

essentieel regionaal probleem ervaren. 

De regionale ongelijkheid is gedurende de koloniale tijd 

ontstaan. In de periode van het handelskapitalisme werden op 

het schiereiland enkele belangrijke steunpunten voor de 

internationale handel gevestigd die in het begin van de 

negentiende eeuw alle in bezit van Engeland waren: Malacca, 

Penang en Singapore (de 'Straits Settlements'). 

Vanuit deze steden exploreerden chinese immigranten het 

achterland. Er vond spekulatieve landbouw voor de export plaats, 

met name in de staat Johore, en tinwinning in Perak en Selangor. 

De staten van de oostkust bleven grotendeels onaangeroerd 

(Lim 1978) . Tegen het einde van de negentiende eeuw nam de 

vraag naar tin sterk toe en bleken de fysisch-geografische 

omstandigheden voor de rubberverbouw gunstig te zijn. Vanaf 

toen kreeg West-Maleisië voornamelijk de funktie van grond

stof f enleverancier voor de wereldmarkt. Hiermee gingen enige 

grondige veranderingen in het achterland van de Straits 

Settlements gepaard. 

In korte tijd kwamen de staten op het schiereiland onder 

britse politieke invloed. Het was ook overwegend brits kapitaal 

dat in de tinwinning, in de rubberplantages en in de handel werd 

geïnvesteerd. De arbeidskrachten bestonden echter voornamelijk 

uit chinese en indiase immigranten. Het bevolkingsaantal van 
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West-Maleisië groeide daardoor sterk en er ontstond tevens een 

etnisch en kultureel gedifferentieerde samenleving. De rubber-

verbouw nam omstreeks de Eerste Wereldoorlog reeds het 

grootste deel van het kultuurland in beslag, aanzienlijk meer 

dan de rijstverbouw. Behalve op de plantages werd ook veel 

rubber geproduceerd door 'smallholders', kleine boeren die niet 

meer dan 2 tot 4 ha. grond bezaten. 

Deze veranderingen deden zich vooral voor aan de westkust. 

Hier bevonden zich de tinwinningsgebieden en waren de meest 

gunstige produktievoorwaarden voor de rubberkultuur aanwezig. 

Het kapitaal voor de plantages werd vooral gevonden in de 

Straits Settlements en ook de reeds aanwezige infrastruktuur 

(met name havens) werkte in het voordeel van de staten aan de 

westkust. De oostkuststaten en de traditionele rijstbouwstaten 

Kedah/Perlis bleven overwegend buiten de exportekonomie. Steden 

en goede verkeersverbindingen ontstonden vooral aan de westkust. 

De ruimteliike arbeidsverdeling van de exportekonomie had 

ondermeer tot gevolg dat er naast verschillen in de etnische 

samenstelling van de bevolking, ook grote verschillen 

ontstonden in de regionale verdeling van de inkomens: de staten 

van de oostkust en Kedah/Perlis hielden een overwegend maleise 

bevolking en de gemiddelde inkomens waren er lager. 

De ruimtelijke arbeidsverdeling en de hiermee gepaard 

gaande regionale ongelijkheid ontstonden doordat West-Maleisië 

in koloniale tijd de funktie van leverancier van grondstoffen 

voor de wereldmarkt kreeg opgelegd. In hoeverre veranderde de 

situatie na de onafhankelijkheid in 1957? 

Voor een goed begrip van de post-koloniale periode, en vooral 

van de periode na 1970, zijn de volgende twee feiten van belang: 

1. Er worden in West-Maleisië nieuwe ekonomische aktiviteiten 

ontplooid, namelijk op het gebied van de palmolleverbouw, 

de bosexploitatie, de aardoliewinning en de industrie. 

De traditionele produkten tin en rubber nemen een minder 

vooraanstaande plaats in het exportpakket in dan voorheen. 

Zo was in 1961 hun aandeel in de waarde van de export nog 

65%, maar in 1980 slechts 26%. Het aandeel van de nieuwe 

ekonomische aktiviteiten in de export bedroeg in dezelfde 
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jaren respektievelijk 15% en 68%. Omdat zowel het inkomen 

per hoofd van de bevolking als de totale waarde van de 

export sterk gestegen zijn en er ook een diversifikatie 

van het exportpakket is opgetreden, wordt Maleisië in het 

algemeen als een suksesvol voorbeeld van exportgerichte 

ontwikkeling beschouwd (Kaspar 1974, Young е.a. 1980). 

2. Opvallend is de grote invloed van de staat in het 

ontwikkelingsproces. De staat beperkt zich in Maleisië 

niet alleen tot het scheppen van voorwaarden voor buiten

landse investeringen, maar neemt tevens met behulp van een 

groot aantal overheidsinstellingen aan het akkumulatie-

proces deel. Tot deze instellingen behoren P.E.R.N.A.S. 

(met belangen in het plantagewezen en de mijnbouw), 

P.E.T.R.O.N.A.S. (aardolie en aardgas) en H.I.C.O.M. 

(zware industrie). 

De participatie van de overheid vindt plaats sinds de 

afkondiging van de Nieuwe Ekonomische Politiek (N.E.P.) in 

i960. De N.E.P. is bedoeld om de sterke positie van chinezen 

binnen de inheemse ondernemersklasse te doorbreken. De 

intentie is om een maleise ondernemersklasse in het leven te 

roepen. Zolang de maleise bevolkingsgroep niet kapitaal

krachtig genoeg is nemen overheidsinstellingen haar plaats in. 

Het ligt echter in de bedoeling om te zijner tijd de aandelen 

aan partikuliere maleiers te verkopen. 

Dit beleid om een klasse van maleise kapitalisten in 

het leven te roepen kan alleen slagen wanneer de overheersende 

United Malays National Organization (U.M.N.O.) zich gesteund 

weet door grote delen van de maleise bevolkingsgroep. Vandaar 

de sterke nadruk die gelegd wordt op etnische in plaats van 

klassetegenstellingen (Sundaram 1977) . 

Bovenstaande feiten zijn voor het voeren van een regionaal 

ontwikkelingsbeleid in West-Maleisië van grote betekenis. 

Immers, het zijn juist de staten met een overwegend maleise 

bevolking die het minst welvarend zijn. Het is dan ook niet 

meer dan logisch dat kort na de invoering van de N.E.P. een 

regionaal beleid werd afgekondigd. 

De voornaamste middelen waarmee men een grotere regionale 
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gelijkheid wil bereiken betreffen de nieuwe ekonomische 

aktiviteiten. In het Third Malaysia Plan 1976-1980 worden 

kolonisatieprojekten, irrigatiewerken, bosbouw, exploitatie 

van aardolie en aardgas en industrie als belangrijke middelen 

van het regionale beleid genoemd. Omdat tropische bossen, 

onontgonnen land en aardolie vooral aan de oostkust te vinden 

zijn, sluit het regionale beleid grotendeels aan bij de 

'natuurlijke tendens' in de lokatie van de nieuwe ekonomische 

aktiviteiten. Dit met uitzondering van de industrie. De 

vooruitzichten om de ruimtelijke arbeidsverdeling van de 

koloniale tijd te doorbreken lijken voorhanden te zijn, zij 

het dat men ten aanzien van de industrie een bijzondere 

krachtsinspanning zal moeten leveren. 

Doreen Massey heeft uiteengezet dat de ruimtelijke 

arbeidsverdeling binnen een land zich kan wijzigen onder 

invloed van veranderingen in de ruimtelijke distributie van 

produktievoorwaarden en door veranderingen in het produktie-

proces zelf. Bovendien zijn er per ekonomische aktiviteit 

verschillen in ruimtelijke arbeidsverdeling: , 
J .... at any given 

historical moment a whole number of different spatial divisions may be 
being evolved by different branches of an industry. In any empirical 
work, therefore, it is necessary both to analyse this complexity and to 
isolate and identify those particular divisions which are dominant in 
reshaping the spatial structure' ,-,αηα. у>с,\ 

In aansluiting op deze opmerking van Massey zijn voor West-

Maleisië de regionale kolonisatieprojekten (hoofdstuk 3) en 

de industrie (vooral hoofdstuk 4), als belangrijke elementen 

in de strukturering van de ruimte, nader bekeken. 

Tot de regionale kolonisatieprojekten behoren de Jenka 

Triangle (120.000'ha.), Johor Tengara (300.000 ha.), Pahang 

Tenggara ( 1 miljoen ha.), Trengganu Tengah (400.000 ha.) en 

Kesedar (1,2 miljoen ha.). Op Johor Tenggara na liggen deze 

Projekten in de staten van de oostkust. Hun realisatie zal 

betekenen dat de oostkuststaten in belangrijke mate voor de 

wereldmarkt worden ingeschakeld. De bedoeling is dat zij een 

groter aandeel krijgen in de levering van agrarische export-

produkten. In al de projekten ligt namelijk het aksent op de 

verbouw van exportgewassen (vooral palmolie). De kolonisatie-
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Projekten impliceren daarom een doorbreking van de traditionele 

ruimtelijke arbeidsverdeling. 

Ten aanzien van de industrie kan men van een doorbreking 

van de arbeidsverdeling nog niet spreken. ббг 1970 vond 

industrialisatie vooral plaats op basis van importsubstitutie, 

daarna werd de produktie voor de export belangrijker. 

Buitenlands kapitaal overheerste tegen het einde van de fase 

van de importsubstitutie in vrijwel alle bedrij fskiassen; in 

1970 was ongeveer 60% van het aandelenkapitaal in buitenlandse 

handen. Slechts in enkele bedrijfskiassen - houtverwerkende 

industrie, schoennijverheid, grafische industrie - werd over

wegend lokaal kapitaal geïnvesteerd. Buitenlands kapitaal droeg 

in de periode 1968-1971 voor 70% bij aan de toename van de 

industriële produktie en bracht in de jaren daarna de export

gerichte industrialisatie op gang. De exportwaarde van de 

industrieprodukten nam in de periode 1970-1980 van M$ 615 mil

joen toe tot M$ 6,2 miljard (Economie Report Ï981/82). Met name 

de bedrijfskiassen textiel, kleding en elektrische apparatuur 

(waartoe de elektronische industrie behoort) groeiden sterk en 

droegen in 1980 voor 60% aan de export van industrieprodukten 

bij. In het bijzonder hebben talrijke multinationals die 

elektronische apparatuur produceren hun arbeidsintensieve 

produktie-onderdelen naar West-Maleisië verplaatst. Zij werden 

hierbij geholpen door de maleisische overheid, die door de 

verschaffing van belastingfaciliteiten, de aanleg van 

industrieterreinen en de kontrole op vakbonden, een gunstig 

investeringsklimaat voor buitenlands kapitaal in de industrie 

heeft geschapen. 

