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VOORWOORD
Het ontstaanvanditboek isnauwverwevenmeteenaantaldiscussies,
waaraan ikhetafgelopen jaarkondeelnemen- Plaats,contextendirecteaanleiding vandiedebattenvarieerden sterk; tezamenbodenze me
de mogelijkheid ende inspiratieomeenaantalgedachten nader uitte
werken.Indatverbandwil ikLaInstitucióCatalanad'Estudis Agraris
te Barcelona dankenvoordegelegenheid diemegeboden werd om op
systematischewijzeeenaantal regionale landbouwstelsels inEuropa te
vergelijken. Hetzelfde geldtvoordeSchoolofOriental and African
Studies van LondonUniversity, waar ikdekanskreeg de verhouding
tussen lokale kennisstelsels enwetenschappelijke kennis beter te
doordenken;voorhetIstitutoper loSviluppodellaFormazioneProfessionale dei Lavoratori vanhetMinisterievanArbeid te Rome waar
lokalekennisstelsels geoperationaliseerd kondenworden intermen van
macht en tegenmachtenvoordeonderzoekscentra CentroRicerche Produzioni Animali (CRPA) te Reggio Emilia en de Asociazione per
l'Istruzione Professionale inAgricoltura (AIPA)teBologna, die me
inschakelden bij onderzoek naarde strukturering van arbeid in de
Italiaanse landbouw. Mijn Wageningse collega's envrienden van de
vakgroep Agrarische Ontwikkelingssociologie envanStudium Generale
wil ik bedankenvoorderuimte, steunenmogelijkheid tot studie,
onderzoek, debatenkritiek. Ookdeafdeling voorLandbouw& Samenleving vandeNationale Raad voorLandbouwkundig Onderzoek bleek een
vaak inspirerende context tezijnvoorhetonderkennen en doordenken
vandiverseproblemen.
De volgendemensenben ikveeldankverschuldigd voorhunwaardevolle
commentaar opeerdereversiesvanditmanuscript:BrunoBenvenuti,Jan
CozijnvandenBlankenvoort, ChrisBoers, JaapFrouws,HenkdeHaan,
HermanKoningsveld, BerryLekanne, JaapNieuwenhuize,KeesdeRoest,

Ezio SaudaenJanSchakel. PietHollemandank ikvanhartevoor het
vele tekenwerk enzonderde inzetenhet enthousiasme van Maarten
EttemaenAnsvanderLandezouditboeknooitvoltooidzijn.
Ikdraagditboek opaanprofessor BrunoBenvenuti. Hij isdegenedie
er voor zorg heeftgedragendatdeagrarische sociologie niet ten
onder isgegaan inhetprocesvanverwetenschappelijking datze mede
heeftbewerkstelligd. BrunoBenvenuti isdeeersteengedurende lange
tijddeenigegeweestdiezochtnaareenbegripvandatproces, daarmee de contourenaangevend vaneen ingrijpende vernieuwing van de
agrarische sociologie.Ikprijsmegelukkig zijnleerling tezijn.

Wageningen,november 1987

I.INLEIDING:OVERARBEID,TIJDENRUIMTE
De moderne landbouwwetenschappen kenmerken zichdoor een complexe
verhouding tothunobject: de landbouwbeoefening. Landbouwwetenschap
ismeerdandekennisvan landbouwbeoefening opzichzelf. Indelandbouwwetenschapwordtdiekennisop tweeërleiwijzeoverstegen. In de
eerste plaats wordtde landbouwbeoefening gereconstrueerd in termen
van regelmatigheden, verklarende principes en wetten, waarvan de
directeactoren (delandbouwers)zichnietbewustzijn. Zowordt een
kennisstelsel opgebouwd datnieuweactorenkent: wetenschappers in
plaatsvanboeren.
In de tweedeplaatswordtdiekennisoverstegendoordat de gevonden
wetmatigheden vanuitdewetenschapwordenvertaald naar inzichten in,
en handelingsvoorschriften voordewijzewaaropde landbouw bedreven
moet worden: ermoet 'beter'geboerdwordenenwelopeenwijze die
aangegevenwordtvanuitde landbouwwetenschap.
Inditkader ishetvanbelang omvanverwetenschappelijking te spreken. Daaronderversta ikde systematische envoortdurende reorganisatie vande landbouwbeoefening naarhetbeelddatinendoorde landbouwwetenschappen ontworpenwordt. Landbouwwetenschappen vormen niet
meereen 'simpel'cognitief stelsel. Het isnietmeerde theoretische
uitdrukking vaneenspecifiekepraktijk; vandaagdedag isde landbouwwetenschap

een theoriedieaangeefthoeeen bepaalde praktijk

omgevormdkanworden. Dematewaarindepraktijkomgevormdwordtnaar
de theorie, kan getypeerd enonderzochtworden als verwetenschappelijking.
Ik beschouw dit boek alseenproloog toteen dergelijk onderzoek.
Daarbij is niet zozeerdevraagèf er van verwetenschappelijking
sprake is. Veel belangrijker isdevraagnaardewijze waarop dit
proceszichvoltrekt, waarhet inuitmondtenhoeverwetenschappelij-

king zichverhoudt totandereprocessen, bijvoorbeeld dievan politiek-economischeaard. Belangrijker zijnookdevragen naarde reikwijdte en navolgbaarheidvanhetproces van verwetenschappelijking
(isheteenbruikbareontwikkelingsstrategie indederdewereld?).
En tenslotte isdevraag naardematevancorrigeerbaarheid van het
procesvanverwetenschappelijking vanstrategischbelang.
Deconsequentievanverwetenschappelijking gaatverderdanhet simpel
toepassen van innovatiesdievoortkomen uitde landbouwwetenschappen.
Het toepassenverondersteltnamelijk intoenemendemateeen ingrijpende omvorming vanhetboerenbedrijf. Arbeid, tijd enruimte moeten
zodanig geherstruktureerd wordendatde aangebodenvernieuwingen inderdaad ingepastkunnenworden. Boerenarbeid kannietbegrepenworden
alseenelastischkader,waar naarbelieven steedsweernieuweelementen ingeschovenkunnenworden.Dedoorgaandevernieuwing vandesamenstellende elementenvereisteeneveneensdoorgaande reconstructie van
hetkaderzelf.

Tijd enruimtevertegenwoordigen inde landbouwsociale organisatieprincipesdiebeslissend anderszijn,danbijvoorbeeld inde industriële sfeer. Mendras (1970:47-75)gafdaarvaneenschets ineen mijns
inziens magistraalopstel ("Work, timeand the land"), waarvan het
belang veelverder reiktdandeauteur toenkonvermoeden '.
Onder tijdverstaanwehier:desocialecoördinatie vanvele,elkvoor
zich specifieke cyclidie inde landbouwbeoefeningeenrolspelen. In
boerenarbeid worden dezecycliaanelkaargerelateerd en wederzijds
afgestemd, zodat het begrip tijdeenconcretenotie wordt. "As a
result, time isatleastasmuchaqualitativenotionasa quantitativeone" (Mendras, 1970:55).Decyclibetreffen tendele natuurlijke
groeiprocessen, diedegrondslag vormenvande landbouwbeoefening:de
groeicyclusvanplanten, deontwikkeling van jongvee totmelkvee, de
wisselingder seizoenen. Devariantie isdaarbijenorm: diegaatvan
de enkeledagendiedoorslaggevend zijnvoordekiemfasevan planten
tot"dedertig jaardieeenboomnodigheeftom tegroeien" (idem:74).
Door deze cycli opde juistewijze tecoördineren ontstaan nieuwe
tijdsperspectieven: bijvoorbeeld dievanhetveefokkenendievan de
geleidelijkeopvoering vandebodemvruchtbaarheid. Daarmee isalaan-

gegeven dat "infact, the temporalframeworks inwhich the farmer
lives, thinks and makes decisions arenotonly imposed on him by
natural cycles andatmospheric conditions" (idem:54)

