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1. EEN KWART EEUW
W A G E N I N G S E SOCIOLOGIE

G. A. KOOY

1.1. OVER HET ONTSTAAN VAN EEN DUBBELZINNIG BOEK

Misschien kent de lezer het verhaal, maar mogelijk ook niet. In ieder geval, toen het
25-jarig dienstjubileum van de ritmeester nabij was gekomen, trad een deputatie van
zijn dankbare minderen met des ritmeesters gade in overleg over het herinneringsgeschenk. De afvaardiging steldeaanmevrouw voor, hun ritmeester uit erkentelijkheid
een boek te geven. De aanbieding heeft nooit plaatsgevonden, daar de wettige echtgenote van de a.s. jubilaris moest berichten, dat de ritmeester reeds een boek bezat.
Indachtig aan dit verhaal zijn deminderen van E. W. Hofstee niet met diensvrouw in
overleggetreden, toenzij zichhadden gerealiseerd, datzijzichlangzamerhand dienden
op te maken voor de viering van een tweevoudig zilverenjubileum. De 25-jarige vervulling van het hoogleraarschap door Hofstee voornoemd en het daarmee onlosmakelijk verbonden 25-jarige bestaan van de Afdeling voor Sociologie en Sociografie
te Wageningen deed de minderen niettemin tot een boek besluiten. Zij bleven nl.
vermoeden, dat hun ritmeester met dit door hen gedachte boek wel zou kunnen instemmen, hoewel hij reeds enige boeken bezat.
Het boek, dat de leden van het wetenschappelijk corps van de Afdeling voor Sociologie en Sociografie te Wageningen voor ogen was komen te staan, was een werk van
enige omvang, dat door hen allen zou worden geschreven. Ieder zou een hoofdstuk
bijdragen met een beschouwing op het terrein, waarop hij of zij recentelijk intensief
bezig was. Deze opzet zou een, misschien ook voor de deelnemers in de onderneming
zelf, verrassend beeld kunnen opleveren van de grote verscheidenheid in de wetenschappelijke activiteiten van deAfdeling voor Sociologie en Sociografie 25jaren na de
totstandkoming van die afdeling der Landbouwhogeschool. Daarmee zou dan een bijdrage geleverd worden tot een correctie van de beeldvorming van de huidige Wageningse (Westerse) sociologie, zoals die vermoedelijk zich vastzette bij velen, die op
enigerlei wijze kennis namen van de Wageningse sociologische activiteiten. In dit
verband werd in het bijzonder gedacht aan de universiteitssociologen en bepaalde
groepen van functionarissen uit de beleidssfeer. Zonder een in- en uitleiding zouden

de hoofdstukken in kwestie waarschijnlijk toch te veel als los zand aan elkaar komen
te hangen. Welk karakter evenwel, meer gepreciseerd, te geven aan het verbindende?
Tenslotte werdvastgesteld, dat deinleidingeenschetsvan eenkwart eeuw Wageningse
sociologie zou dienen te behelzen. Daarbij stond voor alle deelnemers in de gemeenschappelijke onderneming vast, dat die schets gegeven moest worden vanuit een zo
zakelijk mogelijke instelling. Wel wist eenieder intussen dat strikte zakelijkheid bij
voorbaat een onmogelijkheid zou zijn. De verstreken kwart eeuw van Wageningse
sociologiebeoefening droeg immers te zeer het stempel van een bepaalde man, E. W.
Hofstee, dat het enige kroniekschrijver gegeven zou zijn om ieder waardeoordeel over
deze uitzonderlijke ritmeester buitengesloten te houden.
Ten aanzien van de uitleiding werd gemeend, dat het hoofdstuk 'De toekomst beschouwd vanuit Wageningen' van dien aard was, dat het als zodanig kon fungeren.
Zonder direct te steunen op de voorgaande zet dit laatste hoofdstuk door zijn retroen prospectieve beschouwing van de activiteiten van de afdeling deWageningse sociologiebeoefening ook in perspectief.
Het boek, dat werd beoogd, is gewrocht. Het is een pretentieloos boek, in die zin,
dat het niet bedoeld is als een bloemlezing van het beste, dat door Wageningse sociologen in de afgelopen 25jaar aan bespiegeling en empirisch onderzoek werd tot stand
gebracht. Dit werd eigenlijk echter al impliciet gezegd in de voorgaande alinea. Wat
uit die alinea misschien minder spreekt evenwel, is de dubbelzinnigheid van het boek.
Die dubbelzinnigheid is hiermee gegeven, dat de schrijvers enerzijds voor ogen stond
een eerlijk huldebetoon aan een bijzonder man, terwijl zij anderzijds een objectieve
informatieverstrekking aan geïnteresseerde buitenstaanders over hun aller afdeling
beoogden. Moge die dubbelzinnigheid de lezer-buitenstaander niet in verwarring en
daarmee tevens tot een onjuiste beoordeling brengen. Moge zij tegelijkertijd toelaten,
dat de lezer Hofstee uit het boek voldoende kan proeven, wat hij waard was en nog
steeds is voor de Wageningse sociologiebeoefening.
Na deze korte, maar hopelijk voldoende duidelijke inleiding tot het inleidende
hoofdstuk alsook tot de daarop volgende hoofdstukken over naar een kwart eeuw
Wageningse sociologie.
1.2. D E GESCHIEDENIS VAN EEN HOGESCHOOL

Het is nog niet zo lang geleden, dat die Leidse hoogleraar zich afvroeg, wat ze daar in
Wageningen in 's hemels naam 's winters toch uitvoerden, indien ze er in dat seizoen
althans iets deden. Intussen weten Leidse hoogleraren en anderen wel iets meer over
's zomers en 's winters te Wageningen ontplooide wetenschappelijke activiteiten.
Niettemin, deervaringleert keer opkeer, dat, ook onder ontwikkelde buitenstaanders,
de voorstellingen van de Landbouwhogeschool in het algemeen envan de Wageningse
sociologie in het bijzonder, zoal niet fundamenteel onjuist, dan toch armelijk zijn.
Omdat het vrijwel onmogelijk is, de verandering in plaats en karakter van de Wageningse sociologie goed over te brengen bij anderen dan de leden van de inner circle

zonder een summiere beschouwing van ruim 50jaar LH-geschiedenis, wordt direct
hierna zulk een beschouwing gegeven.
Ruim een halve eeuw geleden, nl. op 9 maart 1918, kreeg Nederland zijn eerste en
tot dusverre enige Landbouwhogeschool. Aan deze nieuwe academische instelling
werd de taak toebedeeld, studenten te vormen en voor te bereiden tot zelfstandige beoefening der Landbouwwetenschappen en het bekleden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor opleiding in diewetenschappen vereist is.Op basis van een gemeenschappelijke propaedeutische studiemet alskernvakken dewiskunde,denatuurkunde,
de scheikunde, de plantkunde en de staathuishoudkunde, werden aan de Wageningse
hogeschool vijf studierichtingen gecreëerd. De student, diena anderhalfjaar of langer
met voldoende resultaat zijn propaedeutisch examen had afgelegd, werd de keuze geboden, verder te studeren inéénder volgende vijf richtingen:Nederlandse Landbouw,
Nederlandse Tuinbouw, Nederlandse Bosbouw, Koloniale Landbouw of Koloniale
Bosbouw. Binnen de eerste dier richtingen was nadere keuze noodzakelijk. De zgn.
Nederlandse Landbouwer moest kiezen tussen Plantenteelt, Veeteelt, Zuivel en Landhuishoudkunde. Volgens dit stramien werd aan de Landbouwhogeschool 24jaar lang
de Landbouwkundige ingenieur opgeleid. Toen, in hetjaar 1942dus,werd de hiervoor
zeer kort aangeduide differentiatie verruimd door de toevoeging van een afstudeerrichting Cultuurtechniek.
Terwijl in het opleidingsprogramma van de Landbouwhogeschool tijdens de eerste
kwart eeuw van het bestaan dezer instelling betrekkelijk weinig veranderde, waren de
zich nadien in dit programma voltrekkende veranderingen zeer diepgaand. Spoedig
na de Bevrijding in mei 1945 zette zich een bijna revolutionaire evolutie in, die kan
worden aangeduid als de overgang van 'orthodoxe' Landbouwhogeschool naar universiteit voor toegepaste wetenschapsbeoefening. Een tweetal aanwijzingen van bedoeldeevolutiezijn deafstudeerrichtingen Tuin-en Landschapsarchitectuur, gecreëerd
in 1950, en Landbouwhuishoudkunde (home economics), in het leven geroepen
in 1954. De steeds in nieuwe leerstoelen voorbereide studiedifferentiatie ging
aanzienlijk veel verder nog in 1956. Onder handhaving van een gemeenschappelijke
propaedeuse kreeg Wageningen er in dat jaar 11 nieuwe studierichtingen bij, waarmee het aantal afstudeerrichtingen op 22 was gebracht. Onder de toegevoegde
richtingen zijn te noemen de Agrarische Sociologie en de Agrarische Sociologie van
de Niet-Westerse Gebieden. In 1970 vond een verdere en verregaande wijziging
van het Landbouwhogeschool Statuut plaats.* De gemeenschappelijke propaedeuse werd omgezet in een tweedeling van Natuurwetenschappelijke Propaedeuse
en Natuur- en Maatschappijwetenschappelijke Propaedeuse. Bij deze nieuwe opzet
bleef de richtingskeuze een postpropaedeutische keuze, maar een tegemoetkoming
vond plaats aan de aankomende studenten met de meer menswetenschappelijk gerichte interesse. Voor de aankomenden, die meenden uiteindelijk een bevredigende
keuze te kunnen maken uit een achttal richtingen, w.o. de sociologie, was er van nu
*Bedoelde wijziging komt formeel neer op het nagenoeg vervallen van het Landbouwhogeschool
Statuut.BijK.B.van24-10-1970isditStatuutnl.vrijwelgeheelopgegaaninhetAcademischStatuut.

afaan die genoemde Natuurwetenschappelijk-Maatschappelijke Propaedeuse. Bleef
daarin dewiskunde eenzwarelast, terwijl de natuurwetenschap in de vorm van een inleiding in de natuurwetenschappen en van een vak biologie er een plaats in vonden,
erwerden ook in opgenomen eeninleiding tot de sociologie, één tot depsychologie en
één tot het recht. Naast de differentiatie van depropaedeuse kwam in 1970echter ook
een veel verder reikende differentiatie van candidaats- en ingenieursstudie tot stand.
Indicatief is in dit verband, dat, terwijl de sociologische studie er tot dusverre één in
deagrarische sociologie wasgeweest, dezenu werd gesplitst in een zestal specialisaties.
Deze specialisaties waren met name de Agrarische Sociologie, de Gezinssociologie, de
Voorlichtingskunde, de Planologie, de Recreatiesociologie en het Marktonderzoek.
De geschetste ontwikkeling van de Landbouwhogeschool als onderwijsinstelling
maakt voor de outsider wellicht voldoende duidelijk, dat de in 1946 te Wageningen
geïntroduceerde sociologie in 25jaar tijds zowel qua plaats als qua karakter aan enige
verandering onderhevig was. Die verandering werd in niet geringe mate gestuwd en
gestuurd door de doyen van het Wageningse sociaal-wetenschappelijke corps, E. W.
Hofstee. Laat ons nu trachten meer gepreciseerd aan te geven, welke de ontwikkeling
van de Wageningse sociologie in de eerste kwart eeuw van haar bestaan is geweest.
1.3. SOCIOLOGISCHE PENETRATIE ONDER VALSE VLAG

Vooroorlogs Wageningenkendedeeconomischegeografie alseenverplicht bijvak voor
zijn afstudeerrichting NL IV, d.w.z. de subspecialisatie Landhuishoudkunde. Het vak
was echter steeds gegeven door een docent, diezijn hoofdfunctie elders vond. Daarom
was het feit, dat in 1946te Wageningen een gewoon hoogleraar in de 'sociale en economische geografie, alsmede de sociale statistiek' werd benoemd, een weliswaar bescheiden, maar reële 'socialiseringsmaatregel'. De geografie, dievoortaan onderwezen
zougaanworden, zouimmersniet langer alleeneeneconomische, doch ook een sociale
geografie zijn. Intussen was het althans aan de commissie, die de candidaat voor het
nieuwe gewone hoogleraarschap gehoord had, bekend, dat deze niet bepaald geijkte
opvattingen t.a.v. de inhoud van zijn toekomstige leeropdracht huldigde. Met de benoemingvan E.W. Hofstee alsdebedoeldegewonehoogleraar hadmeninderdaad een
uitzonderlijk bekwame figuur aan hetWageningse hoogleraarskorps toegevoegd, doch
niet een geograaf. Wat waren dan de antecedenten van deze nog betrekkelijk jonge
nieuwbenoemde hoogleraar? Wat ook stond de man met zijn nieuwe functie voor
ogen?
Evert Willem Hofstee werd op 15 oktober 1909 geboren te Westerembden op het
Groninger Hogeland, waar zijn vader onderwijzer was.Hij groeide echter opin'tOldambt in de plaats Nieuw-Beerta. Na het doorlopen van de lagere school ging de zoon
uit het grote onderwijzersgezin in 1923naar de HBS te Winschoten, aan welke onderwijsinstelling hij in de zomer van 1928 het einddiploma behaalde. Gezien zijn aanleg
was het vanzelfsprekend, dat dejonge Hofstee na het behalen van het HBS-diploma
zou gaan studeren. Zulks geschiedde ook. Het werd Amsterdam. Aan de Gemeente
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Universiteit van 'slands hoofdstad liet de Oldambster onderwijzerszoon zichinschrijven als student in de sociale geografie, zoals deze richting officieel heette. De studie
in dierichting betekende evenweleenwetenschappelijke vorming verkrijgen en de zeer
persoonlijke invloed ondergaan van een groot leermeester, die reedsjaren lang aan de
sociale geografie een zeer 'eigenzinnige' interpretatie gaf. Prof. Dr. S. R. Steinmetz,
de schepper van de Amsterdamse sociografische school, interpreteerde zijn leeropdracht als een opdracht, een nieuwe wetenschap van de menselijke samenleving te
doceren. Was de sociale geografie de wetenschap van de relatie tussen het menselijk
groepsleven en het omringende fysische milieu, Steinmetz had voor ogen staan een
wetenschap,waarbinnen het gingom hetbegrijpen enverklaren van het tijd- enplaatsgebonden menselijk groepsleven. In deze door hem als sociografie aangeduide wetenschap werd aan het fysisch milieu, inzoverre dit een verklaringsfactor van het groepsleven leek te zijn vrij veel aandacht besteed. Evenwel, er werd geen preferentiële aandacht aan het fysisch milieu gegeven binnen de sociografische beschouwingswijze.
Voor de grondlegger van de Amsterdamse sociografische school waren in beginsel
andere verklaringsfactoren voor het eigenaardige van deze of gene menselijke groep
of samenleving even belangrijk. Steinmetz doceerde dus een sociale geografie, die
wezenlijk veel dichter lagbij de sociologie dan bij de geijkte geografie. Bovendien was
Hofstee's academische leermeester, naast sociograaf, ook socioloog en sociaal anthropoloog (ethnoloog), hetgeen o.m. blijkt uit van zijn hand verschenen publicaties.
Studerend dan onder Steinmetz, verwierf dejonge Hofstee driejaar na aankomst in
Amsterdam decandidaatsbul (1931).Hem werd het 'cum laude' toegekend. Tweejaar
later, in 1933, studeerde de Groninger met het wat stuurse gezicht af. Opnieuw verwierf hij een 'cum'.
In de tijd, waarin Hofstee afstudeerde, lag de arbeidsmarkt voor jonge academici
nauwelijks gunstiger dan voor tal van anderen. Het was de periode, waarin pas afgestudeerden in dankbaarheid de functie van tramconducteur aanvaardden. In 1937 had
hij echter vaste economische grond onder de voeten door zijn benoeming tot medewerker van het NETO, de Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie.
Intussen was hij wetenschappelijk zeer bezig gebleven. In hetzelfde jaar 1937 kon hij
dientengevolge zijn sociografisch proefschrift verdedigen. De dissertatie, waardoor
Hofstee het derde 'cum laude' verwierf in zesjaar tijds, washet heden ten dage als een
sociografische classic bestempelde 'Het Oldambt'. In het boek gaf de toenmalige
promovendus een, ook in historische vakwereld, bewondering afdwingende analyse
van de ontwikkeling van een klassenmaatschappij van landarbeiders en boeren, zoals
deze nergens elders binnen Nederland tot ontwikkeling kwam. In 1938 werd Hofstee
aan de universiteit van de stad, waar hij vast emplooi had gevonden, toegelaten als
privaatdocent in de sociografie. De periode 1937-1946 vormde eigenlijk een voorafspiegelingvan delatere,bijna onvoorstelbaar veelzijdige activiteit van de Wageningse
Hofstee. Niet alleen waren er het medewerkerschap van het NETO (later het waarnemend directeurschap daarvan) en het privaatdocentschap aan de Groninger universiteit, maar erwasnogveelmeer:studiecommissie naast studiecommissie en studie11

kring naast studiekring. Uitdrukkelijk verdient vermelding in dit verband de werkzaamheid sinds 1943 als adviseur voor sociale en economische aangelegenheden van
de Directie van de Wieringermeer en van de Dienst der Zuiderzeewerken.
De man, die, 36jaar oud, bij KB van 9mei 1946tot hoogleraar in de economische
en sociale geografie aan de Landbouwhogeschool werd benoemd*, had zichreeds een
reputatie opgebouwd in brede kring. Hij was in de academische wereld bekend geworden door een proefschrift van een bijzonder wetenschappelijk niveau en hij had
zich buiten die wereld de naam verworven, een wetenschapsman te zijn met practisch
relevante en in de praktijk realiseerbare, ook voor de niet-vakgenoot verstaanbare
ideeën. Dat Hofstee echter zou ambiëren, te Wageningen economische en sociale
geografie te bedrijven, was uitgesloten. Zijn voorgeschiedenis maakte het het meest
waarschijnlijk, dat hij aan de Landbouwhogeschool iets geheel anders ingang zou
trachten te doen vinden:de sociografie en de sociologie als resp. de individualiserende
en generaliserende wetenschappen van het menselijk groepsleven en dan die twee in
eenvoortdurend, elkander wederzijds bevruchtende wisselwerking. Daarbij zou hij die
twee zeer vermoedelijk in Wageningen van de grond trachten te krijgen, veel meer
empirisch onderzoekend op basis van goed doordachte hypothesen dan zeer abstracte
theorieën bouwend. Voorts zou hij hoogstwaarschijnlijk dethematische keuzen steeds
weerafhankelijk stellenvan wathijalskernproblematiek zouzieninhet maatschappelijk heden en voor de maatschappelijke toekomst. Subjectieve waardevrijheid, maar
tegelijkertijd sterke persoonlijke waardebetrokkenheid op de maatschappelijke kernproblemen, theoretische 'vrijzinnigheid' en voortdurende aandrift tot empirische
verificatie... het werden inderdaad de meest saillante kenmerken van de onschoolse
Wageningse sociologische school, die Hofstee onder valse vlag stichtte.
1.4. D E BEMANNING VAN DE AFDELING VOOR SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE

De eerste kwart eeuw van de Wageningse sociologiebeoefening moet beschreven
worden alseentritsvanonderlingnauwsamenhangende activiteiten:onderwijs, onderzoek en 'andersoortig maatschappelijk hulpbetoon'. Alvorens op elk dier activiteiten
als zodanig, d.w.z. meer inhoudelijk en in hun effect, in te gaan, lijkt plaats te moeten
worden ingeruimd aan eenkort 'bevolkingsstatistisch' overzicht. Bedoelde activiteiten
hadden de permanente aanwezigheid van een aantal mensen op de afdeling tot voorwaarde. Zij konden slechts worden verricht, doordat, naast Hofstee zelf, disponibel
waren andere, nauw met hem verbonden sociologen, alsmede de wetenschappelijke
staf in verschillende rollen assisterende medewerkers. Wat de onderwijsactiviteiten
betreft, deze hadden uiteraard ook tot voorwaarde, dat studenten colleges liepen.
Daarom wordt onmiddellijk hierna dan ook summier ingegaan op de bezetting van de
in 1946 gestichte afdeling der Landbouwhogeschool, welke een aantal jaren na haar
stichting werd herdoopt tot Afdeling voor Sociologie en Sociografie.
*Hofstee trad officieel in dienst van de LH op 1oktober 1946.Op de 30ste van diemaand hield hij
zijninaugurelerede.
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Gedurende deeerste25jaar vanhaar bestaan nam het aantal personeelsleden van de
afdeling geleidelijk toe, daarmee mettertijd uitgroeiend tot een twintigtal. Een staat
maakt de ontwikkeling wellicht het best zichtbaar:

1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1958/59

wetenschappelijke staf

overig
personeel

2
2
3
3
3
4
4
6
6
6
5

2
2
2
2
3
3
4
4
4
6
6

1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71

wetenschappelijke staf

overig
personeel

5
5
6
6
8
7
8
9
9
10
10
10

6
6
6
9
10
10
11
11
11
11
11
12

De staat heeft betrekking op uitsluitend diegenen, die behoorden of behoren tot het
eigenlijke afdelingspersoneel. Gedurende een relatief groot aantal jaren heeft de afdelingechter ookniet-personeelsledenals'onderdak' gediend. Daarover zalstraks nog
een enkel woord worden gezegd. Wat nu het eigenlijke afdelingspersoneel aangaat,
hierin heeft zich inderdaad een geleidelijke groei voorgedaan. In feite wordt dit niet
weersproken door de toeneming van het wetenschappelijk personeel in 1954tot zesen
de in 1958 volgende terugval tot vijf. Deze uitbreiding en inkrimping werden veroorzaakt door de als tijdelijk bedoelde inscharing van een lector in de Niet-Westerse
Sociologie met diens assistent, welke enkele jaren nadien overgingen naar de nieuw
gevormde Afdeling voor Niet-Westerse Sociologie.
De kleine onderneming, dieHofstee een kwart eeuw geleden begon aan de Hesselink
van Suchtelenweg 4 met zijn assistent P. Kooyman, zijn secretaresse F. Koopman en
de amanuensis A. v. d. Peppel, werd geen gigantisch bedrijf. De meeromzet, die in de
latere vestigingsplaatsen - eerst het hulpgebouw Diedenweg en daarna op Heerenstraat 25- werd bereikt, isevenwelnietgering. Dankzij de,somsmoeizaam bevochten,
voortgaande personeelsuitbreiding tot eentwintigtalmensen kon dedienstverlening op
het terrein van onderwijs en onderzoek, alsmede op dat van het 'anderssoortig maatschappelijk hulpbetoon' verveelvoudigd worden. In denbeginne werden opde afdeling
drie colleges per week gegeven, welke alle door de nieuwbenoemde hoogleraar zelf
werden verzorgd. Hofstee gaf een candidaatscollege en een ingenieurscollege in wat
officieel geografie was genoemd, hij gaf ook nog een college voor candidandi in de
sociale statistiek. Het onderzoek kon slechts beperkt van omvang zijn. Het kwam in
feite neer opbureaustudie van beschikbare statistieken. Het meedenken incommissies,
waarin het (agrarisch-) sociologisch of hetplanologisch gezichtspunt welkom was, kon
13

voorlopig eigenlijk alleen door één man gedaan worden. Hoe anders ishet beeld anno
1971.Tegenover deenehoogleraar met zijn wetenschappelijke assistent van toen staan
nutweehoogleraren metachtwetenschappelijke medewerkers. Door het huidig wetenschappelijk personeel, waarvan de twee hoogleraren en vijf wetenschappelijke medewerkers onderwijs verzorgen, worden in totaal 19 verschillende colleges gegeven.
Bovendien isiederlidvanhetwetenschappelijk corps bezigmetenig onderzoekproject,
daarbij overigens profiterend van verwerkingsmogelijkheden, die in 1946 nog geenszins werden voorzien. In dit verband behoeft slechts het woord 'computer' te worden
genoemd. De uitbreiding van het aantal onderzoekers heeft overigens ook veel meer
de mogelijkheid van de zo noodzakelijke specialisaties geopend. Er is, thematisch gesproken, een duidelijke werkverdeling op de afdeling ontstaan, die,zoals Adam Smith
al wist, de productiviteit enorm ten goede is gekomen. Dan nog dient te worden vermeld, dat de vele adviserende en bestuurlijke activiteiten, welke Hofstee steeds heeft
vervuld, aanvulling konden vinden door debereidheid van andere ledenvan het wetenschappelijk corps op de afdeling, hun zwakkere talenten in die richting eveneens te
doen exploiteren. Intussen zou de wetenschappelijke bemanning van de afdeling aanzienlijk minder productief zijn, wanneer in de 'ondersteunende' sector niet tevens belangrijke veranderingen hadden plaatsgevonden. Ook in die sector zette, terwijl de
mechanisatie ertoenam,despecialisatiedoor. Deaanwezigheid vanbijv.een documentalist en een onderzoeksassistent, die weet te communiceren met de computermensen
van de Landbouwhogeschool, behoedt de leden van het wetenschappelijk corps voor
het zelf verrichten van activiteiten, die zij slecht beheersen.
De afdeling heeft, zoals reeds gezegd, door dejaren heen aan wetenschapsbeoefenaars, die niet in haar dienst traden, een 'onderkomen' geboden. In sommige gevallen
was dat voor een zo lange duur, dat zelfs de meest ingewijden er tenslotte niet geheel
zeker meer van waren, of de man in kwestie nu eigenlijk wel of geen afdelingslid was.
In andere gevallen liet de betreffende persoon zich er toe verleiden, in formele zin
afdelingslid te worden. Van de huidige wetenschappelijke stafleden van de afdeling
warenerviereerder voor langere of kortere duur aanvankelijk 'gast'. In totaal werden,
afgezien van 'passanten', bijna even veel gast-medewerkers geherbergd als de afdeling
in aantal jaren heeft bestaan. Onder de 26 gast-medewerkers liggen de nationaliteiten
als volgt verdeeld: Nederlander 13X; Amerikaan 4 x ; Chileen 1 X; Zuidafrikaner
3x ; Israëliër 1 x ;Zweed 1 X; 1er 1 x ;Italiaan 2 x .
Het is eigenlijk vanzelfsprekend, dat de afdeling in de 25jaar, dat zij heeft bestaan,
personeelsverloop kende. Niet kan echter gezegd worden, dat zij er, zoals sommige
andere wetenschappelijke afdelingen, ooit ernstig mee te kampen had. Er waren soms
conflictueuze verhoudingen. In zoverre deze zich voordeden tussen de leider van het
team en één of meer andere teamleden, waren zij toch nooit van zo ernstige aard, dat
zij aanleiding gaven tot, hetzij de aanzegging, hetzij het nemen van ontslag. Overigens
deden de conflicten, die er intern waren, zich veel meer voor tussen de overige teamleden onderling dan tussen teamleider en één of meer anderen. Maar ook in diegevallen,waar dehoogleraar-beheerder geenpartij wasineenconflict, washetconflict nooit
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redenvooreengevraagd ontslag. Demedewerkers,dienalanger ofkorter tijd deafdeling verlieten, deden zulks opgrond vanoverwegingen, diemetdewerksfeer niets
vandoenhadden:wegenshuwelijk noodzakelijk gewordenverhuizing,hogerinkomen
elders,stijgingsmogelijkheid opdeberoepsladder,etcetera.Vandehuidigepersoneelsleden zijn er,afgezien vanHofstee zelf, verschillenden reeds vergrijsd en/of verkaald
in deafdelingsdienst. Hetismisschien welinteressant eenoverzicht tegeven van de
jarenvanindiensttredingvandeledenvanhetpersoneel buitendehoogleraar-beheerder zelf.Delezer beschouwe danhetdirect volgende.
jaar van
indiensttreding

geboortejaar

eventuele eerdere
werkzaamheden op de
afdeling

leden vanhet wetenschappelijk corps
Lijfering
Kooy
Groot
Nooij
Douma
De R u
Van Leeuwen
Munters
Benvenuti

1953
1953
1959
1962
1965
1968
1969
1969
1971

1927
1926
1926
1936
1928
1940
1938
1936
1928

n.v.t.
n.v.t.
1953-1955
n.v.t.
1959-1965
n.v.t.
1966-1969
n.v.t.
1954-1958

leden vanhet overig
personeel
V.d. Peppel
Hendrikx
Holleman
Mej. V.d. Peppel
Kroodsma
Van Espelo
Te Kloeze
Günther
Mevr. Van Soest
Mej. Atema
Mej. Verwey
Mej. Jansen

1947
1958
1961
1962
1964
1966
1967
1969
1969
1970
1970
1971

1924
1942
1934
1911
1929
1951
1945
1945
1944
1945
1949
1954

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Van dehierbovengenoemdepersoneelsleden- 5vrouwenen 16 mannen- zijn er,ruw
afgegrensd, twee < 1jaar, zevenvan1-5jaar, vijf van 5-10jaar,viervan 10-15jaar
en twee van 15-20jaar opdeafdeling werkzaam geweest, terwijl ééner reeds bijna
25jaarzijndagtaakvindt.Hethuidigpersoneelwordtoverigensgekenmerkt dooreen
sterke leeftijdsspreiding. Detiener endezestiger zijn erbeiden onder vertegenwoor15

digd.Wat deleeftijden onderhetwetenschappelijk corpsaangaat,dezeliggen,afgezien
vandievanHofstee, tussen31en45jaar. Degemiddeldeleeftijd vandeledenvanhet
corpsisongeveer38.
Alvorens deblik tewenden naar destudenten, dieaan deafdeling inmeerdereof
mindere mate hunwetenschappelijke vorming kregen indeafgelopen kwart eeuw,
mogenogeenopmerkingwordengemaakt overdeherkomst derledenvanhetwetenschappelijk corps. Studeerde Hofstee sociografie aandeGUvanAmsterdam, twee
andere leden van hetcorps deden dateveneens (Lijfering, Nooij). Een ander tweetal
onderhenstudeerde sociologieteUtrecht (Kooy, Munters).Deoverigevijf ledenvan
hetaandeASSverbondenwetenschappelijk corpsvolgdeneensociologische opleiding
te Wageningen (Benvenuti, Douma, Groot, Van Leeuwen, De Ru).
Degenen, dieindeperiode 1946-1971 college liepen aandeafdeling, kunnenin
tweecategorieënwordenondergebracht:dieder'hoofdvakkers'endieder'bijvakkers'.
Gedurende deeerste 10jaar uitdeze periode werden decolleges, gegeven opdeafdeling, slechts door 'bijvakkers' gelopen. Een sociologische studierichting werd te
Wageningenimmerspasin1956gecreëerd.Indehiernavolgendestaatwordteenoverzichtgegevenvandeaantallen studenten-'hoofdvakkers' uithettijdsbestek, beginnend
met hetacademischjaar 1956/57.

Kand.st.
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/6?
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
(sept. '70 afgest.)
1970/71 (incl. N M 30)

3(-)
12 ( 2)
13 ( 5)
10 ( 3)
11 ( 5)
10 ( 5)
12(9)
19 (14)
26 (13)
24 (10)
27 ( 7)
32(7)
36(13)
53 (17)

Ingeschreven
Ing.st.

_
-

K-)
3d)
8(2)
13(2)
15(2)
13(4)
9(4)
11(6)
15(9)
17(9)
23(8)
27(9)

Afgestudeerd
Totaal
3(-)
12(2)
14 ( 5)
13(4)
19(7)
23(7)
27(11)
32 (18)
35 (17)
35 (16)
42 (16)
49 (16)
59 (21)
80 (26)

_
4(1)
8(1)
3(-)
2(1)
3(1)
7(5)
2(2)
4(2)
4(2)

± 100

(Het aantal vrouwelijke studenten is tussen haakjes geplaatst en in het totaal begrepen.)