Bij de Census of Manufacturing Industries 1959 bleek 

dat 80% van de industriële bedrijven en 85% van de arbeids

plaatsen in de industrie zich bevond in de staten van de 

westkust. Het proces van importsubstitutie bracht in deze 

situatie allerminst verandering. In 1968 bedroeg het aandeel 

van de westkust in de industriële werkgelegenheid zelfs 90%. 

De industrie koncentreerde zich vooral in de Klang Vallei, 

het kerngebied waar de hoofdstad Kuala Lumpur ligt. Andere 

belangrijke industriële centra waren de eveneens aan de 



274 

westkust gelegen steden Johore Bahru, Ipoh en Penang. Aan 
deze tendens van i n d u s t r i a l i s a t i e aan de westkust en 
koncentrat ie in de Klang Val le i droegen buitenlandse 
investeerders in belangri jke mate b i j : , . 

3 J J ' . . . . foreign investment 
has definitely aggravated the task of achieving a more balanced regional 
structure of production throughout the country' .„ , _ _ 

1 9 8 0 : 2 5 5 ) . 

Hoewel na 1970 de industriële aktiviteit aanzienlijk is 

toegenomen, de struktuur van de industrie zich wijzigde en de 

N.E.P. er op gericht is om industrialisatie aan de oostkust 

te laten plaatsvinden, heeft er in het spreidingspatroon van 

de industrie geen fundamentele verandering plaatsgevonden: de 

industrie blijft regionaal beperkt. De voornaamste oorzaken 

hiervan zijn zowel de betere infrastruktuur en agglomeratie

voordelen van de westkust als de prioriteit die men in het 

beleid feitelijk geeft aan groei van de industrie boven 

spreiding van de industrie. In de oostkuststaten vindt slechts 

10% van de investeringen in de industrie plaats. Hier heeft 

zich, op basis van inheems kapitaal in de houtverwerkende 

industrie, alleen in Kuantan een industrialisatieproces 

voltrokken. 

In het Third Malaysia Plan 1976-1980 worden voor de 

periode 1975-1990 jaarlijkse groeicijfers van het Bruto 

Regionaal Produkt per capita genoemd van 6,6% voor Kedah/Perlis, 

7,5% voor Pahang, 8% voor Kelantan en 8,9% voor Trengganu 

(ruim boven het maleisische gemiddelde van 5,4%). De 

percentages voor 1972-1980 tonen echter aan dat de beoogde 

groeicijfers - met uitzondering van dat voor Trengganu waar de 

aardoliewinning plaatsvindt - niet werden gerealiseerd (Kedah/ 

Perlis 4,7, Pahang 2,7, Kelantan 4,6, Trengganu 8,8%; 

Fourth Malaysia Plan 1981-1985: 44). Het aandeel van de 

maleise staten in het Bruto Binnenlands Produkt heeft zich 

het afgelopen decennium dan ook niet gewijzigd. Het regionaal 

ontwikkelingsbeleid heeft tot nu toe nog slechts weinig 

resultaat gehad. Een van de oorzaken hiervan is ongetwijfeld 

het feit dat de verandering in de struktuur van de industrie 

tot nog toe niet heeft geleid tot een wijziging van haar 

ruimtelijke arbeidsverdeling. 
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Toch heeft sinds 1970 een zekere spreiding van de 

industrie plaatsgevonden. In drie middelgrote steden met 

ieder 100.000 tot 150.000 inwoners (1980), waar voorheen 

voornamelijk ambachtelijke en kleine bedrijven voor de 

regionale markt produceerden, werden bedrijven gevestigd 

die zich richtten op buitenlandse markten. In Seremban, 

Malacca en het reeds genoemde Kuantan werden binnen korte 

tijd duizenden industriële arbeidsplaatsen geschapen. Wat is 

nu de betekenis van deze industrialisatie voor de regionale 

ontwikkeling, in het bijzonder ten aanzien van de relatie 

tussen de steden en het hun omringende platteland? 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik in 1978 onderzoek verricht 

naar de struktuur van de industrie en naar de lokatiefactoren 

en effekten voor de regio van de nieuwe bedrijven in Malacca 

en Kuantan 

In Malacca zijn buitenlandse investeringen doorslag

gevend geweest voor het industrialisatieproces. In 1978 waren 

15 van de 24 vestigingen op de industrieterreinen buitenlands 

eigendom. Zij namen meer dan 90% van de totale waarde aan 

investeringen, die ruim M$ 100,- miljoen bedroeg, voor hun 

rekening en hadden 6300 van de 8400 arbeidskrachten in dienst. 

Van de buitenlandse bedrijven zijn vooral de vestigingen van 

de twee multinationale ondernemingen N.S. Electronics en 

Siemens van belang. Zij zorgden in 1978 voor 45% van de werk

gelegenheid, een aandeel dat eind 1980 tot meer dan 50% bleek 

te zijn toegenomen. 

Het afhankelijke karakter van de industrie wordt verder nog 

geakcentueerd door de gerichtheid op buitenlandse markten. Het 

merendeel van de buitenlandse vestigingen betreft import

exportbedrijven in twee vrijhandelszones, maar ook de buiten

landse bedrijven daarbuiten produceren voor de export. 

Maleisische bedrijven zijn gewoonlijk kleiner. De gemiddelde 

1) In Seremban, waar de struktuur van de industrie overeenkomt met die 
van Malacca, heeft in hetzelfde jaar een soortgelijk onderzoek 
plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de 
konklusies die ik ten aanzien van Malacca heb getrokken (Lim Chui 
Choo 1979). 
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investeringswaarde bedroeg in 1978 ongeveer M$ 1,- miljoen en 
2) zíj telden toen gewoonlijk 100 tot 200 arbeidsplaatsen . 

Hun produktie is vooral op de nationale markt gericht. 

Het afhankelijke en eenzijdige karakter van het recente 

industrialisatieproces komt duidelijk tot uitdrukking in de 

werkgelegenheid. Ongeveer 75% van het aantal arbeidsplaatsen 

wordt ingenomen door vrouwen van 17 tot 25 jaar, een kategorie 

arbeidskrachten die voorheen nauwelijks bij de industriële 

produktie was ingeschakeld. Regelmatig treden er seizoens- en 

konjunkturele fluktuaties in de vraag op, waardoor ook de 

werkgelegenheid aan schommelingen onderhevig is. Ondernemings-

besluiten waarop de maleisische overheid, laat staan die van 

Malacca, geen enkel vat heeft, kunnen voor schoksgewijze 

veranderingen in het aantal arbeidsplaatsen zorgen. Zo 

verschafte N.S. Electronics in 1976 nog aan 4350 personen werk, 

een jaar later bedroeg dit aantal 2900. Siemens breidde in 1980 

aanzienlijk uit. Het aantal arbeidsplaatsen nam toen van 900 

toe tot 3200. Omdat import-exportbedrijven voor een belangrijk 

deel van de werkgelegenheid zorgen, zijn de vooruitzichten op 

langere termijn onzeker. Van deze bedrijven is immers bekend 

dat gemakkelijk herlokatie kan plaatsvinden (Fröbel e.a. 1977). 

Kuantan was in het Third Malaysia Plan 1976-1980 

voorbestemd als groeicentrum voor de gehele oostkust. In dit 

kader paste ook een aanzienlijke industrialisatie. Konkrete 

voorstellen hiertoe bevatte de Kuantan Urban Development Study 

(К.U.D.S. 1975). Naast enkele basisprojekten, zoals een 

petrochemisch bedrijf en een staalfabriek, dacht men ook aan 

arbeidsintensieve, op de export gerichte bedrijven. Op een 

enkele uitzondering na zijn deze momenteel echter afwezig. 

Meer in het algemeen stokte, om redenen die we verderop zullen 

uiteenzetten, in het midden van de jaren zeventig het verdere 

industrialisatieproces. 

De kern van de industrie wordt gevormd door de houtverwerkende 

industrie. Volgens een telling van 1976 nam de hout- en meubel-

2) Met uitzondering van een maleisisch import-exportbedrijf dat voorheen 

buitenlands eigendom was. 
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industrie 2500 arbeidsplaatsen, dat wil zeggen bijna de helft 

van de industriële werkgelegenheid, voor haar rekening en 

60% van de totale omzetwaarde van de industrie (Pak Poy 1977) . 

Dit komt vooral door de aanwezigheid van een twintigtal grote 

houtzagerijen en een vijftal triplex-fineerfabrieken. De 

timmer- en meubelbedrijven zijn overwegend klein en tellen in 

het algemeen niet meer dan tien arbeidsplaatsen (onder groot 

wordt hier verstaan bedrijven met 50 of meer arbeidsplaatsen 

en/of een investering in vast kapitaal van M$ 250.000 of meer; 

ambachtelijke bedrijven tellen 5 of minder arbeidsplaatsen, 

de overige bedrijven vallen in de kategorie 'kleine bedrijven'). 

De vestigingen van de overige bedrijfsklassen beperkten 

zich in 1978 in Kuantan tot een negental grote bedrijven 

die zeer uiteenlopende produkten leverden: T.V.-toestellen, 

bouwmaterialen, voedingsmiddelen enz. Hun totaal aantal 

arbeidsplaatsen bedroeg echter niet meer dan 800. Voorts vindt 

men in Kuantan talrijke metaalverwerkende bedrijfjes die nauw 

verbonden zijn met de bosexploitatie en de houtverwerkende 

industrie. 

In tegenstelling tot Malacca is er in Kuantan nauwelijks 

sprake van een direkte buitenlandse afhankelijkheid van de 

industrie. Al de bedrijven zijn maleisisch eigendom, hetzij 

van partikulieren, hetzij van staatsinstellingen. Vooralsnog 

ontbreekt buitenlands kapitaal. Het zaaghout, de triplex en 

de fineer zijn echter hoofdzakelijk voor de export bestemd en 

ook de twee grootste bedrijven buiten de houtverwerkende 

industrie - een elektrotechnisch en een rubberverwerkend 

bedrijf - produceren voor buitenlandse markten. Ook hier heeft 

industrialisatie grotendeels plaatsgevonden door integratie in 

de wereldmarkt. 

