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STELLINGEN

I

De onrust en ontevredenheid onder een deel van de Nederlandse boeren in de jaren dertig kunnen niet goed worden
begrepen wanneer men zich niet realiseert dat er van een
paritair inkomen voor de landbouw, ondanks alle landbouwcrisismaatregelen, geen sprake was. In de Jongs beschouwing over de economische crisis en zijn bespreking van
Landbouw en Maatschappij, komt zulks onvoldoende tot
uiting.
(zie: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de
tweede wereldoorlog, deel 1. 's-Gravenhage, Nijhoff,
1969, blz. 122 e.v., blz. 253 e.v.)

II

De evaluatie van de landbouwpolitieke denkbeelden van
Jan Smid, en daarmee van Landbouw en Maatschappij, is na
de oorlog gebrekkig of onvolledig geweest en niet conform
hun landbouweconomische betekenis.
(zie: C.H.J. Maliepaard, De Nederlandse landbouw in de
crisis voor de tweede wereldoorlog, in Z.W. Sneller
e.a., Geschiedenis van de Nederlandse landbouw. Groningen, 1951 , blz. 481; G. Minderhoud, Inleiding tot de
Landhuishoudkunde. Haarlem, 1948, blz. 216 e.v.)
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III

"Maatschappelijke relevantie" is doorgaans een onbruikbare maatstaf voor de beoordeling van wetenschappelijk
onderzoek. Zij die wèl precies weten hoe dit criterium
te hanteren, dienen in eerste instantie te worden gewantrouwd .

IV

De aardappel was in een groot deel van Nederland reeds
tegen het midden van de 18e eeuw als volksvoedsel aanvaard, en niet, zoals gewoonlijk wordt aangenomen, pas
in het laatste kwart van die eeuw of het begin van de
19e eeuw.

"-'Oh

V

De recente "resource mobilization"-benadering van sociale
bewegingen accentueert terecht hoe tal van bewegingen
betrekkelijk onafhankelijk kunnen worden van actieve
steun en participatie van een omvangrijke achterban, als
de leiding over voldoende "hulpmiddelen" (geld, massamedia enz.) kan beschikken. Het is echter onjuist te
concluderen dat de "klassieke" benadering van sociale
bewegingen daarmee haar bruikbaarheid verliest.
(zie: J.D. McCarthy en M.N. Zald, The Trend of Social
Movements in America: Professionalization and Resource
Mobilization. Morristown, 1973)

VI

Het scherpe onderscheid dat soms wordt gemaakt tussen
het "rationele" handelen (of de "rationele" ideeën) van
gevestigde groepen en het "irrationele" handelen (of de
"irrationele" ideeën) van sociale bewegingen, is onjuist.
(zie o.a.: R.H. Turner en L.M. Killian, Collective Behavior. Englewood Cliffs, 1972, biz. 9 e.v.; dit proefschrift)

VII

De veronderstelling dat ontstaan en ontwikkeling van
boerenbewegingen vergemakkelijkt worden wanneer boeren
reeds vrij hecht in bestaande sociale verbanden (boerengemeenschappen, organisaties) zijn geïntegreerd, is
empirisch beter gefundeerd dan die hypothese waarin
juist "desorganisatie" van de boeren als bevorderlijk
voor hun mobilisatie wordt geaccentueerd. Ook de eerste
hypothese moet echter worden gekwalificeerd.
(dit proefschrift)

VIII De aanwezigheid van "romantische" ("Catonistische") aspecten in de ideologie van boerenbewegingen is niet voldoende om deze bewegingen, zoals Barrington Moore suggereert, uitsluitend als "reactionair" te typeren.
(zie: B. Moore, Social Origins of Dictatorship and
Democracy. Boston, 1966, biz. 452, 491 e.v.)
IX

De "Marxistische" empirische agrarische sociologie zoals
in Polen bedreven, verschilt niet wezenlijk van de "burgerlijke" agrarische sociologie zoals in Nederland of
bijv. de VS beoefend.
(zie: B. Galeski, Basic Concepts of Rural Sociology.
Manchester, 1972)

X

Boerenorganisaties in Nederland zullen, door hun grote
afhankelijkheid van de landbouwpolitieke maatregelen van
de overheid, ten opzichte van overheid en politieke
partijen in hoofdzaak slechts een strategie van "overreding" kunnen kiezen; vooropgesteld dat een strategisch
denken overheerst. Voor een "onderhandelingsmodel" ontbreken in de huidige omstandigheden gewoonlijk de "ruilmiddelen" en een "dwangmodel" zal algemeen als onaanvaardbaar worden beschouwd.