Dein destaatvermelde aantallen studenten zijn niet bijzonder groot. In1962/63studeerden de eerstevier (Westerse) sociologen teWageningen afennaeen kwart eeuw
bestaan vande ASSishet aantal afgestudeerden inde sociologie aan deLandbouw16

hogeschool omstreeks 40. Wel mocht de sociologie als richting zich echter, evenzeer
alsaan deandereinstellingen inden lande, ineen sterk groeiendebelangstelling van de
studenten verheugen. Washet aantal ingeschreven candidandi driekortna destart van
de nieuwe studierichting, momenteel is dat aantal verveelvoudigd.
Zouden alleen de aantallen 'hoofdvakkers' in het licht worden gesteld, dan zou
daarmee hoogstwaarschijnlijk een volkomen verkeerde indruk geschapen worden van
de onderwijsbelasting van de afdeling door dejaren heen. Had de afdeling een niet te
verwaarlozen aandeel in de NL IV opleiding tot 1956,nadien verleende zij steeds omvangrijke hand- en spandiensten binnen verschillende der toen gecreëerde opleidingsrichtingen. In dit verband dient allereerst te worden genoemd het dienstbetoon aan de
richtingen XXI en XXII, resp. de technische en de sociaal-economische richtingen
huishoudkunde. De huishoudkundige studenten hadden steeds de inleiding in de
socialewetenschappen en degezinssociologie, beide gegevendoor ledenvan het wetenschappelijk corps van de afdeling, alsverplichte vakken in hun studiepakket. De mensen uit de richting XXII waren bovendien steeds verplicht beschrijvende statistiek en
methodiek van het sociaal onderzoek aan deafdeling te volgen. Degenoemde inleiding
in de sociale wetenschappen was voorts door de jaren heen verplicht voor de candidandi in de richtingen IX, X, XIII en XX (economen, niet-Westerse economen, tuinen landschapsarchitectuur en niet-Westerse sociologen). Beschrijvende statistiek was
daarbij altijd verplicht voor de candidandi in de richtingen IX, X en XX. Naast degenen, die één of meer colleges aan de afdeling volgden, omdat hun studierichting
daartoe verplichtte, waren er onder de 'bijvakkers' Wageningers en studenten van
elders, die zulks uit vrije voorkeur deden. In het bijzonder was er toeloop van laatstbedoelden op de colleges planologie en agrarische sociologie. Het zal de lezer niet
moeilijk vallen, te begrijpen, dat het niet wel mogelijk is het aantal 'bijvakkers' uit de
periode 1946-1971 volledig nauwkeurig te bepalen. Volstaan moet worden met een
telling van hen, dietot dusverre (mediojanuari 1971)éénofmeerexamens aflegden op
deafdeling. Dat bleken 1140studenten tezijn geweest. Het iseenaantal,dat de 'hoofdvakkers'-examinandi aanzienlijk overtreft. (In deze categorie werden 131 personen
geteld.)
Dit 'bevolkingsstatistisch' overzicht wordt afgesloten met het noemen van de aantallen promovendi, die in nauwe relatie met de afdeling hun proefschrift voltooiden of
bezigzijn dit tedoen. Bij Hofstee promoveerden tot dusverre 16 proefschriftschrijvers,
terwijl momenteel onder zijn leiding 6dissertaties worden voorbereid, waarvan de verdediging in de meer nabije toekomst kan worden tegemoetgezien. Onder leiding van
de jongere hoogleraar bereiden vier promovendi een proefschrift voor, waarbij als
pikante bijzonderheid valt aan te tekenen, dat twee hunner artsen zijn.
Met het voorgaande lijkt een informatie te zijn verstrekt, die het aanmerkelijk gemakkelijker maakt, in redelijk kort bestek met voldoende duidelijkheid te beschrijven,
wat de afdeling Sociologieen Sociografie in deeerste kwart eeuwvan haar bestaan aan
diensten leverde op de terreinen van onderwijs, onderzoek en ander 'maatschappelijk
hulpbetoon'.
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1.5. HET ONDERWIJS AAN DE AFDELING VOOR SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE

Ofschoon voor een afdeling van een universiteit of hogeschool het leveren van een bijdrage tot de wetenschappelijke vorming van studenten de allereerste opgave is, zal
hierna minder ruimte besteed worden aan het onderwijs, gegeven aan de afdeling, dan
aan debeide andere gestelde opgaven. De ontwikkeling, diezichop het terrein van het
onderwijs voordeed, laat zich nl. relatief beknopt weergeven.
Zoals de lezer zich zal herinneren, had de afdeling aanvankelijk slechts een aandeel
indeopleidingvan (NL IV)studenten intweeder driefasen, diedeWageningse studie
altijd heeft gekend:de candidaats- en de ingenieursfase. De wijziging van het Landbouwhogeschool Statuut in 1956 leidde er toe, dat de afdeling een richtingsafdeling
werd. Weliswaar bleef de onderwijsbemoeienis zich vooralsnog beperken tot de twee
met name genoemde studiefasen, maar veel groter onderwijsactiviteit ging van het
wetenschappelijk corps gevergd worden. Van nu afaan dienden sociologen te worden
opgeleid, die,hoewelvan specifiek-Wageningse signatuur, zouden kunnen concurreren
op de arbeidsmarkt met de universiteitssociologen. Daarnaast bleef voor de afdeling
als onderwijsafdeling de taak weggelegd, bij te dragen in de vorming van niet-sociologen. (In de voorgaande paragraaf werd daarop reedsingegaan.) De verandering van
het Landbouwhogeschool Statuut in 1970impliceerde een verdere verzwaring van de
onderwijstaak. Hadden debemoeienissenmetdeopleiding zichtotdusverre uitgestrekt
tot de candidaats- en de ingenieursfase, nu werd ook sociologisch onderwijs gevergd
in het propaedeutische jaar. De afdeling werd een belangrijke taak toebedeeld in de
nieuwe,zgn. NM-propaedeuse. Dit betekende,datinleidendecollegesgegevenmoesten
gaan worden aan al die studenten, diezichvoorstelden na het propaedeutisch examen
de keuze te doen uit de min of meer sociaalwetenschappelijke richtingen (economie,
niet-Westerseeconomie, huishoudkunde, tuin-enlandschapsarchitectuur, een deel der
cultuurtechniek, sociologie en niet-Westerse sociologie). Waren de inleidende colleges
tot het studiejaar 1970-1971 steeds gevolgd door omstreeks 75 studenten, nu onderging het collegegehoor ruim een verdrievoudiging. Weliswaar was dit mede het geval,
doordat propaedeusestudenten en candidandi inde beginfase van hun postpropaedeutische studie gecombineerd de collegestof moest worden aangeboden, maar voor de
toekomst isnauwelijks daling in decollegebezetting teverwachten. Het nieuwe statuut
bracht nietalleen onderwijsbemoeienis inook deeerstestudiefase voor deafdeling met
zichmee,doch ook dedoordenking van hetinspelen op dewenselijk geoordeelde differentiatie binnen de sociologiestudie. De onderwijsrol, door de afdeling na een kwart
eeuw sinds haar oprichting gespeeld, is dan ook onvergelijkelijk veelgroter dan in den
beginne. Het iseen rol, die onmogelijk adequaat vervuld zou kunnen worden door de
ene man, die in 1946benoemd werd tot hoogleraar in de sociale en economische geografie, benevens de sociale statistiek. In dit verband moge nog worden gewezen op een
probleem, dat de verzwaring van de onderwijsbelasting alsuitvloeisel van de statuutswijziging van 1970 heeft doen ontstaan. In een periode, waarin de universiteiten en
hogescholen nog toonbeeld van conservatieve rust waren, voerde Hofstee ter vervang18

ingvan het 'klassieke hoorcollege' het besprekingscollege in. Sinds de latejaren vijftig
is zo een goed deel van de colleges gegeven in de vorm van een dialoog tussen student
en docent op basisvan door de laatste tevoren verstrekte gestencilde stof. Het was een
poging tot rendementsverhoging en tot verpersoonlijking van het academisch onderwijs. De poging lijkt succesvol te zijn geweest, maar de massificatie in de zin van de
aanzienlijke groeiindestudentenaantallen, dieisgaan optreden, dwingt ertoe,de klok
terugte draaien. In 1969-1970werd hetinleidend collegenogindehiervoor geschetste
vorm gegeven, in 1970-1971 was er geen andere mogelijkheid dan tendele terug te
vallen op de 'klassieke' vorm.
In de periode 1946-1954 deed zich in het onderwijs formeel-inhoudelijk geen
enkele verandering voor. Hofstee was in 1946begonnen met zijn als geografisch aangeduide twee colleges voor resp. candidandi en ingenieursstudenten, alsmede met zijn
college in de sociale statistiek. In deze tredmolen werd door hem voortgegaan tot het
einde van het academische jaar 1953/54. Men lette wel, er werd hiervoor gesproken
over de officiële teboekstelling van de colleges in de LH-gids. Wat daarin als geografie
te boek was gesteld, was in feite sociografie en sociologie. Overigens placht Hofstee
ook al in die dagen zijn collegestof wijziging te doen ondergaan, zodat een student er
beter aan deed, bij examenvoorbereiding niet te volstaan met het een paar jaar oude
dictaat van een medestudent. De eerste formele verandering in het op de afdeling gegeven onderwijs deed zich voor bij de aanvang van het cursusjaar 1954/55, doordat
van toen af aan, in plaats van geografie, door Hofstee officieel sociologie en sociografie werd gegeven.Tegelijkertijd nam deomvang van hetonderwijs niet onbelangrijk
toe met een geheel nieuw college, te weten, de inleiding in de sociale wetenschappen.
Met de toevoeging van dit college werd het totaal aantal, nog steeds uitsluitend door
Hofstee gegeven, colleges op vier gebracht. Kort daarna, nl. aan het begin van het
studiejaar 1955/56, werd het collegepakket uitgebreid tot acht verschillende uren. De
theorie en methodiek van het sociale onderzoek en de gezinssociologie werden o.m.
toegevoegd. Deze aanzienlijke toeneming van de onderwijsbelasting noopte tot inschakeling van extra mankracht. Desgevraagd verkreeg Hofstee toestemming zijn drie
medewerkers Abma, Kooy en Lijfering mede met een stuk onderwijs te belasten als
tijdelijk docent. Waarschijnlijk was hiermee te Wageningen een nieuwetoestand in de
verhouding hoogleraar/medewerkers ingeluid! In het studiejaar 1957/58 werden de
colleges van acht op 13 gebracht, hetgeen echter nog niet gepaard ging met verdere
uitbreiding van het aantal onderwijskrachten. Jaren nadien bleven 13 verschillende
colleges gegeven, maar geleidelijk met meer mankracht. In 1965/66 tenslotte werd het
aantal colleges, verzorgd door docenten, verbonden aan de afdeling, op 19 gebracht.
Omdat decollegesgeleidelijk uitbreiding dienden te krijgen, wasin 1956reeds gedacht
aan de toevoeging van een lector aan de afdeling, voor wiens verantwoordelijkheid
vnl. de gezinssociologie zou komen. In 1959 werd de medewerker Kooy als zodanig
benoemd. De verzwaring van de onderwijslast nadien leidde er toe, dat in 1964 zijn
lectoraat in een hoogleraarschap werd omgezet. Gelijktijdig met hem werd de medewerker Van den Ban tot hoogleraar in de voorlichtingskunde aangesteld. Op grond
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vanverschillende overwegingen bleef Kooy met deafdeling verbonden, terwijl Van den
Ban een eigen afdeling stichtte. Was de voorlichting geïncorporeerd gebleven in de
afdeling, dan zou dit vanzelfsprekend de totale onderwijslast van de afdeling verder
hebben doen toenemen.
De lezer zou geen dienst bewezen worden met een poging, de veranderingen in de
onderwijsbelasting van de afdeling in het tijdsbestek 1946-1971 nader te beschrijven.
Wel moge ingegaan worden op de situatie in het academische jaar 1970/71, een jaar
vanovergangenaanpassing. In ditacademischejaar werdvoortgegaan metdecolleges,
welke reeds vöör de statuutswijziging van 1970 op het rooster voorkwamen en werd
begonnen met andere colleges, welke in het nieuwe sociologie- (en huishoudkunde-)
programma werden opgenomen. Nieuw was het inleidende college voor de studenten,
die zich voorbereidden op de NM-propaedeuse. Weliswaar bleef dit college ook nog
gegeven voor candidandi, maar het bijna voormalige candidandicollege kreeg een
supplement. Voor de inleiding behielden voornamelijk Douma en Lijfering de verantwoordelijkheid, maar o.a. Van Leeuwen, Munters, Nooij en De Ru gingen er een
bescheiden rol in meespelen. In de direct aansluitende KA-fase bleven Munters en
Kooy voortgaan methun colleges.Deeerstemeteentweetal- éénover de geschiedenis
van de sociologie en een ander over de theoretische sociologie-, de laatste met een
inleidend gezinssociologisch college. Intussen bereidde Hofstee zich voor op in het
academischjaar 1971/72tegevengeheel nieuwe stof:deplaats enfunctie van de sociologie. Voor de studenten in de KB-fase werden, zoals in voorgaande jaren, colleges
gegeven in de methodiek van het sociale onderzoek (Nooij), de agrarische sociologie
(Hofstee), de sociaal-wetenschappelijke grondslagen van de agrarische planologie
(Groot) en de gezinssociologie (Kooy). Daarnaast werd begonnen met de voorbereiding van colleges, die in het academische jaar 1971/72 starten als nieuwe vaste programma-onderdelen. Hofstee ging zich prepareren op de differentiële sociologie, Van
Leeuwen concipieerde zijn college over gezinssociologische theorieën. Plannen werden
uitgewerkt voor het nieuwe programma-onderdeel, dat 'leeronderzoek' ging heten.
Stappen werden genomen om een docent aan te trekken voor de recreatiesociologie,
terwijl de voorbereidingen voor de instelling van een buitengewoon hoogleraarschap
indesociaalwetenschappelijke grondslagen van deurbane planologie werden voltooid.
Wat deingenieursfase betreft, daarin bleefgedoceerd door Hofstee, Kooy en Munters.
Zij boden, zoals ook voordien het geval was geweest, colleges capita selecta, gezinssociologie en sociologische theorie.
Wat zich in de direct voorgaande beschrijving hoogstwaarschijnlijk niet aftekent, is
een 'Leitbild'. Het summiere overzicht van de onderwijsactiviteiten op de afdeling een
kwart eeuw na haar ontstaan heeft vermoedelijk op de lezer niet ingewerkt als een
overzicht van activiteiten met duidelijke onderlinge samenhang. Evenwel, achter deze
zo uiteenlopende colleges, gegeven door soms mensen met zeer verschillende wetenschappelijke gerichtheid, ligt een verbindende gedachte. De sociologie drong in 1946
in vermomming binnen in de Landbouwhogeschool. Eerst jaren later werd zij er
officieel erkend als wat zij was en wilde zijn: sociologie, maar toendertijd nog altijd
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sociologie met het adjectief 'agrarisch'. Wageningen leek, wanneer het sociologen
moest opleiden, de plaats, waar agrarische sociologen dienden te worden opgeleid.
Daarom werden jaren lang de onderwijsactiviteiten, in zoverre de afdeling zich niet
speciaal dienstbaar maakte aan dehuishoudkundige opleiding,gericht op de opleiding
van agrarische sociologen. Het Landbouwhogeschool Statuut van 1970heeft demogelijkheid geopend, sociologen opteleiden van ook andere dan deagrarische signatuur:
gezinssociologen, recreatiesociologen, planologen, marktonderzoekers en voorlichtingskundigen. Wanneer het getij verloopt, verzet men de bakens... Aan de afdeling
voor Sociologie en Sociografie - en daar in de eerste plaats door Hofstee - werd ingezien, dat er verschillende goede redenen waren, de Wageningse socioloog niet langer
een agrarisch-sociologisch program als enig program van opleiding te bieden. Het
streven bleef echter, Wageningse sociologen te vormen, dat wil zeggen, sociologisch
opgeleiden, die van de aan de universiteiten opgeleiden merkbaar verschillen. Het
verschil, niet langer gezocht in de affiniteit tot en de kennis van de agrarische wereld,
bleefnagestreefd ophetpunt vandekennisvandewereldvande natuurwetenschappen
bij de opgeleide. Aan de universiteiten opgeleide sociologen plegen van natuurwetenschap en natuurwetenschapstoepassing vrijwel onkundig te blijven. In de opleiding
van de Wageningse socioloog 'nieuwe stijl' is, ongeacht zijn specialisering, de toeleg,
dat hij iets van 'het dialect' en de denkwereld van de beoefenaars der natuurwetenschappen zal leren verstaan om zo met hen te kunnen samenwerken in teamverband.
Vandaar overigens, dat het wetenschappelijk corps van de afdeling volledig vrede kon
hebben met een NM-propaedeuse, een propaedeuse, waarin de natuurwetenschappen
niet geheel hebben plaatsgemaakt voor mens-wetenschappelijke vakken. Of het inderdaad gelukken zal, de aankomende generaties van Wageningse sociologen het specifiekete verlenen, dat hun opleiders voor ogen ging staan, moet uiteraard blijven afgewacht.
In 25 jaar tijds evolueerde de sociologie binnen de opleidingsactiviteiten aan de
Landbouwhogeschool van een min of meer marginaal vak, gedoceerd onder valse
naam, tot een richtingsvak met, als bijzonder kenmerk, een verregaande interne
differentiatie. Dezeevolutiewastendeleuitvloeiselvanzichsnelwijzigende omstandigheden, maar zij voltrok zich ook en vooral door de visie en het voortdurend ijveren
van een ogenschijnlijk onvermoeibaar man:E. W. Hofstee. Wat de sociologische opleiding door al die 25jaren heen eigen bleef, was de wezenlijke belangstelling van de
hoofdopleider, dezelfde E. W. Hofstee, voor de student als persoon. De man, die de
sociologie te Wageningen een plaats verschafte, viel het steeds bijzonder zwaar, een
student te moeten laten zakken. Het slagen van een student verschafte hem anderzijds
altijd voldoening. Hofstee zag voorts immer uit naar goede plaatsingsmogelijkheden
voor zijn afgestudeerden. Zolang hij nog de richtingshoogleraar zal zijn, zullen studenten hoogstwaarschijnlijk op hem kunnen blijven rekenen als begripvol leermeester
en actief arbeidsbemiddelaar. Echter, de kans is groot, dat in de tweede kwart eeuw
van het bestaan der afdeling derelatie tussen opleiders en studenten sneleen veel meer
koel-functioneel karakter gaat krijgen dan deze eerder steeds had. Het zou nl. niet
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verbazen, wanneer spoedig zou blijken, dat de 'Vermassung' binnen de sociologie te
Wageningen nauwelijks langer dan 25jaar uitbleef.
1.6. HET ONDERZOEK AAN DE AFDELING VOOR SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE

Voor Hofstee isdoor dejaren heen deverhouding tussen onderwijs en onderzoek binnen zijn afdeling nauwelijks een punt geweest. Voor hem was het eigenlijk vanzelfsprekend, dat de academische docent tevens een academische onderzoeker diende te
zijn. In die,vanwege devanzelfsprekendheid, zelden door hem verdedigde overtuiging
paste het, dat hij,ondanks zijn talloze andere bezigheden, het eigen onderzoekerschap
nooit kon opgeven. Hij bleefjaar in,jaar uit als onderzoeker bezig, niet zelden zo geinvolveerd, dat hij zonder uitstel één of meer luisteraars moest en zou vinden voor het
aanhoren van het verheugende bericht van de plotseling of eindelijk gedane vondst.
Wordt hem de tijd vergund, dan zal hij, éénmaal geëmeriteerd, zeker iedere aangelegenheid aangrijpen, het onderzoekwerk, dat niet klaar kwam, af te maken. Hofstee,
zozeer overtuigd van de noodzaak van doorlopend onderzoek, heeft ook steeds medewerkers gezocht, van wie hij meende te mogen aannemen, dat zij zijn grote belangstelling voor het onderzoek deelden. Voorts heeft hij steedsjongere onderzoekers, in
wier capaciteiten hij vertrouwen had, op de afdeling onderdak geboden om onder zijn
supervisie te werken aan problemen, die in het bijzonder zijn persoonlijke interesse
hadden. Eén en ander maakt het gerechtvaardigd, de afdeling een onderzoeksafdeling
bij uitstek te noemen. Is de verkregen indruk juist, dan wordt trouwens ook door
menige niet-Wageningse socioloog tegen de afdeling als een zodanige afdeling aangekeken.
Als bijlage isin dit boek opgenomen een lijst van publicaties, die tot stand kwamen
op of in directe relatie tot de afdeling. Vanuit verschillende gezichtspunten bezien,
levert die lijst een interessante informatie over de publicistische activiteiten van de
afdelingsleden, de gastmedewerkers en bepaalde anderen (hoofdzakelijk promovendi
van Hofstee). Wanneer in 1971verschenen titels buiten beschouwing worden gelaten,
dan is het titeltotaal van de lijst 425.In de periode eind 1946- begin 1971werden een
430-tal artikelen, brochures, bulletins, boekgedeelten en boeken van sociologisch
karakter gewrocht. Niet kan dus worden gezegd, dat van de afdeling in de eerste 25
jaar van haar bestaan niets zou zijn uitgegaan aan gestolde gedachten. De totale productie van gepubliceerde pagina's vult enkele schappen van een flinke boekenkast.
Deze totale productie kwam tot stand over een tijdvak van bijna 25jaar. Dit doet het
interessant genoeg zijn om te beschouwen, hoe zij over die periode verdeeld ligt naar
aantallen titels ennaar enigetypen van publicaties. Daarom wordt het direct volgende
overzicht gegeven.
De 425 publicaties, die hiernaast naar jaar van verschijnen en type zijn opgesomd,
werden geschreven door in totaal 62 (mede-)auteurs. Onder de 62 schrijvers droegen
er echter 47 slechts éénmaal bij tot de groei van het totaal aantal geschriften met het
afdelingsmerkteken. Zij deden dat overwegend als mede-auteur, als promovendus of
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als deelnemer in debulletinreeks, welkedeafdeling in 1953startte. (In diereeks zijn
opgenomeneenaantalstudentenscriptiesvanhooggehalte,die,alofniettezamenmet
een lid van het wetenschappelijk corps, door hun schrijvers voor publicatie geschikt
werden gemaakt.) De berekening voortzettend, moet worden geconcludeerd, dat 15
auteurs meermaals bijdroegen tot het aangroeienvan depublicatielijst. Tezamenproduceerdendeze 15 (ineentwintigtalgevallensamenmeteenmedeauteur)intotaalt/m
1970407geschriften ofperpersoongemiddeld27.Terugkerend totdetotaleproductie
van425publicaties,daarvan namHofstee er- eenenkelmaalsamenmeteenander 113voorzijnrekening.Datkomtovereenmetruim24%vandegeheletitelproductie.
De425titelshebben betrekking op geschriften van onderling somszeer variërende
omvang. Naast en tegenover artikelen van slechts enkele bladzijden staan boeken,
geschreven, ofwel vooral met de intentie, nieuwverworven wetenschappelijke kennis
onder de aandacht te brengen van de mede-vakbeoefenaars, dan wel eerder met de
bedoeling, wetenschappelijke kennis te populariseren. Relatief vele publicaties ken23

merken zich door die populariseringsbedoeling, hetgeen als een aanwijzing mag worden gezien van een op de afdeling steeds aanwezig krachtig streven, wetenschappelijk
informatiecentrum te zijn voor een brede kring. De resterende publicaties zijn echter
zodanig in aantal, dat de lijst er getuigenis van aflegt, hoezeer de afdeling in de eerste
25jaar van haar bestaan altijd een onderzoekafdeling vermocht te zijn. De vele tientallen publicaties, waarin verslag wordt gedaan van eigen onderzoek, verslaan de ontwikkelingsgang en de resultaten van tal van kleine, relatief weinig tijdrovende projecten, maar ook handelen zij over onderzoekingen met een looptijd van jaren. Het is
bijzonder moeilijk, inzichtgevend en tegelijkertijd voldoende beknopt aan te duiden,
wat op de afdeling of in nauwe relatie met haar aan kleine en grote projecten werd uitgevoerd. Het is misschien niet ondoelmatig, het beschrijvingsschema te zoeken in gedachten, neergelegd in dat Aulaboek van Van Leent, 'Sociale psychologie in drie dimensies'. Ofschoon dat boek handelt overde ontwikkelingvaneen nabuurwetenschap,
is veel van hetgeen er in gesteld wordt, evenzeer toepasselijk op de sociologie.
'Wie kijkt, heeft een gezichtspunt en wie iets wil laten zien, moet de ander er een
geven. Wanneer het voorwerp van beschouwing een wetenschap is, zijn er minstens
vier mogelijkheden'. Aldus begint Van Leent zijn inleidend hoofdstuk. Wat die vier
door hem bedoelde mogelijkheden betreft, noemt hij achtereenvolgens de thematische
wijze van inleiden, de historischeintroductiewijze, de systematische inleidingswijze en
de operationele.Wordt de eerste mogelijkheid aangegrepen, dan wordt verteld, hoever
het wetenschappelijk terrein in kwestie zich uitstrekt, in welke specialistische regionen
het is verdeeld en welke de voornaamste onderwerpen op het terrein zijn. Wordt geopteerd voor de historische introductiewijze, dan worden de ontwikkelingslijnen gevolgd, diedoor dejaren heen ophetonderwerpelijke wetenschappelijke terrein werden
getrokken. De derde mogelijkheid houdt in, dat vanuit één-bepaald theoretisch standpunt een systematisch standpunt wordt ontvouwd, waarin de resultaten van het tot
dusverre verrichte onderzoek hun plaats en betekenis ontvangen. Inzake de laatste,
vierde mogelijkheid citeren wij de auteur: 'Tenslotte kan men belangstellenden ook de
werkplaats binnenvoeren, waar de wetenschap daadwerkelijk bedreven wordt. Terwijl
detheoreticus, de technicus, de onderzoeker in hun bezigheden verdiept zijn, legt men
uit, hoe zij aan hun problemen komen, dezebekijken en aanpakken, en op welke wijze
zij hun hypothesen en verklaringen uitdenken en tot theorieën aaneensmeden.' Hierna
zal het op ofin nauwe relatiemet deafdeling verrichtte onderzoek uit elk dervier door
Van Leent genoemde introductiewijzen in het oog worden gevat. Daarbij wordt echter
deze volgorde aangehouden, dat het onderzoek eerst historisch, dan thematisch, vervolgens systematisch en tenslotte operationeel wordt bezien.
De geschiedenis van een kwart eeuw afdelings-onderzoek is, oppervlakkig beschouwd, de historie van een voortdurende toeneming der thematische diversiteit.
Mettertijd nam het aantal themata, waarop door de afdelingsmedewerkers (leden van
het wetenschappelijk corps,gast-medewerkers, promovendi) als onderzoekers gewerkt
werd, aanmerkelijk toe. Nader beschouwd, blijkt, dat in de eerste plaats de diversificatie, die hier direct voor werd gesignaleerd, toch allerminst een ontwikkelingsgang
24

was, bepaald door ogenblikkelijke ingevingen. Tussen ogenschijnlijk geen enkel verband metelkander houdende thema's van onderzoek blijkt naaandachtiger beschouwing soms zeer nauwe samenhang. Voorts blijkt, dat bij de opvallende diversificatie
zich een vrij sterke continuïteit voordeed. Weliswaar kwamen steeds nieuwe themata
aan de orde in het onderzoek, maar op verschillende bleefjaren lang gewerkt, soms
door één en dezelfde onderzoeker, een ander maal door onderzoekers in successie.
Vandaag de dag wordt nog steeds onderzoek verricht, dat, thematisch beschouwd, in
het verlengde ligt van projecten, die in een langzamerhand grijs verleden werden uitgevoerd. In zoverre themata geheel werden losgelaten, is dat zeer overwegend een uitvloeisel van het inzicht, dat voortzetting van het onderzoek, maatschappelijk gesproken,onvoldoende lonend wasgeworden. Inditverband dientdelezerzichte realiseren,
dat met name de problematiek van de Nederlandse landbouw sinds 1946 belangrijke,
deels zeer fundamentele veranderingen onderging. In zoverre nieuwe themata werden
aangevat, was dat zeer overwegend consequentie van het inzicht, dat van afdelingswege kon en moest worden bijgedragen tot de oplossing van vraagstukken, zich voordoende voor ook anderen dan alleen de agrarische of plattelandsbevolking. In aanmerking dient hierbij te worden genomen, dat de afdeling in het midden der jaren
vijftig nauw betrokken werd bij de huishoudkundige problematiek en, dat zij van een
afdeling binnen een landbouwhogeschool in engere zin geleidelijk werd tot een onderdeel van een academische instelling, zich richtend op de behoeften en noden van ook
hetniet-platteland.De gesignaleerde diversificatie inonderzoekthemata betekent, welbeschouwd, geen verbrokkeling van activiteiten door een 'laisser faire, laisser passer',
maar een differentiatie op grond van het inzicht, dat voor adequaat onderzoek specialisatie steeds meer noodzaak is geworden. De verlegging van de thematische zwaartepunten bij deze differentiatie geeft uitdrukking ook en vooral aan het verlangen,
onderzoek te verrichten, waarmee de samenleving (een snel veranderend geheel) is
gebaat bij het vinden van de juiste gedragslijn tegenover haar problemen.
Echter, bij alle, aan een 'Leitbild' te relateren samenhang, die in het mettertijd zo
sterk gediversificeerde onderzoek bleef, moet direct worden aangetekend, dat heel
andere,maatschappelijk relevante onderzoekactiviteiten mogelijk zouden zijn geweest.
Vraagt men dan, door wiens inzicht primair gebeurde, wat tot dusverre heeft plaatsgevonden, dan mag het antwoord zijn, door ieder dergenen, die heeft gewerkt of nog
werkt op één der vele themata. Dit is nl. steeds op de afdeling het geval geweest, dat
de feitelijke uitvoerder van een onderzoek, ook, indien deze jong en daarmee als
onderzoeker betrekkelijk onervaren was, een grote vrijheid in zijn projectuitvoering
werd vergund. (Verschillenden hebben bij tijd en wijle het gevoel gehad, te zeer op
eigenkompas temoeten varen.)Intussen ligtachter de overgrote meerderheid derprojecten een, soms koppig volgehouden, idee van de man, die 25jaar lang de afdeling
leidde. Beschouwt men de 113eerder genoemde publicaties van Hofstee's hand nader,
dan vindt men daarin het bewijs. Gedurende deeerstekwart eeuwvan het bestaan der
afdeling heeft Hofstee vele titels gewrocht, maar niet zo geweldig veel aan pagina's
gepubliceerd. Ruw genomen, waren het er zo'n 1900.Zijn publicaties waren zeer over25

wegend artikelen en daaronder waren verhoudingsgewijs vele van geringe omvang.
In de lijviger publicaties van anderer hand vindt men evenwel niet bij uitzondering,
hetzij impliciet, hetzij expliciet,een Hofsteese ideealsdekernidee. Inzijn hoogleraarstijd heeft de beheerder van de afdeling nooit zelf 'veldwerk' verricht, een type werk,
dat op de ASS door de meeste onderzoekers werd en nog wordt gedaan. Zijn onderzoek beperkte zichtot onderzoek, dat kon worden uitgevoerd achter eenschrijfbureau.
In dat door anderen verrichteveldwerk ligtechter bijna steeds deaanzet qua probleemstelling, hypothese of methode van een Hofsteese idee. De onderzoeker-schrijver
Hofstee was, meer dan de overigen zichzelf realiseerden, de initiator en de animator.
De research van Abma, Van den Ban, Benvenuti, Bergsma, Constandse, Douma,
Groot, Kooy, Lijfering, Wichers en menige ander grijpt keer op keer terug op de
'sociological imagination' en/of de feeling voor maatschappelijk relevant onderzoek
van de grondlegger der Wageningse sociologie.
In de periode 1946-1971 werd zeer veel, thematisch sterk uiteenlopend onderzoek
op de afdeling of in nauwe relatie met de afdeling verricht. Bij de hierna volgende
thematische benadering van het afdelingsonderzoek zal op de onderwerpelijke bijzonderheden worden ingegaan. Hier dient er echter nog op gewezen te worden, dat,
naast diversificatie in referentie aan een 'Leitbild', zich alstrend aftekent de sociologisering. Aanvankelijk nam onder het verrichte onderzoek de sociografische research
een voorname plaats in. Athmer's studie van het drostambt Elten, Louwes' project
ter clarificatie van de situatie in het tuinbouwcentrum Huissen en Franssens' onderzoek naar de toestand van de landbouw te Rumpt zijn typisch sociografische onderzoekingen. Het gezichtspunt van de onderzoekers is het individualiserende. Het gaat
om het begrijpen en verklaren van leven en streven van bijzondere historische groepen
in hun historische bijzonderheid. Na dezein 1950 gepubliceerde studies is nog menigmaaleenstudieverschenen,waarineveneens eenlocalegroephetobject van onderzoek
was. Legt men die studies in chronologische volgorde naast elkander, dan is echter
zonder moeite afleidbaar, dat het generaliserende gezichtspunt steeds meer naar voren
komt. Niet zo zeer is het oogmerk van de onderzoekers geweest het eigene van de
groep of het eigene van haar problematiek te doorlichten alswel in haar of haar problematiek het aanknopingspunt te vinden voor generaliserende uitspraken.
Er werd reeds van gerept, dat het onderzoek beter bewerktuigd raakte. De computer werd in dat verband genoemd. Deze heeft, onderzoektechnisch gesproken,
inderdaad een grote sprong voorwaarts of, zo men liever wil: opwaarts, mogelijk gemaakt. Delezerrealisere zich,dat aanvankelijk door deonderzoekers dedata gewoonweg 'geturfd' moesten worden. De ingebruikneming omstreeks 1955 van de zgn.
handhollerith (kaarten met randcodering, een conducteursstang en een breinaald mît
handvat) betekende reeds een enorme productiviteitsstijging. Hoe primitief ging het
echter allemaal nog, wanneer het wordt vergeleken met wat de latere computer aan
mogelijkheden ging bieden. De voortschrijdende technisering van het onderzoek is
gepaard gegaan met een toenemende mathematisering. De technisering heeft, naar het
lijkt, de mathematisering gestimuleerd. De laatste is echter ook voor een niet onbe26