' . Naast de

cycli indenatuurveronderstelt landbouwbeoefening als sociale praktijk ook socialecycli: dedemografischeofgezinscyclus (beschreven
dooro.a. Chayanov), degeneratiegewijze reproduktie (DeHaan,1986)
en de collectieveritmesdiegecreëerd engevolgdwerden in rurale
gemeenschappen.
Tijd isdusgeenabstractedimensie: "itspartsarenot indefinitely
divisible intounitsofequalsize" (Mendras, 1970:55).Mendras toont
aan dathetspecifiekekaraktervande tijdsdimensie inde klassieke
landbouwbeoefening het meestduidelijknaarvorenkomt inde "agrarischekalenders". "Unitsof timearenotunitsof measurement, but
units ofarhythm inwhich thealternationofdiverseelements leads
periodically tothesame thing. Inaword, thecalender is 'thecode
of time'squalities'" (idem:55). OokBourdieuconcludeert, in zijn
analyse van deagrarischekalendervanKabylië (Algerije) dat "the
calendar is indeed one of themost codified aspects of social
existence" (Bourdieu, 1982:97).Als exponentvande socialeorganisatievan tijd, vertegenwoordigen develeagrarischekalenders elkvoor
zich steedsweereenvormvan "practical consciousness",vanvaak niet
eens

expliciteerbare

kennis,

van "knowinghow togo on

in a

wholediversityofcontextsof social life" (Giddens,1981:27).
In de typischeagrarischekalendervallenarbeiden tijdop complexe
wijze samen. Alsuitkomstvanvroegerearbeidwordtzeeen richtsnoer
voor toekomstigwerk. Bourdieu: "Producedby thepracticeofsuccessive generations, inconditionsof existenceofadeterminate type,
these schemes of perception, appreciationand action function as
practical operators throughwhich theobjective structures of which
they are the product tend toreproduce themselves in practices"
(1982:97). Tegelijkertijd, en dat iséénvanderedenenwaarom een
agrarischekalenderzichzogemakkelijk laatmisverstaan, lijkt tijd
ineendergelijkekalendereenloutercyclischkarakter tehebben.Net
als arbeid louter uitzichsteedsweerherhalende taken lijkt te
bestaan. Een dergelijke schijnkanalleendoorbrokenwordendoor de
kalender nietalsdingopzichop tevatten, dochalseen cognitief

schemadatsocialecoördinatievanvelecycli totuidrukking brengten
dat aangewend wordt indeconstructie vanarbeid. "Practice always
impliesacognitiveoperation, apracticaloperationof construction
which sets towork, byreference topractical functions, systemsof
classificationwhichorganizeperceptionand structureaction" (idem).
De verweving van arbeidmetdeoverigedimensies van het sociale
leven, kanookonderkendworden indeconceptualisatie enorganisatie
vanruimte.
Hetruimtebegrip zoalsdat totvoorkortvankrachtwas inde landbouw
kan menzichvoorstellen alseenarchipel: autonomeeenhedendie in
hunverscheidenheid tochverbondenwordendooreenbepaalde samenhang.
Dit goldzowelophetniveauvanhet individuele boerenbedrijf, dat
alseen "kleinkoninkrijkje"opzichbeschouwdwerd,alsophetniveau
vande "bedrijfsstijl". Hetuniekevandeeigenstijlwerd steeds in
vergelijking met andere stijlenbegrepenen gelegitimeerd. Mendras
merkt opdat "space isnotconceived, anymore than istime, as an
abstractarea infinitelydivisible intouniversalunits. It isalways
a realandparticular expanseperceived througharepeated work experience" (1970:62).Denotievanbedrijfsstijl,zoalsontwikkelddoor
Hofstee, spoortperfectmetdezoomschrevenruimteconceptie:precies
omdat de relatie tussen "work"en "particular expanse"gelegd wordt.
Ruimte is eenproduktvan boerenarbeid, ruimtelijke veranderingen
worden in boerenarbeid geconcipieerd en bewerkstelligd, zoals ook
omgekeerd eenverandering vanderelevante ruimte ingrijpende consequentiesvoorboerenarbeid inzichkandragen.
Inarbeidalssocialepraktijk zijn tijd-enruimteconceptie insterke
matevervlochten.Mendras:"Therearecaseswhere space ismeasured in
time, otherswhere it ismeasuredby theamountofwork, still others
where time itself ismeasuredbywork. Logical empirical relations
among thesethree 'dimensions'ofdaily lifeexist inthe experience
of farmers inagiven region. Itseems tobewell established that
workwas theprincipalmeasuring instrumentwhichgenerally gavevalue
totimeand space" (1970:62). Eénvandebelangwekkende consequenties
dieMendrashieruitafleidt, isdatde "farmworker, whenhe isthe
head of the farm, ismasterofhis time: he fixes his own time
scheduleandwork rhythm" (1970:62).

Eén vandecentrale stellingendie ik inditboekontwikkel isdatde
verwetenschappelijkingvandelandbouwbeoefeningnietenkelde arbeid
betreft, maar ook een ingrijpendeomvorming van tijd enruimte behelst. Indeeersteplaatsveranderthetprincipewaarmeede tijd-en
ruimteconceptiewordengeordend.Ditprincipe,datwortelde inboerenarbeid, wordtvervangendoorwetenschappelijkeontwerpprocedé's.Maar
daarnaast veroorzaakt verwetenschappelijking ookopconcreet niveau
tal vanveranderingen indeorganisatievan tijden ruimte. Mendras
anticipeerde daar explicietop: "Inorder togive meaning to the
scientific organization and timingofwork, theentire system of
relationshipamong time, spaceandworkmustbemodified, sothetask
nolonger fixes the temporal limitsbutviceversa" (1970:65). Dergelijke veranderingen zullenverderop inditboek uitgebreid belicht
worden.Zezijnmetnamevanbelang omdatdeherstruktureringvan tijd
en ruimte vanuitdewetenschap zoweldevoorwaarde vormt voor een
succesvolle verwetenschappelijking, alsook debasis lijkttescheppen
voordegrenzenvanditproces.

In deze inleidingwil ikeen tweetalmoeilijkheden aanstippen, die
zichbijeendergelijkeanalysevoordoen. Indeeersteplaats vormen
tijd enruimtealszodanigvrijwelnooithetobjectvanonderzoek in
gangbareagrarisch sociologische analyses."Timeand spacehavetraditionally beenseen", aldusGiddens (1981:30) "notonlyasboundaries
to social analysisbuthavealsobeen inacertain sense separated
from oneanother inadisciplinary fashion". Degeografie kreeg de
studie van deruimte toebedeeld, hetverloopvantijdwerddoor de
geschiedenisbestudeerd. Beiden zijnaangrenzende disciplinesvan de
sociologie, "whoseobject istoanalyse 'socialstructures'operating
in the 'environments'of timeand space" (Giddens, 1981:30). Deze
klassieke benadering is ineenonderzoek naarde verwetenschappelijking vandelandbouwuiteraard onmogelijk. Tijdenruimteworden in
hetprocesvanverwetenschappelijking op ingrijpendewijzegeherstruktureerd: arbeid, tijd enruimtewordengescheiden enelkvoor zich
gestandaardiseerd. Daarmeeworden zeonttrokken aande socialecoördinatiewaaraanzeaanvankelijk onderhevigwaren. Tijdwordt unilineair
en progressief gemaakt; ruimtewordtgeüniformeerden gehiërarchi-

seerd. Arbeidwordtbeheersbaargemaaktdoorbaar teherdefiniërenin
termenvandeveranderde tijd-enruimteconcepties.
Dat betekent inGiddens'termen, dattijd-enruimtedimensies inderdaad niet alsexogenegrenzenvan sociale systemen opgevat kunnen
worden, doch geïnterpreteerd dienen tewordenalsuitkomst en als
strukturerend

element tegelijkertijd:

"Time-space relations are

portrayed asconstitutive featuresof socialsystems, implicated as
deeply inthemoststable formsof social lifeas inthosesubject to
themostextremeor radicalmodesofchange" (idem:30).Tijd enruimte
zijn nietde "contentlessform"waarbinnengebeurtenissen gesitueerd
kunnen worden, maar strukturerende principesbijuitstek van die
gebeurtenissen (idem:34).
Het tweede element datdeanalysebemoeilijkt is het onmiskenbare
spanningsveld tussenenerzijdsdepraktijkvan verwetenschappelijking
en anderzijdshetbeeld dat inde landbouwwetenschappen isontwikkeld
omtrenthaar eigen rolen invloed. Indewetenschapbeluistertmende
opvatting dat vernieuwingenvooralofzelfs uitsluitend in wetenschappelijk onderzoek voortgebracht wordenendat voorlichting in
essentie eencommunicatiekanaal isomdeze innovaties naarde boeren
toe tebrengen (Blokkeretal. 1986; Röling 1985;Zadoks 1985).Kenners bij uitstekvandemoderne landbouwontwikkeling stellen daartegenoverdatzekerdehelftvandevernieuwingen inde aardappelteelt
(die zich de laatste 30 jaarenormontwikkeld heeft) door boeren
ontworpen is en datde rolvanvoorlichters vooral begrepen moet
worden alshetoppikkenenveralgemeniserenvan dergelijke vernieuwingen '.
Er iseenonmiskenbaar spanningsveld tussendepraktijk vanverwetenschappelijking enhaar theorie: deopvattingendie inde wetenschap
overdatproceswordenontwikkeld.Degeduide spanning isniettoevallig. Ze ishetgevolgvande transformatie vande landbouwwetenschap
naar een stelsel, datzichnietenkelcognitievedoeleinden stelt,
maar uitdrukkelijkdevervangingvanals inadekwaatbeschouwde praktijkendoornieuwewerkwijzenbeoogt. Inde moderne, technologische
landbouwwetenschapmoetafstand genomenworden- telkensweer -vande
eigengeschiedenis,vandeklassieke agronomie,die tochnogopvelerlei wijzen doorklinkt inallerleideeltheorieën. Ermoeteen breuk