XI

Beschermende maatregelen t.b.v. de landbouw zijn in tal
van westerse landen gerechtvaardigd door de aanzienlijke
macht (d.w.z. controle over prijzen, lonen enz.) die
grote industriële ondernemingen en vakbonden hebben verworven.
(zie bijv.: J.K. Galbraith, Eaonomics and the Public
Purpose. Hammondsworth, 1975; of van dezelfde auteur:
Power and the Useful Economist, The Amevican Economie
Review 63 (1973), blz. 1-11)

XII

Boerenorganisaties (en boeren) die het redelijk vinden
dat door overheidsmaatregelen de hoogte van de prijzen
van verschillende landbouwprodukten wordt beïnvloed,
zullen redelijkerwijs ook moeten gedogen dat de produktie van die produkten waarvan structurele overschotten
bestaan, aan banden wordt gelegd.

XIII Boerenorganisaties en overheid die serieus ook het inkomen van de kleine boer willen verbeteren, zullen daartoe minder de traditionele factor-, prijs- en marktinstrumenten moeten hanteren, maar meer het accent op
inkomensinstrumenten moeten leggen.
XIV

Wanneer alleen vrouwen vrouwen kunnen begrijpen, zoals
sommige feministen schijnen te geloven, kan de mannen
hun onbegrip voor deze "nobele wilden" ook moeilijk
worden verweten.

J.H. de Ru
Landbouw en Maatschappij;
Analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren.
Wageningen, 27 februari 1980
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dan hij zich vermoedelijk zelf zal realiseren. Er is geen
hoofdstuk in het oorspronkelijk manuscript dat niet door zijn
corrigerende pen is getekend. Ik ben hem bijzonder erkentelijk voor zijn waardevolle kritiek.
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Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Landbouw en
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Verschillende informanten hebben waardevolle gegevens of inlichtingen verstrekt; sommigen worden op andere plaatsen in
dit boek vermeld, allen ben ik voor hun medewerking zeer erkentelijk. Zonder iemand te kort te doen wil ik hier alleen
de heer J. ter Haar met name noemen. Wat hij aan mijn onderzoek heeft bijgedragen is van niet te overschatten betekenis
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1 Inleiding