langrijk deel gevolg van gegroeid inzicht, dat de wiskunstige verwerking van waarnemingsuitkomsten de sociaal-wetenschappelijk onderzoeker belangrijk kan helpen,
zijn onderzoekoogmerken te verwezenlijken.
De thematische benadering van het door een zo grote verscheidenheid gekenmerkte
afdelingsonderzoek brengt demoeilijkheid metzichmeevan dejuiste aanduiding. Het
is niet altijd eenvoudig, te beslissen, in welke rubriek een bepaald project thuis hoort.
Moeizaam passend en metend, werd tenslotte geopteerd voor de navolgende thematische indeling van het onderzoek, dat in de periode 1946-1971 werd verricht:
1. sociografie; 2. demografie; 3. agrarische sociologie; 4. gezinssociologie; 5. planologie; 6. recreatiesociologie; 7. voorlichtingssociologie; 8. politieke sociologie; 9. onderwijssociologie; 10. sociologie van de research; 11. futurologie.
Het is niet de bedoeling in extenso de onderzoekingen aan te duiden, die op ieder der
onderscheiden thematische velden werden ondernomen. Stilgestaan wordt slechts bij
enkele punten en aspecten, die onmisbaar lijken in een summier overzicht.
Verhoudingsgewijs weinig behoeft te worden gezegd over het sociografische onderzoek. In de eerste kwart eeuwvan het bestaan der afdeling washet weinig omvangrijk.
Naast de hiervoor genoemde drie onderzoekingen van Athmer, Louwes en Franssens
zijn nog een paar andere projecten uitgevoerd met een duidelijk sociografische signatuur. Ook deze echter zijn onderzoekingen, w.o. dissertatiestudies, van het eerste uur.
De benoeming van deafdeling alseenafdelingvoorsociologieensociografieisdan ook
al lang niet meer juist.
Het demografisch onderzoek heeft op de ASSde oudste papieren. Het was Hofstee,
die het er introduceerde, enkele anderen, w.o. Lijfering, er eveneens toe zette en, die
het zelf tot op de dag van vandaag voortzet. In TEG van 1947is reeds van zijn hand
een beschouwing op demografisch terrein (de regionale bevolkingsprognose) aan te
treffen. In 1949 publiceerde hij over de functie van de internationale migratie en in
hetzelfde jaar over bevolkingsdruk. In totaal deed Hofstee tot dusverre een 18-tal
demografische publicaties het licht zien en op de afdeling liggen nog steeds stapels
mappen vol demografische gegevens, welke hij in de toekomst hoopt te kunnen analyseren en interpreteren. Zijn beschouwingen mogen tot de belangrijkste worden gerekend onder al datgene wat in ons land na de TweedeWereldoorlog op demografisch
terrein werd geschreven. Dat zijn interpretaties nietaltijd door de collegae-demografen
en de historici voetstoots zijn aanvaard, en hem soms tot polemiek noopten, geeft
slechts steun aan de opvatting, dat zijn bijdragen van grote importantie zijn geweest.
Onder zijn demografische bijdragen lijken van het allergrootste en blijvend belang die
over selectieve migratie, die over de drie voortplantingspatronen te onzent (het agrarisch-ambachtelijkepatroon, datderproletarische tussenfase en hetmoderne patroon),
alsook die over de invloed van een modern cultuurpatroon op geboorte en sterfte. In
zijn 'modern cultuurpatroon'-conceptie was Hofstee overigens niet alleen en zelfs niet
in de eerste plaats de demograaf. De conceptie verwijst ook en vooral naar de agrarische socioloog Hofstee.
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Het agrarisch-sociologisch onderzoek vormt, naar zich ook liet verwachten, een
zeer belangrijk deel van de afdelingsonderzoekingen. Na enige bespiegelende preludes
van Hofstee werd het in de vroegejaren vijftig alsveldwerk ter hand genomen. Sindsdien was het een going concern. Menige naam zou in dit verband kunnen worden genoemd. Opnieuw wordt echter geenvolledigheid nagestreefd. Het begin werd gevormd
door het project van Abma en Franssens te Zelhem, waar het agrarisch coöperatiewezenwerd doorgelicht. Tot de vroegefase behoort ook het grootscheepse project van
Abma over de organisatiegraad van de Nederlandse boeren. In een latere fase vallen
de onderzoekingen, zoals die van Benvenuti en Bergsma, waarin de vruchtbaarheid
van de Hofsteese gedachten van eenmodern versus eentraditioneel cultuurpatroon als
gedragsachtergronden van boeren werd getoetst en aangetoond. Interessant is, dat in
de loop derjaren zestig het agrarisch-sociologisch onderzoek tendele een cross-nationaal karakter krijgt. Speciaal moeten wat dit betreft de namen van Constandse en
Jansen worden genoemd. Momenteel zijn als leden van het wetenschappelijk corps
agrarisch-sociologisch bezig Hofstee en De Ru. Terwijl de eerste een zeer arbeidsintensieve studie verricht naar de sociale invloeden op de verschuivingen in de bouwland:graslandverhouding, houdt delaatstezichbezigmethet probleem der (moderne)
verticale integratievormen in de landbouw. De gast-medewerker Weerdenburg occupeert zich daarnaast met de problematiek van de beroepsverandering van boeren en
met part-time farming. Nog steeds dus wordt er agrarisch-sociologisch onderzoek op
de afdeling gedaan en het lijdt ook weinig twijfel, dat dit tot in vrij verre toekomst zal
blijven gebeuren. Dit soort onderzoek neemt binnen het geheel der afdelingsonderzoekingen echter vandaag een veel minder omvangrijke plaats in dan 10à 15jaar geleden het geval was. Deze verandering heeft van doen met personeelsmutaties, maar
ook met de 'verandering der tijden'.
Het gezinssociologisch onderzoek isaan deafdeling opganggekomen in het midden
derjaren vijftig. Toen het werd begonnen, kon op nauwelijks enig Nederlands project
worden teruggegrepen. Weer echter was er Hofstee als de initiator en animator. Zijn
in 1950verschenen artikel, 'Het gezinineenveranderende wereld', bood aanknopingspunten, die in gezinssociologische beschouwingen van (de weinige) Nederlandse en
(de grotere aantallen) buitenlandse auteurs ontbraken. In de ruim 15jaar, waarin het
Wageningse gezinssociologische onderzoek heeft gelopen, heeft het geleidelijk een
ruimer plaats binnen het totaal der onderzoekactiviteiten van de afdeling verkregen.
Momenteel neemt het daarbinnen qua omvang, zo niet de eerste, dan toch één der
eersteplaatsen in. Een vijftal researchers isermeebezig:mevr. Cramwinckel, Douma,
De Hoog, Van Leeuwen en Kooy. Het verdient vermelding, dat in den beginne het
onderzoek wasgericht ophetgezinsleven onder deagrariërs, terwijl nu geen der lopende projecten daar nog in het bijzonder op is gericht. Eveneens dient er gewag van te
worden gemaakt, dat mettertijd dit onderzoek 'driester' werd, hetgeen overigens moet
worden begrepen uit de snelle afbraak in de afgelopen tienjaar van het taboe, dat zo
lang op de trits van sexualiteit, huwelijk en gezin had gerust. Op het ogenblik is Kooy
bezigmet een project inzake sexuele houdingen en gedragingen onderjongeren, werkt
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Douma op de echtscheiding en heeft Van Leeuwen o.a. de supervisie over een zeer
grootscheeps censusproject. De beide gast-medewerkers mevr. Cramwinckel en De
Hoog werken resp. aan een commune-onderzoek en het hiervoor genoemde censusproject. Het ligt geheel in de lijn van de ontwikkelingen, te verwachten, dat de gezinssociologie binnen het ASS-onderzoek een belangrijke plaats blijft behouden.
Het planologisch onderzoek, verricht op de afdeling, kwam voor het eerst in een
publicatie naar buiten in 1948.Het was in Hofstee's artikel, getiteld: 'Beschouwingen
over deeconomische structuur van destad Groningen en haar toekomstige industriële
ontwikkeling'. Een jaar later publiceert Hofstee eveneens een planologisch gericht
artikel, 'Economische ontwikkeling en bevolkingsspreiding'. Inzijn Groningsetijd was
Hofstee reeds de hoogaangeschreven planoloog, in zijn Wageningse tijd behoudt de
planologie zijn levendige belangstelling, wat met name blijkt ook uitzijn rol metbetrekking tot de Rijks Planologische Dienst en de Rijksdienst IJsselmeerpolders. (Op
één en ander zal later nog worden ingegaan.) Toch komt het sociologische veldonderzoek ten dienste van de ruimtelijke vormgeving te Wageningen eerst vrij laat op gang.
De benoeming van Groot tot wetenschappelijk medewerker (1959) betekent, dat een
type onderzoek, datjarenlang innauwe relatie met deafdeling wasverricht, ook op de
afdeling zelf verricht ging worden. Met Hofstee in de zoveelste initiator- en animatorrol werd, dankzij Groot's aanwezigheid op het adres Herenstraat 25,het planologisch
onderzoek geïnstitutionaliseerd bestanddeel van de totale onderzoekactiviteit van de
afdeling. Er behoeft niet aan te worden getwijfeld, dat voor het planologisch onderzoek binnen de afdeling ruimte blijft.
Het recreatieonderzoek (research van de openluchtrecreatie) iseen vorm van onderzoek, welke nauw is gelieerd met het planologische. Het afzonderlijk te vermelden
vindt zijn grond in de betekenis, die het vrijwel zeker spoedig gaat verkrijgen als
voedingsbodem voor het studievak recreatiesociologie. Dit onderzoek wordt tot dusverre nog niet verricht door een lid van de staf van de afdeling. Het is de gastmedewerker Kerstens, die er sinds een aantal jaren de dagelijkse verantwoordelijkheid voor draagt. Eén van zijn publikaties is getiteld 'De sociale betekenis van het
kamperen'.
Het voorlichtingsonderzoek (research naar heteffect van deagrarische voorlichting)
werd door Hofstee als welhaast de eerste hier te lande bepleit. Het eerste bulletin uit
de reeks van de afdeling was zijn 'Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting'.De nogaltijd bijzonder interessante beschouwingverscheen in 1953. Betrekkelijk
spoedig nadien had Hofstee op zijn afdeling twee gast-medewerkers, die het voorlichtingsonderzoek intensief begonnen. Het waren Wichers en Van den Ban. Momenteel vindt dit onderzoek niet meer plaats op de afdeling. De benoeming van Van den
Ban tot hoogleraar in de voorlichtingskunde in 1964 heeft evenwel gemaakt, dat de
voorlichtingsresearch binnen de Landbouwhogeschool doorlopende activiteit bleef.
Met eigenmedewerkers houdt Van den Ban defakkel brandende,diehemdoor Hofstee
werd overgegeven.
Het sociologisch onderzoek naar de wetenschappelijke research is vrucht geweest
29

van de belangstelling voor de wijze, waarop de voorlichting zelf gevoed wordt met
resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Het heeft echter binnen het totaal van
onderzoeksactiviteiten op of in nauwe relatie met de afdeling tot dusverre geen ruime
plaats ingenomen. Dat het hier desondanks apart wordt vermeld, is,omdat het elders
inNederland zeldenwerd ondernomen. Door Douma zijn stappen gezetop een terrein,
waar weinig van bekend was en nog steeds is, ondanks de maatschappelijke importantie van dat terrein.
Het onderzoek op het gebied van de politieke sociologie is binnen de afdeling tot
dusverreniet geïnstitutionaliseerd geraakt. Het bleefbeperkt tot eentweetal projecten,
die wellicht geen van beideooit eenfollow-up zullenkrijgen. Niettemin iser misschien
voldoende aanleiding Kooy's studie over de N.S.B, en Nooij's project met betrekking
tot de Boeren Partij te vermelden. (Overigens dient de laatste studie wellicht als primair agrarisch sociologisch te worden gekenschetst).
Het onderwijssociologisch onderzoek op de afdeling kreeg enerzijds zijn impuls
vanuit de behoeften aan informatie, ontstaan onder de bestuurders van een sterk in
beweging zijnde en qua studentental aanmerkelijk groeiende Landbouwhogeschool.
Anderzijds kwam het voort uit een sterke persoonlijke interesse van één der medewerkers. De bedoelde behoeften onder de bestuurders deden Abma onderzoek verrichten onder o.m. de Wageningse eerstejaars anno 1965. De sterke persoonlijke interesse deed Lijfering voortgaan met onderwijssociologisch onderzoek, nadat Abma
na eenveeljarig dienstverband deafdeling had verlaten. Lijfering richtzichevenwel op
de rol en betekenis van de lagere school als socialiseringsinstituut. Of het onderwijssociologisch onderzoek in de toekomst aan de afdeling weer een grotere rol zal gaan
spelen, is een open vraag.
Sociologenplegen als beoefenaars van hun vak huiverigte staan tegenover het prognostisch bezig-zijn. Alleen al daarom verdient het tenslotte vermelding, dat, zij het
onder grote reserve, sommigen op de afdeling zich bij gelegenheid aan de toekomst
hebben gewaagd. Het is bijna vanzelfsprekend, dat onder hen Hofstee niet ontbrak.
Een veldstudie over de toekomst werd gemaakt door Constandse, die in 1964 publiceerde'Boer entoekomstbeeld. Enkele beschouwingen naar aanleidingvaneen terreinverkenning indeNoord-Oostpolder'. Naast Hofstee, hielden Douma en Kooy zich tot
dusverre bespiegelend met de toekomst bezig. De publicatie van Hofstee's hand, getiteld: 'De toekomst van de Nederlandse samenleving' (1967), mag worden aangemerkt alseen belangrijke bijdrage tot het denken over de toekomst van ons land. Van
een institutionalisering van het toekomstonderzoek op de afdeling kan niet worden
gesproken. Tot op heden hebbener slechts 'futurologische escapades' plaatsgevonden.
Wanneer echter wordt bedacht, alleen al, dat in het planologische onderzoek per
definitie een sterke toekomstgerichtheid aanwezig is, dan is toch de afleiding gerechtvaardigd, dat de toekomst binnen het afdelingsonderzoek voortdurend aan de orde
was. Het is aannemelijk, dat zij daarin, hetzij zonder, hetzij met een etikettering van
het onderzoek als futurologisch, aan de orde blijft.
Bij een benadering van het zeer brede veld van het afdelingsonderzoek vanuit het
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door Van Leent genoemde theoretische gezichtspunt doet zich als moeilijkheid voor,
dat de contouren van de theorievorming in de sociologie in algemeenheid weinig
duidelijk zijn. Dat er sociologische theorieën zouden bestaan, wordt weinig betwijfeld.
Welke zijn het echter met name? De vraagisretorisch bedoeld enhet antwoord wordt
aan de theoretisch-sociologisch geschoolde lezer overgelaten. Na ampele overweging
kwam de schrijver van zijn kant tot de conclusie, dat zijn poging, de onderzoeksactiviteiten van de afdeling theoretisch te plaatsen, moest worden ondernomen, uitgaande van Wright Mills' studie, 'Sociological imagination'. In dat boek worden nl.
niet zozeer theorieën behandeld, alswel richtingen in het theoretisch denken onder
sociologen. Dat Mills onder de drie, naar schrijver meent, adequaat door hem onderscheidenrichtingeneréénuitgesproken devoorkeur geeft en weinigmildoordeelt over
de andere twee, doet hier nauwelijks terzake. Van belang is in deze context, dat hij in
zijn fel-polemische studie naast en tegenover elkander plaatst de historische richting,
desystematische richtingendeempiricistischerichting.In deeerstedier drie richtingen
hebben deklassiekesociologen,zoalseenComte,eenMarx,eenSpencereneen Weber,
gewerkt. Voor haar aanhangers is de sociologie een encyclopaedische onderneming,
gericht ophetsocialelevenvandemensinzijntotaliteit. Dat de richtingeen historische
wordt genoemd, wil niet zeggen, dat zij een onsystematische zou zijn. Zij is, naast
historisch, ook terdege systematisch. Historisch is derichting, omdat haar aanhangers
zichniet tot het heden beperken, maar ook het verleden inhun beschouwingen betrekken en ditlaatste doen, omdat zijmenen, dat eenniet-historiserende sociologie fundamenteel tekort schiet. De belangstelling voor het verleden is echter een belangstelling
vanwege het oogmerk om in het geschiedgebeuren fasen en regelmatigheden te ontdekken. De tweede, door Mills onderscheiden richting wordt gekenmerkt door een
streven, zich te abstraheren van het geschiedgebeuren. Het gaat hier louter en alleen
om de sociale 'vormen', welke zich door dat gebeuren heen als min of meer onveranderlijke vormen aftekenen. Als grondleggers van de systematische richting zijn te beschouwen een Simmel, een Von Wiese en een Vierkandt. Onder de huidige vertegenwoordigers van de richting is een Talcott Parsons wellicht de meest invloedrijke. De
empiricistische richting heeft alseerste opvallend kenmerk de warsheid van onmiddellijk getheoretiseer. Hoogstwaarschijnlijk vooral van op grond deceptie, veroorzaakt
door de klaarblijkelijke onhoudbaarheid der 'grand theories', hebben de empiricisten
zich geworpen op de toetsing van talloze bescheiden hypothesen met behulp van tot
het alleruiterste verfijnde methoden, w.o. aan de wiskunstige verwerking van de verkregen informatie een belangrijke plaats is ingeruimd. De empiricistische richting
wordt - het zij tot recht begrip met nadruk gesteld - niet gekenmerkt door een atheoretische, laat staan: een anti-theoretische inslag. De empiricisten hebben niet
minder dan de aanhangers der beide richtingen de overtuiging, dat de sociologie als
generaliserende wetenschap van hetmenselijk groepsleven theorievorming behoeft. Zij
hebben echter de verwachting, dat, waar de vermetele, in studeervertrekken opgebouwde theorieën inadequaat bleken, uit voortgezet, methodisch verfijnd empirisch
onderzoek van het heden de houdbare relevante theorieën zouden kunnen voort31
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LH.) Immers, binnen de eerste drie categorieën vallen 24 lidmaatschappen, terwijl
voor de laatstgenoemde categorie moesten worden vermeld 8 lidmaatschappen. Eén
en ander komt overeen met ruim 60% van alle lidmaatschappen. Wat het overzicht
niet leert, maar wat wel uit de gespecificeerde meldingen blijkt, is, dat de meeste der
overige lidmaatschappen zijn voortgevloeid uit de wens, in besturen en commissies,
naast anderen, sociologen op te nemen. Worden de van de acht verkregen meldingen
in bijzonderheden bezien, dan moet worden vastgesteld, dat de helft van deze ASS35

komen. Anders dan de beide eerste richtingen, is deze richting niet op continentaalEuropese bodem tot wasdom gekomen. Deze, naar werkzijde zeer overwegend ahistorische richting mag het stempel 'made in USA' worden opgedrukt. Onder haar
belangrijkste vertegenwoordigers zijn te noemen een Stouffer en een Lazarsfeld, de
laatste overigens een Europese emigrant.
Wanneer nu wordt getracht, uitgaande van Mills' driedeling, het afdelingsonderzoek
theoretisch te plaatsen, dan kan moeiteloos worden vastgesteld, dat het op generlei
wijze een bijdrage wilde zijn tot de systematische theorievorming. Van referentie aan,
hetzij de vroege formele sociologen, hetzij aan bijv. Parsons wordt in de publicaties
van de afdeling nimmer blijk gegeven. Het is de insiders bovendien bekend, dat op de
zeldzame momenten, waarop de systematische richting onderwerp was van gesprek
tussen Hofstee en de overigen of tussen de overigen onderling, evenmin enig blijk werd
gegeven van ook maar de geringste affiniteit tot die richting. De theoretische allocatie
van de afdelingsresearch is hiermee dan een zaak van keuze tussen de historische en de
empiricistische richting. Daar voor de laatste richting kenmerkend zijn het gemak,
waarmee de onderzoekers zich van het ene op het andere researchprobleem kunnen
werpen, de gerichtheid van de research op de actualiteit, alsmede een verfijning van de
methodiek, zou de neiging kunnen opkomen, het werk van de afdeling als empiricistisch te bestempelen. Onder hen, die het afdelingsonderzoek voor hun rekening namen,
is er nl. een opvallende promiscuïteit wat betreft de door hen onderzochte probleemgebieden, laat zich voorts waarnemen een sterke gerichtheid op de actualiteit en doet
zich ook voor de hang naar methodische verfijning. Niettemin lijkt het onjuist, de
Wageningse, door Hofstee opgebouwde sociologie als empiricistisch te kenschetsen.
jw·at hoogstens kan worden gezegd, is, dat een deel dergenen, die aan de Wageningse
onderzoekactiviteit hebben bijgedragén, hebben gewerkt of werken vanuit de empiricistische oriëntatie. De overige onderzoekers staan, naar theoretische oriëntatie of
instelling genomen, onmiskenbaar in de traditie van de historische theorievorming.
Daarvan vormt onder hen Hofstee zelf één der duidelijkste voorbeelden. Uit zijn vele
geschriften wordt het, ondanks het ontbreken van een explicitering ervan, de nauwlettende lezer duidelijk. Wie hem in de dagelijkse omgang leerde kennen, bleef het
evenmin verborgen. Hofstee's 'verbrokkelde' onderzoekactiviteit verwijst per saldo
naar het ideaal, dat de klassieke sociologen voor ogen stond, nl. het begrijpen van de
relatie tussen de geschiedenis en het persoonlijk levenslot van de bestudeerde individuen. In zijn geschriften ontbreekt de theoretische 'belijdenis', want hij heeft, terecht
of ten onrechte, altijd gevonden, dat de theorie diende te zijn ondergeploegd. Daarmee
heeft hij weinig of niets bijgedragen tot de 'verheven' theoretische discussies. Wel heeft
hij een oeuvre gewrocht, dat, in zijn uitdrukking van gerechtvaardigde reserve jegens
de 'grand theory', substantieel heeft bijgedragen tot het inzicht in maatschappelijke
wetmatigheid in het algemeen en de specifieke wetmatigheden van de modern-Westerse
samenleving in het bijzonder. Sommigen van zijn vroegere en huidige naaste medewerkers beschouwen het als één van zijn vele verdiensten, dat hij hen aanmoedigde in
een sociologiebeoefening, die hemzelf steeds voor ogen stond.
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Gesproken werd eerder van een onschoolse Wageningse school, ontstaan overeenkomstig de opvattingen van de man, die de afdeling nu 25 jaar heeft geleid. Er wilde
mee gezegd zijn, dat de Wageningse sociologie - en dit voor alles door toedoen van
Hofstee - weliswaar een eigen karakter verkreeg, maar, dat aan dat karakter ieder
dogmatisme vreemd was. Saillante trekken van deze school zijn het streven naar subjectieve waardevrijheid, een gelijktijdig streven naar directe maatschappelijke relevantie van het onderzoek en groot respect voor de 'feiten'. Het ondogmatische van de
school spreekt uit de ruimte, die er binnen was voor zowel de supporter van de historische als voor de aanhanger van de empiricistische richting.
In het boek, waarin Van Leent de thematische, historische, systematische en operationele introductiewijzen als alternatieven vermeldt, gaat hij alleen uitvoerig in op de
laatste. Gezien vanuit operationeel perspectief, kan, volgens Van Leent, binnen de
sociale psychologie een drietal dimensies worden onderscheiden, die, naar analogie van
de ruimtelijke dimensies, kunnen worden aangeduid als die van de breedte, de hoogte
en de diepte. Wat voor de sociale psychologie ten deze geldt, lijkt ook voor de sociologie te gelden. Ook in het sociologisch onderzoek laten zich onderscheiden een statistisch-inductieve werkwijze (breedtedimensie), een hypothetisch-deductieve (hoogtedimensie) en een eidetisch-hermeneutische (dieptedimensie). Wij citeren: 'Als men ons
een puntige formulering toestaat, die de werkelijke oriëntaties toespitst en hun verschillen verscherpt, dan kunnen we zeggen, dat in de breedte de maatschappelijke, in
de hoogte de wetenschappelijke en in de diepte de menselijke relevantie van de verschijnselen de interesse bepaalt'. Wanneer nu de afdelingsresearch uit de jaren 19461971 tenslotte vanuit het zeer relevante 'driedimensionale' gezichtspunt van Van Leent
wordt beschouwd, dan wordt het onmiddellijk duidelijk, dat het onderzoek van de
afdeling steeds typisch 'breedte-onderzoek' is geweest. Spreekt daar inderdaad uit,
zoals Van Leent wil doen aannemen, dat de interesse voor het verrichte werk bepaald
werd, niet zozeer door interesse in de mens in het algemeen of door puur-wetenschappelijke belangstelling, maar door interesse in het wel en wee van de eigen samenleving?
Het antwoord moet bevestigend luiden. Het was stellig de 'Wertbeziehung' tot de
eigen sociale leefwereld, die de afdelingsonderzoekers deed ondernemen, wat zij ondernamen. Maatschappelijk engagement is, op de keper beschouwd, geen onmisbare
voorwaarde voor de sociologiebeoefening. Voor de Wageningse sociologiebeoefening
was dat engagement steeds de voornaamste drijvende kracht. Wie Hofstee jarenlang
van nabij heeft gadegeslagen, weet dit heel zeker.
1.7.

HET 'ANDERSOORTIG MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON' VAN DE AFDELING VOOR
SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE

De hoogleraar heeft een leeropdracht, welke zijn professionele taak omschrijft. Ingevolge die leeropdracht is zijn taak, college te geven in dit of dat vak en examens af te
nemen van hen, die zijn vak in hun studieprogramma hebben opgenomen. Omdat de
hoogleraar gerechtigd is om als promotor op te treden, kan hem ook nog de neventaak
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toevallen, als zodanig te fungeren. Wordt stilzwijgend voorondersteld, dat hij blijvend
zal studeren, niet is hij gehouden tot het verrichten van eigen, tot kennisaccumulatie
bijdragend onderzoek. Evenmin brengt zijn professionele taak met zich mee enige verplichting tot coaching van projecten, advisering van beleidsinstanties of besturing van
organisaties. Aan de hedendaagse universiteiten en hogescholen is het echter normaal,
dat de onderwijzer tevens onderzoeker is en bovendien meespeelt in uiteenlopende
rollen in de sfeer van het beleid in brede zin. In hoeverre hij, naast onderwijzer, onderzoeker en beleidsfiguur is, hangt overigens van hemzelf, van de aard van zijn vak en
van andere omstandigheden af. Sommige hoogleraren doen relatief zeer weinig als
onderzoeker en/of beleidsfunctionaris, andere verrichten in die opzichten verhoudingsgewijs heel veel.
Vroeger had een hoogleraar, zo hij al over wetenschappelijke assistentie beschikte,
gewoonlijk slechts één of meer tijdelijke assistenten aan zijn zijde. De ontwikkeling
aan de universiteiten en hogescholen heeft er toe geleid, dat tegenwoordig de hoogleraar, i.p.v. de tijdelijke assistent, meestal naast zich heeft één of meer vaste wetenschappelijke medewerkers. Anno 1971 is de relatie tussen de professor en de medewerkers in formele zin nog altijd een hiërarchische: de laatste wikt en de eerste beschikt. In de praktijk is de wetenschappelijke medewerker echter niet bij uitzondering
een man, die in een sfeer van verregaande autonomie hetzelfde doet als de hoogleraar.
Ook hij onderwijst, examineert, doet zelfstandig onderzoek en is beleidsfiguur. Evenzeer als voor zijn chef, geldt echter ook voor hem, dat hij, in verband met verschillende
variabelen, relatief weinig of juist verhoudingsgewijs in sterke mate onderzoeker en/of
beleidsman is.
Toen Hofstee te Wageningen werd benoemd, had hij -wilde hij, naast onderwijzer,
ook onderzoeker zijn - althans kunnen opteren voor een minimum aan inschakeling
bij beleid. Zo groot was ongetwijfeld zijn persoonlijke invloed op zijn medewerkers,
dat hij hen zou hebben kunnen overtuigen, eveneens het minimaal mogelijke in de
beleidssfeer op zich te nemen. Hofstee werd echter een 'baantjesman' als weinigen
onder zijn collega's en voorts heeft hij zijn medewerkers doorgaans meer tot 'andersoortig maatschappelijk hulpbetoon' aangezet dan dat hij hen ervan trachtte te weerhouden. Had hij zich meer geïdentificeerd met het 'industriëel-militaire complex', dan
zou hij zeker zijn voorgekomen op de lijst van de 200 van vakbondsleider Mertens.
Geen van zijn medewerkers zou echter bij vereenzelving met voornoemd 'complex'
Mertens' lijst hebben gehaald. Sommigen van hen namen niet geringe lasten op zich
buiten die, welke het afdelingswerk in engere zin met zich meebracht, maar wat zij
deden en doen is slechts een fractie van het door Hofstee verrichte. Dit geldt zowel in
termen van man-uren als in termen van maatschappelijk"belang. Het verhaal over het
'anderssoortig maatschappelijk hulpbetoon' van de afdeling moet daarom zeer overwegend het verhaal zijn over wat door Hofstee 'buitengaats' werd gewrocht. Overigens
kan er geen sprake van zijn, de geschiedenis meer in detail te vertellen. Dat kan om twee
redenen niet: het zou te veel ruimte vergen, maar het zou ook een te grote aanslag op
de tijd van de verteller betekenen. (Een enorm stencilarchief zou voor het brengen van
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het gedetailleerde verhaal moeten worden doorgewerkt.)
Dit maal wordt niet, zoals wel het geval was ten aanzien van het onderwijs en het
onderzoek op de afdeling, de gewone vorm van het geschiedenisverhaal gekozen.
Begonnen wordt deze keer, in plaats van bij het begin, bij het (voorlopig) einde, d.w.z.
bij de situatie in het voorjaar van 1971. Op de 'teldatum' (medio februari) kan worden
vastgesteld, dat de acht vaste wetenschappelijke krachten; die naast Hofstee werkzaam
zijn, zitting hebben in 52 besturen en commissies, waarvan het lidmaatschap in verband met hun professionele positie geen obligatoir karakter heeft. Desgewenst hadden
deze leden van het wetenschappelijk corps dus die commissie- en bestuurslidmaatschappen kunnen afwijzen zonder tekort te schieten in de taak van behoorlijke beroepsuitoefening. Het totaal aantal bestuurs- en commissielidmaatschappen, gedeeld
door het totaal corpsleden, levert op een gemiddelde van bijna zeven lidmaatschappen
per persoon. Dat is een betrekkelijk bescheiden getal. Hofstee. haalt op dezelfde 'teldatum' met zijn lidmaatschappen van besturen en commissies ongeveer hetzelfde
totaal als de acht tezamen (52), hetgeen nu niet direct een bescheiden getal kan worden
genoemd. Alvorens nader op zijn diverse activiteiten in het vlak van het 'anderssoortig
maatschappelijk hulpbetoon' in te gaan, moge echter nog iets worden gezegd over de
activiteiten der anderen. Deze activiteiten zijn, om te beginnen, sterk uiteenlopend,
waardoor het niet mogelijk is, hen onder te brengen in slechts enkele categorieën. Een
indeling in een negental categorieën, waarvan sommige zeer breed zijn, levert het
volgende beeld:
-

redacties en redactieraden van tijdschriften en encyclopaedieën
besturen en commissies van landelijke wetenschappelijke organisaties
besturen van internationale wetenschappelijke organisaties
locaal kerkbestuur
besturen en commissies van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties
op nationaal vlak
commissies met betrekking tot de welzijnszorg op plaatselijk niveau
commissies en besturen van particuliere welzijnsorganisaties
commissies, ingesteld door de centrale overheid
besturen en commissies met betrekking tot de Landbouwhogeschool

