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De houding van de voorlichter
Ir. J. P. A. VAN DEN BAN, Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden, Tiel

Het ideaalbeeld van de voorlichter
Het verschil in denkwijze tussen de voorlichters en sommige boeren kan de voorlichting bijzonder moeizaam maken. Hierbij moeten we niet alleen van de boer verwachten dat hijzichaanpast,maar wemoeten ook erkennen, dat het ideaal dat de voorlichter voor ogen zweeft in de loop van de tijden veranderd is, waardoor het contact met
traditionele boeren nietgemakkelijker is geworden.
Kort na de oorlog dachten de meeste voorlichters, dat bij een „goede boer" het bedrijf in zijn onderdelen goed verzorgd moet zijn. Dat is dus een bedrijf met een goede
bemestingstoestand, met weinig planteziekten en veeziekten, goede gewassen, mooi
ploegwerk enz. Als dit bij de voorlichting als ideaal werd gesteld, leidde dat automatisch tot produktieverhoging en intensivering, maar dat paste in de economische en
politieke situatie van dietijd. De voorlichter ontleende toen zijn vakmanschap aan zijn
technische kennis en aan zijn overtuigingskracht. De boer was haast altijd de ontvangende en de voorlichter de gevende partij. De opvattingen van de boer waren nauwelijks van invloed op de inhoud van de voorlichtingsboodschap. De voorlichter kwam
vertellen hoe een bepaalde handeling moest worden verricht en van de boer werd verwacht, dat hij zich ook volgens die regelen zou gedragen.

Het streven naar winst
Na de oorlog is er sprake van een koerswijziging. Men kreeg meer oog voor het landbouwbedrijf als economische eenheid. Het bedrijfseconomisch onderzoek en de boekhoudingen van het LEI maakten, dat men niet meer tevreden was met een bedrijf, dat
er in zijn onderdelen goed verzorgd uitzag. De voorlichtingsdienst iszich gaan richten
op een maximaal bedrijfsresultaat. Het nieuweideale beeld dat nu devoorlichters voor
ogen zweeft, heeft veel meer een economische inslag. Men denkt nu eerder aan een
boer die zijn bedrijf zo weet te leiden, dat het de grootst mogelijke winst oplevert.
Deze verandering in de doelstelling van de voorlichting is niet eenvoudig en ze is ook
(nog?) niet in al zijn consequenties doorgevoerd.
Het gehele voorlichtingspersoneel heeft in de B-cursus een bijscholing in de bedrijfseconomie gekregen en erzijn organisatorische maatregelen genomen. Toch moeten we
erkennen, dat er somsaan de oude doelstelling nogveelwaarde wordt gehecht. Bijvele
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excursieswordt bijvoorbeeld indeeersteplaats aandacht gevraagd voordestand van
degewassenenvoordeconditievan hetvee,erwordtgesproken overopbrengsten per
haenper dier enterloops wordt ook dearbeidsbezetting genoemd. Economen tonen
echter aan, dat de arbeidsproduktiviteit per man vaak meer invloed heeft op het bedrijfsresultaat danalleanderefactoren tezamen.
Debeschreven koerswijziging heeft hetcontact mettraditionele boerennietgemakkelijkergemaakt.Hunemotionelegebondenheid aanbepaalde opvattingen en methoden
past niet in dezeeconomische benadering.

De zelfbewuste besluitvaardige boer
Nu hebben desociologen onsgeleerd,dat deverschillendehoudingen van traditionele
boeren envan modernevoorlichtersvoortkomen uit eenverschillend cultuurpatroon.
De boeren met een modern cultuurpatroon zullen vanzelf de voorlichters beter begrijpen enookmeeromvoorlichtingvragen.Hierkomtdewenselijkheid vaneentweede koerswijziging voor devoorlichting al omdehoek kijken. Dezewordt langzamerhand duidelijker geziennu niet alleenhet sociaal-wetenschappelijk onderzoek daarop
wijst, maar ook de agrarisch-sociale voorlichting. Hetidealebeeld wordt nu de boer,
diezichbewust isvandesituatiewaarin zijn bedrijf zichbevindt endiein staat isom
zelfstandig weloverwogenbeslissingentenemen.
Men kan allerlei andere kenmerken vanvooruitstrevende boeren opnoemen; die zijn
weltevinden insociologischerapporten.Voor devoorlichtingisechter waarschijnlijk
hetbelangrijkste, datmoderneboerenzelfbewuste mensenzijn,dieeenmeninghebben
overdeomstandigheden,waarinzegeplaatstzijnendieinstaatzijnomoptijdweloverwogen beslissingentenemen.