Wat het trekpaard voor de urbane ekonomie betreft, de hout

verwerking, blijkt dat, net zoals in Malacca, de werk

gelegenheid onderhevig is aan periodieke schommelingen, zowel 

als gevolg van klimatologische omstandigheden (de natte moesson 

waardoor de houttoevoer stagneert) als door fluktuaties van de 

prijs op de wereldmarkt. Vooral in de houtzagerijen is het 

spekulatieve karakter van de houtnijverheid in West-Maleisië 
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duidelijk merkbaar. Gezien de wisselende prijzen wil men zo 

snel mogelijk hoge winsten realiseren. 

Hoe kwam de industrialisatie van beide steden tot stand? 

De industrialisatie van Malacca moet men plaatsen in het kader 

van de wereldwijde tendens tot verplaatsing van industriële 

aktiviteiten uit de westerse landen naar de lage-lonenlanden, 

waaronder ook Maleisië valt. Binnen het land blijkt de 

industrialisatie van Malacca het gevolg te zijn van een op 

federaal niveau genomen besluit om twee industrieterreinen de 

status van vrijhandelszone te geven en buitenlandse 

investeerders hierop te attenderen. Uit het onderzoek naar 

de redenen voor vestiging van de bedrijven blijkt dat meestal 

zorgvuldig werd afgewogen in welk land men zich zou vestigen, 

maar dat men ten aanzien van de vestigingsplaats in Maleisië 

minder nauwgezet te werk ging. Voor de import-exportbedrijven 

was de keuze door het aantal in West-Maleisië beschikbare 

vrijhandelszones beperkt; een belangrijke reden om zich in 

Malacca te vestigen was het feit dat de Malacca State 

Development Corporation zich ontvankelijk toonde. Wat de andere 

buitenlandse ondernemingen betreft blijkt dat zij maar een 

beperkt aantal plaatsen voor vestiging in overweging namen en 

vaak onvolledig geïnformeerd waren over de mogelijkheden elders. 

Bij de maleisische bedrijven was Malacca uitgangspunt. Het 

ging om lokale ondernemers die kommerciële mogelijkheden zagen; 

de stad was over het algemeen niet een lokatie die na een 

zorgvuldige afweging van voor- en nadelen gekozen werd. Al 

bij al lijkt Malacca voor de vestiging van bedrijven nauwelijks 

specifieke voordelen te bieden. 

Bosexploitatie aan de oostkust van West-Maleisië en een 

verbod van de maleisische overheid om de belangrijkste hout

soorten ongezaagd te exporteren, vormen het kader waarbinnen 

de opkomst van de houtverwerkende industrie in Kuantan 

verklaard kan worden. De belangrijkste faktor waarom juist in 

deze stad de houtnijverheid tot ontwikkeling kwam, meer dan 

in andere steden aan de oostkust, is de traditionele funktie 

van Kuantan als distributiecentrum van de oostkust. Hierdoor 

werd in de loop der tijd voldoende kapitaal verzameld dat, 
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toen de omstandigheden er gunstig voor waren, in de produktie-

sfeer kon worden aangewend. In andere stadjes van de oostkust 

ontbrak een kapitaalkrachtige handelsklasse van het formaat 

zoals in Kuantan. 

De industrialisatie van Malacca en Kuantan heeft tot nu 

toe weinig aanzetten gegeven tot ontwikkeling elders in de 

regio. 

In beide steden werd onderzoek gedaan naar de materiële 

linkages van de bedrijven. Het blijkt dat er in Malacca 

nauwelijks sprake is van een verwevenheid met de regio (de 

staat Malacca) in de vorm van aankopen en leveringen. Voor de 

import-exportbedrijven geldt dit per definitie - al 

blijken linkages wel voor te komen -, maar ook de bedrijven 

buiten de vrijhandelszones hebben weinig materiële linkages 

met de regio. Wat de aankopen in West-Maleisië betreft blijkt 

de integratie met de Klang Vallei voor het grootste aantal be

drijven aanzienlijk sterker te zijn dan met de staat Malacca. 

Een sterke binding met het platteland is er wel met betrekking 

tot de arbeidskracht. Het grootste deel van de arbeidsters in 

de vrijhandelszones is afkomstig van buiten de stad Malacca. 

Zij komen van dorpen uit de gehele staat Malacca en worden 

door de grotere bedrijven dagelijks met bussen opgehaald en 

thuisgebracht. Op kleinere schaal vindt ook migratie naar de 

stad plaats. De industriële produktie kan in Malacca in feite 

alleen plaatsvinden door de inschakeling van arbeidskrachten 

van het omringende platteland. In deze zin bestaat er tussen 

de industrie in de stad en de regio een sterke verwevenheid. 

In hoeverre deze integratie ook spreidingseffekten ten aanzien 

van de ekonomische struktuur op het platteland impliceert is 

vooralsnog echter niet duidelijk. Hiervoor zou een onderzoek 

naar de besteding van de lonen nodig zijn. Er zijn overigens 

aanwijzingen dat de inkomensverhoging op het platteland 

allerminst heeft geleid tot een versterking van de plattelands-

ekonomie, aangezien de lonen voornamelijk konsumptief in de 

stad zouden worden besteed (Ackerman 19 80). 

Wat Kuantan betreft, het in de stad verwerkte hout is uit de 

wijde omgeving afkomstig, namelijk uit geheel oost-Pahang en 
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uit de staat Trengganu. De opkomst van de houtverwerkende 

industrie houdt nauw verband met de grondstofwinning in het 

achterland 

Hier ligt dus een duidelijk verschil met de industrie van 

Malacca die - waar het de materiële linkages betreft -

duidelijk het karakter van een enclave draagt. 

De potentiële regionale linkages van de houtexploitatie zijn 

groot omdat er een keten van verwerkingsprocessen in het leven 

kan worden geroepen. De houtverwerking is niet aan grotere 

steden gebonden. Tot nu toe zijn de positieve spin-offs van 

de houtverwerking echter tot Kuantan beperkt gebleven. De 

huidige situatie is dat er in het achterland sprake is van 

roofbouw. De bossen worden in hoog tempo gekapt zonder dat er 

veel zorg besteed wordt aan konservering en herbebossing. Wat 

een permanente natuurlijke hulpbron zou kunnen zijn dreigt bij 

een voortzetting van de huidige situatie in 1990 te zijn 

uitgeput. Uiteindelijk is dit ook ten nadele van de hout

verwerkende industrie in Kuantan, waarvan de perspektieven op 

langere termijn onzeker zijn. 

Hier hangt ook een ander aspekt van de verhouding stad-platte-

land mee samen. Het platteland van oost-Pahang en Trengganu is 

dun bevolkt. De bosexploitatie zou gepaard kunnen gaan met 

kolonisatie en dit was blijkens de plannen voor de twee 

regionale kolonisatieprojekten Trengganu Tengah (400.000 ha., 

opgesteld in 1974) en Pahang Tenggara (1 miljoen, ha., 1972), 

ook de bedoeling. Daarbij zou een arbeidsverdeling tussen stad 

en achterland tot stand komen. In het achterland zou de 

primaire verwerking van hout, palmolie en rubber plaatsvinden, 

terwijl Kuantan zou fungeren als doorvoercentrum (haven) en 

als vestigingsplaats voor andere typen industrie. Van een 

dergelijke ontwikkeling valt momenteel nog niet veel te 

bespeuren. 

3) Omdat een regionale afbakening op grond van verschillende kriteria 
moet plaatsvinden en het onduidelijk is tot hoever de regio Kuantan 
zich uitstrekt, geef ik er de voorkeur aan om ten aanzien van de 
herkomst van het hout van 'achterland' te spreken. Een andere zaak 
is dat dit achterland valt binnen een planningsregio Kuantan 
(hoofdstuk 7). 
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In Pahang Tenggara zijn de ondernemingen voor houtproduktie 

en -verwerking niet van de grond gekomen. Ook is de export

landbouw aanzienlijk achtergebleven bij wat beoogd werd. Een 

van de redenen hiervan is dat migranten er de voorkeur aan 

geven om zich in Kuantan te vestigen eerder dan naar het nog 

grotendeels lege kolonisatiegebied te trekken. Daardoor heeft 

Pahang Tenggara te kampen met een groot tekort aan arbeids

krachten in het plantagewezen en de bouwnijverheid. In Kuantan 

hebben zich aanzienlijk minder industrieën gevestigd dan in 

de plannen was voorzien. Dit komt in belangrijke mate door 

een inkonsistent beleid, waarbij de krachten op federaal 

niveau niet werden gebundeld om investeringen in Kuantan te 

koncentreren, maar men na 1976 besloot om een grotere 

prioriteit te geven aan de ontwikkeling van Kota Bharu 

(Kelantan) en Trengganu (Far Eastern Economie Review 2-7-1982). 

Ook is de realisatie van de haven bij Kuantan - een sleutel

element in de planning van het groeicentrum - vertraagd. Dit 

alles heeft tot gevolg dat er van een ruimtelijke arbeidsdeling 

van de industrie tussen Kuantan en het achterland voorlopig 

geen sprake zal zijn. Integendeel, Kuantan zal bij het aantrek

ken van nieuwe industrieën met het achterland konkurreren. Het 

ligt in de lijn der verwachtingen dat dit in het nadeel zal 

zijn van het achterland en dan met name van Pahang Tenggara 

waar men voor diverse nieuwe steden industrieën had gepland. 

Samenvattend kan men het volgende stellen. Deze studie is voort

gekomen uit mijn belangstelling voor de problematiek van de 

regionale planning en het regionale beleid in ontwikkelings

landen. In veel van deze landen baseert men zich op ideeën, 

die in de jaren zestig gemeengoed waren. Dit betekent dat het 

beleid zich richt op 'nationale integratie' door middel van een 

hiërarchisch-stedelijk netwerk. In de achtergebleven gebieden 

poogt men grootschalige projekten in één of meerdere centra te 

koncentreren. Vanuit deze groeicentra zal modernisering verder 

over het omringende platteland verspreid worden. 