8
14
2
1
8
5

3
3
8

Het overzicht, hoe weinig ook nader gespecificeerd, maakt duidelijk, dat de acht personen in kwestie zich als bestuurs- of commissieleden hoofdzakelijk bewegen op het
terrein van de eigen professie (socioloog of lid van het wetenschappelijk corps van de
LH.) Immers, binnen de eerste drie categorieën vallen 24 lidmaatschappen, terwijl
voor de laatstgenoemde categorie moesten worden vermeld 8 lidmaatschappen. Eén
en ander-komt overeen met ruim 60% van alle lidmaatschappen. Wat het overzicht
niet leert, maar wat wel uit de gespecificeerde meldingen blijkt, is, dat de meeste der
overige lidmaatschappen zijn voortgevloeid uit de wens, in besturen en commissies;
naast anderen, sociologen op te nemen. Worden de van de acht verkregen meldingen
in bijzonderheden bezien, dan moet worden vastgesteld, dat de helft van deze ASS-
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medewerkers beleidsvormend actief is binnen een kerkgenootschap of het Humanistisch Verbond, dat niemand onder de acht dit is binnen enige politieke partij en, dat
niemand hunner ook een commissariaat vervult.
Een kwart eeuw na zijn benoeming te Wageningen is Hofstee aan te treffen in een
rol, die men eerder van een econoom dan van een socioloog verwacht. Hij vervult
(reeds jaren) het voorzitterschap van het bestuur van de plaatselijke Nutsspaarbank
·en hij geeft de indruk, de functie met verschrikkelijk veel genoegen te vervullen. Betrouwbare zegslieden menen, dat hij een voortreffelijk bankbestuurder is. Onder zijn
voorzitterschap is de Nutsspaarbank aanzienlijk in betekenis gegroeid. Niet alleen
werd het weinig uitnodigende gebouw ter plaatse door een fraaie open bank vervangen,
maar ook werden er nieuwe vestigingen gesticht te Heelsum, Doorwerth en Wijk bij
Duurstede. Inmiddels overtreft het spaargeldentotaal f 100.000.000. Gesteld wordt
door insiders, dat bij het dynamische en expansieve beleid van de bank zeer werd geprofiteerd van des voorzitters planologische deskundigheid. (Het vestigingsbeleid
werd afgestemd op te verwachten locale en regionale bevolkingsontwikkelingen, een
thema, waarmee Hofstee meer vertrouwd was en is dan zijn medebestuurderen.)
In voorjaar 1971 zijn de overige locale bestuursfuncties van de beheerder der afdeling beperkt tot enige commissies, ingesteld door de Senaat van de Landbouwhogeschool. Uiteraard is Hofstee ex professo lid van de Senaat zelf, alsook van de Faculteit
der Landbouwwetenschappen. Is hij in beide lichamen een vertegenwoordiger naar
wiens oordeel steeds met meer dan gewone belangstelling geluisterd wordt, in zijn lidmaatschap van sommige der bedoelde commissies drukt zich mede uit, hoezeer zijn
inzicht en tact binnen de LH worden gewaardeerd. Van hem wordt o.m. verwacht, dat
hij zaken zal weten recht te breien, die scheef gingen.
Onder de vele andere bestuurs- en commissielidmaatschappen op 'teldatum' is van
groot belang het lidmaatschap van de Academische Raad. In de dagen, waarin Hofstee
nog deel uitmaakte van het Bestuur der Landbouwhogeschool vertegenwoordigde hij
Wageningen in deze voor het nationale onderwijsbeleid zo belangrijke raad. Op 24
maart 1970 werd hij tot Kroonlid van de AR benoemd.
Sinds jaar en dag oefent de doyen van het Wageningse sociologische corps invloed
uit op het werk van het Centraal Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage. Hij is lid
van de Centrale Commissie voor de Statistiek en van de Subcommissie Sociale en
Culturele Statistiek, voorts is hij voorzitter van de Subcommissie Landbouwstatistiek
en van de Subcommissie Bevolkingsstatistiek.
Binnen de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, waarvan Hofstee
eveneens reeds jaren lid is, speelt hij een actieve rol door zijn lidmaatschap van diverse
door dit lichaam ingestelde commissies. Eén dier commissies is de Biosfeer Commissie, ·
waarbinnen het zo actuele probleem van mens en milieu aan de orde is. Gewichtiger,
althans tijdrovender dan de activiteit, door hem in bedoelde commissies geïnvesteerd,
is intussen het werk, door Hofstee verricht als voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Akademie. Het voorzitterschap van deze, door de
ontwikkeling der sociale wetenschappen te onzent gewichtige raad wordt door hem
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sedert de oprichting van dit lichaam vervuld. Dat betekent reeds jaren lang. Als voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad heeft Hofstee zeer geijverd voor de oprichting van een demografisch instituut, dat sinds kort bestaat. Voorzitter van dit
instituut, het NIDI, is E. W. Hofstee.
De beheerder van de afdeling is op 'teldatum' ook in het wetenschapsbeleid betrokken door zijn lidmaatschap van het bestuur van het Institute of Advanced Study, een
nieuw instituut, dat tot oogmerk heeft topgeleerden uit binnen- en buitenland de
mogelijkheid van een jaar retraite te bieden. In het onderwijsbeleid is hij tevens nog
betrokken door zijn lidmaatschap van de Onderwijs Raad, waarvan hij ingevolge een
KB van 1 september 1965 deel ging uitmaken, alsmede door zijn lidmaatschap van de
Raad van Toezicht van het NOIB te Nyenrode.
Voor het algemene wetenschapsbeleid zet Hofstee zich voorts in door zijn lidmaatschap van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid. (Dit lichaam, bestaande
uit 8 leden, werd ingevolge een wet van 1966 gevormd. De taak ervan is, de Minister
van 0. en W. desgevraagd of uit eigener beweging van advies te dienen inzake het
beleid op het gebied van de wetenschapsbeoefening in nationaal en internationaal
verband, rekening houdende met het algemeen belang.)
Op 'teldatum' is Hofstee nog altijd adviseur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders,
alsmede van de Dienst voor de Zuiderzeewerken en nog immer besteedt hij relatief veel
tijd aan deze functies. Uit dit adviseurschap zijn lidmaatschappen van verschillende
commissies voortgevloeid, w.o. dat van de Zuiderzee Commissie. De rol van de planoloog Hofstee beperkt zich echter in het vlak van beleidsvorming niet tot het inpolderings- en kolonalisatiegebeuren in 's lands midden. Zijn planologische inbreng vindt
ook plaats in dat voor de ruimtelijke vormgeving in ons goede vaderland belangrijke
gezelschap, dat Rijks Planologische Commissie wordt genoemd.
De opsomming van het 'anderssoortig maatschappelijk hulpbetoon' door de hoogleraar-beheerder van de afdeling een kwart eeuw na zijn benoeming te Wageningen is
geenszins volledig geweest. Ingegaan werd slechts op die activiteiten, die het meest
belangrijk leken wat betreft hun invloed op het maatschappelijk gebeuren. Uit die
activiteiten komt naar voren een man, wiens maatschappelijk engagement betrekking
heeft op zeer uiteenlopende aspecten van de moderne samenleving: de planologie, het
onderwijs- en wetenschapsbeleid, de statistische informatieverschaffing, maar ook het
bankwezen. Uit het engagement resulteert een belangrijke invloed op de ontwikkelingsgang van de Nederlandse maatschappij. Interessant is hierbij, dat Hofstee, ondanks
zijn gewichtige rol in de besluitvorming op cruciale punten, nauwelijks in de publiciteit
treedt. Indien hem eerzucht niet vreemd is, dan vestigt hij toch in en door de aard van
zijn beleidsvormende activiteiten de indruk, meer te worden gestuwd door plichtsgevoel dan door eerzucht. Wie hem bijna 20 jaar van zeer nabij heeft meegemaakt,
weet overigens, dat die indruk strookt met de werkelijkheid.
Hiervoor werd zeer summier het 'anderssoortig maatschappelijk hulpbetoon' van
de afdeling anno 1971 geschetst. Onder de aandacht werden gebracht zowel activiteiten van intentioneel kortstondige aard als activiteiten van naar bedoeling duurzaam
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karakter. Ook in de voorgaande jaren was het wetenschappelijk corps van de afdeling
bezig met activiteiten buiten de sfeer van onderwijs en onderzoek, die, ofwel op zaken
van de korte termijn, dan wel op zaken met duurzaam karakter betrekking hadden.
De ene medewerker investeerde meer, de ander minder energie en tijd in zulke zaken.
Onder datgene wat door anderen dan Hofstee werd verricht, kan bijv. worden genoemd het voeren van de redactie van twee internationale vaktijdschriften, waaronder
Sociologia Ruralis. Ook in het verleden was de situatie echter deze, dat het totaal van
Hofstee's activiteiten naar omvang en betekenis verre dat van enig ander lid van het
corps overtrof. Beperken wij ons dan ook hierna tot het voornaamste van wat hij
deed, dan stuiten wij opnieuw op activiteiten, die hiervoor reeds werden vermeld. Zijn
adviseurschap bij de Dienst IJsselmeerpolders en de Dienst voor de Zuiderzeewerken
dateert reeds van voor zijn benoeming te Wageningen, zijn lidmaatschap van de Centrale Commissie voor de Statistiek is reeds een lidmaatschap van jaren, enz. Er is blijkbaar veel continuïteit in de activiteiten in de sfeer van de beleidsvorming, waartoe
Hofstee zelf het initiatief nam of waartoe men hem uitnodigde. Anderzijds blijkt, dat
de hoogleraar-beheerder ook in deze sfeer evenzeer als in het onderzoek de figuur van
de initiator en stimulator is, die zich op een gegeven moment terugtrekt en de voortzetting van het werk aan anderen kan toevertrouwen. Initiator en stimulator is hij
o.m. geweest ten aanzien van het Landbouw-Economisch Instituut (Afdeling Streekonderzoek), de aanzienlijke verandering van de agrarische voorlichting (voorlichtingsonderzoek en creatie ener agrarisch-sociale voorlichting), het Isonevo (met het daaruit
voortgekomen Siswo) en de Europese Vereniging voor Agrarische Sociologie. Laatstgenoemde vereniging, die belangrijk heeft bijgedragen tot de communicatie van de
Europese 'rural sociologists', werd op Hofstee's initiatief opgericht te Wageningen in
1957. Vanaf de oprichting tot augustus 1970 was hij haar voorzitter. (Het verenigingsorgaan is het hiervoor genoemde Sociologia Ruralis, waarvan Constandse de actieve
hoofdredacteur was.) Onderwijl mag niet volledig voorbijgegaan worden aan activiteiten uit het verleden, waarbij Hofstee niet zozeer de initiator en animator alswel de
continuator van het reeds geïnstitutionaliseerde of de mede-uitvoerder van opgaven
van de korte termijn was. Zo was hij zeer geruime tijd lid van het Bestuur der Landbouwhogeschool, had hij deel aan het werk van de Adviescommissie voor het Tuinbouwvestigingsplan en was hij (in meer recente tijd) lid van de Commissie Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappijstructuur (de Commissie-De Wolft}
In zijn positie van voorzitter van de Europese Vereniging voor Agrarische Sociologie was Hofstee uiteraard voorgrondfiguur. In die positie trad hij voor het voetlicht
tijdens de door de vereniging georganiseerde congressen te Leuven, Oslo, St. Wolfgang,
Dyon, Maynooth (Ierland), Enschede en Münster. Er is aanleiding om hierop te wijzen, omdat het zo scherp contrasteert met zijn onmiskenbare eigenlijke voorkeur, nl.,
zich in te zetten, terwijl de schijnwerpers der publiciteit niet op hem gericht zijn. De
hoogleraar-beheerder van de afdeling was steeds de beleidsvormer met de kennelijke
preferentie voor het communiceren en beslissen binnen de beslotenheid van het kleine,
hechte team. Het was niet, omdat hij reden had, de publiciteit te vrezen. Daar, waar
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hij publiekelijk sprak, hoorde men weliswaar geen begenadigd spreker, maar wel altijd
een man, die zonder rethoriek wist te overtuigen door zijn solide kennis van zaken en
zijn groot inzicht. Voorts kon de geen, die hem beter had leren kennen, nooit angst
voor het grote gehoor bij hem ontdekken. Zijn voorkeur voor het optreden binnen de
kleine, besloten kring is dan ook vrijwel zeker niet terug te voeren tot een compensatiebehoefte. Doordat hij echter als beleidsvormer bijna steeeds zijn bijdragen leverde en
nog levert achter de gesloten deuren van bestuurs- en commissiekamers, had het gemakkelijk kunnen gebeuren, dat zijn indrukwekkend aandeel in belangrijke ontwikkelingen
binnen en buiten naoorlogs Nederland te zeer verhuld zou zijn gebleven. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat het hem zelf weinig zou hebben gedeerd, wanneer 25 jaar na de
totstandkoming der afdeling sociologie en sociografie zijn doopceel ongelicht zou zijn
gebleven. De minderen van de ritmeester zou het wel hebben gedeerd. Dat is niet het
geval, omdat zij geheel critiekloos tegenover hem zouden staan, laat staan: hem zonder
reserve zouden adoreren. Zo vragen zij zich bv. weleens af, of, niettegenstaande de
zichtbare resultaten van het werk van de beleidsvormer Hofstee, hun ritmeester in het
totaal van zijn activiteiten geen groter plaats aan het eigen onderzoek had moeten inruimen. Bij hun critiek op zijn activiteit en ook soms op zijn persoon zijn zij zich evenwel klaar bewust, dat Hofstee een schaarse waarde vertegenwoordigt, waarop het licht
van de publiciteit mag vallen. Die waarde is een samengestelde. Eén van haar componenten is uitzonderlijke intellectualiteit, maar het is niet de voornaamste. Veel voornamer componenten zijn er twee uit de sfeer van de moraliteit: nooit aflatend onbaatzuchtig ijveren voor de publieke zaak en volstrekte integriteit. De minderen zitten,
eerlijk gezegd, ietwat met Hofstee in hun maag. Hij is voor hen toch vooral de personificatie van een morele houding, welke hen belast met persoonlijke insufliciëntiegevoelens, maar welke tevens in de wereld van vandaag en morgen als inspiratiebron
nodig blijft.
1.8.

TEN BESLUITE

Na de Tweede Wereldoorlog vond in Nederland, in duidelijk onderscheid van de
buurlanden, in snel tempo een institutionalisering en professionalisering van de sociologiebeoefening plaats. Zonder uitzondering openden de universiteiten hun poorten
voor de student in een wetenschap, die door velen aanvankelijk als een soort verwetenschappelijking van het socialisme werd opgevat, de sociologie. Verschillende hogescholen volgden het voorbeeld van de universiteiten. De collegezalen, beschikbaar
voor de opleiding in de nieuwe studierichting, raakten snel gevuld. Terwijl begonnen
was met een handjevol studenten, voltrok zich na luttele jaren al de massificatie binnen
de sociologische studierichting. Niettemin vonden de afgestudeerden doorgaans gemakkelijk emplooi in posities, die toegesneden waren op hun wetenschappelijke
vorming. Sociologie en socioloog werden tot niet meer uit de samenleving weg te
denken gegevenheden.
Sociologie en socioloog zouden in onze nationale samenleving niet de betekenis
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hebben kunnen verkrijgen, die zij verkregen, had in die samenleving de latente behoefte
aan hen ontbroken. Lijdt dit ge~n twijfel, de institutionalisering en professionalisering
van de sociologiebeoefening hier te lande is intussen een proces geweest, gestuwd door
het inzicht en het enthousiasme van een kleine groep mensen. Enorm veel werk is door
hen verzet om binnen het academisch milieu een sociologiebeoefening te ontwikkelen,
die de achting van de buitenlandse vakgenoot kon verwerven. Door hen is tevens voortdurend geijverd voor de penetratie van sociologie en sociologiebeoefening daar, waar
beleid werd geformuleerd en/of uitgevoerd. Wordt nu gevraagd naar de rol van de
afdeling inzake de met een paar woorden hiervoor aangeduide institutionalisering en
professionalisering, dan kan worden geantwoord, dat deze veelbetekenend is geweest.
Weliswaar werden te Wageningen nog relatief weinig sociologen opgeleid, maar, dat
er überhaupt werden opgeleid binnen het raam van een landbouwhogeschool, is uniek
voor gans Europa. Weliswaar bleef ook het wetenschappelijk corps beperkt van omvang, maar de onderzoekbijdrage, die het leverde, is zeker zo omvangrijk als die van
menige grotere sociologische afdeling in binnen- en buitenland. Het is evenwel niet
juist, de betekenis van de afdeling sociologie en sociografie ten aanzien van de institutionalisering en professionalisering van de sociologiebeoefening in Nederland uitsluitend af te meten in termen van studentenaantallen en onderzoekbijdragen. Die
betekenis ligt ook en vooral in de mate, waarin vanuit de afdeling gepenetreerd werd
in de maatschappij door enerzijds de popularisatie van het sociologisch inzicht en
anderzijds de influencering van het beleid. Gedachten over het welzijn van de bevolking en daaronder in het bijzonder de plattelandsbevolking, welke zich binnen de
afdeling vormden, vonden hun neerslag in het beleid van de nationale overheid en in
de creatie van nieuwe instituties.
Zo de aanmerkelijke bijdrage tot de institutionalisering en de professionalisering der
sociologie van uit een kleine sociologische afdeling in een voor de grotestadsbewoner
obscure provincieplaats positief te waarderen zou zijn, dan moet zij toch in de eerste
plaats worden gewaardeerd als de bijdrage van het hoofd dier afdeling. De overige
medewerkers hebben er niet de minste moeite mee, te erkennen, dat hij ten aanzien van
de kernzaken, waar het ook om ging, duidelijk hun meerdere was en bleef.

40

2. MAX WEBER ALS
A G R A R I S C H SOCIOLOOG*

Q. J. MUNTERS
2.1. INLEIDING

Voor zover dat valt te overzien, is er nog geen sprake van enige vermindering in de
belangstelling voor het omvangrijke oeuvre van Max Weber (1864-1920). Nog steeds
verschijnen erjaarlijks tal van publikaties over zijn werk en niets wijst erop, dat daar
binnenkort een eind aan zou komen. Men kan zeggen dat degrootheid van de meester,
niettegenstaande de soms scherpe kritiek die zijn geschriften de afgelopen vijftig jaar
hebben opgeroepen, nooit serieus in twijfel is getrokken. Al tijdens zijn leven genoot
Weber op het terrein van verschillende vakwetenschappen eengrote reputatie. Wat hij
te zeggen had - alsjurist, als historikus, als ekonoom, als socioloog - was in de regel
fundamenteel, zó fundamenteel dat men er tot op de dag van vandaag acht op slaat.
Hoewel Weber zich op het terrein van verschillende wetenschappen heeft bewogen,
ishij toch in geen van dezewetenschappen zo 'klassiek' geworden alsin de sociologie1.
Erg verwonderlijk is dat niet: hele takken en probleemvelden van de hedendaagse
sociologie zijn haast ondenkbaar zonder zijn bijdrage. Men kan daarbij aan de godsdienst- enrechtssociologie denken, maar evengoed aan bv.demuzieksociologie en aan
de politieke en industriële sociologie2.
Men mist in dit rijtje de agrarische sociologie. Was Weber dan geen agrarisch
socioloog - desnoods avant la lettre?
2.2. MAX WEBER EN 'HET AGRARISCHE'

Wanneer ik de vraag naar de agrarische sociologie in het werk van Weber nog even
laat rusten en eerst let op de belangstelling diehij in zijn geschriften voor agrarische of
*Bij het schrijven van dezebijdrage heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van literatuurgegevens
dieafkomstig zijnuithetMaxWeberarchiefteMünchenendiemijdoorDrE.TeilegenteAmsterdam
terinzagewerdenaangeboden;opdezeplaatsbetuigikdaarvoorgaarnemijnoprechtedank.
1
E.Tellegen,DesociologieinhetwerkvanMax Weber. Meppel, 1968,p.1.
2
B. C. van Houten, 'Max Weber, een der klassieken van de sociologie', in: NieuweRotterdamse
Courantvan21 april1964.
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ruralevraagstukkenalszodanigtentoonspreidt,daniseeneerstekonklusie,datWeber
zich daarmee gedurende een reeks vanjaren intensief heeft beziggehouden. In 1891
voltooide hij zijn 'Habilitationsschrift' alseerste studie op dit terrein; daarna volgde
deenepublikatienadeandere,eerstmetkorte,latermetlangertussenpozen, tot1909.
Sommigedaarvan zijn in geennederlandsebibliotheek tevindenengenieten danook
weinig of geen bekendheid. Juist daarom is het de moeite waard om van Webers
belangrijkste geschriften op dit terrein een zovolledig mogelijk overzicht te geven3.
( 1)1891 DierömischeAgrargeschichteinihrerBedeutungfür dasStaats-undPrivatrecht,Stuttgart.
( 2) 1892 Die Verhältnisse derLandarbeiter im ostelbischen Deutschland (Schriften des Vereins für
Sozialpolitik,Band55).
( 3) 1892 'Privatenquêteri1 über die Lage der Landarbeiter(Mitteilungen des Evangelisch-sozialen
Kongresses,April(p.3-5),Juni(p.3-6),Juli(p.1-5)).
( 4) 1893 DieErhebungdes Vereinsfür SozialpolitiküberdieLagederLandarbeiter(Das Land,jrg. I,
p.8-9, 24-26,43^15, 58-59, 129-130,147-148).
( 5)1893 Die Erhebungdes Evangelisch-sozialen Kongresses überdie Verhältnisse der Landarbeiter
Deutschlands(DiechristlicheWelt;Evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt für Gebildete
allerStände,jrg.VII,p.535-540).
( 6) 1893 DieländlicheArbeitsverfassung(later opgenomen in:GesammelteAufsätze zur Sozial-und
Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924,p. 444-469).
( 7) 1894 Argentinische Kolonistenwirtschaften (Deutsches Wochenblatt, jrg. VII, no. 2, p. 20-22;
no. 5,p.57-59).
( 8)1894 Entwickelungstendenzen inderLagederostelbischenLandarbeiter(later opgenomen in:GesammelteAufsätzezurSozial-undWirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924,p.470-507).
( 9)1894 Die deutscheLandarbeiter(Bericht über die Verhandlungen des 5. Evangelisch-sozialen
Kongresses,p.61-82,p.92-94).
(10) 1898 AgrarverhältnisseimAltertum(Handwörterbuch derStaatswissenschaften, 2dedruk,deelI,
p.57-85).
(11) 1904 Therelationsoftheruralcommunitytootherbranchesofsocialscience(Congressofartsand
science, universal exposition, St. Louis; edited by Howard J. Rogers, Boston/New York,
1906,vol.VII,p.725-746).
(12) 1904 Agrarstatistische und sozialpolitischeBetrachtungen zur FideikommissfrageinPreussen
(later opgenomen in:Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen,
1924,p.323-393).
(13) 1909 Antike Agrarverfassung (Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 1.Auflage, I. Band,
Sp.233-237).
(14)1909 Agrarverhältnisse imAltertum (later opgenomen in: Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924,p.1-288).

Webers belangstelling voor historische (nrs. 1, 10, 13en 14)en aktuele (nrs. 2t/m 9,
11en 12)agrarische vraagstukken is dus onmiskenbaar. Is dat een voldoende reden
om Weber tot deagrarische sociologen te rekenen?
Paul Honingsheim, dietot Webers bestevrienden heeft behoord en dievoor zover
mij bekend als eerste en tot dusver misschien wel enige getracht heeft om hem als
agrarisch socioloogtebelichten4, maakt geenprobleem van dievraagenlijkt geneigd
3

Een komplete bibliografie van Webers oeuvre is te vinden in: J. Winckelmann, Max Weber Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen,Politik, Stuttgart, 1956, p. 490-502.
*P.Honigsheim, 'MaxWeberAsRural Sociologist',RuralSociology, 1946,vol. 11,no.3,p.207-218.
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om Webers publikaties over agrarische vraagstukken zonder aarzeling tot de (agrarisch-) sociologische literatuur te rekenen, afgezien alleen van de duidelijk historische
essays. Dat er echter alle reden is om op dit punt voorzichtig te zijn, wordt duidelijk
wanneer men bedenkt dat Weber de hierboven opgesomde geschriften zonder uitzondering vóór hetjaar 1909voltooide, d.w.z. in een tijd waarin hij zich nog niet met
desociologie vereenzelvigde enwaarin hij nogniet alssocioloog op devoorgrond trad.
Niet ten onrechte heeft E. Teilegen m.b.t. Webers oeuvre van vóór 1909 dan ook opgemerkt:'Noch Weber zelf noch zijn tijdgenoten hebben daarin aanvankelijk een bijdrage gezien aan een wetenschap die met de term sociologie kan worden aangeduid.
Men kon Weber naar keuze in de eerste plaats eenjurist, econoom of historicus noemen, maar zeker niet een socioloog. Pas nadat hij in 1909 bij de oprichting van de
'Deutsche Gesellschaft für Soziologie' betrokken was, begon hij sociologische grondbegrippen te formuleren en diende hij zijn publicaties als sociologische studies aan' 5 .
Weber zal zich zelf dus niet tot de agrarische sociologen hebben gerekend - gesteld
aldat zulks überhaupt mogelijk was,want erwasin Duitsland in diejaren feitelijk nog
geen sprake van wat thans agrarische sociologie wordt genoemd6. Dit alles doet het
vermoeden rijzen, dat Webers mogelijke bijdrage aan de agrarische sociologie hooguit
'impliciet' kan zijn geweest. Zo dat vermoeden juist is, waaruit bestond die bijdrage
dan?
2.3. MAX WEBER IN DE AGRARISCHE SOCIOLOGIE

Alvorens op deze vraag in te gaan - op de vraag dus naar de agrarische sociologie in
Webers oeuvre -, wil ik de vraagstelling min of meer omdraaien en de plaats aan de
orde stellen die Weber inneemt in de agrarisch-sociologische literatuur.
Omdat de agrarische sociologie zich in Amerika eerder en op verschillende punten
ook enigszins anders ontwikkelde dan in Europa, wil ik het gestelde probleem eerst
trachten te belichten met betrekking tot de amerikaanse en daarna met betrekking tot
de europese literatuur.
1. Raadpleegt men de belangrijkste algemene overzichtswerken van de geschiedenis
van de agrarische sociologie in de USA, dan krijgt men niet de indruk dat Webers publikaties daarop een stempel hebben gedrukt. Sterker nog: deinvloed dieWeber heeft
uitgeoefend op de amerikaanse agrarische sociologie isvrijwel te verwaarlozen. In zijn
overzichtswerk The Growth of a Science, waarin Edmund deS. Brunner een schets
geeft van de ontwikkeling van de amerikaanse agrarische sociologie vanaf het begin
van dezeeeuw,noemt de auteur denaam van Weber slechtseenmaal - en dan nog ter5

E.Teilegen,loc.cit.
Vgl.Leo Drescher, AgrarökonomikundAgrarsoziologie. ÜberdieAufgaben undGrenzen derAgrarwissenschaften. Ein Vergleich zwischender Entwicklungin Deutschlandund der in denVereinigten
StaatenvonAmerika.Jena, 1937,p.63 e.V.
6
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loops en in een voetnoot 7 . In Lowry Nelsons Rural Sociology: Its Originand Growth
in the United States is nauwelijks méér plaats voor Weber ingeruimd8.
Deze algemene eerste indruk wordt slechts versterkt wanneer men amerikaanse inleidingen, handboeken, readers e.d. op het gebied van de agrarische sociologie raadpleegt. In vele daarvan - ik denk bijvoorbeeld aan die van Carl C. Taylor 9 , Newell
Le Roy Sims 10 en Lowry Nelson 11 - wordt met geen woord over Weber gerept.
Charles P. Loomis en J. Allan Beegle gunnen Weber in hun Rural Sociology: The
Strategy of Change12 niet meer dan slechts één enkele voetnoot. Even minimaal is de
aandacht die Weber krijgt in publikaties als die van bv. P. A. Sorokin & Carle C.
Zimmerman 13 , Alvin L. Bertrand 14 en Walter L. Slocum 15 .
Voor zover ik dat heb kunnen nagaan, wordt de enige uitzondering gevormd door
hetbekendetextbook van Loomis &Beegle16.Hoewel men denaam vanWeber daarin
veelvuldiger aantreft dan in alle zojuist gereleveerde boeken bij elkaar, moet men zich
toch geen overdreven voorstelling maken van de aan zijn werk geschonken aandacht.
Wanneer de schrijvers de naam van Weber laten vallen, is dat meestal in een voetnoot
endan nogvaak alleen maar omeen bepaalde publikatie van of overhemvoor verdere
studieaan te bevelen; op deinhoud van het betreffende werk wordt dan niet ingegaan.
Soms krijgt men de indruk dat Loomis en Beegle het oeuvre van Weber niet zélf gelezen hebben, ook niet in vertaling: zij citeren Weber vaak niet rechtstreeks maar uit
Talcott Parsons' The Structure of Social Action. Opmerkelijk is ook dat, wanneer de
schrijvers gewag maken van Webers werk, zij verwijzen naar zijn bekende essays over
klassen en standen, protestantisme en kapitalisme, bureaukratie, macht e.d., maar
nimmer naar zijn 'agrarische' geschriften.
Paul Honigsheim heeft over Weber opgemerkt: 'While he was known in Europe as
much for his rural sociological interests as for his researches in historical and theoretical fields, in the USA he is known almost exclusively, not as a rural sociologist, but
as a methodologist and pioneer in the field of the sociology of religion' 17 .
Voor zover dezeopmerking betrekking heeft opWebers onbekendheid als agrarisch
sociolooginAmerika, isergeenreden om dejuistheid ervan intwijfel te trekken, zelfs
7

Edmund deS.Brunner, TheGrowth ofaScience. A Half-Centuryof RuralSociologicalResearch in
theUnitedStates.NewYork, 1957.
8
Minneapolis,1969.
9
Carl C. Taylor, RuralSociology In Its Economic, HistoricalandPsychologicalAspects.New York/
London,1933.
10
NewellLeRoySims,ElementsofRuralSociology.NewYork, 1946,3edruk.
11
LowryNelson,RuralSociology. NewYork,1948.
12
NewJersey,1957.
13
P.A.Sorokin &CarleC.Zimmerman,PrinciplesofRural-UrbanSociology. NewYork,1929.
14
AlvinL.Bertrand(ed.),RuralSociology:AnAnalysisofContemporaryRuralLife.NewYork,1958.
15
Walter L. Slocum, AgriculturalSociology: A Study ofSociologicalAspectsofAmericanFarmLife.
NewYork,1962.
16
CharlesP.Loomis&J.AllanBeegle,RuralSocialSystems.NewYork, 1950.
17
Paul Honigsheim,op.cit.,p.208.
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niet wanneer men bedenkt dat de uitspraak in kwestie al meer dan een kwart eeuw
geleden werd gedaan. Of Weber echter in Europa wèl een grote bekendheid als agrarisch socioloog zou genieten, iszeer de vraag. Wat Honingsheim tot de geciteerde uitspraak bracht, zal wel nooit meer achterhaald worden. Hoe het in de europese agrarische sociologie in werkelijkheid is gesteld met de belangstelling voor en bekendheid
met Webers oeuvre, zal nu worden nagegaan.
2. In de duitse18 trifranse19 literatuur op het gebied van de agrarische socologie treft
men de naam van Max Weber slechts zeer sporadisch aan;hetzelfde kan ten aanzien
van de nederlandse agrarisch-sociologische literatuur worden opgemerkt. Evert W.
Hofstee, de grondlegger van de nederlandse agrarische sociologie, schenkt voor zover
mij bekend in zijn talrijke publikaties nergens expliciet aandacht aan Weber. Bladert
men in de onder leiding van Hofstee tot stand gekomen proefschriften van bijvoorbeeld A. Maris, A. K. Constandse, B. Benvenuti, A. W. van den Ban, R. Bergsma,
J. H. W. Lijfering en A. T. J. Nooij, dan blijkt daarin nergens met ook maar een enkel
woord over Weber ofzijn werk gerept te worden. Alleen inde dissertatie van E. Abma
en in die van A. J. Wichers wordt in beide gevallen éénmaal naar Weber verwezen20.
Nu mené men niet, dat Hofstee, om mij nu maar tot hem te beperken, het oeuvre
van Weber - of althans een aantal van Webers geschriften - niet zou kennen. Men
behoeft slechts zijn gestencilde collegediktaten uit de vijftiger en zestiger jaren door
te bladeren om al spoedig tot de konklusie te komen, dat hij wel degelijk heeft kennis genomen van met name Webers wetenschapstheoretische geschriften.
Het merkwaardige is eigenlijk, dat Hofstee niet met Weber uit de voeten schijnt te
kunnen wanneer hij stapt uitzijn rolalsdocent.Weber komt dan als't warebuiten zijn
horizon te liggen; hij kan er niets meer mee aan.
Er wordt weleensgezegd dat Hofstee allerleitheoretische overwegingen engezichtspunten in zijn publikaties pleegt 'onder te ploegen'. Ik betwijfel of deze wageningse
uitdrukking ook van toepassing isop Weber en diensplaats in het oeuvrevan Hofstee.
Het ligt veel meer voor de hand, te veronderstellen dat Hofstee eenvoudig aan Weber
18

Vgl. Leo Drescher, op.cit.,p. 66,73,77; J. Allan Beegle &Paul Honigsheim, 'Agrar- und Stadtsoziologie', in: G. Eisermann (Hrsg.), DieLehrevonderGesellschaft. Stuttgart, 1958,p.374e.V.; P.
vonBlanckenburg,EinführungindieAgrarSoziologie. Stuttgart, 1962(maaktinhetgeheelgeenmelding
vanWeber).
19
Vgl.G. Friedmann (édit.), VillesetCampagnes; Civilisationurbaineet CivilisationruraleenFrance.
Paris, 1953;H. Mendras,Étudesdesociologierurale. Paris, 1953;idem,Sociologierurale. Paris,1957;
idem, Sociologie de lacampagnefrançaise.Paris, 1959;idem, 'Objet, methode et organisation de la
sociologie rurale', in:ÉconomieRurale,1961,no.47,p.68-71;idem, 'Lesétudes desociologie rurale
en Europe', Sociologia Ruralis, 1960, vol. I, no. 1, p. 15-34; idem, 'Agrarische Sociologie', in: G.
Gurvitch(édit.),HandboekvandeSociologie-2. Utrecht-Antwerpen (Aula362), 1968,p.103-127.
20
Ook in de overige proefschriften die onder leiding van Hofstee tot stand kwamen, ontbreekt elke
verwijzing naar Webers oeuvre;ik hebdenamen van deauteurs hier niet genoemd omdat het proefschriften betreft die indertijd uitdrukkelijk niet als sociologische studies werden gepresenteerd. Voor
een volledig overzicht van Hofstee's promovendi 1950-1970 zij verwezen naar de bijlage van deze
bundel.
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geen boodschap heeft gehad. Zó vreemd is dat toch niet? Waarom zou Hofstee zich
in dit opzicht onderscheiden van de al genoemde amerikaanse, duitse en franse
auteurs? Een vergelijking metiemand als P.J. Bouman dringt zich hier op. Misschien
is Bouman de beste Weber-kenner die ons land rijk is; in ieder geval heeft hij nooit
nagelaten om inwoord en geschrift uitingtegevenaan zijn vereringvoor Weberenom
te erkennen dat Weber grote invloed heeft uitgeoefend op zijn denken. Maar deze
zelfde Bouman zwijgt over Weber wanneer hij zich wijdt aan landbouwhistorische
studies 21 . Had ook Bouman - op dit terrein - geen boodschap aan Weber?
Devraagisinfeite: kan men,doelend opWebers 'agrarische' geschriften, überhaupt
wel spreken van agrarisch-soc/ologische studies? Kan men dat doen ten aanzien van
aldezegeschriften ofmisschien slechtstenaanzien van sommige?Zoalsgezegd:Weber
heeft de betreffende studies zélf nooit onder een sociologische noemer geplaatst. De
vraag isnu dus, of er desondanks toch niet eenbrok 'impliciete' sociologie in aanwijsbaar is.
2.4.