De voorlichter als storend element

Er bestaat een neiging om dit wel als een nieuwe doelstelling te aanvaarden voor de
agrarisch-sociale voorlichting, maar niet voor de technische voorlichting. Dit zal
moeilijk vol tehouden zijn in die situajties waar detechnische voorlichting in conflict
komt met het beschreven verschil incultuurpatroon. Wil men de vaardigheid van de
boereninhetzelfstandignemenvanverantwoordebeslissingenbevorderen,dankande
technische deskundigheid en de overtuigingskracht van de voorlichter daarin zelfs
een storend element zijn.
Dezenieuwedoelstelling steltdan ook geheelandereeisen aan devoorlichter, ook bij
debenaderingvantechnischeproblemen.
Hetvolgendevoorbeeld vaneenindividueelgesprek* kan ditduidelijk maken.
* Het gesprek is opgenomen bij een rollenspel in 1960, onder leiding van J. P. K R O P , in een studiegroep die zich bezighield met de methodiek van streekontwikkelingswerk bij deStichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden te Tiel.
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Eerste gesprek
Assistent:
Ja Van de Berg, ik kwam hier net langs. Ik
dacht: een mooie gelegenheid om even bij U aan
te schieten. Hoe staan de zaken zo op het bedrijf? Hoe draait het zo? Wil het nogal vlotten?
Boer:
Ja, och geen fruit gehad vorig jaar, dat was toen
goed hè, maar och ja.
Commentaar:
Assistent probeert het gesprek neutraal te openen.
Boer heeft blijkbaar spijt dat hij niet meer fruit
had toen deprijs goed was.
Assistent:
Heb je geen fruit gehad vorig jaar?
Boer:
Neen we hebben niet zoveel fruit, maar vorig jaar
waren de fruitprijzen goed hè. Maar, h'm, ja,
ik heb maar 1 ha eigendom en daar heb ik nog
bouwland van en pacht kun je niet inplanten hè,
dat kan nu eenmaal niet.
Assistent:
Ja, voelje wat voor de fruitteelt dan?
Boer:
Ik heb het nooit gedaan hoor, maar vorig jaar
waren de prijzen goed.
Assistent:
Maar hoe is dat stukje fruit dan dat je hebt. Is
dat behoorlijk goed of niet. Hoe denk je daar nu
zelf over.
Commentaar:
Dit „hoe denk je daar nu zelf over" wordt met veel
nadruk gezegd en Vande Berg trekt ietwat terug.
Boer:
Och, ze hebben het altijd gedaan. Het zijn maar
een paar boompjes. Dat betekent niet veel.

Assistent:
Hoe groot is dat stukje fruit dan eigenlijk dat je
hebt.
Boer:
Nou, het zal zo met dieachter het huis 30are zijn.
Assistent:
30 are. Jonge aanplanting?
Boer:
Nou, ja er zijn ook nog wel oude bij ook.
Assistent:
Ja, ja.
Boer:
Ja, die heeft mijn vader nog gezet.
Assistent:
Dus U hebt vorig jaar weinig van het fruit gebeurd. Kan je daar ook iets van zeggen waar dat
eigenlijk in heeft kunnen zitten? In verschillende plaatsen is het toch behoorlijk goed
gegaan. Is het te droog geweest soms, zodat het
verdroogd is.
Boer:
Het is bij mij allemaal verdroogd.
Assistent:
Allemaal verdroogd.
Boer:
Ja, wij hebben net water voor het vee gehad hè.
Assistent:
Dus het is niet best geweest met het fruit. En
met de andere onderdelen, hoe zat het daar?
Boer:
Nou ja, de aardappelen waren niet best hè.
Assistent:
Ook niet best.

Assistent:
Dus het is niet veel.

Boer:
Neen, het was ook droog. Maar ja, we hebben
goed graan gehad.

Boer:
Het is niet groot, en ik heb altijd meer van de
melk gehad.