Zoals wij hebben gezien, was dit ook de strategie die voor 

West-Maleisië werd ontworpen. Het doel was om de ontwikkeling 
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van de oostkust te stimuleren. Hierbij dacht men aan Kuantan 

als groeicentrum. Om verschillende redenen, die zojuist zijn 

uiteengezet, is het echter niet gelukt om investeringen in 

Kuantan te koncentreren. 

Op zich is Kuantan een gedetailleerde en diepgaande case-study 

waard. Ik heb daarentegen meer aandacht besteed aan aspekten 

van het industrialisatieproces in heel West-Maleisië die voor 

een nationaal-urbane strategie van belang zijn. 

Het blijkt dat het industrialisatieproces zich vooral afspeelt 

aan de westkust. Dit betekent dat het tot op heden niet heeft 

bijgedragen tot een vermindering van de ongelijkheid tussen de 

westkust en de oostkust. Wel is het zo dat nieuwe steden in het 

industrialisatieproces zijn betrokken: Kuantan, Malacca en 

Seremban. Mijn onderzoek koncentreerde zich op de twee eerst

genoemde steden. 

In beide steden is men er in geslaagd om in korte tijd een 

aanzienlijke werkgelegenheid in de industrie te scheppen. 

Overheidsmaatregelen op nationaal niveau speelden hierbij een 

positieve rol: in Malacca door de bestemming van twee industrie

terreinen als vrijhandelszones en in Kuantan - meer in het al

gemeen - door het verbod op de export van ongezaagd hout. 

De industrie in beide steden verschilt in aard van de produkten, 

eigendomsverhoudingen en type arbeidskrachten, maar is in beide 

gevallen gericht op de export en draagt, in Malacca in grotere 

mate dan in Kuantan, een afhankelijk karakter. De struktuur 

van de industrie is eenzijdig, regelmatig komen fluktuaties 

in de werkgelegenheid voor en de vooruitzichten op wat langere 

termijn zijn onzeker. 

De industrialisatie heeft belangrijke gevolgen voor de urbane 

ekonomie; in Malacca vooral voor de handel en andere diensten, 

in Kuantan ook voor kleine toeleveringsbedrijven. Ten aanzien 

van de materiële linkages van de bedrijven met de regio zijn 

er echter belangrijke lakunes. Met uitzondering van één groot 

rubberverwerkend bedrijf ontbreken zij vrijwel in Malacca. 

De forward-linkages van de houtverwerkende industrie in Kuantan 

zijn potentieel groot, maar nog nauwelijks gerealiseerd. Toch 

is er sprake van een integratie van het platteland met de 
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regio. Zowel in Malacca als in Kuantan is de industrie alleen 

mogelijk doordat het platteland respektievelijk arbeidskrachten 

en hout levert. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de indus

trialisatie heeft geleid tot een strukturele verbetering van de 

ekonomie buiten deze steden. In het geval van Kuantan is er 

zelfs sprake van backwash-effekten, omdat de tropische bossen 

worden uitgeput en de plannen voor kolonisatie door de over

wegend urbaan gerichte migratie worden belemmerd. 

Het industrialisatieproces in West-Maleisië heeft op inter

regionaal niveau niet bijgedragen tot grotere regionale gelijk

heid. Wel werden nieuwe steden in het industrialisatieproces 

betrokken. Het is echter twijfelachtig of van hieruit 

spreidingseffekten naar de regio of het achterland zullen 

plaatsvinden. Ik trek hieruit de konklusie dat het beleid het 

over een andere boeg zal moeten gooien. De laatste jaren wordt 

er in verband met groeicentra in ontwikkelingslanden veel 

meer gedacht aan kleinere, met de landbouw verbonden centra, 

die niet zozeer gericht zijn op produktie voor de wereldmarkt 

(Friedmann en Weaver 1979, Fu-chen Lo en Kamal Salih 1976). 

Mijns inziens zal men het ook in Maleisië in deze richting 

moeten zoeken. 

Tot slot van deze studie wil ik nog eens expliciet refereren 

aan het kader waarmee ik de problematiek van het regionale 

beleid en de regionale planning in West-Maleisië heb benaderd. 

Dit kader heb ik gezocht in het afhankelijkheidsdenken. 

Vandaar dat ik in een afzonderlijk hoofdstuk aandacht heb be

steed aan de historische achtergronden van de regionale onge

lijkheid in West-Maleisië. Ook ben ik ten aanzien van de 

situatie na 1957 uitvoerig ingegaan op de exportsektor van de 

ekonomie. Daardoor wordt duidelijk dat het proces van afhanke

lijke industrialisatie in West-Maleisië geen toeval is, maar 

logisch voortvloeit uit de geschiedenis van het gebied. 

Toch zou men zich kunnen afvragen of ik in hoofdstuk 3 geen 

materiaal heb aangedragen waaruit blijkt dat West-Maleisië 

steeds minder afhankelijk wordt van de centrumlanden. Warren, 

die het afhankelijkheidsdenken fundamenteel afwijst, merkt 
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o v e r de o n t w i k k e l i n g s l a n d e n o p : ,„ , ^ ^ . , _ 
'By whatever standard i t may be 

judged, the view that economic relations between rich and poor countries 
have changed only marginally since independence must be rejected. The 
ex-colonies have, for example, significantly diversified their market 
outlets and sources of supply in а гетагЛаЫу short time, thus reducing 
monopoiistic and monopsonistic market factors acting to their disadvantage. 
To a substantial degree they have diversified their exports into 
manufactured goods, which by 1970 accounted for more than 25 per cent of 
the value of their exports. They have exercised mounting control over 
foreign-owned or-controlled economic activity within their borders, 
including rather widespread nationalization, especially but not exclusively 
of resource-based foreign-owned enterprises' ι-,ηαη. i 7 i _ i 7 ? ì 
M a l e i s i ë zou a l s een goed voorbee ld voor War ren ' s ideeën kun

nen d i e n e n . De extreme a f h a n k e l i j k h e i d van de expor tp roduk ten 

t i n en rubbe r i s i n k o r t e t i j d a a n z i e n l i j k afgenomen. De han

d e l van M a l e i s i ë i s nu minder g e k o n c e n t r e e r d op Groot -

B r i t t a n n i ë dan voorheen , t e r w i j l v o o r t s een g r o t e r e s p r e i d i n g 

i s o p g e t r e d e n t e n aanz i en van de herkomst van de b u i t e n l a n d s e 

i n v e s t e r i n g e n (Lim Hah Hui 1982: 4 3 - 4 5 ) . Bovendien z i j n de 

e igendomsverhoudingen v e r a n d e r d . In 1980 was nog n i e t de h e l f t 

van de ondernemingsaandelen i n b u i t e n l a n d s e handen (In 1971 

bedroeg d i t p e r c e n t a g e 6 2 ) . T e n s l o t t e h e e f t e r ook een aan 

z i e n l i j k e ekonomische g r o e i p l a a t s g e v o n d e n . 

Anders dan Warren meen ik e c h t e r d a t deze f e i t e n geen 

s t r u k t u r e l e v e r a n d e r i n g i m p l i c e r e n . In hoofds tuk 1 heb ik d r i e , 

met e l k a a r verband houdende, kenmerken genoemd d i e de dependen-

c i s t a s e s s e n t i e e l ach t en voor een a f h a n k e l i j k l and ; e x p o r t 

g e r i c h t h e i d , a f v l o e i van k a p i t a a l en een bepaa lde vorm van 

s t r u k t u r e l e h e t e r o g e n i t e i t . Aan de hand van deze kenmerken kan 

men M a l e i s i ë nog s t e e d s a l s een a f h a n k e l i j k land k a r a k t e r i s e r e n . 

De waarde van de b u i t e n l a n d s e hande l bedroeg i n 1980 80% van de 

waarde van h e t B.N.P. De a f v l o e i van k a p i t a a l bedroeg in 

1976-1978 b i j n a M$ 2 ,5 m i l j a r d (Far E a s t e r n Economie Review 

13-4-1979) . S t r u k t u r e l e h e t e r o g e n i t e i t i s nog s t e e d s een o p 

v a l l e n d e t r e k van de m a l e i s i s c h e s amen lev ing . Hoewel we we in ig 

weten van de mate waar in de i n d u s t r i a l i s a t i e samenhangt met de 

n i e t - k a p i t a l i s t i s c h e p r o d u k t i e w i j z e n , z i j n e r s t e r k e aan

w i j z i n g e n d a t een d e r g e l i j k e samenhang b e s t a a t . In h e t hoofd

s t u k over Malacca i s h i e r aandach t aan b e s t e e d . Anderen wi jzen 

op h e t v e r s c h i j n s e l van m i g r a n t - a r b e i d e r s waarvan de f a m i l i e -
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leden op het platteland blijven. Omdat de lonen in de steden 

voor vele migranten onvoldoende zijn om hun gezinnen naar de 

stad te laten komen, blijven gezinsleden achter. Hun repro-

duktie voltrekt zich binnen de dorpsekonomie. Op deze wijze 

wordt de kapitalistische sektor door de niet-kapitalistische 

sektoren ondersteund (Fatimah Halim 1980 en 1981). 

Zoals in vrijwel alle landen van Zuidoost-Azië is het probleem 

van de onderontwikkeling vooral op het platteland manifest. 

Ook in het afgelopen decennium van 'groei en ontwikkeling' nam 

het aantal huishoudens dat voor zijn bestaan afhankelijk is 

van de landbouw toe. De toename vond plaats onder de kleine 

boeren. Zij vormen de armste groep in West-Maleisië. Zeker, de 

produktiviteit in de landbouw is gestegen, maar 75% van de 

rurale huishoudens leeft nog steeds onder de, door de 

maleisische overheid als norm gehanteerde, armoedegrens 

(Fourth Malaysia Plan 1981-1985). Zelfs in de gebieden waar 

jle boeren twee maal per jaar rijst oogsten en de rubberver

bouwers nieuwe, opbrengst verhogende, methoden gebruiken, is 

de armoede groot. De meeste boerengezinnen hebben te weinig 

land en de produktiviteitsverhoging heeft daardoor niet geleid 

tot een toereikende stijging van de inkomens (Peacock 1979). 