D E A G R A R I S C H E SOCIOLOGIE I N HET W E R K V A N MAX W E B E R

Bij het zoeken naar een bevredigend antwoord op de vraag naar de 'impliciete'
agrarische sociologie in het werk van Max Weber zal ik mij noodgedwongen moeten
beperken tot de meergenoemde 'agrarische' geschriften, hoezeer ook erkend moet
worden dat Weber zich ook in andere publikaties soms diepgaand met agrarische
of daarmee verband houdende verschijnselen heeft bezig gehouden 22 .
Zoals al eerder werd aangegeven, zijn deze geschriften in twee kategorieën in te
delen: (1)historische studies en (2)studies die handelen over meer aktuele problemen.
1. Historische studies
Tot deze kategorie behoren 'Die römische Agrargeschichte' van 1891,vervolgens de
beide, onder dezelfde titel in 1898 resp. 1909verschenen bijdragen over de 'Agrarverhältnisse im Altertum' 23 en tenslotte de ook in 1909 versehenen "Antike Agrarverfassung'. Omdat in deze laatste publikatie geen nieuwe gezichtspunten naar voren
worden gebracht, zal ik er verder geen aandacht aan schenken.
'Die römischeAgrargeschichte' isin zekere zin typerend voor Webers oeuvre:de vaak
21

Vgl.P.J.Bouman, Geschiedenis vandenZeeuwschenLandbouwindenegentiendeentwintigsteeeuw
envandeZeeuwscheLandbouw-Maatschappij1843-1943. Wageningen, 1946;idem, 'Maatschappelijke
Toestanden' (hfdst. V), 'Landbouworganisaties' (hfdst. VIII). 'De Landbouw op de Zeeklei' (hfdst.
XI)en 'DeTuinbouw' (hfdst. XVII),in:Z.W.Snellere.a., GeschiedenisvandeNederlandseLandbouw
1795-1940.Groningen, 1951 (2dedr.).
22
Vgl. Paul Honigsheim, 'Max Weber as Historian of Agriculture and Rural Life',Agricultural
History, 1949,vol.23,p. 179-180;idem,'MaxWeberasRural Sociologist',op.cit.,p.208-209.
23
De in 1909versehenen bijdrage is,vergeleken met die van 1898,op sommige punten letterlijk gelijkluidend, opanderepuntenuitgebreiderenopweeranderepuntensomsietsbeknopter.
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lang-ademige uitweidingen, de ingewikkelde zinskonstrukties en het veelvuldig gebruikvan nietinduitseequivalenten overgezettelatijnse termen komen de leesbaarheid
ervan niet ten goede.
Het isin het bestek van dezebijdrage niet mogelijk om veelméér tedoen dan enkele
kwesties te noemen dieWeber in zijn studie te berde heeft gebracht; slechts een enkele
gedachtengang kan even worden aangestipt.
Wat de aan de orde gestelde kwesties betreft: die zijn even veelvuldig als uiteenlopend. Weber bespreekt methoden van landmeting en van waardebepaling van land;
hij bespreekt de rol van de plebejers in het oude Rome bij de ontwikkeling van 'Flurgemeinschaft' naar privé-grondbezit; hij gaat in op de rechtsregels die werden toegepast bij de toewijzing van land aan romeinse oorlogsveteranen, enz. - om tenslotte
kwesties aan te roeren als bv. het oorspronkelijke karakter van het middeleeuwse
feodalisme en van de germaanse nederzettingsvormen.
Het interessante bij dit alles is, dat Weber deze en dergelijke kwesties beschrijft in
relatie met een soort 'klassenstrijd', d.w.z. in relatie met een reeks manifeste of latente
sociale konflikten tussen patriciërs, sociaal gestegen plebejers, pachters en slaven of
lijfeigenen. Een goed voorbeeld van Webers aanpak wordt gevormd door zijn analyse
van het ontstaan van bepaalde vormen van 'agrarisch kapitalisme'. Weber redeneert
daarbij ongeveer alsvolgt. In het oude Rome namen deplebejers aanvankelijk een min
of meer afhankelijke positie in t.o.v. de patriciërs. Door als infanteriesoldaten deel te
nemenaan deromeinse oorlogsvoering, konden zenaderhand aanspraken doen gelden
op een deel van de zgn. ager publicus, het oorspronkelijk braakliggende land dat
staatseigendom was (later gingmen er ook veroverde gebieden toerekenen). Toen het
de plebejers gelukte om een overgang van agar publicus naar agar privatus (privégrondbezit) te bewerkstelligen, gingen ze zich meer en meer interesseren voor een
verdere expansie van het romeinse rijk, ook buiten Italië.Aanvankelijk leefden ze nog
in stedelijke centra, waar ze aktief deel konden nemen aan het politieke leven en waar
vanuit ze hun landerijen konden beheren. Deze landerijen werden verpacht aan zgn.
Kolonen en in kuituur gebracht door slaven. Nadat een einde gekomen was aan de
romeinse expansie trokken de grondbezitters zich om verschillende redenen meer en
meer uit de stedelijke centra terug om zich te vestigen op hun landgoederen (de zgn.
villa's). Dit alles had ingrijpende konsekwenties, niet alleen voor de stedelijke centra
(dieeen kwijnend bestaan gaan leiden) en voor het ekonomisch leven (erissprake van
een ontwikkeling van Geldwirtschaft naar Naturalwirtschaft), maar ook voor de nieturbane samenleving: Weber signaleert de opkomst van een 'ländliche Kultur' en van
een sociale struktuur waarvan de kontinuïteit gewaarborgd zal blijven tot diep in de
middeleeuwen. Wanneer de grenzen van het romeinse rijk naderhand steeds verder
naar het zuiden worden opgerold door binnenvallende germaanse stammen, werpen
deze de bestaande samenlevingsorde niet omver: er blijft een grondbezittende bovenlaag, een sociale tussenlaag die gevormd wordt door pachters, en een onderlaag van
slaven oflijfeigenen. De middeleeuwse feodale samenlevingsorde is,aldus beschouwd,
een romeinse erfenis.
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Met deze summiere uiteenzetting moet hier worden volstaan; voor uitvoeriger beschouwingen en kommentaren verwijs ik gaarne naar de al genoemde publikaties van
Teilegen en Honigsheim 24 .
Webers artikelen over 'Agrarverhältnisse im Altertum'' zijn uiteraard breder van opzet
dan de zojuist besproken studie: hij richt zijn aandacht daarin niet langer alleen op de
romeinse agrarische geschiedenis, maar ook opdievan diverse andere antieke kuituurcentra: Mésopotamie, Egypte, Israël en Griekenland.
Webersinleidende beschouwingen hebben een algemeen karakter. Hij maakt daarin
o.a. interessantevergelijkingen tussendenederzettingsvormen endesociale organisatie
die destijds in Europa en in Oost-Azië werden aangetroffen. In het algemeen kan men
zeggen dat deze nederzettingen pas konden ontstaan nadat de oorspronkelijke bevolking het nomadenbestaan had opgegeven. Van enorme betekenis voor de inrichting
van het socialeleven acht Weber het feit, dat denomaden in Europa van oudsher meer
op veeteelt en diein Azië meer op akkerbouw waren georiënteerd. Dit betekende o.a.,
dat erin Europa socialeeenheden konden ontstaan diemet determ 'Flurgemeinschaft'
worden aangeduid, terwijl dergelijke gemeenschappen in Oost-Azië ontbraken omdat
men daar het instituut van de gemeenschappelijke weidegebieden niet kende.
Aan fysisch-geografische milieufaktoren kent Weber geen determinerende betekenis
toe; hij let veeleer op de gevolgen voor het maatschappelijk leven van het menselijk
ingrijpen in het natuurlijke milieu. Zo acht hij het feit dat in het oude Egypte grote
irrigatiewerken werden aangelegd vanenorm belangvoor het ontstaan vaneen bureaukratisch bestuurapparaat, een z.i. noodzakelijke voorziening om op efficiënte wijze de
aanlegvan dezeirrigatiewerken alsmede het toezicht erover en het onderhoud ervan te
kunnen realiseren. Volgens Weber zou het machtige staatsapparaat ertoe hebben bijgedragen dat de samenleving in het oude Egypte een sterk geïntegreerde eenheid ging
vormen, waardoor o.a. de behoefte ontbrak om (bv. door voorvader-verering) de
familie-eenheid als aparte sociale eenheid te benadrukken.
Opnieuw moet gesteld worden dat het bestek van deze bijdrage een uitvoeriger en
meer gedetailleerde beschouwing over Webers 'Agrarverhältnisse im Altertum' niet
toestaat 25 . Rampzalig is dat gelukkig niet: er is voldoende materiaal bijeengebracht
om enkele konklusies te rechtvaardigen.
Overzien we de beide zojuist besproken studies en letten we op Webers aanpak van
de behandelde vraagstukken, dan kan om te beginnen worden opgemerkt dat we hier
te maken hebben met historische studies, niet alleen in de zin van 'het verleden betreffende', om met Tellegen te spreken, maar ook in deze zin dat er sprake is van een
individualiserende werkelijkheidsbenadering26.
24

E. Teilegen,opcit.,p. 15-22;P. Honigsheim, 'Max Weber as Historian of Agriculture and Rural
Life',op.cit.,p.195-199.
25
Vooruitgebreider uiteenzetting overdezemateriezijverwezennaar E.Teilegen,op.cit.,p.22-25en
P.Honigsheim,op.cit.,p.188-195.
26
Vgl.E.Teilegen,op.cit.,p.69,87.
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Daarbij beperkt Weber zich niet louter tot de agrarische geschiedenis. Zijn blik
overziet een veel breder terrein: dat van de sociale en ekonomische geschiedenis in
ruimerezin 27 . Weber pleegt agrarische ontwikkelingen inverband tebrengen met ontwikkelingen en verschijnselen in andere sektoren van het maatschappelijk en ekonomisch leven - en omgekeerd. Het ismet name door deze benadering, dat het mogelijk
isom de besproken studies als eenvoorbeeld van sociologischegeschiedschrijvingop te
vatten 28 . Teilegen konkludeert niet ten onrechte: 'De stelling dat Weber m.n. in zijn
agrarisch-historische studies tot een benadering van "feiten die in het verleden plaats
vonden" kwam, die sociologisch genoemd kan worden, iszeker te verdedigen. De uiteenzettingen over de verschillende antieke culturen zijn in feite analyses van sociale
systemen, waarbij vooral de wijze waarop een aantal fundamentele, overal terugkerende, problemen worden opgelost, wordt behandeld. Als zodanig kunnen o.a. genoemd worden:derecrutering voor het leger, debelastingheffing en deorganisatie van
de landbouw. Steeds wordt daarbij de aard van de verschillende sub-systemen besproken, alsmede de functies die zij vervullen. Waarbij dan vergelijkingen worden
gemaakt met soortgelijke sub-systemen elders' 29 .
Natuurlijk is dit nakaarten: Weber pretendeerde in geen van beide studies aan
sociologie-beoefening te doen. Dat doet echter niets af aan hun onmiskenbare sociologische kwaliteiten. Toen Honigsheim een kwart eeuw na het overlijden van Weber
eenpogingdeed om hemalsagrarisch socioloogteschilderen, zweeghij nagenoeg over
Webersagrarisch-historische studies- wellichtomdat hijmeendereeds over voldoende
kleuren op zijn palet te beschikken om zijn poging tot een goed einde te brengen. Het
bovenstaande zal echter duidelijk hebben gemaakt, dat Weber ook in zijn agrarischhistorische studies materiaal heeft aangedragen dat de aandacht van de agrarische
sociologie ten volle verdient.
2. Studies over aktuele agrarischeproblemen
Tot dezekategorie kunnen indeeersteplaats de studies(verslagen, artikelen) gerekend
worden die Weber schreef over de sociale positie van de landarbeiders, met name in
oostelijk Duitsland (deze publikaties verschenen in de jaren 1892-1894 en in 1904);
vervolgens een tweetal korte artikelen over 'Argentinische Kolonistenwirtschaften'
(verschenen in 1894) en tenslotte de (in 1906) in druk verschenen tekst van de voordracht die Weber in 1904 in St. Louis (USA) hield over 'The Rural Community'.
Marianne Weber zou later schrijven: 'Agrargeschichtliche und agrarpolitische
Probleme beschäftigten Weber während seiner ganzen ersten Produktionsphase' 30 .
Het zijn inderdaad deze tweetypen van vraagstukken dieWeber interesseren, al blijkt
27
Vgl.deopmerkingvanMarianneWeberbijdetitelvan'AgrarverhältnisseimAltertum'{Ges.Aufs,
zurSozial-und Wirtschaftsgeschichte, p. 1):'Der Inhalt umfasst weit mehr: nämlicheine Sozial-und
Wirtschaftsgeschichte desAltertums';vgl.ookE.Tellegen,op.cit.,p.28.
28
E.Tellegen,op.cit.,p.189.
29
E.Tellegen,op.cit., p. 37, 38.
30
InhetvoorwoordvanWebersGesammelteAufsätzezurSozial-und Wirtschaftsgeschichte.
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hetaccentnogaleensteliggenopdeeerstgenoemde.Vaneenscherp onderscheid tussen beidetypenis somsnauwelijks sprake. Alin zijn 'römische Agrargeschichte' had
Weber af en toe de neiging om bij de behandeling van historische verschijnselen of
processendelijnnaardeaktualiteitdoor tetrekken31.Omgekeerdkrijgt menweleens
deindruk dat Weber in zijn 'aktuele' studies niet altijd geheel recht doet aan de aktualiteit. Zo schrijft Tellegen: 'Het doel was inzicht teverkrijgen in de levenssituatie
vandeDuitselandarbeiders.Alinzijn deelrapportbehandeltWeberechternietzozeer
de situatie van de landarbeiders als wel de overgang van patriarchale naar modern
kapitalistische verhoudingen in dat gebied'32. En Weber zelf stelt op een gegeven
momentdathijvooralookindetoekomstvandelandarbeidersisgeïnteresseerd,méér
dan in de huidige levenssituatie: 'Nicht die Frage: haben diejetzigenArbeiter einen
auskömmlichen Lohn, gute Wohnungen oder nicht, ist die wichtigste, sondern die:
wohin geht die Gesamtentwicklung ihrer Stellung innerhalb der Nation, was ist ihre
Zukunft?'33.
Voor zoverdeterm 'agrarpolitisch' toelichting vereist, kan worden opgemerkt dat
Weberzijneersterapport(Z)/e VerhältnissederLandarbeiterimostelbischenDeutschland)
schreef in opdracht van de 'Verein für Sozialpolitik,' diehad besloten om desociale
positie van delandarbeiders in heel Duitsland te onderzoeken, met debedoelingom
naderhand op basis van deonderzoeksresultaten aan te kunnen dringen op bepaalde
politiekemaatregelen;WeberzouzichbeperkentothetgebiedtenoostenvandeElbe.
DepublikatiesdieWebertussen 1892en 1904overzijnbevindingenhetlichtlaatzien,
handelen niet alleen over de landarbeiders. Paul Honigsheim heeft de door Weber
behandelde onderwerpen onder drie noemers besproken34:
1. Indeeersteplaatsiserdekwestievandesocialepositievandegrootgrondbezitters
en van degenen die van hen afhankelijk zijn. In Pruisen bezaten deze grootgrondbezitters - de Junkers- vanouds grote politieke macht; ze traden op als traditionele
leiders en genoten als zodanig ook erkenning. Tot hun ondergeschikten behoorden
nietalleendeknechtenenbediendendieophetlandgoedwoonden,maarookvasteen
lossewerkkrachtenuitnaburigedorpen.Kondenfamilies devoordeverplichteherendiensten benodigde werkkrachten niet uit eigen gelederen beschikbaar stellen, dan
konden ze remplaçanten huren. De honorering van verrichte arbeid vond goeddeels
in natura plaats. In de tweede helft van de 19de eeuw begon hierin verandering te
komen. De Junkers wilden niet onder doen voor deweigestelden in de steden, maar
beschikten niet overvoldoendefinanciëlemiddelen omzichhun levensstijl tekunnen
permitteren. Ze prefereerden daarom uiteindelijk niet meer de bestaande naturale
ekonomischeverhoudingen, maargeld-ekonomische.Er ontwikkeldezichbijheneen
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andere mentaliteit - niet langer dievan dezeer hautaine Grundaristokratie, maar die
vaneenagrarisch ondernemersschap dat veelgelijkenis vertoonde methet industriële
ondernemersschap. De betekenis van het geldverkeer nam hand over hand toe, wat
o.a. tot gevolg had dat de werknemers een onafhankelijker positie gingen innemen;
dezeagrarischewerknemersgingenzichdaardoor ookmeerenmeervergelijkenmetde
industrie-arbeiders in desteden. Wasdepolitiekemacht vandeJunkersaanvankelijk
vooral gebaseerd op hun sterke ekonomische positie, geleidelijk verandert zich deze
relatie:depolitiekemacht wordt aangewend omdeeenmaalverworven ekonomische
positiezonietteversterken dantoch opz'n minsttekonsolideren (bijvoorbeeld door
via politieke druk te bevorderen dat de overheid een protektionistisch beleid voert).
2. Een tweede kwestie waarmee Weber zich intensief en geëngageerd bezig heeft gehouden,betrofdezgn.Fideikommissfrage. OnderpolitiekedrukvandeJunkerspubliceerdedepruisischeregeringin 1903eenwetsontwerpwaarinmaatregeleninhetvooruitzichtwerdengestelddiehetwelgesteldeburgersmogelijk maaktenzichuitgestrekte
landgoederen teverwerven;hetalbestaande grootgrondbezit zou worden beschermd
door bepaalde tarieven voor agrarische produkten. Onmiddellijk laat Weber een fel
protest horen. Hij verzetzichtegen devoorgenomen maatregelen omdat hij daar om
tebeginneneenpogingvandepruisischeoverheidinzietomkapitaalkrachtigeburgers
voor zich in te nemen. Daar komt bij, dat hij het in ekonomisch opzicht betreurt,
wanneer financiële middelen aan handel en industrie worden onttrokken en geïnvesteerd worden in land. Wanneer de overheid er niet op toeziet datjuist de duitse
handel en deduitseindustriëleproduktie tot bloeiworden gebracht, zal Duitsland in
ekonomisch opzichtbijanderewesteuropeselanden achterblijven. Hetderdeernstige
bezwaar dat Weber tegen devoorgenomen maatregelen heeft, betreft desociale verhoudingen ten plattelande. Nu al,zo merkt hij op,iser sprake van een min of meer
massaal wegtrekken van landarbeiders naar de steden of naar Amerika. Deze landarbeiders zijn zichgaan refereren aan deindustrie-arbeiders;zeaccepteren de afhankelijkheidsrelatie t.o.v. de grootgrondbezitters niet langer. Wil men dit wegtrekken
tegengaan, danmoet mendearbeidsvoorwaarden verbeteren - Weberpleitinditverband voor arbeidskontrakten - en het grootgrondbezit afschaffen of op z'n minst
verminderen.
Weber heeft weliswaar het genoegen gesmaakt dat het bewuste wetsontwerp uiteindelijk werdingetrokken, maar zijn voorstellen inzake drastische verminderingvan
het grootgrondbezit eninzake overheidstoezicht opdearbeidsvoorwaarden van landarbeiders vinden bij de overheid vooralsnog geen weerklank.
3. Als derde probleem waarmee Weber zich bezig heeft gehouden moet tenslotte de
kwestie van de poolse minderheid in oostelijk Duitsland worden genoemd. Op dit
punt laat Weber zich kennen als een fel nationalist. Eenmaal stelt hij zelfs: 'Ich betrachtedie"ländlicheArbeiterfrage"hierganzausschliesslichunterdemGesichtspunkt
der Staatsraison; sieist für mich keine Frage der Landarbeiter, also nicht die Frage:
geht esihnen schlecht oder gut, wieist ihnen zu helfen?' 35Weber zietmet lede ogen
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aandatzichalsgevolgvandehierbovengeschetsteontwikkelingen rondomhetgrootgrondbezit van de Junkerssteeds meer poolse landarbeiders in oostelijk Duitsland
vestigen om de posities in te nemen die de naar de steden getrokken landarbeiders
vakant hadden achtergelaten. Volgens Weber zijn de grootgrondbezitters en de
konservatievepruisische overheid er schuldigaan dat grotedelenvan oostelijk Duitsland geleidelijk verpoolsen. Op die manier wordt het Duitsland haast onmogelijk
gemaakt omzijn politieke opdracht uit tevoeren - 'in erster Liniedie Wahrung der
deutschen KulturimOsten,dieVerteidigungunserer Ostgrenze,derdeutschen Nationalität, auch im Frieden'36. Juist ook daarom pleit Weber voor een drastische vermindering van het grootgrondbezit.
Weberstudieshebben,zoalsaleerderbleek,vaakeensterkkomparatieveinslag.Inde
beide in 1894 verschenen artikelen over 'Argentinische Kolonistenwirtschaften'37
maaktWebereenvergelijking tussendeagrarischekonkurrentiepositie van Duitsland
en die van Argentinië. De laatste is relatief zeer sterk. Weber verklaart dat door te
wijzen op de primitieve sociale organisatie van de rurale samenleving in Argentinië.
Delandarbeiders - alsmen henzonoemen mag- zijn niet in vastedienst, maarverhuren zichop gezette tijden alsseizoenarbeiders en leiden verder eennomadisch bestaan op een niveau dat beduidend lager ligt dan het bestaansniveau van de duitse
landarbeiders. Om met een dergelijk stelsel met succes te kunnen konkurreren, zou
Duitslands agrarische samenleving qua sociale struktuur en qua kultuurniveau niet
vooruit, maar achteruit moeten gaan38.
OokinWebersredeover'DeutscheAgrarverhältnisseinVergangenheitundGegenwart', diehijin 1904voor eeninternationaal kongresin Amerika hield onder dewat
vreemd aandoende titel 'The relations of the rural community to other branches of
social science', springt het komparatieve element in het oog. Zo vergelijkt hij bv. de
amerikaanse boer met die van het europese kontinent. De eerste is primair ondernemer; hij produceert voor eenmarkt die ouderisdan hijzelf.Anders ishet gesteld
metdeeuropese boer, dievolgens Weber gedurende eeuwenvoornamelijk vooreigen
behoeftenbevrediging produceerdeennietalseenechteondernemer op'winst'uitwas.
Deeuropese boer werd tot defranse revolutie min of meer beschouwd alsde onderhoudervandeheersendeklasse.Daarinisnuveranderinggekomen,aldusWeber,maar
dezeisnogvanzórecentedatum datmenkan stellendatdeeuropeseboerthansnog
voor eenmarkt produceert diejonger is dan hijzelf.
Overziet men het bovenstaande, dan blijkt duidelijk dat Weber door een heel wat
bredere problematiek geboeid werd dan slechts door die van de landarbeiders in
oostelijk Duitsland. Zijn analyses betreffen veelalhistorischeprocessen (bv.de overgangvan'Naturalwirtschaft' naar'Geldwirtschaft' ofvantraditionalismenaarkapita36
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lisme); de zojuist gesignaleerde komparatieve inslag van de besproken studies heeft
dus niet slechts betrekking op geografisch-ruimtelijke vergelijkingen, maar ook op
vergelijkingen in de tijd.
Als sociaal onderzoeker lietWeber zichechter door méérleiden dan door zijn sterke
historische belangstelling. Ik denk nu niet zozeer aan zijn al genoemde vaderlandsliefde als wel aan zijn onmiskenbare sociologiserende beschouwingswijze. Het isjuist
daardoor, dat Honigsheim Weber een eervolle plaats wil toekennen in de kring van
agrarische sociologen.
Men kan niet zeggen dat Webers aanpak die is van de socioloogpur sang, die alle
verschijnselen en processen analyseert en interpreteert met behulp van sociologische
begrippen, inzichten en onderzoeksresultaten. Dat is niet zo verwonderlijk: Weber
identificeerde zich in de periode waarin hij deze studies schreef nog niet met de sociologie; een breed sociologisch referentiekader ontbrak nog. Veeleer laat Weber zich
kennen als een synthetiserend socioloog, d.w.z. als een onderzoeker die specifiek
sociologischeaspekten (emancipatie, stratifikatie, traditionalisme etc.)met historische,
politieke, ekonomische en juridische aspekten synthetiseert tot een koherent totaalbeeld. Daarmeepast Weberprecies inhet beeld dat A.T. J. Nooij zeer onlangsschetste
vandestijl vanwetenschapsbeoefening vandeeuropese~ enmet name de duitse - agrarische sociologie!29
2.5. SLOTOPMERKINGEN

Vat ik mijn betoog uit de voorgaande paragrafen in enkele regels samen, dan is in de
eerste plaats gekonstateerd dat Weber vrijwel geen bekendheid geniet als agrarisch
socioloog (par. 2.1.), ook niet in kringen van de europese en amerikaanse agrarische
sociologie (par. 2.3.), ondanks het feit dat hij zich gedurende een reeks van jaren
intensief met 'het agrarische' heeft bezig gehouden (par. 2.2.). Weliswaar beschouwde
hijzichzelfindetijd nognietalssocioloog(par. 2.2.),maar toch bleekde sociologische
inslag in zijn besproken studies onmiskenbaar (par. 2.4.). Sterker nog: Weber bleek
door zijn synthetiserende aanpak veelgelijkenis te vertonen met dievan de europese en vooral de duitse - agrarische sociologie (par. 2.4.).
In deze slotparagraaf moet nu de vraag aan de orde worden gesteld waarom Weber
als agrarisch socioloog niet de erkenning heeft gekregen waarop hij stellig aanspraak
mag maken.
Men zou kunnen veronderstellen dat de betreffende studies eenvoudig 'te vroeg'
zijn verschenen, d.w.z. in een tijd waarin er noch in Amerika noch in Europa reeds
sprake was van wat thans agrarische sociologie wordt genoemd. Wanneer deze tijdsfaktor inderdaad eenrol zou hebben gespeeld, danblijft echterdevraagwaaromWeber
dan niet naderhand naar waarde is geschat. Men zou kunnen stellen dat de relevantie
van Webers studies inmiddels is gedaald, maar tegen een dergelijke redenering verzet
39
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zich het feit dat er in deze studies tal van vraagstukken worden aangesneden die althans in Europa - ook thans nog hoogst aktueel zijn; men denke slechts aan het
probleem van de afvloeiing van landarbeiders, de kwestie van de verhouding boerlandarbeider en de arbeidsverhoudingen in de agrarische sektor in het algemeen, de
vraagstukken met betrekking tot het (groot)grondbezit, degrondmobiliteit, de positie
van delandbouw inde nationale ekonomie enz.Wel ligt hetvoor dehand te veronderstellen dat deze vraagstukken soms minder relevant waren voor de amerikaanse agrarische samenleving40. Daardoor ishet te begrijpen dat er in het land waar dewieg van
de agrarische sociologie stond weinig belangstelling voor Webers besproken studies
werd getoond. Dat deze geringe belangstelling niet bepaald bevorderlijk was voor het
idee om vertalingen van deze studies op de amerikaanse markt te brengen, behoeft
geen nader betoog.
Het kan niet ontkend worden dat de betreffende geschriften vaak gekenmerkt worden door een minder boeiende betoogtrant. Ik wees er al op dat de vele uitweidingen,
de ingewikkelde zinskonstrukties en de vele latijnse vaktermen de leesbaarheid van
sommige studies niet ten goede komen. Het zou evenwel onjuist zijn, deze geschriften
'theoretisch' te noemen. Zeker: bij velen staat Weber als theoretikus te boek en dat is
soms eenaanleiding omverdergeenaandacht aan zijn oeuvre tebesteden of om op de
betekenis ervan enigszins af te dingen 41 . Maar niemand kan volhouden dat Weber
zich in zijn agrarisch-sociologische werk doet kennen als een abstrakt theoretikus.
En er moge dan in de kring van de europese agrarische sociologie een zekere beduchtheid bestaan voor 'sweeping generalizations'42, deze zijn zeker niet kenmerkend voor
Webers besproken geschriften43.
Persoonlijk neigik met betrekking tot het aan de orde zijnde vraagstuk tot het volgende standpunt. In de door mij geraadpleegde literatuur kom ik telkens uitspraken
tegen in de trant van: 'Rural sociology is a branch of general sociology'44 of: 'Die
Agrarsoziologie als Lehre von den gesellschaftlichen Gebilden und Prozessen auf dem
Lande ist methodisch ein Teilgebiet der Soziologie'45. Ik zou de juistheid van deze
uitspraken geen moment willen betwisten, maar wel naar voren willen brengen dat ik
niet de indruk heb dat de agrarische sociologie, m.n. in Europa, de aansluiting bij de
40
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algemene sociologie al echt heeft gevonden. Inzichten en onderzoeksresultaten uit
andere velden van sociologie-beoefening worden nog relatief weinigtoegepast opde
problemen waarmee men vanuit de agrarische sociologie bezig is. Wie bv. de jaargangen van Sociologia Ruralis doorbladert, kan niet anders dan konkluderen dat het
sociologisch referentiekader vanmenigauteur opz'n zachtst gezegd beperkt is. Daar
zijnnatuurlijkwelredenenvooraantewijzen,enmisschienwelheelgegronderedenen,
maar de konsekwentie van deze situatie is, dat veelvan wat zich afspeelt op het erf
van de algemene sociologie of op dat van de verschillende specialisaties, eenvoudig
buiten het gezichtsveld blijft. Het feit dat Weber in agrarisch-sociologische kringzo
weinigbekendheid geniet staat dan ook niet opzichzelf;Weber deelt zijn lot met tal
van andere klassieke ènhedendaagse sociologen.46
Wanneer ik dezebijdrage afsluit met tepleiten voor een serieuze konfrontatie van
de agrarische sociologie met het besproken oeuvre van Weber, geldt dat pleidooi in
feite niet slechts de konfrontatie met déze briljante socioloog, maar tevens met de
verworvenhedeninderuimstezinvandewetenschapwaarvandeagrarischesociologie
terecht zegt 'ein Teilgebiet' te willen zijn.

*6 Vgl.PaulHonigsheim,'MaxWeberimamerikanischenGeistesleben'.KölnerZeitschrift, 1950/1951,
Sonderdruck Heft 4,p.408e.v.
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3. R A D I C A L E BOEREN

A. T. J. Noou
3.1. INLEIDING

Boerenopstanden zijn in de Europese geschiedenis geen onbekend verschijnsel. Desondanks is de opvatting wijd verbreid, dat de boerenbevolking een van de meest stabiele factoren vormt in het maatschappelijk bestel. Het zijn echter niet de boeren zelf,
die deze opvatting huldigen. Anders dan romantische idealisten willen doen geloven,
weten boeren uit ervaring dat er weinig reden is om te geloven in de stabiliteit van de
landbouw. De landbouw is betrokken in een langdurig en intensief proces van sociale
verandering. Het percentage van de beroepsbevolking dat in de landbouw werkzaam
is, daalt voortdurend. In een op zelfvoorziening gerichte economie is het overgrote
gedeelte van de bevolking werkzaam in de landbouw. Een essentieel aspect van economische ontwikkeling is, dat het percentage agrariërs steeds vermindert. Kort na de
tweede wereldoorlog was in Nederland nog ongeveer 20% van de beroepsbevolking
in delandbouw werkzaam, thans is ditpercentage gedaald tot ongeveer 7%.Het eindpunt is echter nog niet bereikt. Een verdere daling is een noodzakelijke voorwaarde
om tot een - vanuit economisch gezichtspunt bezien - betere allocatie van de factor
arbeid te komen. Het streven naar een optimale allocatie van arbeidskrachten vormt
opzijn beurt weer eenonderdeel van het streven naar voortgaande economische groei.
Dit impliceert, dat - onder bepaalde voorwaarden - de boer het slachtoffer kan zijn
van het collectieve welvaartsstreven. Hier ligt een belangrijke bron van conflicten.
Mede ten gevolge van de intensivering van de communicatieprocessen wenst de boer
met betrekking tot de toenemende welvaart geen slachtoffer te zijn, maar participant.
In dit artikel zal op uiterst beknopte wijze worden ingegaan op de economische
achtergrond van de landbouwproblematiek. Vervolgens worden enkele aspecten van
het overheidsbeleid met betrekking tot de landbouw aan de orde gesteld; hierbij is in
geen enkel opzicht gestreefd naar een min of meer volledige beschrijving van de gehanteerde beleidsinstrumenten. Aan de Boerenpartij, een belangrijke magneet voor
het radicale boerenprotest, wordt vervolgens aandacht besteed. Tenslotte wordt op
enigszins speculatieve wijze ingegaan op de betekenis van het boeren-protest in de
komende jaren.
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3.2. ECONOMISCHE ACHTERGRONDEN

Toepassing van nieuwe biologische variëteiten kan bij gelijke of nagenoeg gelijke investeringskosten leiden tot belangrijk hogere opbrengsten. Hetzelfde geldt voor het
gebruik van kunstmeststoffen, insecticiden, onkruidbestrijdingsmiddelen1. Voor deze
steeds toenemende productie is in een aantal gevallen geen markt te vinden waar de
aangeboden producten tegen lonende prijzen kunnen worden afgezet. Het aantal
consumenten, dat door één agrariër gevoed kan worden, is dermate snel gestegen2,
dat er te weinig consumenten zijn om de agrariërs via het marktmechanisme naar behoren te betalen. We kunnen ook zeggen, dat er teveel boeren zijn. Waar enerzijds de
toepassing van betere productiemethoden op een bedrijf bijna altijd samengaat met
een stijging van de productie 3 , en anderzijds de vraag naar agrarische producten niet
in gelijke mate stijgt, is er de dreiging van overproductie en dus van lage prijzen voor
agrarischeproducten endusvanlageinkomensindelandbouw. Deeconomische interpretatie van dit proces isbetrekkelijk eenvoudig. In de statistieken ishet resultaat van
dit proces ook duidelijk zichtbaar;jaarlijks daalt niet alleen het relatieve maar ook het
absolute aantal personen dat in de landbouw werkzaam is.
Hoeverloopt nu ditprocesvan devermindering van het aantal bedrijven? Het blijkt
dat vooral de afwezigheid van voldoende opvolgers voor de kleine bedrijven de vermindering van het aantal bedrijven bewerkstelligt4. Van veel minder belang is in dit
verband de beroepswisseling van zittende boeren. Voor deze beperkte mobiliteit zijn
verschillende factoren aan te voeren:veelal gevorderde leeftijd, een specifieke vaardigheid, investeringen die moeilijk liquide gemaakt kunnen worden, gehechtheid aan
zelfstandigheid en soms een grote culturele afstand tot de niet-agrarische wereld5.
Deze factoren remmen in hun gezamenlijke werking de beroepsmobiliteit in zeer
sterke mate. Wanneer echter tegelijkertijd de inkomenssituatie en de arbeidsomstandigheden veelal ongunstig zijn en het perspectief op verbeteringvan desituatie vrijwel
ontbreekt, moet de boer tot de tragische ontdekking komen dat hij in zijn beroep
gefaald heeft.
3.3. HET OVERHEIDSBELEID

Bij dit alles ziet de overheid niet werkeloos toe. Een traditioneel argument dat het
landbouwbeleid van de overheid moest rechtvaardigen, namelijk de autarkie met be1