Assistent:
Goed graan gehad en met de melkkoeien, hoe is
het daar mee gegaan.
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Boer:
Nou die zijn in het leven gebleven. We hebben
ze allemaal nog.Wezijn net de winter doorgekomen,eenbeetje,methethooi. Wehebben niet
zoveelhooi gehad vorigjaar. Enwe hebbennog
een beetje bij moeten kopen. Wehopen dathet
ditjaar beterwordt,maar hetisalweerzodroog.
Assistent:
Dan zuljetochweleenslechtjaar hebben gehad.
Dan zal het voor U niet best gezeten hebben
vorigjaar, datkanikwel aannemen.
Boer:
Och ja, maar moeder de vrouw heeft nog weer
wat konijnen gefokt en zo.Och we zijn erwel
gekomen.
Assistent:
En staat hetje vanhetjaar eenbeetje beteraan
of nog niet.
Boer:
Het iste drooghè.
Assistent:
Nogtedroog.
Boer:
Het moest meer regenen.
Assistent:
Ja och, kijk eens hier Van de Berg, die regen,
geloof ik, diezalnogwelkomen. Daar hoeven
we ons direct nog geen zorgen over te maken.
Ik geloof dat we het geheel, het gehele bedrijf
eens, nouja, eens even bekijken. Ik geloof dat
het goed is. Je hebt nogal wat onderdelen op
het bedrijf zitten. Alsik het zo bekijk . . .
Commentaar:
De assistent heeft nude situatie watverkenden
heeft zich eenbeeldgevormd:Boer VandeBerg
werkt niet ergefficiënt en wezullen zien datwe
dat verbeteren enhijstelt voorhethelebedrijfte
bekijken.
Boer:
Ja maar zemoeten ook...
Assistent:
Nou ja, ik weet het welVande Berg, dat iszo
algemeen hier in de streek. We hebben hier nu
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eenmaal een bedrijf dat nogal sterk gemengd is.
BijU ook hè?Uhebt er nogal heel wat onderdelen in zitten. Hoe zieje dat zelf. Kanjeaan
alle onderdelen wel voldoende aandacht schenken, kanjeoveral weloptijd bij zijn?
Commentaar:
Dit iskritiek ophetbedrijfvanVandeBergende
assistent probeert dit te verzachtendoor hetals
een algemeenstreekprobleemte stellen.
Boer:
Och,je moet wat doen hèenja, wehebben natuurlijk wat koeien en varkens, dat is nu weer
fout metdeprijzen, maar ochdatkomt welweer.
Assistent:
Ja, maar vorigjaar hebjetoch behoorlijker prijzen voor debiggen gemaakt.
Boer:
Ja, hetishetenejaar beter danhetander. Enja,
dekonijnen dieheeft devrouwaltijd, diemoeten
wetoch ookaanhouden.
Assistent:
Ja, datismaar eenklein gedeelte,datmaakt toch
niet zoveel uithè.
Boer:
Nuja, we hebben toch altijd wathokjesvol.
De kippen die hebben toch ook wel aardig gelegdnog.
Assistent:
Hebben die nog al aardig gelegd. Wie verzorgt
dat?
Boer:
Dat doet devrouw.
Assistent:
Dat is dus eigenlijk een ding van moeder de
vrouw. Voor U komt eigenlijk meer hetvee,het
grasland, het bouwland en de boomgaard. Ja,
als je die boomgaard gaat bekijken. Laten we
nog eens even op de boomgaard terugkomen.
Je zegt zelf, het vorigjaar isdat niet te bestgeweestennuja,jehoopt dathetditjaar weerwat
beter zal worden. Maar zie je zelf wat in die
fruitteelt opUwbedrijf? Ziejedaar wel watin?
Boer:
Jijwilttoch debomenerniet uitdoen?
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Commentaar:
Nu wordt de boomgaard onder de loupe genomen.
Zou Van de Berg zich willen toeleggen op meer
fruit?
Van de Berg wordt wat onzeker en denkt zelfs
even dat de assistent hem zijn bomen wil laten
opruimen.
Assistent:
Neen man, dat moeten we nooit doen, dat moeten we direct niet doen. We moeten eerst de zaak
eens goed gaan bekijken. Neen dat is heel mijn
bedoeling niet. Ik zitzelfeen beetje tedenken over
Uw bedrijf als ik die grond bekijk. Laten we
eerst eens royaal praten, misschien zit er voor U
iets in om misschien wat meer fruit er nog neer
te zetten. Dan krijg je meer mogelijkheden op
uw - laten we nu maar eerlijk zeggen - toch nog
wat klein bedrijf.
Boer:
Maar ja, ik moet ook wat stro hebben voor de
varkens en voederbieten voor de koeien.
Het bouwland hebben we nodig, dat kan niet
anders.
Commentaar:
De assistent heeft blijkbaar ook het gevoel dat
Van de Berg wat geschrokken is en probeert nu
zijn positie te verduidelijken; gaat hardop denken
en suggesties geven
Assistent:
Ja, dat kan nu wel zijn. Die zulje ook wel nodig
hebben, maar Van de Berg, het is niet de enige
weg om aan stro te komen.
Dat behoeft direct niet van een klein stukje
bouwland. Je moet goed begrijpen, ik wil je niet
te sterk beïnvloeden hoor (... nou, nou) maar ik
dacht dat er iets in zat voor jou. Ik dacht dat er
iets in zat als je dus ook liefhebberij voor dat
fruit bezat.
Boer:
Ja maar, stro kopen dat hebben we nog nooit
gedaan hoor.
Assistent:
Ja, nooit gedaan. Kijk eens hier Van de Berg, ik
wil nagaan er zijn wel eens meer dingen geweest
dieje nog nooit gedaan hebt en misschien op het
moment wel doet.
Je moet er nu niet te sterk bij stil gaan staan.
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Neen, ik geloof niet dat we dat moeten doen, dat
we direct moeten zeggen we moeten nu stro van
ons eigen bedrijf hebben. Vat nu bij verschillende
anderen eens, maak eens een vergelijking, kijk
nu eens bij Pietersen dan. Die heeft toch een heel
beetje vee.
Commentaar:
De assistent ziet wel hoe het moest zijn, maar nu
raakt hij een teer punt van boer Van de Berg.
„Stro kopen" is niet alleen maar „stro kopen",
het is ook iets anders doen dan je gewend bent.
Afhankelijk zijn van anderen. Er zijn risico's die je
niet kunt zien. De zaak wordt onoverzichtelijker
en komt buiten je gezichtsveld.
Nu is de assistent zijn plan aan het opdringen aan
Van de Berg. Het is geen verkenning meer, zelfs
geen adviseren meer, maar suggereren.
Boer:
Ja, die heeft een rijke vrouw getrouwd en die kan
het wel doen.
Assistent:
Ja, maar een rijke vrouw, daar kan je alleen
geen stoelen van gaan kopen.
Commentaar:
Nu isde assistent in de aanval en boer Van de Berg
in de verdediging.
Assistent:
Neen, neen, Van de Berg, zo moetje het ook niet
zien. Ik weet wel, je voelt nu wel wat voor dat
bouwland, maar je moet het ook zo zien: als er
nu betere mogelijkheden inzitten? Als je, nu ja,
als je dat kleine beetje bouwland dat je hebt en dat is werkelijk goede grond - en je zou wat
voelen voor die fruitteelt? Misschien dat je die
fruitteelt wat zou kunnen gaan uitbreiden. Het
is maar een voorstel. Ik dacht dat er misschien in
dit geval wat in kon zitten.
Commentaar:
Deze suggestie loopt vast. Van de Berg wil dat
niet. Een andere suggestie dan maarl
Assistent:
We kunnen ook een andere weg gaan bekijken.
We kunnen ook zeggen dat er andere mogelijkheden in zitten. Wanneer je zegt: „Ik voel niet
voor dat fruit, dat is voor mij van weinig betekenis". Maar zo ver ken ik je ook nog niet zo
goed. Als je zegt: „Ik voel meer voor de rundLandbouwvoorl. jan. 1962
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veehouderij", dan zouden we de rundveehouderij
misschien eens een beetje in andere richting kunnen opbouwen. Ja, heel voorzichtig aan hoor.
Commentaar:
Van de Berg wordt steeds zwijgzamer, de assistent
steeds spraakzamer.
Boer:
Ja, die van de voorlichting die zien het allemaal
wel gemakkelijk, maar het moet allemaal gedaan worden. Er moet aan gewerkt worden.
Assistent:
Nu kijk eens hier, ik voel direct niet voor groter,
ik voel ja, voor iets makkelijker, dat je van het
één iets meer hebt en van het andere - nu laat ik
het dan maar zo voorzichtig zeggen - minder. Ik
zou haast durven zeggen van jouw bedrijf:
misschien zou één onderdeel er beter uit kunnen.
En als we een ander onderdeel dan eens wat gingen vergroten?
Commentaar:
Nu stelt de assistent duidelijk zijn bedoeling: een
onderdeel er uit. Dat zou ook veel efficiënter zijn,
maar dit betekent weer een geheel nieuwe situatie
voor Van de Berg en die kan hij slecht overzien.
Boer:
Ja, je weet wel, een mens moet niet alle eieren
onder één kip leggen hè. Als het ene fout gaat
moet er van het andere nog wat gehaald kunnen
worden.
Assistent:
Dat kunnen we ook wel, ik wil ook heel niet