Achter een facade van stedelijke 'welvaart' ligt in feite dus 

een platteland waar een groot deel van de bevolking woont en 

waarvan de meesten in armoede leven. Dit is typerend voor een 

ontwikkelingsland. 
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SUMMARY 

DEPENDENCY, INDUSTRIALIZATION AND REGIONAL DEVELOPMENT 

IN PENINSULAR MALAYSIA 

In a great number of developing countries nowadays a regional development 

policy is being pursued which is intended to diminish regional income 

disparities. One of the policy components that is of particular interest 

to geographers and planners consists of the planning of growth centres. 

By growth centres we mean here cities . . .. . . , . . 

•· ι.. m which economic and social 

development is initiated and transmitted to an area around it' 

(Darwent 1969: 13). 

Often growth centres are planned within the framework of a hierarchy of 

cities. Friedmann (1966) in particular stated that regional development 

should go hand in hand with a national-urban strategy in \diich the mutual 

relations between towns are strengthened and a trickling-down process 

could take place originating from the national metropolis, which is 

closely connected to the world market. Although later he dismissed this 

idea and preferred to take the basic needs in the regions and the 

planning of rural centres as starting points for a regional policy 

(Friedmann and Weaver 1979), his earlier ideas still play an important 

role in many developing countries. This applies equally well to Malaysia, 

where an urban strategy was declared for the first time with the Third 

Malaysia Plan 1976-1980 that was meant to diminish regional income 

disparities. Industrialization and urban growth had to achieve an 

increased spread of prosperity between the regions. 

It can come as no surprise to discover that industrialization plays an 

important part in the regional policy of Malaysia. Malaysia is one of 

the developing countries where a considerable amount of industrialization 

has taken place in a short period of time. For the years 1971-19Θ0 the 

average annual industrial growth amounted to 12.5% and the contribution 

of manufacturing industry to the Gross Domestic Product increased from 

13% up to 20.5% during that time. Malaysia can thus be considered as one 

of the Newly Industrialized Countries (N.I.C.). 

The industrialization process has important consequences for the 

file:///diich
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position of Malaysia as a developing country and profoundly affects the 

regional distribution of income. The effects can be noticed particularly 

in Peninsular Malaysia, the main area of industrialization. 

How is the industrialization process in Peninsular Malaysia 

proceeding and what are its consequences for regional development? 

I shall try to answer this question by concentrating on three regional 

issues: 

- the rise and persistence of regional disparity. 

- the industrialization process and the distribution of industry, and 

- the industrialization process in two medium-sized cities and the 

consequences for development within their regions (so industrialization 

in these towns will therefore be treated in the context of the problems 

around growthcentres). 

Clearly, both the interregional as well as the intraregional problems 

are considered here. 

In the approach to the various subjects, conceptions of dependency, 

development and underdevelopment as formulated by authors like Baran 

(1957), Amin (1973), Senghaas (1977), Szentes (1971) and Taylor (1979) 

play important roles. In other words I shall relate the dependency-

approach of underdevelopment to above-mentioned regional issues. By doing 

this, I hope to meet the criticism of some geographers that such a 

relationship is seldom, if ever demonstrated (Ettema 1979). 

On the macro-level the regional disparity in Peninsular Malaysia is 

related to the contrasting standard of living between the states on the 

west coast on the one hand and on the other hand the east coast states 

and Kedah/Perlis (henceforth to be called the 'Malay states', because the 

Malay population outnumbers other population groups in these states). 

About 30% of the population of Peninsular Malaysia live in these states, 

however their contribution to the Gross Domestic Product does not reach 

20%. In comparison with other developing countries this contrast may not 

be very striking, but precisely because of the ethnic factor it is felt 

as a crucial regional problem. 

Regional disparity came into being during the colonial period. 

During the period of mercantile capitalism some important key-points for 

international trade were established on the peninsula. At the beginning 

of the nineteenth century they were all British properties: Malacca, 
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Penang and Singapore (the 'Straits Settlements'). From these towns Chinese 

immigrants explored the 'Hinterland'. There was speculative agriculture 

for export, in the state of Johore in particular, and tin production in 

Perak and Selangor. The states of the east coast were for the most part 

left untouched (Lim Heng Kow 1978). 

Towards the end of the nineteenth century the demand for tin increased 

sharply and the physical-geographical conditions appeared to be favourable 

for rubber cultivation. From then on it became Peninsular Malaysia's main 

function to supply the world market with raw materials. This was 

accompanied by profound changes in the hinterland of the Straits 

Settlements. 

In a short period the states on the peninsula came under the influence 

of British politics. It was also predominantly British capital that came 

to be invested in the production of tin and rubber. However, the labour 

force consisted for the greater part of Chinese and Indian immigrants. 

Because of this immigration the population of Peninsular Malaysia grew 

substantially. Moreover, an ethnic and culturally differentiated society 

emerged. At about the time of the First World War rubber production 

already occupied the largest part of cultivated land, considerably more 

than did rice cultivation. In addition to the plantations, small farmers 

('smallholders' who did not own more than 5 to 10 acres of land) also 

produced a large quantity of rubber. These changes were especially 

apparent on the west coast. Here the tin production areas were to be 

found and here also the conditions for rubber production were the most 

favourable. Capital for the plantations came for the greater part by way 

of the Straits Settlements and the infrastructure already present (ports 

in particular) favoured the states on the west coast. The east coast 

states and Kedah/Perlis, traditionally states of rice cultivation, 

remained largely outside the export economy. Towns and good communications 

developed especially on the west coast. Besides differences in ethnic 

composition of the population, the geographical division of labour 

associated with the export economy among others resulted in large 

differences in the regional distribution of income: the states at the east 

coast and Kedah/Perlis showed a chiefly Malay population and a smaller 

average per capita income. 

The geographical labour division and the regional disparity that 

went with it, developed because in colonial times Peninsular Malaysia was 



310 

required to provide the world market with raw materials. To what degree 

did the situation change after independence in 1957? To correctly 

understand the post-colonial time, and more specifically the years 1970 

and onwards, the two following facts are important: 

1. New economic activities were developed in Peninsular Malaysia, 

particularly in the fields of palmoil, forestry, oil-exploitation and 

manufacturing industry. The traditional products tin and rubber came 

to occupy a less prominent position within the total export. As a 

result, their contribution to the value of exports, 65% in 1961, had 

fallen to only 26% in 1980 in that time. The contribution of the new 

economic activities to export amounted to 15% and 68% respectively. 

Because the per capita income as well as the total export value 

sharply increased and there has also emerged a diversification of 

export products, Malaysia is generally considered to be a succesful 

example of export-oriented development (Kasper 1974, Young a.o. 1980). 

2. There is the striking fact of the state having great influence on the 

development process. In Malaysia, the state does not confine itself to 

creating favourable conditions for foreign investment, but also 

participates in the accumulation process by means of a great number of 

government institutions. Among these institutions are P.E.R.N.A.S. 

(with interests in plantations and mining), P.E.T.R.O.N.S. (oil and 

gas) and H.I.C.O.M. (heavy industry). 

Since the New Economic Policy (N.E.P.) was declared in 1969 the government 

has participated in the development. The purpose of the N.E.P. is to break 

the position of the Chinese within the class of native entrepreneurs 

and to call into being a class of Malay entrepreneurs. As long as the 

Malay section of the population is short of capital, the government 

institutions will take their place. It is nevertheless the intention to 

sell the shares in due time to individual Malays. This policy of creating 

a class of Malay capitalists can only succeed if the dominant United 

Malays National Organization (U.M.N.O.) is assured of the support of a 

large part of the Malay population. This is why ethnic contrasts rather 

than class oppositions are strongly emphasized (Sundaram 1977). 

The above mentioned facts are of great importance for pursuing a 

regional development policy in Peninsular Malaysia. After all, the states 

with a mainly Malay population are precisely the ones that are the least 

prosperous. It is all the more understandable that shortly after the 
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introduction of the Ν.E.P. a regional policy had been declared. 

The most important means with which to achieve a greater regional 

equality are concerned with the new economic activities. In the Third 

Malaysia Plan 1976-1980 colonization projects, irrigation works, 

forestry, exploitation of oil and gas, and manufacturing industry are 

mentioned as important means of pursuing the regional policy. Because 

tropical forests, uncultivated land and mineral oil are to be found on 

the east coast in particular, the regional policy corresponds largely to 

the 'natural tendency' in the location of the new economic activities. An 

exception is formed by manufacturing industry. In other words, there are 

real prospects for breaking the geographical division of labour of 

colonial times, with the proviso that special efforts must be made 

regarding industry. Take the example of the colonization projects. The 

regional colonization projects consist of the Jenka Triangle (300,000 

acres), Johor Tenggara (750,000 acres), Pahang Tenggara (2.5 million 

acres), Trengganu Tengah (1 million acres) and Kesedar (3 million acres). 

Except for Johor Tenggara, all these projects are situated in the states 

on the east coast. Realization of these projects will mean that the east 

coast states are mobilized to an important degree for the world market. 

The intention is to give them a greater share in the supply of 

agricultural export products. For in all these projects the cultivation 

of export crops (notably palm oil) is emphasized. Thus the colonization 

projects imply a break with the traditional spatial division of labour. 

Concerning manufacturing industry however, there are no signs of such a 

change in the regional division of labour, 

Before 1970 industrialization took place in the main on an import 

substitution basis; from then on production for export became more 

important. Towards the end of the import substitution period foreign 

capital dominated practically all branches of industry; in 1970 about 60% 

of the capital stock was in foreign hands. The main investments of local 

capital involved only a few branches of industry: timber-processing, shoe-

manufacturing and printing. Foreign capital was responsible during the 

years 1968-1971 for 70% of the increase of the industrial production and 

started the export-oriented industrialization in the course of the 

following years. For the period 1970-1980 the export value of industrial 

products increased from M$ 615 million to M$ 6.2 billion (Economic Report, 

1981/82). The industrial branches of textile, clothes and electrical 
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machinery and appliances (including the electronic industry) showed 

strong growth and contributed to 60% of the export of industrial products 

in 1980. Many multinationals producing electronic components in 

particular have relocated their labour-intensive assembly production to 

Peninsular Malaysia. They were given a helping hand by the Malaysian 

government which, by providing tax-incentives, constructing industrial 

estates and controlling the labour unions, has created a favourable 

investment climate for foreign capital 

In the 1959 Census of Manufacturing Industries it appeared that 80% of 

industrial establishments and 85% of the industrial labour force were to 

be found in the states on the west coast. The process of import 

substitution did not affect this situation at all. In 1968 the 

contribution of the west coast to industrial employment was as high as 

90%. Manufacture was concentrated particularly in the Klang Valley, the 

key-area around the capital Kuala Lumpur. Other important industrial 

centres were Johore Bahru, Ipoh and Penang, which are also situated on the 

west coast. This tendency to industrialization on the west coast and of 

concentration in the Klang Valley had been stimulated by foreign investors 

to an important degree. , . . . ^ ^ L ^ ^ J J ^ . , ^.J 
'.... foreign investment has definitely aggravated 

the task of achieving a more balanced regional structure of production 
throughout the country' cc ._,, 

(Hoffman and Tan 1980: 255). 