E.O.Headyet.al.,Rootsofthe FarmProblem.Ames,1965.
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trekking tot voedselproducten, is weliswaar niet geheel verdwenen, maar heeft wel
sterk aan betekenis ingeboet. Een dergelijk argument heeft vooral betekenis in een
schaarste-economie. Toch heeft de factor 'schaarste', zij het op geheel andere wijze,
tot voor kort een belangrijke rol gespeeld in het landbouwbeleid. In het tot een ideologie geëxpliciteerde waardencomples van het fundamentalisme6 vormen de boeren,
en met name de kleine boeren, een bijzonder waardevol element in de samenleving.
Boeren zijn - nog steeds volgens deze ideologie - mensen die in onze vertechniseerde
wereld nog het contact met de levende natuur behouden, mensen die vanwege hun
afhankelijkheid van de natuur nog open staan voor gezonde religieuze gevoelens,
mensen die weerstand kunnen bieden aan de materialistische en hedonistische tendenties in onze maatschappij. Voor degenen die dezeideologie onderschrijven iser sprake
van een dreigende schaarste aan boeren; zij wijzen op een evenwichtsverstoring in
onze maatschappij. Een dergelijke situatie leidt tot een versterking van de machtspositie van de agrarische sector en daarmee tot een voor de boeren gunstig landbouwbeleid.
Erzijn geenaanwijzingen dat dezeideologieanno 1971inNederland een belangrijke
rol speelt in de formulering van het landbouwbeleid. Twee andere waardenoriëntaties
die de vrije doorwerking van markt-economische principes afremmen, zijn voor het
huidige landbouwbeleid van meer betekenis namelijk depositieve waardering van het
door de landbouw gecultiveerde landschap en de reductie van de bestaansonzekerheid
in het kader van de verzorgingsstaat. Vooral dit laatste is van groot belang.
Wanneer de vermindering van het aantal bedrijven vooral tot stand komt door een
tekort aan opvolgers en in mindere mate door beroepsmobiliteit van zittende boeren,
dan ligt de veronderstelling voor dehand dat eenbeleid dat gericht is op een versnelde
vermindering van het aantal bedrijven, vooral het proces van toetreding tot de landbouw tracht tebeïnvloeden. Van een dergelijk beleid kan meer effect worden verwacht
dan van een poging om de beroepsmobiliteit van zittende boeren te bevorderen. De
gedachte om voorwaarden te formuleren waaraan iemand moet voldoen alvorens hij
zichals boer kan vestigen, isreeds in 1958door detoenmalige minister van landbouw,
Mansholt, gelanceerd7. Politiek bleek dit voorstel echter niet haalbaar. Een alternatievemethode om hetaantal bedrijven inversneld tempo tedoen afnemen, isgevonden
in het verschaffen van uitkeringen aan boeren die vervroegd de uitoefening van hun
beroep staken 8 . Deze methode isaanmerkelijk duurder dan de destijds door Mansholt
voorgestelde maatregel; t.a.v. de vraag of de kosten opwegen tegen de baten zijn de
meningen verdeeld. De politieke haalbaarheid leverde echter geen noemenswaardige
problemen op. Aan degenen die meenden dat de landbouwproblematiek in de eerste
plaatseenstructurele aanpak vereiste,kon worden voorgehouden, dat het gepremieerd
6
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uitdemarkt nemenvaneenlaag-productief gedeeltevan defactor arbeid een sanerend
effect heeft (vergelijkbaar met de premie op het rooien van oude boomgaarden);
degenen die een hoge prioriteit wensten voor inkomensondersteunende maatregelen
konden worden gewezen op het sociale aspect van de maatregel: de reductie van de
bestaansonzekerheid van oudere boeren op onrendabele bedrijven. Er is hier m.a.w.
sprakevaneenverwevenheidvan economischeen sociale doeleinden, hetgeenoptimale
garanties biedt voor de politieke verkoopbaarheid. Een kosten-baten analyse kan
namelijk in een dergelijke situatie alsirrelevant van dehand worden gewezen. Ook het
belangrijkste beleidsinstrument van de overheid met betrekking tot delandbouw - het
prijsbeleid - stoelt op een combinatie van economische- en sociale overwegingen. Een
prijsbeleid dat resulteert in een ongunstige inkomenssituatie in de landbouw, stimuleert de afvloeiing uit de landbouw. Evenwel, het beleid dat een dergelijk mechanisme
hanteert, komt in conflict met een centrale waarde van de verzorgingsstaat, namelijk
de reductie van de bestaansonzekerheid. Wat telkens weer opvalt in de regeringsuitspraken, is de spanning tussen de erkenning van de noodzaak van structurele aanpassing en anderzijds de bezorgdheid om het lot van de bij deze aanpassing betrokken
boeren. Enerzijds wil men als onderdeel van het collectieve welvaartsstreven de afvloeiing uit de landbouw stimuleren, anderzijds wil men de bestaanszekerheid van de
betrokkenen zo min mogelijk ondergraven. Het conflict lijkt onoplosbaar; de enige
uitweg lijkt gelegen te zijn in het compromis tussen niet te hogeprijzen en niet te hoge
subsidies.
Waar het saneringsfonds op dezelfde leest lijkt geschoeid als het traditionele prijsbeleid en wel in deze zin, dat door een en dezelfde maatregel zowel economische als
sociale doeleinden worden nagestreefd, is er schijnbaar geen wezenlijk verschil tussen
beide soorten maatregelen. In feite is er echter een belangrijk verschil. Terwijl het
traditionele prijsbeleid in eerste instantie slechtsbetrekking heeft opproducten en derhalve in pricipe niet discriminerend werkt ten aanzien van producenten, is het saneringsfonds gericht op producenten die aan bepaalde nauwkeurig omschreven voorwaarden voldoen. Het saneringsbeleid is daarom een bewust discriminerend - in de
neutrale betekenis van:onderscheid makend - geheel van maatregelen. Hier is sprake
van eenbelangrijk keerpunt inhet beleid. Terwijl tot indejaren vijftig nog begrotingsgelden speciaal gereserveerd werden ter ondersteuning van het kleinebedrijf- ook aan
de kleine boer dienden zoveel mogelijk carrièremogelijkheden te worden geboden wordt nu de afvloeiing van de boer op het kleine bedrijf gestimuleerd. Het gelijktijdig
aangekondigde ontwikkelingsfonds versterkt het selectieve moment van de voorstellen:deontwikkelingspremies zijn alleenbestemd voor dezgn.levensvatbare bedrijven.
Ondanks deze maatregelen is de selectie via het prijsmechanisme niet verdwenen.
De inkomenssituatie en het hiermee samenhangende niveau van bestaanszekerheid
zijn voor een belangrijke categorie boeren ongunstig.
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3.4. D E BOERENPARTIJ

Volgens Wangler9 wordt er met betrekking tot de W. Duitse boer een overtrokken
sociaal beleid gevoerd. Hij schrijft dit toe aan de partij-politieke constellatie in Duitsland, waar de boeren de positie innemen van grensnut-stemmers. Ongeveer 80% van
de boeren stemt op de grootste partij 10 , de CDU/CSU. Wanneer slechts de helft van
de boeren zou overlopen naar de SPD, zou deze partij de grootste zijn. De SPD is
daarom geneigd een voor de boeren gunstig sociaal beleid te presenteren.
De partij-politieke verhoudingen liggen in Nederland anders. Terwijl het Duitse
stelseltendeert naar eentwee-partijen systeem,iserin Nederland sprake van een groot
aantal partijen die elk voor zich betrekkelijk klein zijn. Hierdoor kan geen enkele bevolkingscategorie ooit in de positie van grensnut-stemmers komen. Anders dan in
Duitsland kunnen de Nederlandse boeren-leiders ook nooit dreigen met het stemmenpakket van hun achterban. Hier komt nog bij dat de politieke keuze van de Nederlandse boer in waarschijnlijk de meerderheid van de gevallen bepaald wordt door de
religieuze overtuiging. Deze politieke constellatie heeft als consequentie dat de landbouw veelmeer baat heeft bij buiten-parlementaire dan bij parlementaire pressie; men
richt zich niet tot de politieke partijen, maar rechtstreeks tot de bureaucratie. Een
tweede consequentie is,dat de landbouwcommissie in het parlement nauwelijks wordt
gehinderd door interne politieke tegenstellingen:de confessie beïnvloedt wel de partijkeuze,maar inveelmindere mate debeoordeling van de agrarische problematiek. Een
derde consequentie is, dat er gezien de godsdienstige verdeeldheid van de boeren
nauwelijks kans is op een krachtige boerenpartij. Deze kans zou ook zonder godsdienstige verdeeldheid reeds klein zijn; in W. Duitsland waar het percentage boeren
aanzienlijk groter isdaninNederland enwaar depolitiekehomogeniteit van de boeren
eveneens groter is,neemt men niet het risico van een eigenpolitieke partij. Alspressiegroep staat men sterker. Ondanks deze bij uitstek ongunstige voortekenen is er in
Nederland een Boerenpartij (in het vervolg aan te duiden met BP) opgericht. Bij de
verkiezingen van 1966 behaalde deze partij 6,7% van de stemmen en overschreed
daarmee naar Nederlandse maatstaven het niveau van een kleine partij.
In 1946 werd de Beweging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw (BVL) opgericht.
Deze BVL had weinig kans om een directe pressie op de overheid uit te oefenen; de
drie bestaande boeren-organisaties wensten geen relatieve daling van hun invloed. De
pressie van de BVL was van indirecte aard. Men richtte zich tot de drie grote boerenorganisaties diemenwildebrengentot eenmeerradicale oppositietegenhet landbouwbeleidvan deoverheid. Het succeswasgering. Ondanks - ofmisschien medealsgevolg
9
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van - enigespectaculaire demonstraties ,zoalshet blokkeren van wegenmet landbouwwerktuigen, kreeg de BVL niet veel aanhang onder de boeren. Het niet openbaar
maken van het ledental is een indicatie van zwakte. In 1958 ontstond uit de pressiegroep BVL een politieke partij:de BP. Deze omvorming moet niet worden gezien als
een uiting van vertrouwen in eigen kracht; in tegendeel, het was een noodsprong na
gebleken zwakte.
Sinds de grote emancipatiebewegingen - liberalen, socialisten, confessionelen van
verschillende signatuur - hun maatschappelijke invloed parlementair hebben gelegaliseerd envanuit dezepositieverder hebben uitgebouwd, zijn er nogzelden belangrijke
pressiegroepen ten tonele verschenen die het mechanisme van parlementsverkiezingen
hanteerden om hun invloed op de overheid uit te breiden. Voor pressiegroepen is het
kennelijk efficiënter om hetzij directe contacten te leggen met het overheidsapparaat
hetzij indirect de beslissing van het overheidsapparaat te beïnvloeden door in contact
tetreden met debestaande politiekepartijen. Slechts wanneer dit niet ofin onvoldoende mate gelukt, kan het idee rijzen om een eigen politieke partij te vormen. De groepering die deze keuze maakt, demonstreert hiermee doorgaans (D'66 is de erkende
uitzondering) eigen zwakte. Het grote aantal bejaarden-partijen dat bij de nadering
van parlementsverkiezingen wordt opgericht alsmede de oprichting van de vele partijen die het volksreferendum (lees:de 'gezonde' invloed van de gewone burger) propageren, vormen een duidelijke aanwijzing in deze richting.
Het eerstesuccesvan dejonge politiekepartij wasvan zeer bescheiden aard; in 1958
kreeg de BP slechts in twee gemeenten een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Bij
de in 1962 gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten kreeg de BP voldoende
stemmen voor één afgevaardigde in één van de provincies. Hiermee verwierf de BP
zich stellig geen grote politieke invloed; het voornaamste effect van deze drempeloverschrijding was, dat de BP in het licht van de publiciteit kwam. Vooral de antisocialistische pers besteedde veel aandacht aan deze partij die de strijd tegen bureaucratie en socialisme in zijn vaandel had geschreven. Enige weken voor de parlementsverkiezingenin 1963werden onder dramatische omstandigheden (strengevorst, politie
met karabijnen, een boerderij dieafbrandde in het nachtelijk duister) enige boeren die
systematisch hadden geweigerd de heffing van het Landbouwschap te betalen, bij de
wet gedwongen hun bedrijven te verlaten. Deze gebeurtenissen kregen in de landelijke
pers zeer veel publiciteit. De BP die de boeren had aangespoord de heffingen niet te
betalen, kreeg de reputatie op de bres te staan voor de belangen van de agrarische
underdog en van de kleine man in het algemeen in zijn vertwijfeld gevecht tegen de
grote machten in de maatschappij. De basis voor electorale successen was gelegd,
doordat de BP zijn recruteringsveld niet meer behoefde te beperken tot de agrarische
sector.
In 1963verwierfdeBP2,1%vandestemmen,in 1966zelfs 6,7%.Niet alleen boeren,
niet alleen mensen van het platteland gaven hun stem aan de BP.In Amsterdam kreeg
de BP9%van destemmen. Evenalshet Poujadisme in Frankrijk, evenals de 'National
Demokratische Partei Deutschlands' in W. Duitsland en het neo-fascisme in Italië,
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werd de BPin Nederland door velen gezien alseenmogelijk gevaar voor de parlementaire democratie.
De groei van de BPwasspectaculair geweest; bovendien had departij zich geëmancipeerd van een regionale plattelandspartij naar een nationale partij. Een interne strijd
tegen de positie-bekleders binnen de partij kon moeilijk uitblijven. Deze conflicten
hebben de geloofwaardigheid van de BPsterk aangetast. Bij de verkiezingen van 1967
viel departij terug op 4,7%. Vooral in de steden leed de BPzware verliezen; de partij
keerdeterug naar zijn plattelandsbasis. Spoedig daarna vieldeBPuiteen in drie elkaar
fel bestrijdende fracties. Bij deverkiezingen van 1970kreeg de ene fractie, diezich nog
BP noemt 1,6% de andere resp. 0,31% en 0,66%. In april 1971 werd intotaal 1,4%
van de stemmen behaald.
Het verdwijnen van de BP mag niet worden beschouwd als een indicatie voor het
geleidelijk verdwijnen van de agrarische problematiek. Deze problematiek is niet
minder ernstig dan in het begin van dejaren zestig. Ondanks alle feiten en speculaties
over de macht van het Groene Front is er een omvangrijke groep boeren die zich in
het streven naar het handhaven van de eigen economische positie machteloos voelt.
In de slotparagraaf komen wij hierop nog terug.
In devolgendeparagraaf wordtnaderingegaan opdebetekenis diedeBPheeft (gehad)
voor de boeren diemet dezepartij sympathiseerden. De ideologie van de BPis die van
een rechtse partij. Meer dan enig andere politieke partij in Nederland beklemtoont de
BP de functie van persoonlijk eigendom en particulier initiatief; men staat zeer afwijzend tegenover de regulerende functie van de overheid in de economische sector;
men verzet zich fel tegen de ideeën van de verzorgingsstaat. Het is echter de vraag of
de genoemde kenmerken en de politieke plaatsbepaling van de BP met behulp van
deze kenmerken voor een aanzienlijk gedeelte van degenen die aan deze partij hun
stem geven, wel relevant zijn. Getuige de vele ingezonden brieven in het partijblad
heeft de BPvoor velen deimago eenpartij tezijn, die opkomt voor de belangen van de
kleine man die het gevoel heeft in de verdrukking te geraken.
3.5. HET ONDERZOEK; HYPOTHESEN EN CONCLUSIES

Voor een nader inzicht in de kenmerken van een agrarischeBP-sympathisant werd in
1967 een onderzoek verricht in de Krimpenerwaard 11 . We geven hier een beknopte
weergave van de theoretische uitgangspunten en de empirische resultaten van dit
onderzoek. Terwillevan de beknoptheid zullen wij niet ingaan op de methodologische
aspecten van dit onderzoek.
Een onderscheid werd gemaakt tussen de volgende twee houdingen:
a. de houding van boeren die een positieverbetering voornamelijk verwachten van
collectieve beleidsmaatregelen; zij streven naar zekerheid, die de overheid hen moet
verschaffen;
11
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b. de houding van boeren die weliswaar geen bezwaar hebben tegen overheidssteun
maar tegelijkertijd - meer dan de boeren met de eerder genoemde houding - geneigd
zijn te vertrouwen op eigen initiatief.
Het onderscheid tussen deze twee typen van houdingen, 'zekerheid' en 'initiatief'
zal in het vervolg worden aangeduid als 'houdingentypologie'. Analyse van het empirisch materiaal toonde aan, dat deze houdingentypologie gerelateerd is aan een
aantal variabelen die beschouwd kunnen worden als indicatoren van het continuum
modern-traditioneel. Boeren met de onder a. genoemde houding hebben over het
algemeen kleinere en minder rendabele bedrijven, zij vertonen aarzeling bij het aanvaarden van vernieuwingen, zij zijn ouder, hebben minder onderwijs genoten, scoren
lager op de index van participatie in formele organisaties. Onder deze naar zekerheid
zoekende boeren zijn degenen die sympathiseren met de BP oververtegenwoordigd
(tabel 1;zie appendix). Dit wijst op een conflict tussen de officiële ideologie van de BP
en anderzijds de feitelijke houding van de boeren die sympathiseren met deze partij.
Volgens de ideologie van de BP behoort de overheid alleen bij hoge uitzondering in te
grijpen in het economisch proces. De overheidsbureaucratie wordt gezien als een van
de belangrijkste oorzaken die het voeren van een goede bedrijfsvoering verhinderen;
men wenst vrijheid van bedrijfsvoering. Desondanks blijkt uit het onderzoek, dat de
sympathisanten van de BP geneigd zijn de veilige overheidssteun te zoeken.
Een centraalprobleem inonsonderzoek wasdevraagwelkefactoren verantwoordelijk
zijn voor het al dan niet sympathiseren van de boeren met de BP.
Het grote aantal onderzoekingen dat verricht is naar condities en uitingen van
radicalisme kan ingedeeld worden in een tweetal richtingen, namelijk de economischsociologische richting en depsychologische richting. De onderzoekingen die gerekend
kunnen worden tot deeerst genoemde richting houden zichbezigmet de spreiding van
leden en sympathisanten van radicale bewegingen over verschillende bevolkingscategorieën. Voorzover deze studies niet alleen beschrijvend maar ook verklarend van
aard zijn, wordt de verklaring voor lidmaatschap of sympathie gezocht in de minder
gunstige maatschappelijke omstandigheden. De psychologische richting en met name
de 'authoritarian personality' richting 12 , heeft een geheel andere pretentie. Terwijl de
economisch -sociologische benadering met behulp van situatie-factoren een verklaring
tracht te vinden voor het rechts radicalisme, zoekt de psychologische richting naar de
gemeenschappelijke psychische noemer van de diverse uitingen van radicalisme. De
eerste richting streeft naar een maatschappelijke verklaring, de tweede naar een analytische definitie van het begrip 'radicalisme' met behulp van psychologische begrippen.
Met dit onderscheid hangt samen de verwarring die vaak optreedt bij het gebruik
van de term 'fascisme'. Wanneer de onderzoekers van de economisch-sociologische
richting zich bezighouden met het fascisme, dan betrekken zij slechts die verschijnselen in hun onderzoek welke algemeen gezien worden als uitingen van het historisch
12
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fascisme. Bij de psychologische benadering worden evenwel vele verschijnselen die op
het eerste gezicht niets uitstaande hebben met het historische begrip 'fascisme' in het
onderzoek betrokken. Onderzocht wordtdan, ofdezeverschijnselen verklaard kunnen
worden met behulp van hetzelfde psychologische syndroom dat blijkens soortgelijke
onderzoekingen ten grondslag ligt aan participatie in bewegingen die veel meer gelijkenis vertonen met het historisch fascisme. Deze psychologische benaderingswijze
heeft tot gevolg gehad, dat het begrip 'fascisme' een aanzienlijke uitbreiding heeft
ondergaan. Zolang de doelstellingen van dergelijke onderzoekingen inhet oog worden
gehouden, ishiertegen geen enkel bezwaar. Wanneer wedan ook een relatie veronderstellen tussen sympathie voor deBPen een hogescore opdeF-schaal- de operationele
definitie van 'autoritairisme' -, dan wordt hiermee niet gesuggereerd dat er sprake zou
zijn van een historische verwantschap tussen BP en fascisme. Hier komt nog bij, dat
de validiteit van de F-schaal alsmaatstaf voor autoritairisme niet groot is 13 . Mede ten
gevolge van het verschijnsel van response-set is de F-schaal met name indicatief voor
één der typen die binnen het autoritairisme worden onderscheiden, namelijk het conventionele type 14 .
Zowel Lipset 15 als Niezing 16 hebben verondersteld, dat de relatie tussen autoritairisme en rechts-radicalisme niet van directe aard is;alleen onder bepaalde omstandigheden zal dezerelatie geconstateerd kunnen worden. Dezeinterveniërende factoren
zijn de variabelen die in de economisch-sociologische richting een verklarende functie
vervullen en welke samengevat kunnen worden onder het begrip 'maatschappelijke
desoriëntatie'. De suggestie van Lipset en Niezing volgend, hebben wij in ons onderzoek een hypothese getoetst, die beschouwd kan worden als een combinatie van de
psychologische en economisch-sociologische benadering. Deze hypothese luidt als
volgt: Autoritairisme, gemeten met de F-schaal, is als zodanig geen factor die rechtstreeks leidt tot sympathie voor rechts-radicale bewegingen; hetzelfde geldt voor
moeilijke sociale en economische omstandigheden. Slechts de combinatie van autoritairisme met moeilijke sociale of economische omstandigheden bevordert rechtsradicale bewegingen. Anders geformuleerd :die boeren diehoog scoren op de F-schaal
en tevens op de een of andere wijze gedesoriënteerd zijn, zullen sympathiseren met de
BP. In het onderzoek hebben wij drie vormen van desoriëntatie onderscheiden:
anomia, relatieve deprivatie en strukturele marginaliteit.
Degenen die sympathiseren met de BP blijken gemiddeld hoger op de F-schaal te
scoren dan degenen diede BPafwijzen (tabel 2).Dat hetconventionalisme echter meer
kenmerkend isvoor de BP-sympathisanten dan het harde autoritairisme, bleek uit het
feit dat de relatie tussen BP-sympathie en F-score aanzienlijk wordt afgezwakt wan13
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neer het effect van de response-set wordt geëlimineerd (tabel 3). Ook wanneer wij
anderecriteria hanteren, blijkt dat deBP-sympathisanten oververtegenwoordigd zijn
indecategorie van traditionele boeren. Tochisernogeenniet teverwaarlozencategoriesympathisanten waarvan nietgezegdkan worden,datzijeenduidelijke conventionele oriëntatie hebben. Er zijn ook andere factoren werkzaam.
Wat isdeinvloed van anomial Wegaan hier niet in op detheoretische problemen
rond het begrip 'anomia', maar zullenvolstaan meteenkorteomschrijving. Wekunnen sprekenvan eensubjectieve ervaringvananomia wanneer hetindividu voelt, dat
indezeongeordendeenonvoorspelbaremaatschappijzijnwezenlijkelevensdoeleinden
gefrustreerd worden; hij ervaart gevoelens van hulpeloosheid, wantrouwen in de
maatschappij, vervreemding.
Er blijkt eenduidelijke relatie aanwezigtussen anomia-scores endemate vansympathiemetdeBP; degenen diesympathiseren metdeBPscoren hoger opdeanomiaschaal dan degenen die dezepartij afwijzen (tabel4). Ook wanneer de F-scores constant worden gehouden, blijft de relatie tussen anomia en BP-sympathie aanwezig
(tabel 5).Dezerelatieisechter alleenbijdelageF-scoresaanwezig.Ditimpliceerteen
eersteondermijning vanonzehypothese;nietalleendecombinatievan autoritairisme
met anomia verklaart BP-sympathie, maar ook elke factor afzonderlijk.
Alstweedeindicatorvoordesoriëntatienoemenwerelatievedeprivatie.Deonderzoeksgegevens laten zien, dat de sympathisanten van de BP gemiddeld lagere inkomens
hebbendandegenendieafwijzend staantegenoverdezepartij(tabel6).Inonzevragenlijst werd niet alleen geïnformeerd naar het feitelijke inkomen, maar werd aan de
respondenten ook gevraagd omaantegevenwelkinkomensniveau zijalseenredelijk
inkomen beschouwden indien zijhun werkalsboervergeleken metandereberoepen.
Zoalsverwachtmochtwordenlagendeze'redelijke' inkomensoverhetalgemeenaanzienlijk hoger dan defeitelijke inkomens. Het relatieve verschil tussen detwee definities van inkomen isgehanteerd als maatstaf voor relatieve deprivatie17.
Relatieve deprivatie blijkt meer onder de lage dan onder de hoge inkomenscategorieën voortekomen. Dezelagereinkomenscategorieën vertonen overhetalgemeen
genomenookeengroteresympathievoor deBP.Deonderzoeksgegevens leidenevenweltot deconclusie, dat derelatietussen relatieve deprivatie en BP-sympathie alleen
onder de hogere inkomenscategorieën kan worden geconstateerd. Bij de lagere inkomenscategorieën is er geen relatie tussen relatieve deprivatie en BP-sympathie
(tabel7).Deafwezigheid vanderelatietussenrelatievedeprivatieenBP-sympathiebij
delagereinkomenscategorieën wiluiteraard nietzeggen,dat dezeboerengeengevoelensvanontevredenheid methuninkomenervaren, in tegendeel.Maar andersdan bij
de hogere inkomenscategorieën differentieert de mate van relatieve deprivatie niet
tussen sympathisanten en non-sympathisanten. Gezien de relatie tussen inkomensniveauenF-scoreishetnietverwonderlijk, dat deonderzoeksgegevens aantonen, dat
17
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niet onder de hoge, maar vooral onder de lage F-scoorders relatieve deprivatie een
verklarende factor isvoor sympathie met de BP (tabel 8). Dit is een tweede ondermijning van onze hypothese.
Kennelijk kan autoritairisme, geoperationaliseerd met de F-schaal, niet worden
beschouwd als de gemeenschappelijke noemer van sympathie voor de BP. Hoe staat
het in dit opzicht met anomia? Het blijkt dat de relatie tussen anomia en BP-sympathie niet beïnvloed wordt door het inkomensniveau. Zowel onder de boeren met
hoge als onder de boeren met lage inkomens kan een sterke relatie worden geconstateerd tussen anomia en BP-sympathie. (tabel 9).We komen derhalve tot de conclusie,
dat anomia een grotere verklaringseffectiviteit heeft dan autoritairisme.
Dat desoriëntatie een belangrijk begrip isbij deverklaring van BP-sympathie wordt
ook door andere onderzoeksresultaten bevestigd. De BP-participanten blijken duidelijk minder te participeren in formele organisaties dan de non-sympathisanten. In
strijd met de centrale hypothese isdat dit niet alleen bij de hoge, maar ook bij de lage
F-scoorders het geval is (tabel 10). De strukturde marginaliteit van de BP-sympathisanten manifesteert zichnog opeenandere wijze, enwelin deverdeling over de kerkelijke groeperingen. Strenge religieuze orthodoxie zal in velegevallen leiden tot wereldverzaking en daardoor een maatschappelijke desoriëntatie kunnen bevorderen. Dit
zou, gezien de voorgaande onderzoeksresultaten kunnen leiden tot een positieve instelling met betrekking tot de BP. Of deze latente predispositie daadwerkelijk geactualiseerd wordt, is afhankelijk van een andere factor. De dominante religieuze groepering in ons onderzoeksgebied kenmerkt zich door een strenge orthodoxie; een
relatief groot aantal BP-sympathisanten wordt echter niet geleverd door deze dominante orthodoxe groepering,maar door dekleinesectarischereligieuzegroepen. Vooral wanneer orthodoxie beleefd wordt in marginale groepen, wordt de latente predispositie tot BP-sympathie geactualiseerd.
Een laatste factor dieaan hetbegrip 'desoriëntatie' eenmeer specifieke inhoud geeft,
betreft de houding tegenover de overheid. We hebben reeds gezien, dat de BP-sympathisanten oververtegenwoordigd zijn in de categorie dergenen die een mogelijke positieverbeteringvoornamelijkverwachten vancollectievebeleidsmaatregelen welke door
de overheid dienen te worden getroffen. De vraag doet zich nu voor of degenen die
dezeneiging vertonen om tegen de overheid aan te leunen, ook inderdaad het vertrouwen hebben dat de overheid hen zal helpen. Beschouwen zij de overheid als een betrouwbare bondgenoot? In de categorie non-sympathisanten blijkt er geen enkele
relatie te zijn tussen de houdingentypologie ('zekerheid 'vs 'initiatief') en anderzijds
het vertrouwen in de overheid. Voor de BP-sympathisanten ligt dit anders. Hoewel
niet bijzonder sterk, is hier wel een relatie tussen houdingentypologie en vertrouwen
in de overheid (tabel 11). Voor zover de BP-sympathisanten hun hoop stellen op de
overheid, is dit kennelijk een noodsprong; zij vertrouwen de overheid niet. Dit blijkt
met name het geval te zijn in de categorie BP-sympathisanten met lagere inkomens.
We hebben hier te maken met een scherpe vorm van desoriëntatie. Kleinere boeren
met lagere inkomens hebben als potentiële slachtoffers van strukturele maatschappe67

lijke ontwikkelingen weinig andere mogelijkheden dan te hopen dat de overheid hen
te hulp zal komen. Een deel van hen isechter tot het in de gegeven situatie realistische
oordeel gekomen, dat zij tevergeefs hun hoop op de overheid hebben gesteld. Deze
overheid is hoogstens bereid hen voortijdig van hun bedrijf weg te pensioneren. Zij
vluchten in de BP.
3.6. PROTEST EN BERUSTING

Duidelijk isinhet onderzoek tot uitinggekomen, dat deboeren die sympathiseren met
de BP het vertrouwen hebben verloren in degenen die zij als hun belangenbehartigers
meenden te kunnen beschouwen. Inmiddels is de aanhang van de BP sterk gereduceerd. Minder dan ooit kan de beklemde boer de hoop koesteren, dat de BP nieuwe
perspectieven zal bieden ter handhaving van het klein-schalige landbouwbedrijf. Het
tijdelijke succesvan de BPheeft ook de zwakte gedemonstreerd; de sterk toegenomen
heterogeniteit van de achterban leidde tot een permanente machtsstrijd binnen de
leiding waardoor de partij sterk aan geloofwaardigheid inboette.
Toch is de maatschappelijke positie van de kleine boer gedurende de laatste jaren
niet verbeterd, in tegendeel. De structurele ontwikkelingen in de landbouw zijn niet
tot stilstand gekomen en hetzal ongetwijfeld nogvelejaren duren voordat ereen voorlopige evenwichtssituatie is bereikt. Betekent dit nu, dat een eventueel nieuw op te
richten radicale agrarische partij een redelijke kans op vermeldenswaardig succes zal
hebben? Deze kans dient niet hoog te worden aangeslagen. Wehebben er in het voorgaande op gewezen, dat de politieke constellatie in Nederland weinig mogelijkheden
biedt voor de vorming van een partij-politiek agrarisch front. Er is echter nog een
ander aspect. De BP heeft destijds zijn successen binnen de landbouw behaald in een
uitzonderlijke fase in de ontwikkeling van de agrarische sector. Aan het eind van de
jaren vijftig en ten dele ook nog in het begin van de jaren zestig gold 'afvloeiing van
agrarische bedrijfshoofden' in kringen van de georganiseerde landbouw alseen onkies
begrip, althans wanneer het in het openbaar werd uitgesproken, verstaanbaar voor de
tegenpartij welke soms werd aangeduid met de verzamelterm 'Den Haag'. Uiteraard
was men ook in de landbouwkringen geenszins blind voor de processen die zich reeds
aankondigden, maar men achtte het niet oppertuun om zich in pessimistische bewoordingen uit te laten over de toekomst. De boer werd te geloven voorgehouden, dat
er ook voor hemeenkanswasmitshijzichenergiekentot verandering bereid opstelde.
Tegengeluiden ontbraken niet, maar we mogen aannemen dat deze woorden bij de
boeren inmindervruchtbare grond vielen.Terwijl dehoop opeenbeteretoekomst nog
ruimschoots aanwezig was- stond immers niet devoor Nederland zo gunstige E.E.G.
voor de deur? - staafden de feitelijke ontwikkelingen deze heilsverwachting in steeds
mindere mate. Zou dan wellicht een meer virulente pressie op een door socialisme en
groot-kapitalisme gecorrumpeerde overheid uitkomst brengen? Deze gedachtengang
brachtvelen ertoeommet deBPtesympathiseren, ook alsmenvanwege godsdienstige
overtuiging ofmaatschappelijk prestigemeendenietopdezepartij tekunnen stemmen.
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Thans ligt desituatie echter anders. Zonder terughoudendheid wordt ook door de
landbouworganisatiesgewezenopdeonontkoombaarheid vandiep-ingrijpende strukturele veranderingen in de landbouw. De boer op het kleinere bedrijf heeft, naarwij
veronderstellen, dehoop opeendaadwerkelijke verbeteringvanzijnpositiegoeddeels
opgegeven;hij zal zijn tijd weluitdienen. Protesteren isdan eenweinigzinvolle aangelegenheid meer.
Wanneerspreken wijechtervaneenboerophetkleinere bedrijf? Degrenswaarbenedeneenbedrijf alskleinkanwordengetypeerd,wordtvoortdurend hoger.Iserook
bij de minder kleine boeren reeds sprake van een combinatie van ontgoocheling en
berusting? De recente onlusten in Brussel (maart 1971) lijken het tegendeel aan te
tonen. Hierbij dient echter wel te worden bedacht, dat een kortstondige radicale
demonstratie eenvoudiger te realiseren is dan een lang-ademige efficiënte oppositie.
Hoeveelberustingenhoeveellang-ademigprotest erindelandbouw aanwezigis,valt
moeilijk tepeilen. Beidezijn aanwezig.
Etzioni18 heeft in het kader van een verhandeling over machtsrelaties in een hiërarchischestruktuur eropgewezen,daterdriemanierenzijn omdeander telatenhandelen in overeenstemming met de eigen wensen. Men kan trachten de ander ervan te
overtuigen, dat devoorgestelde handelwijze in overeenstemming ismethet ook door
de andere aanvaarde normenpatroon (normatieve methode); men kan een voor de
ander aantrekkelijke beloning in het vooruitzicht stellen (remuneratieve methode);
menkan directedwanguitoefenen ofdaarmeedreigen(coërcievemethode).Bijdebestudering van derelatiestussen decentrale landbouworganisaties endeoverheid kan
ditschemavanEtzioniwellichteenverhelderendefunctie vervullen- wijvolstaanmet
enkeleinleidendeopmerkingen. Wat deremuneratievemethodebetreft, moetvoorde
Nederlandse situatie waarschijnlijk vooral worden gewezen op de handelsaccoorden
waarin delandbouw een rol speelt; in Duitsland wordt bovendien depositie van de
boeralsgrensnut-stemmeruitgebuit.Dematewaarinhetaccentwordtgelegdophetzij
de coërcieve hetzij de normatieve methode, wordt in hoge mate bepaald door de
relatieve machtspositie van debetrokken pressiegroep. Naarmate deze machtspositie
sterker is, krijgt de coërcieve methode meer betekenis; wanneer men echter geen
noemenswaardige negatieve sanctiesachter dehand heeft, zalmen vooral eenberoep
moeten doen op de 'redelijkheid' van de overheid.
De zwakker wordende machtspositie van delandbouw gedoogt steeds minder dat
gebruik wordt gemaakt van de coërcieve methode. Straat-demonstraties, belemmeringen van het verkeer, dreiging met het argument 'dat men niet langer kan instaan
voordereactiesvandeleden'ensoortgelijketechniekenhebbenindesterklegalistisch
georiënteerdeNederlandse traditie nooitveelsympathie genoten; deopstandige houding van de BPjegens het wettige gezagis er vermoedelijk de oorzaak van dat veel
sympathisanten toch op de SGP bleven stemmen. Maar ookindiendezelegalistische
18

