Boeren met een nevenberoep nemen
in de V.S. snel in aantal toe
Het aantal boeren, dat een deel van het jaar buiten hun bedrijf werkt, neemt de laatste 20 jaar in
de Verenigde Staten snel toe. Prof. Marshall van
de Universiteit van Wisconsin publiceerde onlangs
de cijfers van deze ontwikkeling in zijn staat, die
gekarakteriseerd wordt door gemengde gezinsbedrijven met in hoofdzaak koeien en varkens:
Het percentage van de boeren, dat buiten hun
bedrijf werkt bedraagt resp. minstens 1 dag per
jaar en minstens 100 dagen per jaar
"Wisconsin
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Dit wordt veroorzaakt doordat ook in Amerika
veel landbouwbedrijven te klein worden om de
boeren een behoorlijk bestaan te geven, doordat
de industrie zich meer over het platteland verspreidt en het vervoer gemakkelijker wordt, nu
bijna elke boer een auto heeft, en doordat de
werktijden in de fabrieken korter worden en het
werk ook minder vermoeiend. Men verwacht dan
ook dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten,
tenzij er weer grote werkloosheid komt.
Over de gevolgen hiervan voor de landbouwbedrijven zegt prof. Marshall: „De toenemende
neiging van de boeren om gedurende langere tijd
buiten hun bedrijf te werken, brengt hen in nauwer contact met verbeteringen in de steden en
maakt hen bewust van de mogelijkheid om ook
hun eigen huizen te verbeteren. Het brengt hen
ook in contact met nieuwere landbouwmethoden
en landbouwwerktuigen en schept het verlangen
naar en de behoefte aan een grotere ontwikkeling
en een hogere levensstandaard".
Een enkel cijfer over deze behoefte aan een betere
ontwikkeling: In 1930 bezocht 34% der hoerenkinderen van 16 en 17 jaar in Wisconsin een dagschool, maar in 1950 was dit cijfer gestegen tot
70%. Sedertdien is deze stijging in een snel tempo
doorgegaan.

In het geïndustrialiseerde zuiden van de staat
Wisconsin zijn bedrijven, zoals dat van Hoekstra,
waarvan een kleine boer naar de fabriek trekt,
maar daarnaast zijn landbouwbedrijf op wat extensievere en meer gespecialiseerde wijze blijft aanhouden, heel gewoon.
Een ander voorbeeld is het bedrijf van Harvey
Febock. Hij komt van eén behoorlijk boerenbedrijf, maar heeft in de oorlog 3 jaar met de marine
door de Stille Oceaan gezworven. Hierdoor voelde
hij weinig meer voor de gebondenheid van een
normaal bedrijf, maar wilde ook eens de gelegenheid hebben om eens een weekje te gaan jagen en
vissen. Daarom heeft hü het ouderlijk bedrijf
grotendeels verpacht en werkt hij tegen een zeer
behoorlijk loon in de ijsfabriek van een slachthuis
met 2700 man personeel en 40 km van zijn woonplaats. Doordat dit continuwerk is, was hij overdag
vaak vrij en bovendien niet erg moe, want het
is geen zwaar werk om zo nu en dan op een
knopje van een ijsmachine te drukken. Om deze
tijd nu nuttig en aangenaam te besteden, is hij
kerstbomen en groene pepers gaan verbouwen op
een paar ha beregend land. Deze teelten waren
in de omgeving niet bekend, zodat hü direct contact zocht met de specialisten van het landbouw-

proefstation om op de hoogte komen. Van de opbrengsten van zijn bedrijf kon hy vorig jaar
zijn woonkeuken laten verbouwen voor 4000 dollar
tot een buitengewoon fraaie en praktische woongelegenheid.
Er zijn heel wat Amerikanen, zoals Febock, die in
de landbouw een aardige vrijetijdsbesteding vinden, welke bovendien de prettige eigenschap heeft
nog geld in het laatje te brengen.
Wageningen.
A.W. van den Ban.

Wereldtarweoogst
Volgens het Amerikaanse departement van landbouw verwacht men in de meeste landen een grote
wintertarwe-oogst. De wintertarwe levert ca 90%
van de hoeveelheid tarwe, die buiten NoOrd-Amerika wordt geproduceerd.
In de Verenigde Staten verwacht men 26,6 miljoen ton; de op 4 na grootste daar binnengehaalde
oogst. In West-Europa zijn de vooruitzichten overal goed; in Oost-Europa zou de situatie minder
gunstig zijn. In Frankrijk bestaat kans op een grote
oogst, hoewel de oppervlakte wat kleiner is. In
Italië verwacht men een uitstekende opbrengst,
hoewel wat minder is uitgezaaid. In West-Duitsland zijn de vooruitzichten gunstig. In Engeland
waren de vooruitzichten begin april goed.
Spanje heeft te veel regen gehad. In India zijn de
vooruitzichten minder gunstig dan de overvloedige
opbrengst van 1959. In Noord-Amerika is de stand
over het algemeen bevredigend.
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Enkele voorbeelden
Bovenstaande dode cijfers laten niet zien hoe een
Amerikaanse boer het presteren kan om een belangrijk deel van het jaar buiten zijn bedrijf te
werken. Laat ik daarom kort een paar dergelijke
bedrijven beschrijven, die ik daar dit voorjaar
bezocht heb.
BUI Hoekstra, die nog wel een enkel woordje
Fries praat, had vroeger een bedrijf met 12 melkkoeien en een paar honderd kippen. Een dergelijk
bedrijf is echter in Wisconsin té klein om een
redelijk bestaan op te leveren. Daarom heeft Hoekstra een baantje gezocht in een schoenfabriek in
een nabijgelegen dorp. Daar werken ze maar 40
uur in de week en hij was als boer gewend heel
wat langere dagen te maken en niet elke zaterdag
vrij te hebben. Bovendien werkte zijn vrouw in
de regel ook wat mee in het bedrijf en kunnen zijn
beide jongens, die op de middelbare school zijn,
ook nog best wat doen thuis.
Tenslotte is het ook jammer om de koestal helemaal renteloos te laten staan. De oplossing was om
deze koestal op een eenvoudige wijze een beetje
te verbouwen en daarin een 3000 legkippen te •
gaan houden. Van verschillende boeren in zijn
omgeving, die 100 tot 300 kippen hadden werd me
verteld, dat de eierprijs maar 8 Nederlandse centen
Per ei was, zodat hieraan niets te verdienen was.
Hoekstra bleek daar echter anders over te denken,
Want op zijn gespecialiseerd bedrijf produceerde
««" met weinig arbeidskosten een 700.000 eieren
per jaar. Als hü moeilijkheden had met ziekte ed.,
waren zijn kuikenbroeder Kastein, oorspronkelijk
afkomstig uit Winterswijk, en zijn 'voerhandelaar,
graag bereid om hem te helpen deze moeilijkheden
°p te lossen. Men vraagt zich dan ook wel eens af,
waarom een dergelijk bedrijf in Nederland verboden is, terwijl het in verschillende andere EEGlanden wel is toegestaan.
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