Since 1970 industrial activity has increased considerably. The structure 

of industry has been subject to modification and the purpose of the 

N.E.P. to encourage industrialization on the east coast; despite all this, 

a fundamental change in the geographical distribution of industry has not 

taken place: industry remains regionally limited. The better 

infrastructure and the agglomeration economies of the west coast as well 

1) The worldwide tendency towards reallocation of industrial activities 
to a number of developing countries is to an important degree the 
result of the low wage-level at the periphery. But low wages are not 
the only factor. The wages in Peninsular Malaysia are substantially 
lower than in western countries. The table below shows, however, 
that they are higher than in several surrounding countries. 

Pay index figures in East and Southeast Asia, July 1980 (Hongkong 100) 

Japan 236 Singapore 79 Thailand 50 
Korea 108 Malaysia 71 Indonesia 46 
Hongkong 100 Taiwan 62 Philippines 40 

Source : Business Asia 26-9-1980, p. 308 
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as the fact that in reality policy prefers industrial growth to more 

equal distribution of industry, are the main reasons for this situation. 

In the east coast states, only 10% of industrial investments have been 

realized. Here, only at Kuantan has an industrialization process come 

about based on local capital in manufacturing wood products. 

In the Third Malaysia Plan 1976-1980, figures of the annual growth 

in Gross Regional Product per capita are mentioned for the 1975-1980 

period: 6.6% for Kedah/Perlis, 7.5% for Pahang, 8% for Kelantan and 

8.9% for Trengganu (well above the Malaysian average of 5.4%) . The 

1972-1980 percentages demonstrate however, that the intended growth 

figures - with the exception of Trengganu, where oil exploitation takes 

place - have not been realized (Kedah/Perlis 4.7%, Pahang 2.7%, Kelantan 

4.6%, Trengganu 8.8%; Fourth Malaysia Plan 1981-1985: 44). Consequently, 

the contribution of the Malay states to the Gross Domestic Product has 

not changed during the last decade. Regional development policy has 

achieved little since its inception. One of the reasons for this 

situation is no doubt to be found in the fact that the change in the 

structure of industry has not yet led to a transformation of the spatial 

division of labour. 

Nevertheless, some changes in the distribution of industry has occurred 

since 1970. New industries, that were directed at foreign markets were 

set up in three medium-sized towns with 100 to 150 thousand inhabitants 

each (1980), where previously predominantly small trades and craftsmen 

were in production for the regional market. In a short period of time 

thousands of industrial workplaces were created at Seremban, Malacca and, 

as mentioned above, Kuantan. Now, what significance does this 

industrialization have for regional development, especially regarding the 

relationship between the towns and the surrounding countryside? 

To answer this question research took place in 1978 into the industrial 

structure, the location factors and the effects upon the region with 
2) 

respect to the new industries in Malacca and Kuantan 

2) In the same year a similar investigation was carried out at Seremban, 
where the industrial structure is similar to the one at Malacca. The 
results of this investigation corroborate the conclusions I have 
drawn regarding Malacca (Lim Chui Choo 1980). 
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The structure of manufacturing industry 

Foreign investments have been decisive for the industrialization 

process in Malacca. In 1978 of 24 establishments on industrial estates, 

15 were foreign owned. They accounted for more than 90% of the total 

value of investments, which amounted to over M$ 100 million, and they 

employed 6300 out of 8400 workers. Two multinational concerns, N.S. 

Electronics and Siemens, are of special importance. They accounted for 

45% of total employment in 1978; towards the end of 1980 this contribution 

was seen to have increased to more than 50%. 

The dependent nature of industry is emphasized even more by its being 

directed at foreign markets. The foreign owned establishments consist for 

the most part of import-export firms in two free trade zones, but the 

foreign firms outside these zones also produce for export. 

Malaysian firms are smaller. The average value of their investments in 

1978 amounted to around M$ 1 million and in general they employed between 

100 and 200 workers at that time. Their production is directed 

specifically at the national market 

The fact that the industrialization process is of a dependent and 

one-sided nature, is clearly expressed in the field of employment. 

Approximately 75% of the total labour force consists of women aged 17 to 

25, a category of workers which has previously hardly ever been mobilized 

for industrial production. Demand fluctuates regularly according to season 

and trade cycle, causing consequent fluctuation in employment. Management 

decisions, in which the Malaysian government as such has no say at all -

let alone the administration of Malacca -, can cause dramatic changes in 

the amount of employment. For example, N.S. Electronics employed 4350 

people in 1976, a year later this was only 2900. Siemens enlarged 

considerably in 1980. The number of workplaces increased accordingly from 

900 to 3200. Moreover, because import-export firms play an important part 

in providing employment, the long-term prospects are insecure because 

these firms are known to be easily relocated (Fröbel а.о. 1977) 

The structure of manufacturing industry in Kuantan is different 

from Malacca. In the Third Malaysia Plan 1976-1980 Kuantan was destined to 

become the growth centre of the entire east coast. To this end substantial 

3) With the exception of one Malaysian import-export firm that used to 

be foreign property. 
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Table 1 Investments and numbers of workers employed on the Industrial 

estates in Malacca town, 

number of 

industries (x) 

foreign 

Malaysian 

total 

number of 

workers 

employed (x) 

foreign 

industry 

Malaysian 

industry 

total 

investment 

value (x) 

Ayer 

Keroh 

5 

8 

13 

1070 

1340 

2410 

July 197Θ 

industrial estates 

Tanjong 

Kling II 

1 

1 

160 

-

160 

Tanjong 

Kling 

F.Τ.Ζ. 

2 

1 

3 

390 

700 

1090 

Batu 

Berendam 

F.T.Ζ. 

7 

7 

4720 

-

4720 

total 

15 

9 

24 

6340 

2040 

8380 

(M$ million) 

foreign 

industry 

Malaysian 

industry 

total 

49.1 

9.4 

58.5 

14 

•(xx) 

14 

32 

32 

95.1 

9.4 

104.5 

Sources : Survey June-July 1978, M.S.P.U./M.S.D.C. Survey January 1978, 

companies' annual reports. 

(x) The distinction between foreign and Malaysian industries is based on 

the ownership of the shares. When more than half of the shares are 

in foreign hands, the industry is considered to be a foreign one. 

(xx) One Malaysian firm at Tanjong Kling F.Τ.Ζ. has been established as a 

joint venture of German and Malaysian capital. In 1978 90% of the 

shares were in Malaysian hands. In order to prevent identification 

the investment has, however, been included with the other two 

foreign industries. 

industrialization has been planned. Concrete proposals were put forward 

in the Kuantan Urban Development Study (K.U.D.S. 1975). In addition to 

some basic projects like a petrochemical plant and an iron-and-steel 

complex,thought was also given to labour intensive, export-oriented firms. 

At the moment, however, with a single exception these are non-existent. 
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Speaking in more general terms, the industrialization process came to a 

halt in the mid seventies for reasons we will explain later. 

In Kuantan woodbased industry forms the core of manufacturing. According 

to a survey in 1976, it accounted for 2500 workplaces, which is almost 

half of the local industrial employment, and 60% of the value of 

total industrial sales (Рак Poy 1977). Some twenty large sawmills and 

five plywood-feneer plants are chiefly responsible for this situation. 

Table 2 The wood- and furniture-industry at Kuantan; 

establishments, employment and turnover, 1976 

timber working number of total turnover 

industries by type establishments employment (M$ million) 

sawmills 19 

plywood and 

chip board plants 5 

furniture and 

joinery plants 2Θ 

subtotal 52 

other industrial 

plants 283 

total 335 

Source: Pak Poy Consultants and Associates 1977, F.E.S.K. annex 1 

(revised) 

Furniture and joinery plants are largely owned by small firms, which in 

general do not employ more than ten workers. As far as the establishment 

of new industry in the remaining industrial groups is concerned, in Kuantan 

this had been limited by 197Θ to some nine large companies which supplied 

a great variety of products: t.v.-sets, building materials, food products, 

etc. 

4) By 'large' we mean firms that employ 50 workers or more and/or have 

a fixed capital investment of M$ 250,000 or more; trade firms employ 

five workers or less, the remaining businesses form the category of 

'small firms'. 

1,747 

487 

286 

2,520 

2,953 

5,473 

50,670 

8,068 

1,875 

60,613 

38,999 

99,612 
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Their total workforce did not exceed Θ00 however. There are furthermore 

at Kuantan numerous small-scale industries for engineering and metal 

products which are closely related to forest exploitation and the timber 

processing industry. 

Unlike Malacca, at Kuantan there is hardly any suggestion of a direct 

foreign dependency of industry. All industry is Malaysian owned, either in 

private hands or in the hands of government institutions. Foreign capital 

is absent for the time being. Sawn timber, plywood and veneer are, however, 

predominantly meant for export. The two largest firms that are not part of 

the timber processing industry - one electronic and one rubber 

processing plant are in production for the foreign market. So, although 

not foreign owned, industrialization has for the greater part taken place 

through integration into the world market. 

In the timber processing industry, regarded as a mainstay of the urban 

economy, it appears that employment is subject to regular fluctuations 

just as in Malacca; this is due to climatic conditions (the wet monsoon 

causes a stagnation in the supply of timber) as well as to price 

fluctuations in the world market. The speculative nature of the 

manufacture of wood products in Peninsular Malaysia is clear to see; this 

applies particularly to the saw-mills. Because prices fluctuate the 

tendency is to realize high profits as quickly as possible. The 

speculative nature has been described in a F.A.0.-report as follows: 

'Manufacturing plants, with the exception of plywood/veneer mills, were 
erected to absolutely minimum design standards. Industry location, size 
of plant, type of machinery and equipment and product type seldom bore 
any relation whatsoever to a long co-ordinated strategy for the most 
technically efficient development as a whole. The temporary nature of this 
initial investment is further illustrated by the almost complete lack of 
professional management'. .„ ^ ̂  , „ , „ .„,-, 

* (Quoted from Рак Poy 1977, annex 2). 