gecreëerdwordenmetdeklassieke landbouwwetenschappen die uiteindelijkvooraleenerfeniswaren, "arational translation",vankennisen
sentimentenvanboeren (Mendras,1970:48).Diebreukmanifesteertzich
op tweeniveaus, intheorieen inpraktijk. Op theoretisch niveau is
er de spanning tussendatgenewat landbouwwetenschap naar eigen,
recente maatstavenbehoort tezijnendatwatze is: de spanning dus
tussenenerzijdsdekennisdiealomvattendwordtgeachten anderzijds
de werkelijkheid vansterkverbrokkelde, moeilijkopelkaar af te
stemmenenonvoltooidedisciplines.
In depraktijk zienwedeprojectievandeze spanning. De verwetenschappelijking, alsontwikkelingsmodel voorde landbouw,wordtbegrepen als zeerwelvoltooibaar en inprincipe overal toepasbaar. De
toepassing vanditmodelblijktechter sterk afhankelijk van allerlei
specifiekevoorwaarden.Enondanksdeniettemiskennen resultatendie
geboekt worden, worden er telkensnieuwe problemen voortgebracht.
Werkelijk voltooid ofcompleet istoepassing vande verwetenschappelijkingnergens tenoemen.
De genoemde zelfopvattingen (of ideologie)zijnuiteraard een motor
bij uitstek voorhetproces van verwetenschappelijking. Voor een
kritische analysevandatproces zijnzeevenweleenformidabelestain-de-weg.Uitsprakenopéénniveaukunnendansteedsgepareerdworden
door tewijzennaarhet tegendeel opeenanderniveau. Dat iszo. In
eena-historische visiealthans. Wantzodramendezaken inhun ontwikkeling analyseertdanverdwijnteendergelijkprobleem; dan gaan
opvattingen omtrent de rolvanwetenschap zeergoed samen met een
praktijkdiedaarvooralsnogmaar tendelemeecorrespondeert.

Mijn inspiratiebron,dieuiteindelijk ook leidde tothetschrijven van
dit boek, ligt vooreenbelangrijk deel inlandbouwstelsels in de
derdewereld. Juistdaar lopenpretentie enpraktijkbijzonder sterk
uiteen.Om tebeginnen isdaardewetenschapsbeoefening inverregaande
mate ontkoppeld vandepraktijk vanboerenarbeid, ondermeerdoordat
dewetenschapsbeoefening isgeconcentreerd ineennetwerkvan internationaleorganisaties voorlandbouwkundig onderzoek (hetCGIARnetwerk)
datperdefinitie (endoelbewust) isontkoppeld vanelke regionale en
lokalerealiteit.Indatnetwerk geldtbijuitstek deopvatting dater

een "universeelontwerpvermogen" (HayamienRuttan, 1985:261) in de
landbouwwetenschap besloten ligt, waarmee debreukmetde specifieke
praktijken indelandbouw ("bedrijfsstijlen", zoalsHofsteedatnoemde)bijvoorbaatgewettigd is. Daarnaastdoetzich indederdewereld
vaak opdramatischewijzehetconflictvoor tussenontwerpen resultaat. De toepassingvanwetenschapontpoptzichdanbijuitstek als
ontwrichtende factor. Bepaaldeproblemenwordenopgelost, een serie
nieuwe wordtgecreëerd. Hetnettoresultaat isvaak stagnatie-precies datgene watmenwilde doorbreken. Ditbetrekkelijke fiasco is
geengeheim. Zekeronder ingewijden ishetvoldoendebekend.Dediagnoses diewordengesteld reflecterenheteerder gesignaleerde spanningsveld.Degeijktediagnose isdatdeverwetenschappelijking vande
landbouwbeoefeningnognietvergenoeg doorgevoerd is. Daarmee ishet
betrekkelijke fiascoverklaard entegelijkertijdwordtzodeweg voor
verbetering aangegeven:meervanhetzelfde.
In dit boekwordtdeverwetenschappelijking der landbouwbeoefening
geanalyseerdwaarzehetmeestgeslaagd is: inNoordwestEuropa. Dat
lijkt integenspraakmetdehiervoor genoemde inspiratiebron. Het is
het niet. Mijns inzienskaneengedetailleerd onderzoek inNoordwest
Europa naarderelatie tussenlandbouwwetenschap en de veranderende
landbouwbeoefening,derandvoorwaarden enmechanismenblootleggen,die
de sleutel vormenvooreenbegripvanhetsucceshieren het falen
daar. Wat dat aangaat isergeenredendewereld in twee of meer
stukken teverdelen. Deverwetenschappelijkingvandelandbouwbeoefening voltrekt zichoveral, hoewelopongelijktijdigewijze en met
sterk uiteenlopende effecten. Dezedifferentiatiewil ik analyseren
als uitkomst vandedynamiekvan verwetenschappelijking zélf: als
verwetenschappelijking vooruitgang schept, voertze tegelijkertijd
naarachterstand. Hetzelfde geldt intermenvanruimte:alsverwetenschappelijking resulteert ingroeikernen, bewerkstelligtze evenzeer
achterlijkegebieden.Achterstand enachterlijkheidkunnennietbegrepen worden alsuitdrukking vaneenvooralsnogonvoldoende verwetenschappelijking. Zezijnveelalhetgevolgvaneenreeds verwezenlijkte
verwetenschappelijking. Ditgeldtvooralwaar toepassing vanals universeel begrepenmodellenoorspronkelijke ontwikkelingstrends blokkeert.

Het zwaartepunt vanditboek ligtbijdeNederlandse en Italiaanse
melkveehouderij (hoewelookgebruikgemaaktwordtvan Noordamerikaans
en Fransmateriaal). Datvoertnaareentweedeaanleiding, die mij
gestimuleerd heefttothetschrijvenvanditboek. Indertijd hebben
EppoBolhuisen iklangdurigonderzoek gedaan inItalië.Datonderzoek
mondde uit inde thesedatdereproduktie van tweemarkant verschillende bedrijfsstijlen (de intensiefgevoerdebedrijvenversusde extensieve, grootschalige bedrijven)nauwsamenhingmetdewijzewaarop
het boerenbedrijf verbonden ismethaar economische en institutionele
omgeving. Naarmate bedrijven meergeïncorporeerd zijn in diverse
marktenaan toevoerzijde endeeigenlijkebedrijfsvoering meervoorgeschreven wordtvanuitexterne instituties, wordteen grootschalige,
verhoudingsgewijs extensieve stijlvanlandbouwbeoefening dominant.
Althans inItalië. WanthetverschilmetNederland springtdirect in
hetoog.Om tebeginnenzijnschaal en intensiteitvandebedrijfsvoering hiernieteikaars tegenhangers zoals inItalië. Beidevallen in
Nederland samen, in eenbedrijfstypedathier gewoonlijk als het
koploperbedrijf wordtaangeduid. Datwordtgrootschalig en intensief
gevoerd en isvaakverregaand geïntegreerd indeeconomischeeninstitutioneleomgeving. Ditboek iseenpogingomdezeverschillenen de
overeenkomsten diebinnendeEGbestaan, inditgeval tussenNederland
enItalië tebegrijpen.
Dekoploperbedrijvenvormenbijuitstek datsegmentvandeNederlandse
landbouwdathetmeestge(re-)organiseerd isnaarhet thansgehanteerdewetenschappelijke ontwerp. Hetkoploperbedrijf ism.a.w.brandpunt
enuitkomstvandeverwetenschappelijking der landbouwbeoefening. Dat
is veelal ookdirectzichtbaar. Niettoevallig omschrijftmen deze
koploperbedrijven gewoonlijk alsdebedrijven "metde meest geavanceerde technieken".Zogesteldkandevergelijking tussenNederland en
Italiëalsvolgtgespecificeerdworden: waarom isdeverwetenschappelijking vande landbouwbeoefening inItaliëmindervergevorderd dan
in Nederland? Ikzalproberenaan tetonendatditverschil bovenal
begrepen moetwordenalseenonontkoombaar gevolg vanhetproces van
verwetenschappelijking zelf. Tijd,ruimteenarbeidwordenzogereorganiseerd datvoorsprong enachterstandde logischeuitkomstzijn en
zullenblijven.