In het begin van de jaren '30 ontstaat in het noorden van
Nederland een agrarische beweging die onder de naam "Landbouw
en Maatschappij" ook landelijk bekendheid zal verwerven. Het
is een beweging van, voornamelijk, boeren, door De Jong in het
eerste deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede
wereldoorlog beschreven als een uiting van "rechts-autoritair"
protest (1). Kooy heeft, in Het eahea van een "volkse" beweging,
Landbouw en Maatschappij, behalve een beweging die "meest
geradiealiseerden onder het tot klassebewustzijn gekomen deel
der Nederlandse agrariërs bundelt", ook wel een "kweekplaats
van nazistische gedachten" genoemd (2). Anderen, tijdgenoten
vooral, hebben voormannen van Landbouw en Maatschappij (voortaan ook: L en M) verweten wegbereiders of meelopers van het
fascisme te zijn.
Maken de nadagen van de beweging en de gebeurtenissen in
oorlogstijd deze laatste beschuldigingen misschien begrijpelijk, zij geven weinig zicht op wat zich eerder in de crisisjaren heeft afgespeeld. Hoewel mogelijk wat "radicaal" gemeten
met de maatstaven van toen, maakt L en M in een lange fase van
haar ontwikkeling op de onderzoeker van vandaag een vaak
alleszins redelijke en gematigde indruk. Zij is, als protestbeweging, aanvankelijk geen voorbeeld van politiek extremisme,
noch wat middelen, noch wat doeleinden betreft.
Opmerkelijk is, dat de beweging tot nu toe nauwelijks de
aandacht van onderzoekers heeft getrokken (3). Waarom niet, is
onduidelijk. Misschien dat de perceptie van een "foute" beweging na de oorlog om verschillende redenen een rol heeft
gespeeld, wij weten het niet. Zowel voor agrarisch-sociologen
als voor historici of landbouweconomen met historische belangstelling - voor de laatsten verdienen met name de landbouwpolitieke denkbeelden van L en M de aandacht - vormt deze agrarische beweging echter in menig opzicht een interessant studieobject.
Het is het genoemde boek van Kooy geweest waarin veelvuldig op
L en M wordt geattendeerd, dat de aanleiding vormde voor ons
onderzoek. Systematisch sociologisch onderzoek van boerenbewegingen is tot het begin van de jaren '70 slechts sporadisch
verricht. In verschillende van deze onderzoekingen worden
bewegingen bovendien nauwelijks als "groep" benaderd, maar
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gaat het veeleer om het vinden van verbanden tussen bijv.
bepaalde kenmerken van individuen en participatie in een
beweging, of om de analyse van bepaalde deelaspecten, bijv. de
ideologie, van boerenbewegingen. Breed opgezet, theoretisch
gericht onderzoek naar ontstaan en ontwikkeling van boerenbewegingen is zeldzaam, al zijn er vrij recent enkele belangrijke studies verschenen; we komen er verderop in dit boek nog
op terug. Nu zijn boerenbewegingen niet meer dan een bijzonder
type van sociale bewegingen en deze laatste worden in de
literatuur vaak als een bepaalde vorm van "collective behavior" beschreven. Onderzoekers van boerenbewegingen zullen, als
het goed is, dan ook dankbaar gebruik maken van regelmatigheden die het onderzoek op een hoger generalisatieniveau, dat
van sociale bewegingen, heeft opgeleverd; de relevantie daarvan blijkt echter voor het onderzoek van concrete bewegingen
tot nog toe betrekkelijk gering. Hofstee heeft in dit verband
wel eens gesteld, dat "naarmate het generalisatieniveau van
bepaalde theorieën hoger ligt, en daardoor het aantal theorieën beperkter is, het verklarend vermogen met betrekking tot
het concrete sociale leven van afzonderlijke groepen lager zal
liggen" (4). De constatering lijkt ons terecht. Er is meestal
geen sprake van dat men uit "theorieën" van een hoog generalisatieniveau betrekkelijk gemakkelijk hypothesen of theorieën
met een grote verklarende kracht op een lager generalisatieniveau kan afleiden; zeker wanneer het gaat om zeer complexe
sociale verschijnselen, waaronder sociale bewegingen, zijn de
mogelijkheden in dit opzicht beperkt. Daarbij komt, dat veel
sociologische theorievorming op sociale statica betrekking
heeft en onze kennis van de dynamiek van sociale verschijnselen gebrekkig is. Inzicht hierin is speciaal van belang voor
het onderzoek van sociale bewegingen, per definitie immers
"groepen-in-ontwikkeling". Zonder kennis van hun historische
ontwikkelingsgang zijn sociale bewegingen moeilijk te begrijpen. L en M van 1940 laat zich nauwelijks begrijpen wanneer
men niet de ontwikkelingen in de jaren '30 in zijn beschouwing
betrekt.
Het onderzoek van L en M waarover hierna verslag wordt uitgebracht, kan met recht een sociografische of historisch-sociografische studie worden genoemd. In het onderzoek staat de
vraag centraal welke factoren ontstaan en ontwikkeling van
deze agrarische beweging hebben beïnvloed. Daarnaast hebben
wij echter de bedoeling gehad de studie te maken tot meer dan
een "case" van mogelijk historisch belang. Het gaat ons niet
alleen om historische "fact-finding", zo goed mogelijk in een
sociologisch begrippenapparaat vervat, of om het aandragen van
sociografisch materiaal waarmee de socioloog eventueel zijn
voordeel kan doen. Wij hebben gepoogd het onderzoek zoveel
mogelijk te plaatsen tegen de achtergrond van min of meer
gangbare inzichten, op een bepaalde wijze gesystematiseerd,
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omtrent sociale bewegingen of boerenbewegingen. Daarbij was
het ons niet louter om verdere toetsing van enkele "simpele"
hypothesen te doen, maar vooral om de theoretische oriëntatie
van Smelser - vereenvoudigd en zeer tentatief zoals nader zal
blijken - op haar bruikbaarheid te onderzoeken. Deze oriëntatie is weliswaar zeer complex en moeilijk operationeel te