The growth of manufacture: reasons for location 

How has the industrialization of both towns been achieved? 

The industrialization of Malacca should be seen within the framework of 

the world-wide tendency to relocate industrial activities from the western 

countries to the low-wage countries. Seen from within the country, the 

industrialization of Malacca appears to be the result of a decision of the 

federal administration to invest two industrial estates with the status of 

free trade zones and to bring this to the attention of foreign investors. 

Examination of the location factors reveals, that the choice of the country 

of location was in most cases considered with great care, but that the 
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firms worked less conscientiously with regard to the place of location in 

Malaysia. For the import-export firms choices were limited by the number 

of free trade zones available in Peninsular Malaysia. An important 

incentive to set up business in Malacca was given by the fact that the 

Malacca State Development Corporation showed itself receptive. As fas as 

the foreign companies outside the free trade zones are concerned, specific 

site requirements for factories and more or less 'accidental' factors 

like local contacts were decisive in these cases for the choice of 

location. But obviously they considered only a limited number of 

industrial estates and they often were not completely informed about the 

potential elsewhere in Malaysia. 

Table 3 Factors for location in Malacca as Indicated by firms 

on Malacca town industrial estates (x) 

location factor nnmher of firms mentioning factor 

1 personal reasons (1) 

2 reception by M.S.D.C. 

3 market (proximity) 

4 wage rate 

5 land coast 

6 transport and 

communications system 2 2 4 

7 qualities of 

industrial estates 2 2 

θ raw materials 1 1 

9 others 1 1 3 5 

(x) Factors mentioned by firms: maximum 4 each. 

(1) Local businessmen or personal contacts in Malacca. 

Source : Survey June-July 1978. 

For the Malaysian industries, Malacca was the starting-point. Local 

businessmen perceived the commercial potential and, in general, chose the 

location without a careful consideration of the pros and cons. All in all 

it seems that Malacca has scarcely any specific advantages over other 

towns in Malaysia. 

Forest exploitation on the east coast of Peninsular Malaysia and a 

Malaysian government prohibition on export of the most important woods in 

unsawn condition provide the frame of reference, with which the rise of 

the timber processing industry at Kuantan can be explained. The fact that 

FTZ's 

5 

2 
1 

Ayer Keroh/Tanjong Kling II 

foreign 

1 
1 
1 
2 
2 

malaysian 

6 

5 
1 
1 

total 

7 
6 
6 
5 
4 
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Kuantan traditionally functions as the distribution centre of the east 

coast is the most important factor in explaining why the manufacture of 

wood products developed in this town, rather than in other towns on the 

east coast. Because of this capital accumulated over the years that could 

be used for production the circumstances favoured this. When other towns 

on the east coast lacked a financially strong class of tradesmen as big 

as that at Kuantan. 

Regional development: linkages 

The industrialization of Malacca and Kuantan has not given many 

impulses up to now to development elsewhere in the region. In both towns 

the material linkages between industries have been investigated. This 

shows that there is hardly any interaction between the region (the state 

of Malacca) and Malacca itself in terms of purchase and supply. This is 

also true of the import-export firms - though some linkages do occur -, 

but also the industries outside the free trade zones have little material 

linkages within the region. The linkages that do exist are mainly in 

connection with the secondary sector and trade in the Klang Valley. For two 

firms, more than 80% of their acquisitions came directly from factories in 

the Klang Valley. For most firms, however, dealers and government agencies 

were involved as intermediaries. Klang Valley sometimes served as a 

transit point for raw materials and manufactured goods from other regions 

in Malaysia and for foreign products. 

The transactions within the state of Malacca appeared to be few. Six 

factories had backward linkages with government agencies, private 

commercial enterprises, plantations or other firms in the state of Malacca. 

In this respect a distinction should be made between the rubber processing 

factory, that receives 60-80% of its rubber from plantations in the state 

of Malacca, and the remaining five with apparently weak regional linkages. 

The rubber processing factory acquired rubber in the state for 

approximately M$ 8 to M$ 10 million, the remaining twelve factories outside 

the free trade zones spent about M$ 805,000.- in Malacca compared with 

M$ 6,185,000.- in the Klang Valley (The difference may be slightly 

exaggerated because small purchases - for less than M$ 5,000,- a year -, 

probably made in Malacca, have not been included. However, this does not 

alter the general picture). 
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Table 4 Some expenditures of 5 firms on the Industrial· estates of 

Malacca 

expenditure 

raw materials/ 
semi-manufac
tured goods 
(total) 

idem 
Peninsular 
Malaysia 

wages 

public_services 

telecommunication 
water and 
electricity 

subtotal 

private services_ 

repair of 
machinery 

building 
maintenance 
cars (purchase 
and maintenance) 
stationery 
transport 
workers 
canteen 
security 

subtotal 

town, 1977 

Batu 
Berendam 

1 

2,460,000 

8,200 
276,000 

31,600 

27,600 

59,200 

800 

6,300 
5,700 

16,000 
2,100 
4,000 

34,900 

(Mí) 

Tanjong 
Kling F.Τ.Ζ. 

2 

1,646,000 

526,700 

216,000 

49,800 

50,300 

100,100 

16,900 

8,300 

15,500 

9,000 

49,700 

Ayer Keroh 

3 

2,052,000 

420,000 

30,600 

127,500 

158,100 

2,400 

28,600 

13,000 

15,600 

5,500 

15,000 

80,100 

/ Tanjong Kling II 

4 

1,510,000 

90,000 

528,000 

230,400 

230,400 

20,000 

20,000 

3,000 

15,600 

58,600 

5 

2,436,000 

230,000 

13,800 

258,000 

271,800 

13,400 

15,150 

2,000 

6,700 

37,250 

Source: Survey June/July 1978. 

The influence, excerted by the industries on the regional economy, is 

largely restricted to the town and can be seen particularly in the field 

of contruction, trade, services and wage-expenditure. In 1977, for example, 

M$ 21.6 million was paid for wages and salaries. Table 4 presents some of 

the expenditures for five firms with an average investment of M$ 4 million 

from different industrial groups. 

There is certainly a strong bond with the countryside as far as labour 

force is concerned. The majority of the female workers in the free trade 

zones comes from outside Malacca town. 

At Batu Berendam F.T.Z., on the skirts of town, the electrotechnic 

industries make ample use of labour from the countryside. In this free 
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trade zone towards the end of 19Θ0 about 7150 people were employed, among 

them 5460 In production and other jobs that require little education 

(packing, cleaning and similar). The three largest firms had 60 buses 

going off daily in all directions within the state of Malacca to pick up 

the workers and bring them back home again. Female workers came from Jasin, 

Alor Gajah, Tampin, Merlimau, Masjid Tanah, etc., i.e. from all sub-

districts in Malacca state. Siemens even recruited 10% of its unskilled 

workers from the states of Negri Sembilan (Tampin district) and Johore 

(Muar district), more than 30 km. from Batu Berendam. The four smaller 

electrotechnical factories did not have an elaborate bus system like this. 

Even if it is assumed that their entire labour force comes from Malacca 

town, the firms on this free trade zone still recruite at least 2870 

people, i.e. 52% of its unskilled workers and 40% of its total labour force, 

from the countryside. Although no detailed information is available about 

Ayer Keroh, it is known that there too some industries applied this 

system of collection and return by bus if on a smaller scale. The origin of 

the labour force could be determined most distinctly for the firms on the 

industrial estates of Tanjong Kling, which are situated in rural 

surroundings more than 10 km. from the Malacca town area. Hundreds of 

female workers can be seen here early in the morning walking to the 

factories 'out of nowhere'. The managers, the technicians and the clerical 

staff arrive mainly by bus or by car from town, but the unskilled women 

workers live for the most part in small villages nearby, where fishing and 

the cultivation of rice and rubber are the most important means of 

existence. 

The function of the non-capitalist part of the country as the provider 

of a labour force for capitalist production processes is a favourite 

subject in recent literature about the articulation of modes of production 

in developing countries. It seems that in Malacca also the capitalist 

sector, particularly the industries in the free trade zones, is 

inconceivable without a labour force coming from the countryside where 

production chiefly goes along non-capitalist lines. For the commuting and 

migrating people are for the greater part not coming from the plantations 

but from peasant families with low incomes. 

There is also some migration to the town albeit on a small scale. The 

industrial production at Malacca actually can only take place by a 

mobilization of the labour force of the surrounding country, in this sense 
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a strong interrelationship exists between industry in town and the region. 

At the moment, however, it is not clear to what extent this integration 

disseminates effects into the economic structure of the countryside. An 

examination of the spending of wages would be needed to ascertain this. 

There are some indications that the increased income in the countryside 

has not led to a reinforcement of the rural economy at all because the 

wages are presumably for the most part spent on consumer goods in town 

(Ackerman 1980). 

Turning to Kuantan, the timber that is processed in this town originates 

from a wide surrounding area, i.e. from all east-Pahang and from the state 

of Trengganu. So the development of the timber processing industry is 

closely related to the production of the raw material in the hinterland 

In this respect there is a clear difference with the manufacturing 

industry of Malacca which - when it comes to material linkages - could 

best be characterized as an enclave. There are a great number of potential 

regional linkages to forest exploitation because a whole chain of 

manufacturing processes can be called into existence. Timber processing is 

not necessarily restricted to towns. So far, however, the positive spin

offs of wood-processing have been limited to Kuantan. The present situation 

shows the results of excessive timber production. The forests are being 

cut down at a high rate while little care is bestowed on conservation and 

reafforestation. What could be a permanent natural resource is threatened 

with exhaustion in 1990 if the present situation continues. 