A.Etzioni,AcomparativeAnalysisofComplexOrganizations. Glencoe, 1961,p.5.
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oriëntatie zwakker zou worden, kan niet worden verwacht, dat de coërcieve methode
bewust en planmatig door de leiding van de landbouw-organisaties zal worden toegepast. Er zijn aanwijzingen, dat ook in W. Duitsland, waar de coërcieve methode in
hoger aanzien stond dan in Nederland, het afscheid van Rehwinkel als voorzitter van
de Duitse Boerenbond een nieuwe fase inluidt in de relatie tussen de georganiseerde
landbouw en de overheid19. Het accent wordt waarschijnlijk ook hier in toenemende
mate verlegd naar de normatieve methode.
De leiding van de centrale landbouworganisaties heeft niet alleen contacten met de
overheid, zij heeft ook te maken met haar eigen achterban. Gedurende het afgelopen
decennium zijn de landbouworganisaties zich in toenemende mate gaan openstellen
voor een landbouwbeleid dat onplezierige consequenties had voor een aanmerkelijk
deelvan hun leden. In toenemende mate zijn de landbouworganisaties niet alleen gaan
erkennen, maar ook openlijk gaan verkondigen, dat ingrijpende struktuur-veranderingen in de landbouw niet langer zijn tegen te houden. Deze heroriëntatie moet de
leden worden duidelijk gemaakt; de organisaties moeten leiding geven aan een proces
van mentale herstrukturering.
Elke organisatie diewordt geconfronteerd met de noodzaak van een koerswijziging
iskwetsbaar; de vertrouwensrelatie tussen leiding en leden wordt meer dan ooit op de
proef gesteld. Elders hebben wij gewezen op de functie van de agrarisch-sociale voorlichtinginhetkader van debedreigdevertrouwensrelatie tussen leidingenledenvan de
centraleorganisaties 20 . Wanneer delandbouworganisaties reedsindejaren vijftig deze
koerswending hadden gemaakt, zou waarschijnlijk het protest van de leden dusdanig
groot zijn geweest, dat een andere - meer radicale - organisatie, bij voorbeeld de BVL
of de BP,een sterke aanhang had gekregen. Thans lijkt dezekoerswijziging welmogelijk;het proces van berusting, en ontgoocheling is verder voortgeschreden. Het protest onder de boeren is stellig niet verdwenen en invoorkomende gevallen kan het ook
geactualiseerd worden. Dit laatste gebeurt ook. Het protest wordt echter zodanig gedoseerd en gekanaliseerd door deleiding van de organisaties, dat het dienstbaar wordt
gemaakt aan de integratie van de organisaties. De door de organisaties belegde protestvergaderingen - bij voorbeeld Arnhem, 5maart 1971- vormen geen onderdeel van
een coërcieve methodiek, maar van een integratieve methodiek die de positie van de
leiding versterkt. Deze positieversterking is geen overbodige luxe wanneer een organisatie geleidelijk zijn doelstellingen verlegt21. Afhankelijk van dewijze waarop men het
hier beschreven mechanisme beoordeelt, kan hier worden gesproken hetzij van manipulatie, hetzij van sociale begeleiding.
19

J. Ziehe, Techniken derEinflussnahme auf agrarpolitischen Entscheidungen. Elfte Jahrestagung der
Gesellschaft für Wirtschafts- undSozialwissenschaften desLandbaues.Bonn, 1970,(stencil),p. 13.
20
A. T. J. Nooij, 'Maatschappij en Boerenpartij: wie is deviant ' Sociologische Gids, jrg. 17,no 5,
1970,p.415
21
Eennadereuitwerkingvandeveranderende waardenoriëntatie istevindenin: A.T.J. Nooij,Der
Einfluss von Wertvorstellungen aufdieagrarpolitische Entscheidungen. Elfte Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- undSozialwissenschaften desLandbaues.Bonn, 1970,(stencil).
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Tabel 1.Houdingt.o.BPenhoudingen-typologie
houd.typ.

zekerh.

initiatief

44
24

38
47

houdingBP
positief
negatief

Tabel 2.Houding t.o.BPenF-scores
F-scores

Ie kwartiel

4ekwartiel

30
38

38
25

houdingBP
positief
negatief

Y= 0,39

Y = 0,32

Tabel 3.Houdingt.o.BPenF-scoresnaeliminatievanresponse-set

Tabel4.Houding t.o.BPenanomia-sc.
anomia-sc.

F-scores

Iekwartiel

houding BP
positief
negatief

4ekwartiel

27
38

onder
mediaan

boven
mediaan

64
79

95
49

houding BP
positief
negatief

22
25
ï= = -0,17

Y= -0,41

Tabel 5. Houding t.o. BP en anomia-scores; F
constant.
F-scores
anomia-sc.
houdingBP
positief
negatief

Iekwartiel

4ekwartiel

onder boven onder boven
med. med. med. med.
17
13
31
5
Y= -0,66

11
7

Tabel6.Houdingt.o. BPeninkomen
inkomen
tot 8000
8000-12000
12000-15000
15000e.m.

aantal

%BP-positief

40
107
60
69

68
59
56
36

27
18

Y = -0,02

Tabel 7. Inkomenssatisfactie en houding t.o.
BP; inkomen constant

Tabel 8. Inkomenssatisfactie en houding t.o.
BP; F constant.

inkomen

< 12000

> 12000

F-scores

Ie kwartiel

4ekwartiel

ink. satisf.

zeer
laag

zeer
laag

ink. satisf

zeer
laag

zeer
laag

houding BP
positief
negatief

laag

79
22
43
14
Y = 0,08

laag

32
26
24
46
ï = 0,40

houding BP
positief
negatief

laag

21
9
16
20
T = 0,49

laag

27
11
14
11
0,32
T=

Tabel 9. Houding t.o. BP en anomia-scores; inkomen constant.

Tabel 10. Houdingt.o. BPenparticipatie-scores;
F constant.

inkomen

F-scores

anomia-sc
houdingBP
positief
negatief

< 12000

> 12000

onder boven onder boven
med. med. med.med.
35
55
35
22
Y=-0,43

24 34
44 27
Y=-0.40

partie,se
houdingBP
positief
negatief

le kwartiel

4ekwartiel

onder boven onder boven
med. med. med. med.
13
17
4
32
Y = 0,72

26
12
6
19
Y = 0,75
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Tabel 11. Houdingentypologie en houding t.o.
overheid;houding-BPconstant
houding BP
houd. typ.
houd. overh.
positief
negatief
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positief

negatief

zekerh. init. zekerh. init.

17
19
27
19
Y = -0,24

14
28
10
19
y = -0,03

4. P R O D U C T I E OP C O N T R A C T :
EEN T E R R E I N V E R K E N N I N G IN
ST. ANTHONIS

J. H. DE R u

4.1. INLEIDING

Over samenwerkingsvormen in delandbouw wordt de laatstejaren veel geschreven,
meer echter door economen enlandbouwkundigen dan door sociologen. In onsland
hebben Hofstee (1962) en Constandse (1964a en b) al vroeg aandacht gevestigd op
nieuwe vormen van horizontale samenwerking en verschillende malen de socialegevolgen van verticale integratievormen aangestipt. Empirisch agrarisch-sociologisch
onderzoek op het terrein van verticale samenwerkingsvormen is echter nauwelijks
voorhanden. Nu de wensdromen van Constandse, zoals een bekend landbouwblad
eensonterecht diensgedachten overeentoekomstige landbouwstructuur kenschetste,
steedsmeerinbredekringeenserieusonderwerpvanstudieengesprekvormen, blijkt
eentekort aanbetrouwbare,systematischegegevensoverdesocialeaspectenvandeze
samenwerkingsvormen. Sociologisch zal het relevant zijn te onderzoeken waarom in
het ene gebied de veredelingslandbouw (en daarmee gepaard vaak de produktie op
contract) zoveelsneller dan inhet andere tot ontwikkeling komt. Menvergelijke b.v.
dehogevluchtdiedeveredelingssector inhetzuid-oostenvanBrabantheeft genomen
met de ontwikkeling in Drente. Anderzijds kan het interessant zijn na te gaan door
welke factoren de differentiële receptie van het verschijnsel contractproduktie1 beïnvloed wordt.
Het isbekend dat deinvoeringvandeproduktie opcontract in de veehouderijsector - in onsland vooral sindshet eind van dejaren vijftig - niet zonder weerstand is
verlopen. In veel commentaar uit de agrarische hoek speelt de angst dat de boer tot
'arbeider opeigenbedrijf' gedegradeerd zouworden,datzijntraditionele 'zelfstandig1

Contractproduktie kan alseenvorm van 'onvolledige' verticale integratie beschouwd worden. Van
'volledige'verticaleintegratiekan gesprokenwordenalsheteencombinatieinéénorganisatievanopeenvolgende stadia inhet produktie-en distributieproces betreft. In gevalvancontractproduktie blijft
aan de partners nog een bepaalde mate vanzelfstandigheid voorbehouden, envaakbetreft desamenwerking ook maar een deel van de in de ondernemingen bedreven activiteiten (Kontraktproduktie,
1965).
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heid'zouwordenaangetast,dathijgedoemdzouzijn 'dezwaksteschakeltewordenin
deketenvan degeïntegreerde produktie-en handelssferen'2.
Ineennawoord bijConstandse's 'BoerenToekomstbeeld' meentHofstee, 'dat ook
demoderneboerintoenemendematezalworden afgelost door eenfiguurdiewij bij
gebrek aan beter maar moeten aanduiden als de agrarische ondernemer. Het iseen
man, die b.v. werkt met tienduizenden of honderdduizenden slachtkuikens endieal
manipulerend met credieten en contracten van allerlei soort, zijn produkt als een
industrieel voortbrengt en met grondstoffen en eindprodukt handelt als een koopman'. En even verder: 'Sociologisch gezien kennen wij deze nieuwe agrarische
mens nog niet' (1964b,p. 77).Welzou kenmerkend zijn dat dezezich duidelijk zou
distantiëren van de boerengroep en daartoe niet meer gerekend zou willen worden.
EenzelfdegedachtewordtindeV.S.geuitdoorLarsonenRogers,dievanoordeelzijn
dat de boer van gisteren vervangen wordt door de 'producent' die er misschien een
hekel aan heeft 'boer' genoemd te worden (1964, p. 53). En de Engelsman Weiler
schrijft uitbundig dat 'the new agribusinessman may come from either industrial or
agricultural backgrounds but the techniques he has to learn and practice are as removed from traditional concepts of farming as the Santa Maria is from space age
rockets'(1967,p.384).Maarhekel ofgeenhekel:hoesterkzalde'producer' diezijn
klompen aan de wilgen heeft gehangen, in zijn schoenen staan. Immers, ook andere
geluiden worden gehoord, zoals van de Amerikaanse landbouweconoom Butz, die
vanmeningisdat onder 'contract farming' hetprijsrisico langzamerhand geheelverschoven zalworden naar degeen diemetdeboer decontracten afsluit. De 'boer' zou
daarmee in dezelfde positie komen als eenarbeider in de autofabrieken van Detroit.
Essentieel wordt watzijn beloningzalzijn voor geleverde arbeid (Roy, 1963,p.451).
De boer magdan 'producer' of 'grower' genoemd worden, maar opeen zelfde wijze
als een arbeider werknemer mag heten. In de meningen van verschillende auteurs,
waarvan hier slechtsenkelevermeld, vindt menalsgrootstegemene deler vooral het
besefvanbelangrijkeveranderingenineennietzoverretoekomstweerspiegeld.Minder
duidelijk isnoghoede 'waarheid' uit dezesomsbotsendemeningen in werkelijkheid
voordedagzalkomen.Voorshandslijkt ermoeilijk eenmechanismeaantoonbaar dat
onvermijdelijk in deze ofgenerichting leidt.
In verband met de geringe bekendheid die de contractproducent in de agrarischsociologischeliteratuur geniet,isin 1969opkleineschaaleenverkenninggehoudenin
hetBrabantseSt.Anthonis.Depretentievandezeoriëntatiewasgering:geentoetsing
van expliciet geformuleerde hypothesen en geen kans om boven een beschrijvende
generalisatieuittestijgentotwatindesociologischewandelingtheoretischegeneralisaties worden genoemd. Wel echter de mogelijkheid om - de onderzoekgegevens in
beschouwinggenomen- voorlopigenkelevraagtekens tezettenbij sommigegenerali2

De voorzitter vaneen der standsorganisaties, overigensniet afwijzend t.o.v. produktie op contract
schrijft recentelijk: 'Decontractproduktie heeft belangrijke voordelen,mitsdecontracten geenblinde
vlekken vertonen en de zelfstandigheid van de ondernemer onverlet blijft' (Landbouwkundig Tijdschrift,jrg.83,1970,p.310).
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saties dievaak gehanteerd worden in het onderzoek van de aanvaarding van nieuwe
landbouwmethoden. Dat gebeurt in delaatste paragraaf.
Alvorensdaartoeovertegaanlijkthetnuttigenkeletheoretische veronderstellingen
derevue telaten passeren, diedoor verschillende onderzoekers reeds alsverklaringsgrondenvoorinnovatief gedragzijn aangevoerd. Hoeweleennauwkeurigvantevoren
geplande analyse in een als oriëntatie bedoeld onderzoek niet op zijn plaats is, zal
natuurlijk geen agrarisch-socioloog geheelplatzak deboer op willen gaan.
4.2. THEORETISCHE VARIATIES

In menigonderzoek wordt aangegeven dat moderneboeren meerdananderen bereid
zijn veranderingen in hun bedrijfsvoering teaccepteren. Het ligt opheteerstegezicht
voor dehand dat men ook onder hen decontractproducenten zoekt. Zoals sommige
lezersbekendzalzijnheeft Hofstee inverschillendepublicatiesuitvoerigaandachtbesteed aan het onderscheid tussen wat hij een traditioneel en een modern-dynamisch
cultuurpatroon heeft genoemd. In het laatste, een kenmerkend verschil, wordt verandering in principe positief gewaardeerd. De modern-dynamische mens is bereid
veranderingen op hun waarde te onderzoeken en, eventueel, te aanvaarden. Hoe
vruchtbaar dit uitgangspunt voor bepaalde doeleinden ook is geweest, Constandse,
evenals Hofstee zelftrouwens, isvan mening dat daarmee over houdingen en gedragingen van demoderne boer slechtsweinigisonthuld (1964b,p. 28).Een grondhouding bespeurend dieniet of nauwelijks voor verandering vatbaar is,amendeert Constandse de formulering van het wezenskenmerk van het modern-dynamisch cultuurpatroon alsvolgt:hetwezenskenmerkisgelegenindebereidheidomveranderingen te
overwegen en te aanvaarden wanneer deze bijdragen tot behoud van wat men niet
veranderen wil(p. 34).Het isechter twijfelachtig of dezehypothese voor toetsingin
aanmerking kan komen. Zonder nadere specificering lijkt toetsing niet erg zinvol.
Deverklaringvan bijna elk gedrag maakt de hypothese als afleiding van Hofstee's
zeer algemene formulering onvoldoende. Ook met deze formulering kan met geen
mogelijkheid verklaard of voorspeld worden welk empirisch gedrag zal resulteren
zonder talvananderefactoren in debeschouwingtebetrekken. DewendingdieConstandsegeeft aandeomschrijving vanhetmodernecultuurpatroon heeft ietswegvan
dezeeralgemenepropositiesvanHomans.Eveneenskanzijnhypothesealseenpsychologische hypothese worden beschouwd. Homans schrijft ergens: 'If we like we can
lookontheoryasagame.Thewinneristhemanwhocandeducethelargestvarietyof
empiricalfindingsfrom the smallest number ofgeneralpropositions, withthehelpof
a variety of given conditions' (1967b, p. 25). Dat is het ideaalbeeld. Zeer algemene
hypothesen zijn meermalen in de sociale wetenschappen geformuleerd, maar tevens
somskandidaat voor wat Nagel decategorie van de 'obvious trivia' heeft genoemd.
Constandse geeft in zijn fraaie 'Boer en Toekomstbeeld' aan, dat het element van
zelfstandigheid in wathij degrondhouding noemt van demoderne boer, eenbelangrijkerolspeelt.Ietsmeergespecificeerd zoudehypothesedanalsvolgtkunnenluiden:
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hoe groter de waarde van de zelfstandigheid voor een persoon - relatief t.o.v. de 'kosten' om deze zelfstandigheid te behouden of te verkrijgen - hoe groter de kans dat een
persoon actie onderneemt om deze zelfstandigheid te behouden of te verkrijgen.
Het aantrekkelijke van dit soort Romans-achtige produkten is gelegen in het feit
dat de verklarende kracht zo groot lijkt. Tal van verschillende verschijnselen kunnen
onder één noemer worden gebracht. Men zou met deze hypothese bijvoorbeeld enerzijds kunnen verklaren waarom grotere boeren minder genegen zijn een belangrijk deel
van hun veehouderijprodukten aan contracten te koppelen, namelijk om verlies van
onafhankelijkheid tegen te gaan. Anderzijds zou ook verklaard kunnen worden waarom kleine boeren juist wel bereid zijn contracten af te sluiten. Ook voor hen kan zelfstandigheid een belangrijke waarde zijn, alleen zijn de 'kosten' van deze zelfstandigheid, o.a. inkomensderving, te groot. Vandaar dat de kleine boer eerder geneigd zal
zijn zijn onafhankelijkheid te compromitteren, maar dan vooral om niet tot nog grotere afhankelijkheid te geraken, bijvoorbeeld in dienstbetrekking ergens buiten de
landbouw. Voorlopig blijft dit alles zuiver speculatief. Er zijn geen adequate theorieën
die het gedrag van de moderne boer kunnen verklaren. Het spel van Romans is bovendien zo moeilijk te spelen dat het een gemakkelijke verklaring vormt voor diens eigen
verzuchting, dat er geen wetenschap is als de sociologie 'in which the rich and varied
findings bear so little relation to the theories, in spite of endless pleas that they ought
to be related' (1967b, p. 30). Bovendien, helaas, op het gebied van ·samenwerkingsvormen ontbreken zelfs de 'rich and varied findings'.
Maar er zijn mogelijk aanknopingspunten, terreinen waar vrij veel onderzoek heeft
plaats gevonden. Talrijke studies op het gebied van invoering van nieuwe landbouwmethoden hebben een groot aantal kenmerken opgeleverd waarin boeren die relatief
eerder tot veranderingen in hun bedrijfsvoering bereid zijn, zich onderscheiden van
lieden die daartoe pas in een later stadium overgaan. In het bekende 'Diffusion of
Innovations' van Rogers wordt een vijftigtal generalisaties opgesomd die met grote
regelmaat uit de vele door hem onderzochte publicaties gedestilleerd konden worden.
Wij leren dat degenen die eerder dan anderen vernieuwingen aanvaarden over het algemeen een hogere schoolopleiding hebben, een hogere sociale status hebben, meer
'cosmopolite' zijn, vaker 'opinion leader' zijn, etc., etc. (1962, p. 313). Het aangaan van
verticale samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld het afsluiten van contracten, kan als een
nieuwe methode in de landbouw worden beschouwd, bovendien een verandering die
beslist niet onbetekenend is voor de boer die deze introduceert. Van den Ban wijst in
een recente publicatie op het feit dat 'nearly all studies have found that adoption of
agricultural innovations and contact with change agencies are positively related with
opinion leadership' (1970a, p. 200). Sommige onderzoekingen tonen verder aan dat
deze correlatie hoger is in 'high adoption communities', met normen relatief gunstig
t.o.v. sociale verandering, dan in 'low adoption communities'. De verklaring is volgens
Van den Ban niet moeilijk wanneer men de theorie van Romans accepteert, dat opinieleiders groepsleiders zijn die in staat en bereid zijn schaarse en waardevolle diensten
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aan de groep te bewijzen. In groepen die gunstig staan tegenover verandering zijn de
leden met de meeste ervaring en de meeste informatie over nieuwe landbouwmethoden
het best in staat anderen bij hun beslissingsproces te helpen (p. 201).
Het bovenstaande is uitvoerig vermeld omdat er anderzijds ook nog de vooronderstelling van Barnett is, die aanneemt dat veranderingen het eerst worden aanvaard
door de marginale leden van de groep - die juist veel contacten buiten de groep zouden
hebben - 'because they look for outside contacts to compensate the lack of acceptance
in their community' (Van den Ban, 1970a, p. 202). Een hypothese omdat, zoals Van
den Ban schrijft, Barnett geen bewijs voor zijn stelling levert. Red~n misschien ook
waarom Rogers betrekkelijk weinig aandacht aan deze gedachte schenkt.
Veel onderzoekingen, wij volgen nogmaals Van den Ban, tonen bovendien aan dat
juist de leidinggevende figuren van een groep meer contact hebben met de buitenwereld dan hun volgelingen en ook blijkt Barnett's hypothese in verschillende Indiase
onderzoekingen niet bewaarheid. Van den Ban houdt echter één opening: misschien
dat de hypothese wel opgaat voor vernieuwingen die de positie van de leiders in gevaar
brengen (p. 202). Tot een soortgelijke conclusie komt eigenlijk ook Constandse wanneer hij oppert dat vooral wanneer het gaat om fundamentele veranderingen, de marginale figuren wel eens het meest interessant kunnen zijn (1964b, p. 63).
Ondanks genoemde bedenkingen is het belangrijk dat de theorie van Homans,
immers in hoge mate een formele constructie, in principe niet alleen goed gebruikt kan
worden voor een verklaring van de vernieuwingsdrang van de 'leiders' van een groep,
maar ook bijvoorbeeld voor een uitleg à la Barnett. Homans toch schrijft, dat zowel
personen aan de top van een 'status system' als personen ergens aan de voet van de
pyramide minder toegankelijk zijn voor groepsinvloeden (1967a, p. 76). Personen
krijgen volgens Homans invloed en aanzien wanneer zij, zoals boven reeds door Van
den Ban geciteerd, in staat zijn veel gevraagde maar schaarse diensten te verlenen.
Maar, zegt Homans: 'There is something special about being at the bottom of the
status heap: one has no more status to lose'. Wanneer een dergelijke persoon gewaardeerde groepsnormen zou schenden, zou de effectiviteit van mogelijke middelen van
sociale controle wel eens gering kunnen zijn. Zijn status kan nauwelijks worden verlaagd, en dus heeft hij weinig te verliezen door zich niet te conformeren. Als iemand
weinig te verliezen heeft door nonconformisme - waardoor misschien wel zijn gevoel
van eigenwaarde wordt gered - en niets te winnen door aanpassing, kan hij gemakkelijk handelen zonder veel met de groep rekening te houden. En dat laatste, het niet
uitsluitend refereren aan eigen groep, geldt ook in zekere zin voor de persoon met hoge
status: hij kan zich wel conformeren aan de hoge waarden van de groep, maar conformiteit aan bepaalde· groepsoordelen over nieuwe dingen, zeker wanneer nog niet
vaststaat dat de groep gelijk heeft, levert geen voordeel op. 'After all, he won his
status by being different from and better than others in what he does. To be different
and better may be expected ofhim: it has become his role, and ifhe cannot be better,
he may settle for at least being different' (p. 76). Aldus zou de verklaring van Homans
kunnen luiden.
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In principe, daar Barnett's ideeën over de marginale groepsleden verwantschap veitonen met gedachten ook reedslang geleden door Merton geuit, zou ter verklaring
vanhetinvoeren van 'innovations' ook diensveronderstelling over 'deviant behavior'
(in tegenstelling tot gedrag conform de norm) kunnen worden benut. Merton heeft
eropgewezendatinnovatievooraleendeviant ofnonconformistisch antwoord isvan
hetindividudatineenstructureelnadeligepositieverkeert.Hetiseenpersoondieniet
in staat isgeijkte enjuist geachte middelen te gebruiken voor een doel dat overigens
juist sterk geaccentueerd wordt. Hoewel,en ook daar zou men op kunnen wijzen, in
onze samenlevingisverandering, vernieuwing, opveleterreinen eengeorganiseerd of
geïnstitutionaliseerd verschijnsel geworden,enalszodanignietdirecthetprodukt van
'peopleestranged from asocietythat promisestheminprinciplewhattheyaredenied
inreality'(1964,p.218).Zokanbegrijpelijk wordenwatinveleagrarisch-sociologische
onderzoekingen wordtgedemonstreerd:datvernieuwers bijvoorbeeld vaak degrotere
boeren zijn, demeer weigestelden, dejongeren, degenen met eenhogereopleidingen
zijdie,zoalsgezegd,vaker alsopinieleider wordenaangewezen.Zijzijn hetdievanuit
eenmaterieelengeestelijk gunstiguitgangspuntinstaatzijn tedoenwatonderinvloed
van deculturele situatie van hen verwacht magworden. Wanneer het echter gaat om
veranderingen diemeerdanvariatieszijnopeenbepaald thema,lijkt Merton'stheorie
relevanttekunnenzijn.Waareensocialestructuur sommigenbelemmertomaspiraties
te realiseren die voor allen worden geproclameerd, kan 'afwijkend' gedrag worden
verwacht. Dit afwijkend gedrag hoeft overigens geen chronische aberratie tezijn van
een als 'normaal' beschouwd gedragspatroon, en meestal iser geen sprake van 'de'
deviant. Delaatste zal slechtseengrensgeval zijn. Bovendien kan afwijking van wijd
enzijd aanvaarde gedragregels voorkomen in een deel van deactiviteiten van hetindividu, voor een ander deel kan het individu zich conformeren. 'There isa streak of
theinnovator, oftheritualist, retreatist, andrebelinmostofus',aldusMerton(1964,
p. 219).Tenslottehoeft nonconformistisch gedragniet disfunctioneel tezijn voor het
sociale systeem, voor de groep. In concreto kan dat dus inhouden wat Constandse
stelt, namelijk dat vanuithet agrarisch belanggeredeneerd degroepwel eens veiliger
kan zijn in handen van haar marginalefigurendan in handen van deleidersvaneen
groep.Voorop gesteld althans dat deleiders van een groep geen fundamentele wijzigingen in groepsnormen kunnen brengen (1964b,p.63).
Belangrijk lijkt onsin dit verband onderscheid temaken tussenverschillende soortennormen.De'marginalemens'vertoeftaandeperiferievanhetgroepsverband.Eizijn
echtermorelenormenennormendiehetbakkenvaneierenregelen.Wanneerhetgaatom
nieuwighedenoptechnisch-economisch gebiedzaldevernieuwer- toegegevendatook
opdatterrein socialecontrole eenrolkan spelen- nietdirecteen'outcast' zijn. Zeker
nietingebiedenwaarhetmodernecultuurpatroon zoalsdoor Hofstee gekenmerkt de
machtderoudegewoontenheeft doorbroken.Welishetmogelijkdathijineensociaaleconomisch ongunstige positie verkeert. En wanneer zijn handelwijze vruchten afwerptzalzijngedragnavolgingvinden.Erisweinigdatzoveelsuccesheeft alssucces,
entenzij een sterk mechanisme van socialecontrolein werkingwordt gesteld, zalhet
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innovatief gedrag gemakkelijk een cumulatief effect kunnen sorteren en 'normaal'
maken wat aanvankelijk als een aberratie werd beschouwd. Het overbekend spreekwoord 'als er één schaap over de dam isvolgen er meer' duidt op een belangrijk interactieproces dat het gevolgkan zijn van een gedurfd en geslaagd optreden. De boer die
tevreden was met zijn zwartbonten en aanvankelijk misprijzend over zijn kleinere
buurman sprak diemet 'andermans geld' varkens ginghouden, kan best optijd alseen
'early adopter' zijn melkmachine hebben aangeschaft of met A.I.V.-zuur zijn gras
hebben ingekuild. Maar voor hem kan op langere termijn wel eens de bel gaan luiden
ten teken van iets wat Romein als de wet van de remmende voorsprong formuleerde:
in de strijd om de voorrang heeft datgene de beste kansen dat het achterlijkst is (Van
den Ban, 1963,p. 30).
4.3. EMPIRISCHE BEVINDINGEN

In 1969 heeft, zoals gezegd, een beperkte terreinverkenning plaats gevonden in het
Brabantse St. Anthonis. Het varken, afgebeeld op het wapen van deze gemeente, mag
ook vandaag de dag nog symbolisch zijn voor het grote aantal van deze dieren dat in
het zuidoosten van ons land is geconcentreerd.
In een steekproef3 die bijna een derde van het aantal boeren in deze gemeente omvatte, is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de differentiële receptie van de
produktie van mestvarkens op contract. Het wat onvermoed kleine aantal contractproducenten 4 in de steekproef maakt een verfijnde analyse onmogelijk ; classificaties
binnen de groep contractproducenten zijn niet zinvol en maken - de lezer moet zich
ditrealiseren - dehieronder gegevenindicaties vrijgrof.Deuitlegdiehierechter wordt
gepresenteeerd is niet meer dan hypothese-vormend bedoeld en biedt mogelijk een
vertrekpunt voor verder onderzoek opditterrein. De aard van dit artikel maakt verder
noodgedwongen de informatie vrij summier.
Bedrijfsgrootte
Rogers, in zijn reeds meermalen genoemde boek, formuleert als een van de vele generalisaties,dat 'earlieradopters'ineengunstigerfinanciëlepositieverkeren(b.v.gemeten
door de omvang van het bedrijf) dan de 'later adopters' (1962, p. 175).
3
Desteekproef iseensystematischesteekproef dieeenderde deelvandeboeren metbedrijven groter
dan 5ha. in degemeente St.Anthonis omvat. In het kader van eenkorte training, o.a. opinterviewgebied, is in april 1969met behulp van studenten van de afdelingen Sociologie van de Landbouwhogeschool een enquête gehouden. Slechts tweemaal werd een vraaggesprek geweigerd, drierespondenten zijn om andere redenen buiten de uiteindelijke verwerking gehouden. Hoewel, gezien het onderwerp, anders werdverwacht, bleken devragenoverdecontracten niet opweerstand testuiten. De
bereidwilligheidvanderespondentenwasbijzonder groot.
4
Hetisdenkbaar datwegensdehogevarkensprijzen in 1969deaantrekkelijkheid vansommigesoortencontracten voor de boeren minder groot isgeweest dan ineen tijd met lageprijzen misschien het
gevalzouzijn.
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In St. Anthonis wordt een vrij sterk verband gevonden tussen bedrijfsgrootte
(gemeten in ha.) en contractproduktie, zij het dat de richting van de relatie anders
verloopt dan op grond van genoemde generalisatie verwacht zou worden. Niet de
grotere, maar de kleinere boeren blijken in het onderzoeksgebied het meest tot contracteren bereid.
Tabel 1.Contractproduktieen bedrijfsgrootte
tot 15ha.
contract prod.
overigen

15ha.enmeer

18
57

1
36

75

37

Q = .84
X c 2= 6,54/.01< p< .02

Daar de relatie tussen bedrijfsgrootte en contractproduktie in tabel 1aanzienlijk is 5 ,
ligt het voor de hand de bedrijfsgrootte als een belangrijke onafhankelijke variabele
in het onderzoek te beschouwen. Verder willen wij aannemen - en meer bewijs zal
worden aangedragen - dat bedrijfsgrootte een van de 'causale' factoren is die tot
contractproduktie heeft geleid,hoewel datin eensurvey-achtige verkenning natuurlijk
alleen maar plausibel gemaakt kan worden.
Gezien het feit dat de contractproduktie overwegend op de bedrijven kleiner dan
15ha. isgeconcentreerd, ligt de gedachte aan economische 'noodzaak' voor de hand.
Een veronderstelling die op een desbetreffende vraag in het interview door verreweg
de meeste boeren wordt uitgesproken en door de contractproducenten zelf wordt bevestigd. De makkelijke financiering lijkt verder voor de meesten van primaire betekenis.
Schoolopleiding en leeftijd
Opnieuw ter oriëntatie: Rogers vermeldt dat de 'earlier adopters' jonger zijn dan de
'later adopters' 6 en dat degenen dieeerder dan anderen vernieuwingen aanvaarden een
hogere schoolopleiding hebben genoten dan zijdiedatineenlater stadium doen(1962,
p. 175,313).
De schoolopleiding nu is te St. Anthonis slechts in geringe mate of helemaal niet,
in ieder geval niet significant, gerelateerd aan contractproduktie (zie tabel 3). Terwijl
verder in verschillende agrarisch-sociologische onderzoekingen een verband geconstateerd wordt tussen bedrijfsgrootte en schoolopleiding van de boer, is dit in onze
onderzoekgemeente niet het geval. Tot een zelfde conclusie kwam overigens Van den
5

Inhetvervolgwordteenverband tussentweevariabelenzoalsintabel 1,een2 x 2 tabel,weergegeven
doorYule'sQ(= yvooreen2 x 2 tabel).
6
VandenBanmaaktnaar aanleidingvaneenmeerrecentepublicatievanRogersmeldingvanhet feit
dat in 18%van de onderzoekingen een positieverelatie gevonden werd tussen 'leeftijd' en 'innovativeness',in41%vandeonderzoekingen geenverband,in32%vandegevalleneennegatiefverbanden
in9%vandestudieseenofandereconditionelerelatie(1970b,p. 83).