Deopbouwvanditboek iseenvoudig.Erwordteersteenschetsgegeven
vandeopkomstvanhetkoploperbedrijf indeNederlandsemelkveehouderijsector.Daarbijwordtmetnameaandachtbesteed aandediep ingrijpendeherstrukturering van tijdenruimtçalssocialeorganisatieprincipes. Het koploperbedrijf wordt nietloutergekenmerkt door het
aanwezig zijnvangeavanceerde technieken; reorganisatie van tijd en
ruimte zijnonmisbarevoorwaardenvoordeontwikkeling vanditnieuwe
bedrijfsmodel. Indevolgende tweehoofdstukkenwordtstilgestaanbij
enkeleproblematischekantenvanditnieuwemodel, waarna vervolgens
in hoofdstuk 5 dieperwordt ingegaanop historische veranderingen
binnen de landbouwwetenschappen, die evolueerden van de klassieke
agronomie naardehuidige technologische landbouwwetenschappen. De
veranderingen intijdenruimtewordendaarbij inverbandgebrachtmet
dewetenschappelijke ontwerpmethode.
In dehoofdstukken6 totenmet9komtdeItaliaanse melkveehouderij
aan deorde. Uiteenanalysevanarbeid enbedrijfsstijlenkomt een
duidelijk beeldnaarvorenvande 'aziendadipunta' (het Italiaanse
koploperbedrijf) als 'onvoltooide'werkelijkheid. Het isnietzodat
er inItaliësprake isvangeenofonvoldoende verwetenschappelijking.
Integendeel: ook daar moetmenvaneen verwetenschappelijking der
landbouwbeoefening spreken. Zeresulteertechterniet ineen vitale
praktijk,zoals indeNederlandse landbouw.Juistomdatverwetenschappelijking inItalië langsNederlandse lijnennagestreefdwordt,blijft
heteindresultaatonvoltooid.
Datdezeogenschijnlijk paradoxale situatieniettoevallig is, wordt
onderbouwd indeslothoofdstukken (10en11)enweldoorde omvorming
van tijdenruimte inhetprocesvanverwetenschappelijking nader te
ontleden.
Totsloteenlaatste inleidendeopmerking. De landbouwstelsels die in
ditboekaandeordekomenwordenallengekenmerktdoorde organisatie
vandeproduktie ingezinsbedrijven. Dedirecteproducenten zijn,tot
opzekerehoogte, heer enmeesteropheteigenbedrijf. Het produktieproces is tot opzekerehoogte ambachtelijk van aard. Dat wil
zeggen dat ergeenvolledige splitsing en scheiding van deeltaken
heeft plaatsgevonden. De eenheid vanhoofd-en handarbeid blijft,
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vooralsnog, essentieel vooreenadekwatecoördinatievanhetproduktieproces.Diecoördinatievereisthetkunnenhanterenvankennis,die
nauw met depraktijk verweven is. Zoontstaat 'l'art de la localité' (dekunstvanhet specifieke), eenkennisstelsel datboerenen
boerinnen instaatstelthetproduktieproces tebegrijpen, tecoördinerenenverder teontwikkelen ineenrichtingdie, voorzover mogelijk,overeenstemtmeteigenbelangen enperspectieven.
Met de omschrijving vandedirecteproducentenalsheer en meester
over eigenbedrijf endeduiding vanl'artde lalocalitéalséénvan
de cruciale middelendiedaarbijaangewend worden, zijn uiteraard
slechts twee aspectenvande hedendaagse landbouw aangegeven. De
landbouwbeoefening wordt ook steedsmeeronderdeel van uitgebreide
netwerken,waarinhetboerenbedrijf slechtséénschakel is.Deverhouding tussen enerzijds boerenarbeid enanderzijds staat en diverse
kapitaalgroepen (alsbanken, verwerkendeen toeleverende industrieën)
isdanookcomplex. Indierelatie isdevraagnaardebeheersing van
boerenarbeid cruciaal. Wantandersdan inde industrie, waar vanuit
het managementhetarbeidsproces inverregaandemategedicteerdwordt
(Braverman, 1974), iser inde landbouwgeensprakevaneen formele
onderschikking van (boeren)arbeidaanexterne (kapitaalJbelangen (zie
vooreenrecenteanalysevanditprobleem (Goodman en Redclift, 1985
en VanderPloeg, 1986g:50-53). Hetstrevennaardebeheersing van
boerenarbeid (d.w.z. haarreëleonderschikking)kangezienwordenals
een vandebelangrijkste drijfveren enuitkomsten vanhetproces van
verwetenschappelijking. Door middel vande landbouwwetenschap wordt
het arbeidsproces inde landbouwsegmenteerbaar, kwantificeerbaaren
planbaar,kortom: inbelangrijkematebeheersbaargemaakt.
Die verwetenschappelijking voltrektzichevenwel in de al geduide
contextvanproducenten, die formeel gesprokenonafhankelijkblijven.
Wellicht heeft datdeclaimdathetwetenschappelijke kennisstelsel
superieur isaanl'artde lalocalitéenhetdaarmee corresponderende
zendingsaspect datzoveelvanhetdagelijksgeijvervanvertegenwoordigers vanditwetenschappelijke kennisstelsel kenmerkt, nog extra
versterkt.
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II. DENEDERLANDSEMELKVEEHOUDERIJ: EENEERSTEIDENTIFICATIEVANHET
KOPLOPERMODEL
Hetontstaanvanhetkoploperbedrijf iseengevolgvaneen strukturele
wijziging inlandbouwbeoefeningen-ontwikkeling. Schaalvergroting en
intensivering kenmerkten zich totvoorkortdooreenduidelijk spanningsveld, inhetkoplopermodel gaanbeideontwikkelingen echtervoor
het eerstopsystematischewijzesamen. Datverschijnsel, dat zich
overigens slechts in eenspecifiek segment van de landbouwsector
voordoet, veroorzaakt eengeheelnieuwedynamiek op bedrijfsniveau.
Tegelijkertijd nemendeverschillen tussenboerenbedrijven onderling
en tussenregio'szeersnel toe. En tenslottecreëerthet koplopermodelgeheelnieuwe landbouwpolitieke problemen.

Schaal en intensiteitvande landbouwbeoefening stondenoorspronkelijk
metelkaaropgespannenvoet.Kleinschaligebedrijvenwaren intensief,
grootschaligebedrijvenwerdenextensiefgevoerd.Historisch beschouwd
waren schaalvergroting en intensivering eikaars tegenhangers,omdatze
hetresultaatwarenvandespecifieke,uiteenlopende organisatievormen
van boerenarbeid. Eenkorteuitweidingomenkelebegrippennader te
specificeren,lijktnietoverbodig.Boerenarbeid kanomschrevenworden
als depermanente interactie tussendirecte producent(en), arbeidsvoorwerpen en hulpmiddelen. De termarbeids-voorwerp staat daarbij
vooreenhectaregrond, eengrootvee-eenheid,eenfruitaanplant,etc.
Kenmerkend voorboerenarbeid isdatde arbeidsvoorwerpen betrekking
hebben opde levendenatuur, hetgeen specifiekeproblemen oplevert.
Tijdens hetproduktieprocesmoetdeontwikkeling vande arbeidsvoorwerpen voortdurend gevolgdworden teneinde tekunnen bijsturen. De
uitkomsten vanhetproduktieproces zijndusmedeafhankelijk van de
beslissingen die tijdensditprocesgenomenworden. Een nauwe band
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tussen hoofd-enhandarbeid isdaartoe eenessentiëlevoorwaarde. De
omgangmet levendearbeidsvoorwerpennoopt toteenambachtelijkeorganisatievanhetproduktieproces.Dematewaarinboerenarbeid ambachtelijk is, ishistorisch variabel,zoals ikverderopuiteenzalzettenHulpmiddelen zijn, kortweg, die instrumenten dieaangewendwordenom
dearbeid teverlichten en/of tevergemakkelijken. (Endat isinmeer
danéénopzicht, een inmiddelssterkverouderdedefinitie, maar ook
daarover straksmeer.)
Doorboerenarbeidworden, metgebruik vanhulpmiddelen,