zeggen dat ik in die richting ga. Want hoe is het
met andere bedrijven ;dat weet U toch ook goed;
waar je de heel eenzijdige bedrijven hebt, zuiver
grasland, zuiver fruit, weten we toch ook wat ze
zijn hè, en U zult toch ook wel weten: deze bedrijven draaien toch ook niet zo gek. Maar daar
wil ik direct niet op aan hoor!
Commentaar:
De situatie is nu zo geworden dat de assistent iets
heeft gesteld en dat hij nu de waarde van dit standpunt bewijzen wil. Hij is in depositie van „als ik
jou was, Van de Berg, dan wist ik het wel". Van
de Berg is in het defensief en denkt niet mee, maar
denkt tegen.
Boer:
Maar stel datje nu eens alleen van de melk moest
leven. Als de melkprijs dan weer omlaag gaat.
Dan ben ik blij dat ik toch nog een beetje bouwland heb.
Assistent:
Nou kijk eens hier, die melkprijzen die zitten op
het moment nog niet zo gek, het zit wel een beetje
vol maar als je toch goede melkkoeien hebt en
eventueel een paar melkkoeien meer en de zaak
goed voor elkaar, dan geloof ik dat je als zelfstandige boer die zelf het werk doet op het bedrijf, nog licht mee kunt. Je moet ook nog eens
vergelijken met andere bedrijven die er vreemde
arbeidskrachten op moeten zetten. Laten we de
zaak nu eens rustig bezien.
Boer:
Ja dat zijn van die grote bedrijven...