maken, maar biedt ons inziens een van de meest systematische
pogingen tot theoretisch denken op het terrein van "collective
behavior" tot nu toe, welke kritiek men er op mag hebben. Ook
echter als men de merites van Smelsers theoretisch "model" in
twijfel wil trekken, lijkt de relevantie voor ontstaan en
ontwikkeling van sociale bewegingen van de meeste door hem
genoemde factoren moeilijk te ontkennen. Daarover zouden zelfs
adepten van zeer verschillende sociologische scholen het eens
kunnen zijn; want niet zozeer de factoren als zodanig, als wel
het verband ertussen dat Smelser aangeeft, maakt zijn benadering uniek. Wij menen bovendien dat dezelfde factoren ook voor
het inzicht in de differentiële ontwikkeling van een sociale
beweging van belang kunnen zijn.
Een en ander betekent dat het onderhavige onderzoek, afgezien
van de historisch-sociografische betekenis, ook enigermate kan
bijdragen tot het algemeen sociologisch inzicht in factoren
die ontstaan en ontwikkeling van sociale bewegingen bepalen.
Natuurlijk zal dit slechts in bescheiden mate het geval kunnen
zijn, omdat het per slot van rekening onderzoek van ëên geval
betreft, welke de "ingebouwde" vergelijkingen met andere
bewegingen ook mogen zijn. Wel is het zo, dat de diachronische
benadering die in deze studie wordt toegepast, beter dan in
een synchronische benadering mogelijk is de werking van de
verschillende factoren kan illustreren.
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte beschouwing aan sociale
bewegingen gewijd, gevolgd door een vrij uitvoerige uiteenzetting over de theoretische zienswijze van Smelser.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven in welke mate de
belangrijkste variabelen uit Smelsers verklaringsmodel van
sociale bewegingen ook in sociologisch onderzoek van boerenbewegingen een rol hebben gespeeld.
In hoofdstuk 4 worden ontstaan en ontwikkeling van L en M
uitgebreid geanalyseerd. Hoewel in deze historische verhandeling niet telkens expliciet vermeld, is de analyse wel verricht tegen de achtergrond van de theoretische inzichten die
in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Speciale aandacht is geschonken aan de interactie tussen de
agrarische beweging en de voor haar relevante sociale omgeving - de uitgeoefende sociale controle incluis -, een aspect
dat voor de ontwikkeling van een beweging van essentieel
belang wordt geacht.
In hoofdstuk 5 tenslotte wordt L en M opnieuw geanalyseerd,
maar nu worden de historische feiten in een uitdrukkelijk
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sociologisch kader geplaatst. Dezelfde factoren die in de
hoofdstukken 2 en 3 in algemene zin zijn besproken en, zoals
gezegd, in belangrijke mate aan Smelsers theoretische optiek
waren ontleend, worden nu, situationeel gespecificeerd, op hun
verklarende betekenis voor ontstaan en ontwikkeling van L en
M onderzocht.
De werkwijze die bij het onderzoek is gevolgd is op zichzelf
vrij eenvoudig geweest, zij het dat de geschreven bronnen
waarvan voornamelijk gebruik is gemaakt, de onderzoeker niet
in de schoot zijn gevallen en mede daardoor het onderzoek
nogal tijdrovend is geweest. Aanvankelijk werd het sterk
bemoeilijkt omdat veel van de gewenste - en noodzakelijke informatie onvindbaar was. Het archief van de Nationale Bond
Landbouw en Maatschappij is, evenals dat van verschillende
provinciale afdelingen en individuele bestuursleden, na de
oorlog in beslag genomen en waarschijnlijk na enkele jaren
grotendeels vernietigd. In ieder geval is het spoorloos verdwenen, enkele belangrijke stukken, waaronder een notulenboek
van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur uit de laatste jaren
van de beweging, daargelaten. In het begin moesten wij dan ook
grotendeels volstaan met een uitvoerige inhoudsanalyse van het
officiële orgaan van de beweging, Landboiao en Maatschappij, en
andere door de beweging gepubliceerde geschriften. Essentieel
voor ons onderzoek was daarnaast het materiaal waarover het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bleek te beschikken,
met name ook onmisbaar om beter inzicht te verkrijgen in wat
zich in de verwarde periode na de Duitse inval in 1940 heeft
afgespeeld. Eveneens belangrijk was in dat opzicht het archief
van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC). Vele
vragen zouden echter onbeantwoord zijn gebleven als wij niet,
een paar jaar na het begin van ons onderzoek, een zeer belangrijk archief uit toen nog particuliere handen ontvangen hadden
en niet, kort daarvoor, in contact waren gebracht met de oudsecretaris van Landbouw en Maatschappij. Deze, de enige topman
van L en M die nog in leven was, bleek in het bezit van een
zeer waardevol "document humain". Bovendien beschikte hij over
een fenomenaal geheugen en daardoor over een onwaarschijnlijke
kennis van zaken die zich veelal meer dan 40 jaar geleden
hadden afgespeeld. Iedere socioloog weet dat het gevaarlijk is
op de, vaak subjectief gekleurde, inlichtingen van ëën of
slechts enkele informanten af te gaan, zeker wanneer het een
wat gevoelige materie zoals de onderhavige betreft. Wij
hebben dat in ons onderzoek dan ook practisch niet gedaan en
hoofdzakelijk, althans wat de "feiten" betreft, gerefereerd
aan wat in diverse geschreven bronnen te vinden is. Maar
opgemerkt moet worden, dat alle feitelijke informatie die ons
door de oud-secretaris in de loop van het onderzoek werd
verstrekt, telkens vrijwel exact bleek te kloppen met gegevens
die wij, vaak maanden later, in archieven of bij het opnieuw
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