dearbeids-

voorwerpen getransformeerd totbepaalde eindprodukten, tot waarde
gebracht.Welnu:het intensiteitsniveauverwijstnaardeproduktiedie
perarbeidsvoorwerpgerealiseerd wordt.Isdieverhoudingsgewijshoog,
dankanmenvaneen intensieveproduktie spreken; iszerelatief laag,
dan spreektmenvaneenextensieveproduktie. Hetbegripschaalverwijst naar de verhouding tussenhetaantalarbeidsvoorwerpen en de
ingezettearbeidskracht. Methetschaalbegripwordtdushetkwantitatieve aspectgeduid vanderelatie tussendirecteproducent en zijn
arbeidsvoorwerpen. Naarmateerperproducentmeerhectareszijnom te
bewerken, meerkoeienom teverzorgen, noemtmendeproduktiegrootschaliger.Derealiseerbare schaal zalmedeafhangen vandeaard ende
hoeveelheid derbeschikbarehulpmiddelen.
Bijrelatiesals intensiteitenschaalgaathetechternietomverhoudingen dievanpuur technische aard zijn. Degerealiseerde schaal en
intensiteit zijnbovenal afhankelijk vandeconcreteorganisatie van
boerenarbeid. Enondanksdatde invloed vanboerenarbeid opde schaal
ende intensiteitvandebedrijfsvoering afneemt, valterbinnen elk
landbouwstelsel nogeen indrukwekkende variatie teconstateren.
Er werd algesteld datdematevanambachtelijkheid van boerenarbeid
variabel is. Eenrelatiefgroteschaalvergteenzekerestandaardisatie vanarbeid. Daarmeewasrealisatievanhoge intensiteitsniveaus
moeilijk, zonietuitgesloten.Hetwasookmindernoodzakelijk, omdat
het inkomenvoornamelijk 'uitde schaal'gehaaldwerd. De realisatie
van hoge intensiteits-niveaus eisteenstrukturering van arbeid als
vakmanschap. En datveronderstelteenverhoudingsgewijs lageschaal.
Bovendienwordtschaalvergroting danmindernoodzakelijk, het inkomen
wordt 'uitde intensiteit'gehaald.
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Schaalen intensiteitstondenopgespannen voet,omdatboerenarbeid op
specifieke wijzegestruktureerdmoestworden. Hetresultaat daarvan
was datófeenhoge intensiteitgerealiseerdkonworden (door middel
vanvakmanschap)ófdatde schaalderbedrijfsvoering geoptimaliseerd
werd (doorstandaardisatie vanboerenarbeid). Deene organisatievorm
van arbeid slootdeandereuit, zekerdaarwaarhetom de extremen
ging.Vandaarhetoorspronkelijkantagonistischekaraktervan intensivering en schaalvergroting.
Verderop indeze studiezal iknoguitvoerig ingaanop uiteenlopende
strukturereringen vanboerenarbeid: opstandaardisatie terwille van
schaalvergroting enopvakmanschap alsbasisvoor intensivering.Eerst
wil ikhierechter eenkorteempirischeverkenningpresenteren vande
historische verhouding van schaalen intensiteit.
In 1926 schrijvenLouwesenVanderGiessendat "totnu toe in ons
landbetrekkelijk weinig aandachtbesteed isaandebestudering vande
gegevens der landbouwboekhouding. Ditwas zonderenige twijfel te
wijten aanhetnietbeschikbaar zijndezergegevens inzulke getale,
datdaaruitenigszinsbehoorlijkeconclusies te trekkenwaren. In de
laatste jaren ishierinverbetering gekomen" (1926:253).Dezeverbetering heeftbetrekking opeendataverzamelingopgebouwddoorhetBoekhoudbureau vandeOLM (OverijsselseMaatschappijvan Landbouw), die
aanvankelijk betrekking heeftop126, laterop een steeds groter
aantalbedrijven.Melkveehouderijbedrijven zijnhet,want "deontvangsten van de doordeOLMgeadministreerde bedrijven bestaan bijna
uitsluitend uit die van dierlijke Produkten" (Van der Giessen,
1928:469).
De "grootte derbedrijven" iséénvandeaspectendie geregistreerd
werd. Tegenwoordig isdeomvang vanhetboerenbedrijf (uitgedrukt in
hectares)beslistgeenondubbelzinnige indicatie vande schaal,begrepenalsdeverhouding tussenarbeids-voorwerpen en ingezette arbeid.
Indie jarenechter, vormtdeveebezetting noggeenvariabelgegeven.
De verhouding tussenhetbedrijfs-areaal enhetaantalkoeien isvrij
stabiel. Zeker inOverijssel. Dehoeveelheid arbeidperhectare was
datechterniet. "Tusschengrootteenaantalwerkdagen"vinden Louwes
enVanderGiessen eennegatieve correlatie: -0,69, "meteenmiddelbare foutvan0,046"(Louwes, 1926:258). Analysesopdaarna volgende
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jaren,meteengroteresteekproefomvangen inmiddelsverbeterdecalculatiemethoden, bevestigenditnegatieve verband (ziemetnameVander
Giessen, 1928:514). Kortom:grotebedrijvenwarengrootschaligerdan
kleinebedrijven,waarperhectare grond (endaarmeeduspergrootveeeenheid)beduidend meerarbeidwerd ingezet. Hetaantalwerkdagenper
hectare varieerdevanrondde135 toteenminimumvan35perhectare!
Gegeven destabiliteitderveebezettingkunnenwehet intensiteitsbegripvoordeze specifieke situatie zonderal teveelproblemenreduceren totde "bruto-opbrengstperhectare". Welaan:degenoemde auteurs
meldenaanvankelijk eennegatievecorrelatievan-0,45, later-alsde
rekenmethodes verbeterd zijn-eencorrelatie van-0,67 tussen"grootte enbruto-opbrengst" (resp. Louwes, 1926:258enVander Giessen,
1928:514). Grootschalige bedrijvenwarendusde extensief gevoerde
bedrijven. Enomgekeerd:dekleinere (enduskleinschalige)bedrijven
werden verhoudingsgewijs zeer intensiefgevoerd. De spreiding in
"bruto-opbrengstenperhectare" is indrukwekkend: ze looptvanminder
dan 200 gulden perhectarenaarmeerdan1000 gulden per hectare
(idem:1927:141). Alsmenhiernuop terugblikt, isditverbandopvallend. Zoalsweverderopzullen zien isde relatie tussen intensiteit
enschaaleind jaren '60niet-significant,om inde loopder jaren '70
teverkeren ineensignificantpositief verband.Danbeginthetkoplopermodel, als breuk metdevroegere tegenstelling tussenschaal en
intensiteit,zichduidelijk af tetekenen.
In de jaren '20verbazendeaangehaaldeauteurszich nog nauwelijks
overdenegatieve relatie tussenschaal en intensiteit.Zeonderkennen
er veeleereenonbetwistbare logica in, diedanook statistischhard
gemaakt wordt. Tussen intensiteitendatgenewatarbeidsinkomen genoemdwordtvindenzeeenpositiefverband: +0,42.Tussen schaal (i.e.
"grootte") en "ondernemerswinst" vinden zeeencorrelatievan +0,21.
Kortom: twee verschillende manierenomdeagrarische produktie te
organiseren, tweeverschillende manierenookomeen inkomen terealiseren. Daarbij ishet tekenend dathetgrotere bedrijf, waar veel
vreemde arbeidskrachten (landarbeiders) gecontracteerd werden, de
produktie organiseerde rondoptimalisatie vandewinstofhetzogehetenondernemersinkomen. Arbeid verscheenhier immersals kostenpost.
Daaruitvloeideeenextensieve,grootschaligeproduktievoort.
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De geschetste samenhang tussen eengrootschaligebedrijfsvoering en
een extensievebodembenutting waskennelijk zoevidentdaterverder,
zoalsgezegd,

nauwelijksmeerwoordenaanvuilgemaakt werden. Een

dergelijke vanzelfsprekendheidklinktdoor totinde jaren '50. "Het
kleine bedrijf iszekergeencopievanhet grotere bedrijf", aldus
Dijkstra enDeWinter (1954:30)ineenLEI-studie 'over de economie
van hetFrieseweidebedrijfbijverschillende bedrijfsgrootte'. Het
kleine bedrijf kannietgeanalyseerd worden alseenverkleinde uitvoering vanhetgroterebedrijf. Bijvergroting vanhetareaal treden
eenaantal strukturelewijzigingen indebedrijfsopzetenarbeidsorganisatieop: "naarmatedebedrijfsgrootte toeneemt,wordtdebedrijfsvoering extensiever" (idem:8). Voorde "bedrijfsleider wordt het
steeds moeilijker voldoende aandacht teschenken aande intensivering
naarmatedebedrijvengroterworden" (idem:29). Ditheeft consequentiesvoordebedrijfseconomische struktuur.Wantgeldtvoordegrotere
bedrijven dat "debedrijfsoppervlakte ook t.a.v. dewinstwerkt als
eenvermenigvuldiger" (idem:7), voordekleinerebedrijven is "hetzo
datzeer inderdaad ingeslaagd zijn,omdoormiddelvaneen intensieverebedrijfsvoeringhunnadeligepositiegedeeltelijk tecompenseren"
(idem:23). Over de term (de "nadeligepositie")zoumenkunnen twisten, immers,enkeledecennia eerder nogverkleindenFriesemelkveehoudersdoelbewusthunbedrijfsomvang teneindebeter tekunnen intensiveren. Doch dergelijke kanttekeningen zijnhier van minder belang.
Belangrijker isdat indezestudies telkensdoorempirisch onderzoek
wordtbevestigddatschaalen intensiteitopgespannen voetstaan. In
de onderhavigeperiodevechtook niemand eendergelijke relatie aan.
Hooguit wordtvanuitbepaaldegezichtspunten enopbepaalde momenten
gesteld datdegezinsbedrijvendiegeenofnauwelijks gebruik maken
vanvreemdearbeidskrachtentéintensiefproduceren.
De latereontwikkelingen, dieuitmondden indeopkomstvanhetkoplopermodel waarin schaalvergroting en intensivering systematisch samengaan, wil ikanalyserenaandehand vanenige meerjarenseries, die
opgebouwd werden metbehulpvanLEI-gegevens. Dezegegevens hebben
betrekking opeenperiode van twintig jaar, nl. van1965 tot 1984.
Hierendaarwordende jaren '20en '50vandezeeeuwals referentiepunt toegevoegd, teneindebepaaldeontwikkelingen inhet juisteper-
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spectief tekunnenplaatsen.Daartoemaak ikgebruik vandealvermeldestudiesuitOverijsselenFriesland.