Het gesprek zet zich zo voort en zal weleindigen met: „Nou denk er nog maar eens over, Van de Berg"

Wat leert dit gesprek ons?
Dit gesprek begint met een neutrale vraagvan deassistent. In zijn antwoord daarop
geeft boerVandeBergalietsblootvanzijn overwegingen.Deassistentvraagtdeboer
nu watuit over zijn bedrijfssituatie. Dat levert geengrote moeilijkheden op;de sfeer
blijft goed.Deassistent krijgt inderdaad eenglobaleindrukvandebedrijfssituatie van
Van deBerg.
Hiernagaathetgesprekechtereenanderkarakter krijgen. Deassistentziet,datdebedrijfsvoering vanVan deBergnietzoefficiënt is.Zijnsinziensheeft boerVan deBerg
teveelonderdelen enversnippert hijzijn energie.HijprobeertvoorzichtigVandeBerg
Landbouwvoorl. jan. 1962
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telatenoverwegenwattespecialiseren.VandeBergvoeltditalskritiekopzijn bedrijfsvoering(en datis heteigenlijkook!).Hijvoeltzichaangevallenengaatzichverdedigen.
Hij heeft flinke weerstanden tegen verandering. Dat ziet de assistent ook en hij probeert metredelijke argumenten Van deBerg'sbezwaren te weerleggen. Het lukt hem
echter niet. Dat isook begrijpelijk, omdat Van de Berg's bezwaren niet op redelijke,
dochopemotionelegrondenberusten.Hijdenktnietintermenvan :„ditis efficiënter,
dandoeikhet".Hijdenktin termenvan:„hetgaatnietzogek,ikkanhetoverzien,ik
benvanniemandafhankelijk." Enzó bezien isalleveranderingnoggeen verbetering.
Tochwilhijwelwât.Alsheteengoedfruitjaar is,heeft hij spijt zo weinigfruit tehebben. Maar in dit gesprek is niet de sfeer ontstaan, waarin Van de Berg zich vrij kan
uiten, omdat deassistent teveelbezigismethoehij het zou doen alshijVan deBerg
was. EndanwordtVandeBergergvoorzichtig.Enwieniet...?
Objectief gezien heeft deassistent waarschijnlijk welgelijk met wat hij zegt. Hij heeft
echter bij Vande Bergweiniggehoor gekregen enVande Bergzalwaarschijnlijk niet
andersgaan handelen dan voorheen. Debedoeling van deassistent:contact teleggen
metVan deBerg,isniet ofnauwelijks verwezenlijkt. Detechnische deskundigheid en
deovertuigingskracht vandeassistenthebbenhetzelfstandig denken vandeboerniet
bevorderd,zijhebbendatzelfs verstoord.
De kernvragen
Dekernvragenzittenindedoelstelling,diemenmetdevoorlichtingnastreeft. Wilmen
alleeninformatie verschaffen? Wilmen ook inzichtvergroten?Wilmenalleenhetgedrag van de boer veranderen of ook zijn houding? Mag men welvoorlichting geven
met een beeld van een ideale boer in het achterhoofd? Waar ligt de formele verantwoordelijkheid van devoorlichter en hoever reikt zijn morele verantwoordelijkheid?
Hoekanmen eenboeralsVandeBerghelpenzonderhemaantevallen?
Dezevragenwordenweiniggesteld,maarzezijntochhetoverdenken waard.
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