At certain times the profits of logging have been so high, that there has 

been as much and as swift logging as possible. The following calculation has 

been made for 1977. The number suitable of trees varies from 10 to 20 for 

one acre (i.e. a great part of the forest is not being cut down). A good 

tree yielded M$ 500,-, so an easy income could be made of M$ 5,000.- an 

acre and M$ 5 million for each concession (of 1,000 acres). On the other 

hand there were the expenses of the granting of the concession (in Pahang 

these varied from M$ 125,- to M$ 200,-, according to the density of the 

5) Because regional demarcation should be based on a set of criteria and 
because it is not clear how far the Kuantan region actually extends, 
I prefer to use the term 'hinterland' when the origin of timber is 
concerned. The fact, that this hinterland is situated within the Kuantan 
planning region, (K.U.D.S. 1975), is another matter. 



323 

forest) and of the royalties (M$ 7.50 to M$ 25.- a ton, depending on the 

type of wood), which could rise to a total sum of M$ 117,500.- an acre. 

The costs of the forest exploitation amounted to M$ 10,000.- an acre, 

which means that a concessionholder could make an overall profit of about 

M$ 1,000.- an acre or M$ 1.6 million at each concession. The calculation 

has been made in such a way that higher profits are not excluded (Alam 

Sekitar 1977, no. 2). It would appear that concessionholders are 

financially in a position to afford reafforestation if they so choose. 

However, it is not right to hold only the concessionholders responsible 

for the present state of affairs. The issue of land is a matter for 

individual states and the flow of revenue to the state is one of the 

reasons that three times as much of the forest is being cut down at the 

moment than is thought desirable at the federal level. 

Eventually this will be detrimental also to the wood processing industry 

at Kuantan, for which long-term prospects are uncertain. This is so for 

another aspect of the city-countryside relationship as well. The 

countryside of east-Pahang and Trengganu is sparsely populated. Forest 

exploitation could be associated with colonization and so was the intention 

according to the plans for the two regional colonization projects 

Trengganu Tengah (1 million acres, established in 1974) and Pahang 

Tenggara (2.5 million acres, 1972). With this, a labour division between 

town and hinterland would be established (K.U.D.S. 1975) . The primary 

processing of timber, palm oil and rubber would take place in the 

hinterland, while Kuantan would function as a transit centre (port) and 

as a location for other types of industry. At the moment there is not yet 

much of such a development to be perceived. 

Towards the end of 19Θ0 Pahang Tenggara was still largely an empty area 

with little economic activity. It was only the logging industry that was 

a success. In September 1977 560,000 acres had already been logged 

partially or entirely, i.e. 70% of the area that is not intended for 

permanent forest exploitation. This was brought about at a considerably 

higher rate than was planned: an average of 200,000 instead of 60,000 

acres a year. Cultivated land, on the other hand, amounted to ca. 325,000 

acres by the middle of 1980, substantially less than the 521,500 acres 

planned for (table 5). 

The population consisted of 44,000 people at that time and there was 

employment for 15,500 workers, 11,500 of them in agriculture. Moreover, 
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the planned regional centre Buklt Ridam, now called Muadzam Shah, had 

only 2000 inhabitants and colonist families were only a part of these. 

Table 5 The planned goals of Pahang Tenggara in 1980 and the 

realization mid-1980 

logging (x) 
cultivated 

population 

employment 

land - total 
- oilpalm 

- total 
- migrated 
- regional 

- total 

centre 

- agriculture 

road construction (km.) 

area 
1980 

480,000 
521,500 
317,750 

348,000 
276,400 
70,000 

98,000 
49,000 

565 

(acres) 
mid-1980 

560,000 (xx) 
325,000 
300,000 

44,000 
20,000 
2,000 

15,500 
11,500 

320 

(x) not Included the area that is meant for permanent forest 
exploitation. 

(xx) September 1977. 

Sources : Masterplan Pahang Tenggara 1972 and D.A.R.A.-information 1980. 

In Pahang Tenggara the integrated forest complexes did not get off to a 

good start. Also, agricultural exports lagged considerably behind 

expectations. One of the reasons for this situation stems from the fact 

that migrating people prefer to settle down in Kuantan rather than to 

migrate to the still largely empty colonization area. Consequently, 

Pahang Tenggara has to contend with a great shortage of labour for 

plantation agriculture and construction. As for Kuantan, considerably 

fewer industries have been established than was anticipated. This is to 

an important degree due to an inconsistent policy, which did not 

coordinate the efforts from the federal level to concentrate investment 

in Kuantan. Instead it was decided after 1976 to lend greater priority 

to the development of Kota Bharu (Kelantan) and Trengganu (Far Eastern 

Economic Review 2-7-1982). In addition there was also a delay in the 

realization of the port at Kuantan, a key element in the planning of the 

growth centre. The result of all this is that there will be no spatial 

division of labour in manufacture between Kuantan and the hinterland for 

the time being. Kuantan will on the contrary compete with the hinterland 

in attracting new industries. It is to be expected that this will be to 
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the disadvantage of the hinterland and notably to Pahang Tenggara, where 

industries were planned for several 'new towns'. 

From the viewpoint of a strategy for growth centres in developing 

countries the industrialization of Malacca and Kuantan leads to the 

following conclusions. 

In both towns substantial industrial employment has succesfully been 

created in a short period of time. Government measures at national level 

have played a positive part: in Malacca by allocating two industrial 

estates for free trade zones and at Kuantan - more generally speaking -

by prohibiting the export of unsawn timber. 

The industry of both towns is different in regard to the nature of 

products, property relationships and type of labour force; in both cases 

however it is export-oriented and of a dependent nature, at Malacca more 

so than at Kuantan. The industrial structure is lop-sided, fluctuations 

in employment occur with regular intervals and the prospects for the 

years to come are uncertain. Industrialization has important consequences 

for the urban economy, at Malacca notably for trade and other services, 

at Kuantan also for the small supply industry. There exist, however, 

important lacunae regarding the material linkages of the factories within 

the region. With the exception of one big rubber processing industry, 

linkages are practically non-existent in Malacca. The forward-linkages of 

the wood processing industry at Kuantan are potentially great but scarcely 

yet realized. 

Integration of the countryside with the region nevertheless does occur. 

At Malacca as well as at Kuantan manufacture is only conceivable because 

the countryside provides labour and timber. There are however no indications 

to conclude, that industrialization has led to a reinforcement of the 

economy outside these towns. In the case of Kuantan even backwash effects 

could be mentioned, because the tropical forests become exhausted and 

plans for colonization are being hampered because of predominantly urban 

oriented migration. 

One can conclude that the decentralization of industry to medium-sized 

towns in Peninsular Malaysia has great apparent potential. The dependent 

nature of the industrialization however makes it less certain as to 

whether it will cause dissemination effects to the region or the 

hinterland. 
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In connection w4.th growth centres in developing countries much more 

thought has been given in the last few years to smaller centres, related 

to agriculture, which are not so strongly oriented to production for the 

world market (Friedmann and Weaver 1979, Fu-chen Lo and Kamal Salih 1976) 

The results of our research deepen the impression that a solution may be 

found in this direction. 
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Stellingen 

1. Kritici van het afhankelijkheidsdenken blijken vaak kri-

tici van zelf gekonstrueerde theorieën over de afhanke

lijkheid van de ontwikkelingslanden. 

2. Het begrip "centraliteit" en zijn toepassing in de regio

nale planning hadden in het boek van J. Friedmann en C. 

Weaver "Territory and function. The evolution of regional 

planning" (1979, London) meer aandacht dienen te krijgen. 

3. Het onderscheid dat D.W. Fryer ten aanzien van Zuidoost-

Azië maakt tussen landen waar "vooruitgang" plaatsvindt 

en die welke stagneren, is eenzijdig gebaseerd op gegevens 

met betrekking tot de nationale produktie. 

D.W. Fryer (1979) "Emergent Southeast Asia. A study 

in growth and stagnation". London, second revised, 

enlarged edition. 

4. In hun boek "Hawkers in Southeast Asia" (1977, Ottawa) 

behandelen T.G. McGee en Y.M. Yeung de marktkramers en 

straatventers ten onrechte als één homogene groep met 

gezamenlijke belangen. 

5. Het is een onwenselijke situatie dat in de vakgroepen 

waar men zich bezighoudt met de sociale geografie van 

de ontwikkelingslanden, nauwelijks stafleden aanwezig 

zijn die zich bekwaamd hebben in wijdverbreide doch als 

"exotisch" ervaren talen zoals het arabisch en het chinees. 

6. Niet alleen als gevolg van de bezuinigingen op de neder-

landse universiteiten, maar ook door de toenemende druk 

om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke produk

tie zal in de in de voorgaande stelling geschetste situatie 

de komende jaren geen verandering komen. 



7. De morele argumenten waarmee men de stopzetting van de 

nederlandse hulpverlening aan Suriname na de gebeurtenis

sen van 7 en 8 december 1982 verdedigt, zouden, indien 

toegepast op Indonesië, er toe hebben geleid dat men met 

dit land na de staatsgreep van militairen in 1965 geen 

ontwikkelingssamenwerking was aangegaan,respektievelijk 

na de annexatie van Oost-Timor in 1976 had voortgezet. 

8. De Essential (Security Cases) (Amendment) Regulations 1975, 

onder welke personen op beschuldiging van bezit van vuur

wapens in Maleisië ter dood gebracht worden, zijn in strijd 

met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 

zoals die door de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties in 1947 werd aanvaard. 

9. De nederlandse overheid zou betrouwbare organisaties die 

bemiddelen op het terrein van de buitenlandse adoptie, 

moeten blijven subsidiëren. De subsidie zou moeten worden 

aangewend om minder draagkrachtige personen in staat te 

stellen tot adoptie over te gaan. 

10. Indien men het verschijnsel "Unidentified Flying Objects" 

op akademisch niveau wenst te bestuderen, verdient het 

aanbeveling hiervoor een interfakultaire werkgroep in het 

leven te roepen. 

J.A. Hynek (1977) "The Hynek UFO report". New York 

J. Vallee (1977) "UFO's: the psychic solution". Frogmore. 

11. Het is een misverstand dat badminton zich niet goed leent 

voor uitzendingen op de televisie. 

12. Het uitloven van een fles (goede) wijn ter beloning van 

suggesties voor een geschikte stelling behorend bij een 

proefschrift, levert in het algemeen niet de resultaten op 

die de promovendus beoogt. 

Stellingen behorende bij het 

proefschrift van A.L. van Naerssen. 