Metbehulpvandenavolgende

analyse worden enkele strukturele ontwikkelingen verduidelijkt en
geïllustreerd. Om te beginnenwordtaangegevendat de verschillen
tussengroteenkleinebedrijven ook inkwantitatieve zin sterk toenemen. Degrotebedrijven zijn thansvelemalengroterdanzepakweg 20
jaar geleden tenopzichtevande toenmaligekleinebedrijven waren.
Vervolgens wordtbeargumenteerd datdegrootte-categoriëenzoals die
gehanteerd worden inde statistiek enhetbeleid steeds meer gaan
samenvallenmetschaalverschillen.Dealgesignaleerde samenhang tussenomvang enschaal,wordtsteedsmarkanter.Vervolgens zullendiverse intensiteitscriteria onderde loepgenomen worden. Daaruit zal
blijken dat indeafgelopen twintig jaarde aanvankelijke spanning
tussen intensiteitenschaalwordtoverstegen; datvanaf eenbepaald
momentschaalvergroting en intensivering steedsmeergelijkopgaan en
feitelijk samenvallen ineennieuwbedrijfstype:hetkoplopermodel.
Het ontstaan van ditkoplopermodel ishetresultaatvan een doelgerichte technologische ontwikkeling. Metrechtkan het koploperbedrijf beschouwdwordenalsconcentratiepuntvan de verwetenschappelijking der agrarischeproduktie. Eendiepgaande en omvangrijke
herstrukturering van tijd, ruimte enarbeid gaatdaarmee samen. Op
dergelijke aspectenga ik indenavolgendeparagrafen in.

Resten me nunogenkeleopmerkingenoverhethierna te presenteren
empirische materiaal. Groot enkleinzijnbelangrijke termen in de
navolgende analyses.Zehebbenbetrekking opdeabsoluteomvangvande
bedrijven (die sinds 1965uitgedruktwordtmetbehulp van het SBE
begrip).Debepaling vandegrens tussengrotereenkleinere bedrijven
is totopzekerehoogte eenmaatschappelijke conventie. Inditgeval
definieert het LEIdiegrens, enhoeweldie grens vanuit boerenorganisaties somsbetwistwordt,vormtzezoongeveer deenig mogelijkegrondslag voor statistische analyses alsdenavolgende.Toch isdie
grens redelijkbruikbaar, zoalszalblijken. Zijverschuift voortdurend.Werd ze in1968/69gelegdbij90SBE/bedrijf (waarbijaangetekend werddatdezegrens "jaarlijksmetzo'n3%verhoogdwordt"), in
1977/78 ligtzebij127SBE/bedrijf en in1983/84wordtdegrens bij
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158SBE/bedrijfgesitueerd. Dat isoverigens een laaggekozen ondergrensvoorhetbegrip 'groterebedrijven'. Indatlaatste jaar isvan
alle melkveehouderijbedrijven diegroter zijndan79 SBE (kleinere
bedrijven wordenniet inhetsteekproevennetvanhetLEI opgenomen),
meer dan 60%groterdandegenoemde ondergrensendus een 'groter'
bedrijf.
Een probleemdatkanspelen indenavolgendeanalyseshangtsamenmet
deopbouwvandegebruiktedataverzamelingen.HetLEIbestudeertjaarlijks een 1000-tal representatiefgeachteboerenbedrijven (de zgn.
steekproefbedrijven). In o.m. de jaarlijksverschijnende BUL-serie
(bedrijfsuitkomsten in de landbouw)wordt op gedetailleerde wijze
gerapporteerd overdezebedrijven. Doch jaarlijkswordt25%vandeze
bedrijvenvervangen. Ditkanvoorvrijabrupteverschuivingen zorgen.
Dematewaarindathetgeval is,isechtermoeilijk tecontroleren.
Een volgendecomplicatiehangtsamenmetde conceptuele organisatie
van hetsteekproefmateriaal. Debegrippen enoperationalisaties die
door het LEIgehanteerdworden, veranderen regelmatig. Die veranderingenzelfzijnvaak uitermate interessant,zekerwaar zeverwijzen
naarverschuivingen inhetaandachtsveld binnende sfeerder landbouwpolitiek.Voormeerjarenanalysesvormenzeevenweleennietonaanzienlijkprobleem. Datgeldtookvoordegehanteerde gebiedsindelingen en
voordematewaarinsystematisch aandachtbesteedwordtaande afwijkende struktuurvanhetkleinerebedrijf. Waar nodig zal indenavolgendeanalysestilgestaanwordenbijdergelijkecomplicaties.

Hetaantalmelkkoeienperbedrijf
De opkomstvanhetkoploperbedrijfhangtsamenmeteenaantalontwikkelingendienustapvoor stapbesprokenzullenworden. Indezeparagraaf wordt ingegaanopdeverschillen tussengroteenkleinebedrijven, verschillendie inde loopvandena-oorlogseontwikkeling sterk
zijn toegenomen.
In 1965 telthet 'kleinere'bedrijfgemiddeld gesproken 17,2 melkkoeien, het groterebedrijf 27,4. Hetgroterebedrijfheeftdandus
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eenproduktiefveebeslag datruim1,6 maalzogroot isalsdatvan de
kleinerebedrijven. Ingrafiek 1isditverschil aangegeven. Voorde
navolgende jaren ishetaantalmelkkoeien opdedanalskleingedefinieerde melkveehouderijbedrijvengelijkgesteldaan100. Het aantal
melkkoeien opdegroterebedrijven issteeds uitgedruktalspercentage
vanhetaantaflkoeiendatopdekleinerebedrijven gemolkenwordt.Dit
betekent dus'nietdatopdekleinerebedrijvendeontwikkeling stagneert. Hetgaatomhetrelatieveverschil vandegrotere tenopzichte
vandekleinerebedrijven.Zobeschikken dekleinerebedrijven uithet
slotjaar (1983/84)over 33,0melkkoeien. Datisdusmeerdandegroterebedrijven uit '65/'66hadden (27,4melkkoeien). Decategorie der
kleinere bedrijvenkenmerktzichdusweldegelijkdoor een bepaalde
groei. De groterebedrijvengroeien echter sneller. Overdeperiode
die ingrafiek 1geanalyseerd wordtneemtdeproduktieveveestapel van
de kleinerebedrijven toevan17,2tot33,0 (bijna een verdubbeling

Grafiek1.Aantalmelkkoeienopgrotebedrijvenalspercentagevanhet
aantalmelkkoeienderkleinebedrijven(Nederland).
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dus), terwijl indecategorievangroterebedrijvenhetaantal melkkoeienstijgtvan 27,4naar76,3 (bijnaeenverdrievoudiging dus). Het
resultaat van dezedivergerende ontwikkeling: In1965/66hadden de
groterebedrijven 59%meermelkkoeien (gemiddeld gesproken uiteraard)

19

dan dekleinere. In83/84bedraagtdatverschil (bijdedan geldende
grens tussengrootenklein)131%.

Toenemendeschaalverschillen
Voor een juist begrip vandeverschillen tussen grote en kleine
bedrijven, moeten wehetaantalarbeidsvoorwerpenrelateren aan de
hoeveelheid ingezettearbeid. Immers, danontstaateen indicatievan
de schaalwaaropgeboerdwordt. Hettotaleaantal arbeidsvoorwerpen
wordt gesymboliseerd doorhetaantalSBE/bedrijf. Metbehulpvan de
SBE-classificatie kan menperbedrijf het aantal melkkoeien, het
aanwezige jongvee, endegrond diemetvoedergewassenbebouwdwordt,
samenvoegen om toteenzekerekwantificatie tekomenvan het aantal
arbeidsvoorwerpendatbewerktofverzorgd moetworden.Relaterenwe nu
hetaantalSBEaande ingezettearbeid (inLEIstudiesgekwantificeerd
alsvolwaardige arbeidskrachten,VAK)danontstaateen redelijke indicatie vandeschaal: hetaantalarbeidsvoorwerpenperdirecteproducent. In grafiek 2 isdeontwikkeling vande schaaldergrotere bedrijven ten opzichte vandieder kleinere bedrijven weergegeven.
Daartoewerd dezelfdewerkwijze gevolgdals ingrafiek 1.
Theoretisch gesprokenbehoefteengrotebedrijfsomvangnatuurlijk in
het geheel nietsamen tegaanmeteengrotere schaal. Als de beschikbare arbeidskracht die indeeigen familieaanwezig is tekortschiet, dankan-doorhetcontracteren van landarbeiders -ookopde
grotebedrijven inprincipe deschaalbeperktblijven. Depraktijk is
echter anders. Worden inhetmiddenvande jaren '60opdedan als
grootgedefinieerdebedrijven rond 20%meer standaardbedrijfseeriheden
per arbeidskracht bewerkt, in hetmiddenvande jaren '80 is dat
verschil gestegen totplusminus80%. Opdegrotebedrijvenwordt de
schaaldusveel snelleropgevoerd danopdekleinerebedrijven terwijl
diekleinerebedrijven ookbepaald nietstilstaan.
Elders heb ikdegroeivandekleinerebedrijvenomschreven als 'proportionele groei' (VanderPloeg, 1985a). De gerealiseerde groei
blijfttotopzekerehoogte een funktievandeeigenbedrijfsdynamiek;
investeringen volgenhetritmeendebegrenzingen vandeeigenbespa-
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Grafiek2.Schaalvangrotebedrijvenalspercentagevandeschaalder
kleinebedrijven (Nederland,melkveehouderij)

V
'o

210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
1965/ 6 6 / 6 7 / 6 8 / 6 9 / 7 0 / 7 1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 8 0 / 8 1 / 8 2 / 8 3 /
/ 6 6 / 6 7 / 6 8 / 6 9 / 7 0 / 7 1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 8 / 7 9 / 8 0 / 8 1 /Éi2 / B 3 / 8 4

ringen.Degroeivandegroterebedrijven isdaarentegenveelmeer een
'disproportionelegroei'. Ditkomtookduidelijk naarvorenuitrecentevergelijkingen tussenkoploperbedrijvenen zgn. 'middenbedrijven'
(ziem.n. VanDriel, 1984). Eenuitsplitsing overallemelkveehouderijbedrijven (tabel1.1. bijVanDriel, 1984)leertdat52%van de
middenbedrijven hetaantal SBE/bedrijf tussen1975en '80met 5 tot
40% vergrootte. Datgold voor55%vandekoplopers. Demeestomvangrijke expansie (dedisproportionele groei)treftmen juisthier aan:
31% voerde indedesbetreffendeperiodehetaantalSBEmetmeer dan
40% op (versus 12%bijdemiddenbedrijven).
Dit disproportionele groeipatroonwordtgekenmerktdoor leningen en
hoge financieringslasten. Opvallend isdaarbijdatdegroeidiedaarvanhetgevolg isgeeneenmalige operatie is, maarook nieteenserie
gelijktijdige adaptaties behelst. Groei ishiereen doorgaand en
schoksgewijsproces. Een "fuiteenavant" (vluchtnaar voren), zoals
in Franse studiesbeeldend geconstateerd wordt. Doorgaande groei,
waarbijgroeieennormopzich is, isnietalleeneenopvallend ken-
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merkvanmoderne landbouwsystemen, maar isook eenonderdeel geworden
van dedefinitie vanhetkoplopermodel alszodanig. Groei is daarin
ontkoppeld vanoverwegingen diede familiecyclus, debedrijfscontinuïteitalszodanig,ecologischebalansen,etc.betreffen.
Dit blijkt rechtstreeks uitomschrijvingen alsdie van Cleveringa
(1979:17) waarinkoploperbedrijven (of "moderne bedrijven") gedefinieerd worden aan dehand van "eenverdergaande aanpassing van de
bedrijfsorganisatie endebedrijfsvoering aandeheersende prijsverhoudingen door toepassing van moderne arbeids-en grondbesparende
produktiemiddelen".Nogveelduidelijker echterkomteendoorgaande en
omvangrijke groeialsnormvoorhetkoploperbedrijf naarvoren in de
veelal gebezigde a-contrario definities, d.w.z. uitdefinities van
bedrijfstypes dienietalskoplopermodel beschouwdkunnen worden. Zo
wordt bijvoorbeeldhetmiddenbedrijf gewoonlijk getypeerd dooraan te
geven in welkopzichthetverschilt van het koploperbedrijf: het
middenbedrijf komtdannaarvorenalsgekenmerktdoor een te geringe
groei; het investeringsniveau iste laag; er isteweinig investeringslust;debedrijven zijnonvoldoende gemoderniseerd; deproduktieomvang is teklein; er isteweinig grond ener is (uiteraard) een
gebrek aanondernemerschap (deze lijstontleen ikaanBauwens 1979 en
Van Driel, 1982). Keertmennudezea-contrariodefinitie om, dan
verschijnthetbeeld vanhetkoploperbedrijf. Vanhetmodel datdient
als maatstaf om allebedrijven, ookdiewelkopgrond van andere
perspectievendaneendisproportionele groeigebaseerd zijn,tebeoordelen.
"Parmilesschémas introduitsdans l'agriculture par l'industrialisation", aldusRambaud (1983:308), "l'unestporteurd'unehautesignification, c'est celuide croissance, avec sesdérivesque sont les
termes de progrès techniqueoudedéveloppement. Lacroissance est
devenue lemaitre-motd'aujourdhui". Dezegroei-ideologie inde landbouwkan, zomaaktRambaud duidelijk, nietbeschouwdworden als een
doorbordurenop, ofversnellenvanbestaandepatronen. Zedraagteen
essentiële breuk inzich: endat is "leprimatdésormais accordé au
futur. Il est unerupture, parfois simplement pratique, le plus
souventpolitique et idéologique,avec lepasséetsestraditions".
Het verleden als richtsnoer isvroeger inde agrarische sociologie
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sterk verabsoluteerd endaarmeeookgeridiculiseerd. Teweinig werd
erkend dat degeaccumuleerdeervaringskennisvanboerenniet alleen
een essentiëlebetekenishad voorde instandhoudingmaarookvoor de
verdereontwikkeling vanhetarbeidsproces.Het isonjuistomdynamiek
en traditie, toekomstenverleden, alsabsoluut tegenover elkaar te
stellen.Eerder isersprakevaneenbalans tussenoude richtlijnen en
nieuwemodellen.
Diebalans isechterweldegelijk verschoven, daarwaarnieuwemodellen worden geïntroduceerd die loutergelegitimeerd worden door het
ideevangroei-op-zich. Eendrastische verschuiving vandiebalans is
"génératriced'incertitude", aldusRambaud.Hijbrengtdie verandering
dan ook inverbandmetdecreatievaneen "réseau technico-scientifiquequeenveloppe letravail. Ingénieurs, professeurs, techniciens,
conseillers, vulgarisateurs,animateurs,bref une importante intelligentsia orienteetcontraint lestravailleursde laterre.Lecontrole
social exercéparcette 'classedu savoir'apparaitplus fort encore
quand sontcumuléssavoir techniqueetpouvoir politique" (Rambaud,
1983:308/309). Menkanstellendater,metname indekoploperbedrijven, sprake isvaneenbeslissendeomslagopdebalansvanverledenen
toekomst.Degroei isgeen funktiemeervandevoorgaandebedrijfsontwikkeling, ze is,zoalshiervoor algezegdwerd,disproportioneel,ze
vertegenwoordigt eenbreukmetdevoorgaandebedrijfsgeschiedenis.
Ook anderszins zienwe een toenemendebreukmethetverleden. In de
vroegere plattelandscultuur heerste eensterk taboeop een onevenredigebedrijfsexpansie (boerenromansbieden indatopzichtvelevariatiesophet thema 'hoogmoedkomtvoorde val'). Inde thansheersende
ondernemersideologie geldt nietalleenhetgroeienals zodanig als
legitiemmaarmetnameookhetdaarmeeaangegane risico. Dat strookt
metdewijzewaaropdedisproportionele groeigerealiseerd wordt. Het
aangaan van aanzienlijke afhankelijkheidsbetrekkingen met externe
financiers maakt ditpatroonvan reproduktie-op-vergrote-schaal in
zeer sterkemate toekomst-afhankelijk. De aangegane verplichtingen
moeten intoekomstige cycliwaargemaaktenafgelostworden. Ditmaakt
de desbetreffende bedrijvengevoelig vooreventuele wijzigingen in
opbrengst-en kostenprijzen. Vroegerverliepdegroeivan bedrijven
dan ook veelmeerproportioneel. Binnendegrenzenvande relatief
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autonome, historisch gewaarborgde reproduktie, werden forse investeringenpasverrichtnadatdeeigenbesparingen flinkwaren opgelopen.
Het indertijdbijna stereotypebeeld vande "vette jaren"diegevolgd
werdendoor investeringsgolvea, wortelde inditspecifieke reproduktieschema. Deproduktiefaktorenwaarmee eennieuwe cycluswerdbegonnen, waren het resultaat vanarbeid en transacties in voorgaande
jaren.Datgold voorhetkapitaal,maarookvoordemateriëlemiddelen
waarmee gewerktwerd: voorhetvee (dat inheteigenbedrijfgeselecteerd enveredeld werd), voorhetvoer,etc.

De breuk inde tijdsdimensiegaat, indekoploperbedrijven althans,
gepaardmeteendrastischeherordening vande ruimtedimensie. Zonder
daarnualdiepop intewillengaan,verwijs iknaarenkele materiële
ennormatieveverschuivingen,dieeendergelijke veranderingweerspiegelen.
In landbouwpolitiekekringenwerd totvoorkortnoghetbovengenoemde
onderscheid tusseneigenenexterne financiering gemaakt. Zo constateerden Dijkstra en VanRiemsdijk (1952:36,37)nogdat de "indruk
bestaat dat dekapitaalsvoorziening vangrote invloed isop de bedrijfsvoering. Maatregelen totverbetering vanhetbedrijfwordenals
regel veel eerder ingevoerd alsmenbeschiktover eigen geld, dan
wanneer men hiervoorgeldmoetlenen". Inoverwegingen van boeren
speeltditnog steeds. Inhet taalgebruik ophetplatteland staateen
"vrijbedrijf", voorhetbedrijf zonder schuldenenmeteenvoldoende
eigenarbeidsaanbod.Tegelijkertijd geldtdit "vrijebedrijf" insterkematealshet "mooiebedrijf":hetbedrijfdathogehectare-opbrengstenrealiseertendaarmeedecontinuïteitop langere termijn veiligstelt.
In de sfeervanhetbeleid enook inhetdenkenvaneengrote groep
agrarischeondernemers, istegenwoordig echterhetaantrekkenvanveel
vreemdvermogenenhetaangaanvandaarmee samenhangende risico's,als
positief,als legitiembijuitstekgaangelden.Hetaangaan vansystematischebetrekkingenmetexterne financieringsinstellingen, veroorzaakteenaanzienlijke expansievande relevante ruimte-conceptie.Het
zijnnietmeer zozeerde familie-bijeenkomsten indeopkamers, waarin
de aanwending, verdeling engroeivanhet familiekapitaal bedisseld
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wordt. Voor eendeel zijndiebeslissingen verschoven naar bancaire
besluitvormingscentra inEindhovenenUtrecht. Daarmeezijndestabiliteit van banken, de rentevoet indeeconomiealsgeheel en vele,
soortgelijkeparameters, vangroeiend belang gewordenvoorhet dagelijksemanagementvanveelboerenbedrijven.
Dezevergrotingvanderelevante ruimte, doorde toenemendevervlechtingmetexterne instituties encommerciële circuits,gaatechterveel
verder danbovenstaande uiteenzetting aangeeft. Wantnietalleen de
financiering

van degroeiwordtgeëxternaliseerd. Terwillevan de

disproportionele groeiworden tevensallerleionderdelen uithetbrede
gamma van takendatvanoudsvervat lag in boerenarbeid, verschoven
naar externe instellingen. Eennauwevervlechting vanhet boerenbedrijfmetdewijdere, institutioneel-economische omgeving enhet "wedden opde toekomst" lijken thansvrijwel universelekenmerkenvan de
landbouwbeoefening. Enkelevoorbeeldenmogen illustrerendatditechternietaltijdhetgeval isgeweest, sterkernog,voorheenwerdende
omgekeerde trendsvaaknauwgeassocieerdwerdenmetdenotievanvooruitgang.
InhetrapportvandeStaatscommissievoordenLandbouw (1912:477,492)
wordtmelding gemaaktvan "eeneneiging deoppervlaktevande boerderijen teverkleinen". Deze constatering betreftdeFriesemelkveehouderijbedrijven enmetnamediederveenstreken. Daarbijwordt opgemerkt dat "deverklaring dezerneiging"vooraldaarin gezocht moet
worden, "dat velenernaar streveneenbedrijf teverkrijgen, waarin
men zoo weinigmogelijk afhankelijk isvan vreemde arbeidskracht".
Doorhet "verrichtenvanmeerarbeid ophet land,welkearbeid voornamelijk daarinbestaat,datzorgvuldigerwordtgewaaktvoorhetschoonhoudenvangreppelsenslooten" (idem:467), dooreen "wat intensiever
uitvoering vandenvoederwinning" (idem:468)endoorde "aanvoer van
terpmodder enkunstmest" (idem:477)kondevoerproduktieper hectare
grasland aanzienlijk opgevoerdworden.Ditopende,theoretischgesproken een tweetalalternatieven: opvoerenvande veestapel (hetgeen
genooptzouhebben totmeerafhankelijkheid vandearbeidsmarkt,zowel
voorhethooienalsvoorhetmelken), ofwelhetafstotenvannuovertolliggeworden land.Erwordtvoorhet laatstegekozen,om "zoonuen
dan eenstukbijdeboerderijweg tenemen" (idem:477). Zowerdende
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landerijendoelbewustverkleind. Ditopmerkelijkeproces speelde zich
overigens nietalleen inFriesland af.VanZanden (1985:333-337)geeft
aandateendergelijkeontwikkeling zich ingrotedelenvan Nederland
voltrok. De verkleining vanbedrijvenende daarmee samenhangende
toename vanhetaantalkleinebedrijven contrasteertsterkmetde nu
dominante neiging toteenvoortdurendevergroting, een neiging die
door sommigen bijnaalseennatuurwetwordt voorgesteld. Hetzelfde
geldt voorhetaangaanvancomplexe vormenvanarbeidsdeling. Nu is
dateenbijna logisch lijkendeontwikkelingstrend inde landbouw.Toch
contrasteert ookdie trendopvallendmethet hiervoor gesignaleerde
streven "zooweinigmogelijk afhankelijk tezijn".
Een derdealternatiefbleefongenoemd bijdebespreking vande voorgaandeepisode.Dat isdemogelijkheid eensurplusaanhooien/ofkuil
(toen ook al inzwang, zijhetopbescheiden schaalenbeschouwd als
"eennoodzakelijk kwaad" (idem:468)), teverkopenaanandere boeren.
Die mogelijkheid echterwas inzeersterkemate taboe. Althans: tot
een taboegeworden. Want indeeerstehelftvande19eeeuwwas het
nog gebruikelijk datschepenvolhooienmestde haven van Lemmer
verlieten, richting Holland. Pas tussen1850en1870 worden deze
praktijken doelbewust teruggedrongen teneindedenoodzakelijke basis
voor het veefokken tekunnen leggen (zieo.m. Spahrvan der Hoek,
1952). Zo gold tot inde jaren '70vandezeeeuw (maar toen nog
slechts bij eenminderheid vanoudereboeren)dateenboerdie hooi
verkocht -netalsdegenediehooiaankocht-eenslechte boer was.
Hijhad zijnbedrijfonvoldoende uitgebalanceerd:deverhouding tussen
vee enbeschikbaar voerklopteniet. Deeerstgenoemdeboer zoubeter
eendeelvanzijnhooiland afkunnen stoten, de tweede (diehooi zou
moetenaankopen)werdbeschouwd als iemand 'diebovenzijnmachtwilde
werken'; hij konbeterwatveeafstoten. Deze illustratiegeeftaan
dateertijds
a.het aangaan vanvormenvanarbeidsdeling die meerdere bedrijven
omvatten -endaarmeeallerleiafhankelijkheidspatronen creëren nietzondermeeralsgewenstervarenwerd,en
b. dat eendoelbewustebedrijfsverkleining indatkader soms gewenst
konzijn.
Als de relevante ruimtegedefinieerdvanuitheteigen bedrijf niet
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langer geldtalsvertrekpuntvoordedefinitievanverdere bedrijfsontwikkeling ("de inventarisgroeitaanmetdemeerdere vastheid van
hetbedrijf", aldusdeStaatscommissie (1912:492)),danwordtdisproportionele groei inderdaadmogelijk. Degroeiwordt niet doorslaggevendbeïnvloed doorde specifieke geschiedenisvanhetbedrijf. Ook
de specifieke ruimtelijkeconstellatie, diedehedendaagsebedrijven
inzichdragen, isgeen faktormeer, dierichting,aard enritmeder
groeimedebepaaltofconditioneert.
In veel hedendaagse analysesvande zeersnellegroeivan de agrarische sector (m.n. vankoploperbedrijven)wordtgroei loutergerelateerd aande snelleenmassaleovernamevan nieuwe innovaties. Een
dergelijkevisie isechter tebeperkt, ondermeeromdatvoorbijgegaan
wordt aan het feitdatnagenoeg altijd enoveral een spanningsveld
tussen het 'technischhaalbare'ende 'praktijk indevelden' geconstateerdkonworden. Hetsamengaanvan technologische ontwikkeling en
een vrijwelonmiddellijke enmassale toepassing vandenieuwe innovatiesopbedrijfsniveau vormteenhistorisch novumbij uitstek. Groei
moetdusookgerelateerdwordenaandegeschetsteherstrukturering van
tijd enruimte.Immers,losvanhetradicaal eliminerenvanhetverleden alsrichtsnoer en losvandeeliminatievanheteigenbedrijfals
relevante ruimte, isdeongebreidelde groeivannumoeilijkvoorstelbaar.
De breuk intijdenruimte isophaarbeurtnietlos tezienvan een
drastischeverandering vanhetarbeidsproces inde landbouw. Omdatde
diverse elementenvandieverandering inde loopvandeze studie nog
uitgebreid tersprake zullenkomen, beperk ikmehier ineerste instantie totdeplaatsvanwaaruitditarbeidsprocesvanoudsher georganiseerdwerd: de familie.Totdievormvan "organisation socialedu
travail agraire"waarvanRambaud (1983:309)steltdatzeeen "solide
persistance de l'initiative familiale" inzichdraagt, "que l'état
chercheàcontrôleretàréglementer". Metdehiervoor gesignaleerde
breuken intijdenruimte, lijktookde familiealsrelevantconcept
voor hetbegrijpenvanuiteenlopende vormenvanagrarische ontwikkelingen (zoals indertijd gepostuleerd doorChayanov)teverdwijnen.
Zo blijkt uit eenomvangrijk Fransonderzoek naar de "production
laitière dans l'ouest" datnochde 'personnes à charge' noch de
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