80

Ban in Milheeze (1963, p. 205). Het is dus niet zinvol om na te gaan of de schoolopleiding als een mogelijk interveniërende variabele beschouwd kan worden, als een
schakel ergens in de causale keten tussen bedrijfsgrootte en contractproduktie. Hoewel, zoals gezegd, in vele onderzoekingen - in 75%van de door Rogers onderzochte
publicaties (Van den Ban, 1970b, p. 83)- een positieve relatie gevonden wordt tussen
schoolopleiding en 'innovativeness', komt dit verband wat het landbouwonderwijs
betreft niet altijd even duidelijk tot uiting. In de studie van Van den Ban wordt slechts
een geringe correlatie tussen adoptiescores en landbouwonderwijs gedemonstreerd
(1963, p. 205). Volgens dezelfde auteur blijkt beslist niet, 'dat als iemand landbouwonderwijs gevolgd heeft dit garandeert dat hij een vooruitstrevende boer zal worden.
Ook bij vroegere onderzoekingen slaagden we er niet in aan te tonen, dat het landbouwonderwijs een groot effect heeft' (115). Eveneens dus in het onderhavige onderzoek wordt een niet-significant verband geconstateerd tussen landbouwonderwijs en
contractproduktie. Deze relatie suggereert de afwezigheid van enig verband, maar
schijn kan bedriegen, omdat een dergelijke geringe relatie tenslotte ook veroorzaakt
kan worden door twee partiële associaties van tegengesteld teken. Dat de invloed van
het landbouwonderwijs, in bepaalde omstandigheden, wel eens groter kan zijn dan op
grond van het geringe waargenomen verband tussen opleiding en contractproduktie
aangetoond lijkt, wordt in tabel 2 gedemonstreerd. Wanneer de leeftijd 'constant'
wordt gehouden, wordt een sterk interactie-effect zichtbaar. In decategoriejonger dan
45jaar is de relatie positief in de categorie ouder dan 45jaar is het teken juist omgekeerd.
Tabel2.Contractproduktie enschoolopleidingvoor decategorieënjongerenouder dan45jaar.
jonger dan45
lagereschool

contract prod.
overigen

4
10
Q = + .23

45jaar en ouder

meerdan
lagereschool
7
28

lagereschool

0
21

meer dan
lagereschool
8
33

Q = - 1.0

Dit kan betekenen dat delandbouwschoolopleiding bij de oudere boeren een positieve
relatie toont met de bereidheid op contract te produceren, terwijl het omgekeerde, of
althans geen verband, het geval lijkt in de jongere categorie. Met opzet wordt in de
formulering enigetwijfel gelast, omdat ook in dit onderdeel van deanalysehet geringe
aantal contractproducenten ons parten speelt. Ten overvloede misschien, maar het
wordt weleensvergeten, zij hier vermeld dat ook deinconditionele relaties betrokken
variabelen 'causale'variabelen kunnen zijn. Het moeilijkst indezegevallen blijft echter
de interpretatie. Van den Ban meent dat 'het effect van het landbouwonderwijs wel
gering moet zijn, als het zijn leerlingen slechts feitenkennis bijbrengt. Het is veel be81

langrijker ombijdeleerlingenbelangstellingtewekkenvoorhetbijhouden vannieuwe
inzichten enomin het algemeen deontwikkelingvanhetmodern-dynamisch cultuurpatroon op hetplatteland te stimuleren' (1963,p. 115).Verder suggereert hij dat het
onderwijs er misschien 'niet steedsin isgeslaagd dezehouding bij deboeren te ontwikkelen' (115). Anders dan Van den Ban (die overigens niet naar conditionele verbanden heeft gezocht)7, maar zwakker gefundeerd gezien het geringe aantal waarnemingen, zouden wij geneigd zijn op grond van deze gegevens te stellen dat het landbouwonderwijs misschien wel geslaagd isin het stimuleren van de ontwikkeling van
eenmodern-dynamisch cultuurpatroon, waardoor degevonden relatieindecategorie
oudereboeren medeverklaard zoukunnenworden. Menmagimmerswelaannemen
datzijopgegroeidzijnineentijd waarindehoudingt.o.v.veranderingmindergunstig
wasdan vandaag dedag. Iseenmaal hetmodern-dynamisch cultuurpatroon gemeengoed geworden, dan zalmenbij dejongere boeren, ongeacht degevolgdeberoepsopleiding, minder weerstand tegen invoeringvanvernieuwingen in delandbouw mogen
verwachten. Enigeverdere steun- maar overigens geenconditio sinequa non- voor
deze hypothese zou gevonden kunnen worden wanneer tevens zou blijken, dat de
contractproducenten in deoudere categorie ook verder voldoen aan het beeld vande
'modern'of'vooruitstrevend' genoemdeboer,datgeleidelijkinagrarisch-sociologisch
onderzoekgestalte heeft gekregen. Helaasmaakt hetgeringeaantal respondenten betrouwbare informatie hierover onmogelijk.
Decategorie contractproducenten alsgeheel(niet onderscheiden naar leeftijd) voldoetzekerniet aan ditbeeld.Wanneer, zoalsintabel 3,eenaantalindicatoren wordt
gebruikt die in veel vroegere onderzoekingen aantoonbaar verband hielden met de
veranderingsbereidheid van deboer, komt dit duidelijk tot uiting.
Wanneer op bovenstaande relaties een significantietoets wordt toegepast, blijkt, het
waseigenlijk alduidelijk, dat geenvanderelaties op .05niveau significant is.Hoewel
ineenoriënterend onderzoek, meteenvrij kleine steekproef, aan significantie nietde
beslissende betekenis toegekend behoeft te worden, impliceert dit natuurlijk niet dat
allerelaties,hoeklein ook, belangwekkend zijn. Bovendien isderichtingvan de verschillenderelatiesnietconsistentmetwatuitanderonderzoekbekendis.Decontractproducenten - men zienogmaals tabel 3- zouden misschien ietsjonger kunnen zijn,
maar de vaak gesignaleerde 'cosmopoliteness' blijkt bij de contractproducenten niet
uit interessevoor dag-ofvakbladen, departicipatie in het agrarisch verenigingsleven
isin vergelijking niet opvallend, zo min als de bedrijfsvoering, vrij grof door enkele
indicatoren gemeten, aanleiding zou geven de contractproducenten anders dan hun
collega's te kwalificeren. Kort gezegd, niets in de traditionele reeks van indicatoren
7
Zoals innoot 6vermeld wordt slechtsweinigvanconditionele relaties gewaggemaakt. Het betreft
hier derelatietussenleeftijd en 'innovativeness',maar het geldt ookvoor deanderedoor Rogers vermeldeendoorVandenBangeciteerderelaties.Dat hoeft nietpersétebetekenendat ergeenconditionelerelatieszoudenzijn. Hetisnietondenkbaar datveelonderzoekingengeenconditionelerelatiesopleveren,omdatdoorgebruiktetechniekenalsmultipeleregressieofdoordewijzewaarop factoranalyses
wordengebruikt, 'interactie-effecten' overhethoofd wordengezien.
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Tabel 3.Contractproduktieenindicatorendieverband houdenmetmoderniteit vandeboer.
contract prod.
Leeftijd
tot 45jaar
45jaar en ouder

overigen

1111
8

3939
54

Q = .31

Onderwijs
alleenl.o.
meer dan l.o.

44
15

3131
61

Q = -.31

Lidmaatsch. coöperaties
minder danvijf
vijf ofmeer

77
12

43 43
50

Q = -.19

Bestuursfunctiebekleed
ja
nee

77
12

2727
66

1313
6

49 49
44

Dagblad
geen
regionaal/landelijk

99
10

3030
63

Q = .32

Lidstudieclub
ja
nee

22
17

2020
73

Q = -.40

Bedrijfsecon. boekhouding
ja
nee

55
14

2222
71

Q = .07

1010
5

43 43
27

Q = .11

BEIVAK
tot 1500
1500enmeer

88
11

3939
54

Q = .00

Inkomen
tot 10.000
10.000enmeer

66
12

3434
52

Q = -.13

Landbouwblad
geenofeen
tweeofmeer

Melkproduktiejkoe
tot 4600kg
4600kgenmeer

Q = .18

Q = .32

i

wijst ondubbelzinnigopdecontractproducent alseentypemoderneboerdatzichqua
houding, belangstelling, bedrijfsvoering, etc. onderscheidt.
Zelfstandigheid
Zoals in paragraaf 4.1 verteld, is het verschijnsel van contractproduktie in de veehouderijsector van betrekkelijk recente datum en invoering hiervan in de landbouw
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riep aanvankelijk nogal wat weerstand op. Een aversie die, zij het ten tijde van ons
onderzoek in Brabant sterk afgezwakt, ook in andere delen van het land geconstateerd kon worden. Hier moet verder in het midden worden gelaten in welke mate de
aard van het contract (financieringscontract, prijscontract, loonmestcontract, etc.)
van invloed is op de bereidheid van de boer een contract te accepteren. Onvoldoende
gegevens maken een oordeel hierover onmogelijk. Misschien zal echter niet overal als
resultaat gevonden worden, dat vooral die contracten worden afgesloten die objectief
gezien de boer als ondernemer de grootste vrijheid van beslissing laten. Ook andere
factoren spelen een rol. Wanneer door sommige deskundigen in het noorden van het
land een relatief grotere bereidheid wordt waargenomen om voor varkens loonmestcontracten af te sluiten dan in Brabant, dan kan dit bijvoorbeeld wijzen op een factor
waarvan ook door VandenBaninzijn onderzoekmeldingwordtgemaakt(1963,p.85).
Hij spreekt namelijk over een veel grotere weerstand tegen het gebruik van krediet in
Dwingeloo dan in het Brabantse Milheeze. Daar een en ander in ons onderzoek niet
te toetsen valt, zullen wij deze hypothese verder laten rusten.
In het begin van dejaren zestig lijkt ook in St. Anthonis een vrij grote weerstand te
bestaan tegen de nieuwe contracten in de veehouderijsector. 'Ik schaamde me er min
ofmeervoor, dat ikmetandermans geld moest gaan werken', alduseenvan de huidige
contractproducenten. Een ander geeft over zijn contract te kennen: 'Familie en vrienden wisten het niet, weten het nu nog niet'. De meeste respondenten menen dat de
boeren uit financiële noodzaak tot produktie op contract zijn overgegaan. Het risico
werd overigens door sommigen niet gering geacht: 'Ze komen eerdaags de hele zaak
halen en dan is de zaak over de kap. Ze zijn niet goed wijs'. Maar over het algemeen,
zo er al sprake is van denigrerende opmerkingen, klinken de verwijten vrij mild. 'Ze
deden het uit armoe', meent een van de ondervraagden, daarmee misschien het best
de teneur van de reacties verwoordend. De vraag 'Een boer verliest aanzien of respect
bij zijn collega's hier in... wanneer hij voor zijn varkens contracten afsluit met handel
of industrie' (Bent u het hiermee helemaal eens, tamelijk eens, etc.) wordt door 66%
van de boeren bevestigend beantwoord. Het gaat dan over de situatie aan het begin
van dejaren zestig. Maar zoals de 'armoe' kon verkeren, zo ook de waardering voor
decontractproducenten. Slechts 14%van deboeren ten tijde van het onderzoek meent
dat door het afsluiten van contracten het aanzien van de boer wordt geschaad. Bij de
beantwoording van dezevraag treden geen belangrijke verschillen aan het licht tussen
de contractproducenten en de overige geïnterviewde boeren. Dit alles leidt tot de veronderstelling, dat zeker van aanzienlijk statusverlies momenteel geen sprake meer is.
Van alle respondenten denkt 59%gunstig over produktie op contract (tegen 28%aan
het begin van dejaren zestig). Wel blijkt een duidelijk significant verschil in de beoordelingvan het contract tussen de contractproducenten en de andere boeren. Contractproducenten, niet zo verwonderlijk, denken aanzienlijk gunstiger over hun contractuele relaties.
Met devraag 'Er zijn boeren diezeggen: zo gauwje contracten gaat afsluiten wordt
de ondernemersvrijheid van de boer aangetast. Een boer kan niet meer vrij zijn eigen
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beslissingen nemen, hij raakt erg gebonden' (Bent u het hiermee helemaal eens, tamelijk eens, etc.) hebben wij geprobeerd iets van de importantie te peilen die de waarde
van de 'zelfstandigheid' voor de boeren in ons onderzoek heeft. Het antwoord op deze
vraag toont een aanzienlijke relatie met het al of niet produceren op contract.
Tabel4.Contractproduktieen zelfstandigheid.

contract prod,
overigen

eens

overige
antwoorden

5
60

14
33

65

47

Q = -.67
X! 2 = 7.95/.001<p<.01

Uit tabel 4blijkt duidelijk dat decontractproducenten in sterkere mate dan de overige
boeren ontkennen, dat door het afsluiten van contracten de ondernemersvrijheid
wordt aangetast. Men is geneigd tot de conclusie dat de contractproducenten minder
zwaar tillen aan het prijsgeven van enige onafhankelijkheid dan de andere boeren,
daarom ook eerder tot contracteren bereid zijn. Maar het is denkbaar dat het antwoord op dezevraag slechtsderesultante weerspiegelt van eenproces,waarin de weerstand tegen verlies van onafhankelijkheid overspeeld is door factoren zoals b.v. een te
laag geacht inkomen. De ambivalentie t.o.v. deze situatie kan nu worden gereduceerd
door het verlies van zelfstandigheid te bagatelliseren.
Concluderend menen wij wel te kunnen stellen dat het niet onjuist is- antwoorden
op verschillende vragen wijzen in die richting - aan de houding ten opzichte van zelfstandigheid een voor het handelen van de boer motiverende kracht toe te kennen.
Helaas blijft echter de vraag of door een verschil in intensiteit waarmee deze waarde
gekoesterd wordt, de differentiële receptie van de contractproduktie mede verklaard
kan worden, vooralsnog onbeantwoord. De contractproducenten staan zeker niet onverschillig tegenover hun zelfstandigheid. Diverse antwoorden wijzen daarop, de vrij
grote gehechtheid aan de landbouw (zoals hierna wordt besproken) mag een indicator
vormen enietsdaarvan - hoewel op zichzelf geenbewijs - moge misschien ook blijken
uit het volgende.
Omdat een significant verband gevonden werd tussen bedrijfsgrootte en contractproduktie, ishet interessant na te gaan of dehouding ten opzichte van zelfstandigheid
ook onafhankelijk van de bedrijfsgrootte invloed uitoefent. Dit nu is duidelijk het geval. Zelfs zijn de partiële relaties iets groter dan de oorspronkelijke relatie, maar de
kleine aantallen manen ook hier tot voorzichtigheid. Dat de partiële relaties groter
zijn, zou verklaard kunnen worden uit het feit, dat de kleinere boeren wel eerder be85

reid zijn contracten af te sluiten, maar tevens, op het eerste gezicht opvallend, meer
weerstand vertonen tegen verlies van onafhankelijkheid.8
Inkomen, toekomstverwachting engehechtheid aan delandbouw
Het korte bestek van dit artikel laat niet toe deze variabelen uitvoerig te bespreken.
Wijmoeten metenkelesummiere opmerkingen volstaan. Hoewel het door decontractproducenten behaalde inkomen niet noemenswaardig afwijkt van dat der andere boeren (die overigens deels op qua oppervlakte grotere bedrijven zitten) en ook de inkomensaspiraties van de contractproducenten, in vergelijking met de anderen, niet
wijzen op boeren die dromen van grote ondernemers dromen, lijkt de persoonlijke
waardering van het inkomen wel te duiden op een grotere ontevredenheid bij de contractproducenten. Vermoedelijk is het daarom niet erg gewaagd de ontevredenheid
methet inkomen - zeker niet wanneer bedacht wordt dat dit door een somsjarenlange
varkenshouderij op grotere schaal dan vroeger reeds enige verbetering heeft ondergaan - alseenrelevante verklarende variabele in ons onderzoek te beschouwen. Overigens,het zij vermeld, wordt door niet minder dan 81%van de boeren het inkomen als
bijzonder of redelijk goed bestempeld.
Tenaanzien vandetoekomstverwachtingen zijn geenverschillen tebespeuren tussen
contractproducenten en derest. De contractproducenten koesteren geen rooskleuriger
verwachtingen dan huncollega's overdetoekomstmogelijkheden vanhet eigen bedrijf.
Wel komt een opmerkelijk onderscheid naar voren bij de beantwoording van een
vraag die de bereidheid tot beroepsverandering poogt te peilen, of, wat op hetzelfde
neerkomt, de gehechtheid aan de landbouw. Ondanks de gesignaleerde grotere ontevredenheid met hun inkomen zijn de contractproducenten - voorgespiegeld werd de
hypothetische situatie van een 20%hoger inkomen buiten de landbouw - significant
minder bereid terwille van financieel gewin de landbouw vaarwel te zeggen.
Even opvallend, tevens een ondersteuning van het bovenstaande, ishet feit dat ook
het door velen als een zwarigheid beschouwde eenmansbedrijf door de contractproducenten in meerderheid als een dragelijk lot wordt beschouwd. Ook hier een significant verschil met de overige boeren. Nu is het wel zo dat er een verband bestaat
8

Het isniet mogelijk een significant verband aan tetonen tussen bedrijfsgrootte (gemeten in ha.) en
houdingt.o.v. zelfstandigheid: vandeboeren metbedrijven kleiner dan 10ha.meent 62%dat deondernemersvrijheid wordt aangetast, in de categorie 10-15ha. is 59%dezemening toegedaan, van de
boerenmetmeerdan 15ha.wordt ditoordeeldoor 51 %geveld.
Wordt de omvang van het bedrijf in bewerkingseenheden uitgedrukt, dan wordt het verband wel
significant. Van de bedrijven met minder dan 1500B.E. meent 70%van derespondenten dat de ondernemersvrijheid aangetast wordt,van de boeren op bedrijven met meer dan 1500B.E. is49%deze
meningtoegedaan. Het verschijnsel datjuist dekleinereboeren meeraanhun zelfstandigheid gehecht
lijken, wordt verder ondersteund door het verband dat gevonden wordt tussen bedrijfsgrootte, hoe
ook gemeten,enhet oordeelvandeboeroververliesvanaanzien.Vandegenenmetbedrijven kleiner
dan 1500B.E. meent 24% dat de boer aanzien of respect verliest door het afsluiten van contracten,
slechts 8%daarentegen van hen diebedrijven met meer dan 1500B.E. bevolken. Door deze relaties
zoueenvergrotingvandepartiëleassociatiesaannemelijk kunnen zijn.
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tussen de leeftijd van de boer en de houding ten opzichte van het eenmansbedrijf. De
oudere boeren beschouwen voor het grootste deel het eenmansbedrijf als een zware
opgave. Daar de contractproducenten gemiddeld wat jonger zijn zou de lezer het
bovengenoemde verband misschien voor een belangrijk deel aan deze leeftijdsfactor
willen toeschrijven. Dit blijkt echter niet juist. Terwijl een betrekkelijk gering interactie-effect wordt geconstateerd, is er geen enkele aanwijzing dat de relatie verdwijnt
bij controle van de leeftijd der respondenten.
4.4. CONCLUSIE

Ook het besluit van dit artikel zal kort moeten zijn. Een samenvatting wordt achterwegegelaten. Het empirisch gedeelte levert onsinziens een aantal variabelen op die bij
voortgezet onderzoek aandacht verdienen. Het verklarend effect van deze variabelen
laat zich nu nog slechts raden;een multivariate analyse zal nodig zijn om aan te kunnen geven welk gewicht de verschillende variabelen wat dit betreft in de schaal zullen
leggen. Wel zijn de resultaten van dien aard, dat wij ons afvragen of het beeld van de
moderne, innovatieve boer dat onsuit menige studie bekend is,nu steedseen adequate
afbeelding van de werkelijkheid vormt. Toegegeven, men kan niet staven dat het over
het algemeen 'the disgruntled, the maladjusted, the frustrated, or the incompetent'
geweest zijn die als eersten tot contractproduktie zijn overgegaan. Anderzijds zijn het
echter ook niet - althans niet in ons onderzoekgebied - degrotere boeren, zij die meer
participeren in het verenigingsleven, een grotere belangstelling hebben voor de buitenwereld, etc. Men zou misschien wel kunnen stellen dat vele contractproducenten aanvankelijk in een economisch wat marginale positie verkeerden. Deze structureel ongunstige positie, het kleine bedrijf, gevoegd bij verschillende aspiraties zoals het verlangen naar een hoger inkomen en dewens om in delandbouw te kunnen blijven werken, heeft waarschijnlijk mede geleid tot het besluit op contract te gaan produceren.
Hiervoor wasvanzelfsprekend eenvoorwaarde dat opeenbepaald moment deboer de
gelegenheid werd geboden contracten af te sluiten, vaak gepaard met een soepele
kredietverlening of andere risicoverkleinende condities.
Invoeringvan contractproduktie indeveehouderijsector heeft inhetbeginnogal wat
weerstand opgeroepen, veel emotioneel getinte artikelen in verschillende landbouwbladen getuigen daarvan. De zelfstandigheid van de boer zou aangetast worden. Een
en ander betekent dat het besluit tot contractproduktie, invergelijking met b.v. introductie van een nieuw zaaizaad of een onbekend bestrijdingsmiddel, als een vrij fundamentele verandering in de bedrijfsvoering aangemerkt kan worden. Hoewel gezien het
beperkte karakter van dezeoriëntatie voorzichtigheid geboden is,lijkt onsde aard van
de innovatie van belangrijke betekenis voor verschillende gangbare generalisaties in
het agrarisch-sociologisch onderzoek. Hiermee wordt naar het schijnt niets nieuws
betoogd, want ook in het vermelde boek van Rogers b.v. wordt uitvoerig hieraan aandacht geschonken. Alleen: steeds wordt de aard van de verandering in verband gebracht met de snelheid van aanvaarding van nieuwe landbouwmethoden. De genera87

lisaties die betrekking hebben op de kenmerken van de innovatieve boeren, zoals boven vermeld, blijven onveranderd gelden. Dat laatste nu lijkt ons in zijn algemeenheid
onjuist.
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5. DE O N T W I K K E L I N G VAN HET
AANTAL LANDBOUW BEDRIJVEN
IN DE TOEKOMST*

L. J. M. WEERDENBURG

5.1. INLEIDING

Behalveinde(steenkolen) mijnbouw en misschien in detextielsektor iserwellicht geen
bedrijfstak van enige betekenis in onze economie, waar de technische en economische
ontwikkelingen ten aanzien van de werkgelegenheid zo grondig hun invloed doen
gelden als in de landbouw. Terwijl in de mijnbouw de belangrijkste oorzaak van de
werkgelegenheidsvermindering is gelegen in de toepassing van substituten als energiebronnen is de ontwikkeling in de landbouw voornamelijk te zien alshet effect van een
versnelde, aanvankelijk achtergebleven, agrarisch technologische ontwikkeling, de
mede daardoor gestegen produktie en de inelastische vraag naar landbouwprodukten.
De hieruit voortvloeiende noodzakelijke vermindering van het aantal arbeidskrachten
bleef tot voor kort voornamelijk beperkt tot afhankelijke arbeidskrachten. Doordat
in de meeste gevallen verdere afstoting van afhankelijke arbeid niet meer mogelijk is,
komt het bedrijfshoofd ook bij deaanwendingvanzijn eigenarbeid steedsmeer onder
druk te staan van de economische en technische ontwikkelingen. De laatstejaren is er
dan ook een toenemende afvloeiing van agrarische bedrijfshoofden te constateren.
Voor het landbouwstructuurbeleid is inzicht in de ontwikkelingen met betrekking
tot het aantal bedrijven vangrootbelang,vooralomdat daardoorinformatie verkregen
wordt omtrent de toekomstige bedrijfsgrootte en de daarop af te stemmen infrastructuur. De laatstejaren worden er dan ook veleprognoses opgesteld ten aanzien van dit
aspect van de landbouw in de toekomst. Er worden hierbij verschillende methoden
gehanteerd, van eenvoudig tot zeer ingewikkeld.
Een zeer eenvoudige methode is de lineaire trendextrapolatie, waarbij de trend van
de vermindering van het aantal landbouwbedrijven in het verleden doorgetrokken
wordt naar de toekomst. Meer verfijnd is de methode, waarbij de trends van de bepalende factoren (beroepsverandering, beroepsbeëindiging, opvolgingsdruk, arbeids*Deze bijdrage is een nadere uitwerking van het artikel 'De prognose van de ontwikkeling van het
aantal landbouwbedrijven', gepubliceerd in Cultuurtechnisch Tijdschrift, jaargang 9, nr. 6, 1970,p.
245-257.

produktiviteit e.d.) afzonderlijk worden geëxtrapoleerd en aldus gezamelijk de prognoseopleveren. Ook toekomstvisies kunnen basis zijn voor prognoses (prospectieve
methode), al of niet gecombineerd met extrapolatietechnieken (retrospectieve methode).
Het ligt nietin de bedoelingver in te gaan opdegevolgdemethoden. Integendeel, er
ligtaan ditartikelzelfsgeen gedetailleerde bestuderingvan de bestaande methoden en
technieken ten grondslag. Er is slechts globaal kennis genomen van de wijze waarop
men bij de verschillende prognoses is te werk gegaan en van de resultaten die deze
prognoses hebben opgeleverd. Hierbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:
a. In de meeste gevallen wordt bij het opstellen van prognoses uitsluitend uitgegaan
van in het verleden opgetreden ontwikkelingen. De hierbij gemaakte vooronderstellingen worden niet altijd alle geëxpliceerd. De resultaten van meer ingewikkelde en
eenvoudige methoden ontlopen elkaar niet sterk.
b. Soms zijn prognoses (mede) gebaseerd op een beeld van de toekomstige boei of
het toekomstige bedrijfstype (toekomstvisie). Omdat concrete relevante gegevens ontbreken, zijn de op dezewijze tot stand gekomen prognoses of zeer vaag öf zeer speculatief of beide.
c. De voorspellingskracht van alle tot nu toe gemaakte prognoses is zeer gering gebleken. Deprognosesvanhetonder agenoemdetypeblijken tot nu toesteeds duidelijk
te lage uitkomsten te geven, terwijl de prognoses van het onder b genoemde type, als
gevolgvan het vage en speculatieve karakter, te weinighouvast bieden en meestal ook
nog aan hetzelfde euvel lijden als die onder a genoemd.
Zoals onder cgesteld zijn deprognoseresultaten tot nu toe nogal teleurstellend. In het
volgende willen we eenpoging doen het probleem van de ontwikkeling van het aantal
landbouwbedrijven in de toekomst op een andere wijze te benaderen dan gebruikelijk
is. Dit zullen we doen door de konsekwenties te formuleren van de sociaal-culturele
ontwikkelingen met betrekking tot de agrarische bevolkingsgroep,voor dewijze waarop het agrarische beroep beoefend zalworden - en daardoor voor het bedrijf - en deze
te confronteren met mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Ter adstructie zullen
hierbij gegevens gebruikt worden die een onderzoek in de gemeenten Didam en Uden
heeft opgeleverd1. De landbouw in de betreffende gemeenten kan alstyperend worden
beschouwd voor een groot deel van de zandgebieden in Nederland.
Alvorens op deze wijze het probleem van de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot het aantal landbouwbedrijven te benaderen, zullen we eerst nog iets zeggen over de gebruikelijke prognosemethoden en over de waarschijnlijke oorzaken van
de teleurstellende resultaten hiervan.
1
Deresultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd inbulletin no.35van deAfdelingen voor sociale
wetenschappen vande Landbouwhogeschool onderdetitelDesociaal-economische differentiatie inde
Landbouw,Wageningen,1970.
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5.2. D E RESULTATEN VAN DE GEBRUIKELIJKE PROGNOSETECHNIEKEN

Zoals ook ten aanzien van andere sektoren het geval is,wordt er de laatstejaren druk
geprognostiseerd over de ontwikkelingen in de landbouw. In lezingen en geschriften
worden veelvuldig pogingen gedaan om de ontwikkeling van het aantal bedrijven te
voorspellen. Deze pogingen blijken doorgaans weinig succesvol te zijn. De prognoses
moeten voortdurend, bijnajaarlijks, herzien worden. Wat is hiervan de oorzaak? Beschikt men over onvoldoende gegevens, wordt de beschikbare informatie slecht gebruikt of hebben we te maken met ontwikkelingen die zich moeilijk laten voorzien?
De flexibiliteit van de zelfstandige landbouwer ten aanzien van zijn beroep mag dan
niet groot zijn, ze is tot nu toe steeds groter gebleken dan men kon of durfde voorspellen. Deze flexibiliteit wordt soms zo sterk onderschat, dat niet zelden achteraf
blijkt dat de prognose al achterhaald was op het moment dat ze opgesteld werd. Een
voorbeeld hiervan is een prognose van Koppejan, die in 1963 op basis van gegevens
tot 1960een prognose opstelde voor dejaren 1963en 19802. Uit de eerstvolgende beschikbaar komende tellingen bleek dat zijn raming voor 1963al in 1961 verwezenlijkt
was, dus al vóór het moment dat deze opgesteld werd.
Een normaal verschijnsel is, dat een voorspelde situatie in een zeer veel kortere tijd
wordt bereikt dan werd voorspeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de prognose van
Koppejan voor hetjaar 1980. Het aantal landbouwers dat hij voor 1980 verwachtte,
bleek in 1969 al ruimschoots bereikt te zijn. Een ander voorbeeld hiervan vinden we
inhet 'Agrarisch Welzijnsplan voor Gelderland' 3 . Hierin wordt op basisvan gegevens
tot 1957eenvoorspelling gedaan voor 1970.Devoorspelde situatiewerdechter al rond
1963 bereikt.
Meestal verwachten detoekomstschouwers teveelvan de 'hardheid' van de beschikbare gegevens,maar het komt ook voor dat men de bekende feiten te weiniglaat spreken. In het Gelderse Welzijnsplan wordt bijvoorbeeld de statistisch waargenomen
snelle toename van de vermindering van het aantal landbouwers kort voor 1957 niet
doorgetrokken. De statistisch betrekkelijk plotselinge escalatie van de afvloeiing van
bedrijfshoofden werd toegeschreven aan de veranderde teltechniek (waarschijnlijk ten
dele niet ten onrechte). Ook de stelling van Van Houten (als reactie op een prognose
van Maris 4 ), dat het ondenkbaar is dat na 1965 de ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten even snel zal verlopen als in de periode 1950-1965 was meer gebaseerd
op een persoonlijke overtuiging dan op een reëlepoging de feiten te interpreteren5. In
2

A. W. G. Koppejan, 'De ontwikkeling van het aantallandbouwbedrijven inNederland II'. Economisch-StatistischeBerichten,jrg.48,1963,no.2402,21 aug.,p.775-778.
3
Landbouwcommissie van Gelderland, Agrarisch Welzijnsplan voorGelderland, basisplan, publicatie
no.8, 1962,200p.
*A. Maris, 'Doel van Agrarisch structuurbeleid I'. Economische-Statistische Berichten,jrg. 50,1965,
no.2482,17mrt.p.248-249.
5
G. A. van Houten, 'De toekomst van de landbouwarbeid'. Economisch-Statistische Berichten, jrg.
50,1965,no.2496,23juni,p.575-577.
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een recentereprognosevanVan Houten spreekt waarschijnlijk dezojuist gesignaleerde
overtuiging nog mee, wanneer hij,ondanks versnelde ontwikkelingen rond 1965voorspelt dat in de periode 1965-1970 de ontwikkelingen trager zullen verlopen dan in
1960-1965 en in de periode 1970-1980 weer trager dan in de voorafgaande 5 jaar 6 .
Het ziet er inmiddels naar uit dat de ontwikkelingen na 1970aanzienlijk sneller zullen
verlopen dan ervoor.
De gedachte dat het in de toekomst niet zo'n vaart zal lopen isvaker te beluisteren.
Soms is deze gedachte gebaseerd op de overtuiging dat een boer die liefde voor zijn
beroep heeft, zijn bedrijf niet op zal geven. De afvallers zijn de uitgeselecteerde ontrouwen aan het beroep.
Een ander voorbeeld van een weinig succesvolle prognose vinden we in een preadvies van Van den Beid voor de 184ste algemene vergadering van de Nederlandse
Maatschappij voor Nijverheid en Handel 7 . Van den Beid prognostiseerde het aantal
arbeidskrachten in landbouw en visserij voor het jaar 2000 op240.000,waarbij uitgegaanwerdvan deontwikkelingen tot 1965toen hetaantal arbeidskrachten nog 370.000
bedroeg. Realisering van dezeprognose zou betekenen dat het aantal arbeidskrachten
in de periode 1965-2000 slechts met ca 1,2% perjaar zou verminderen. Voor iedereen
die enigszins op dehoogte isvan de ontwikkelingen indelandbouw moet het duidelijk
zijn dat deze prognose al heel ver bezijden de werkelijkheid is,tenzij er zich in de toekomst volledig verrassende ontwikkelingen zullen voordoen. In het preadvies wordt
echter met geen woord over een mogelijke trendmutatie gesproken. Hoe gering de
voorspellingswaarde isvan de hier besproken prognose blijkt als wedeze stellen naast
de in werkelijkheid opgetreden ontwikkelingen. Het ziet er naar uit dat het - in 1967 voor het jaar 2000 voorspelde aantal arbeidskrachten al in 1972 of 1973 bereikt zal
worden.
Hoewel het in verband met het doelvan dit artikel relevant isde overwegend weinig
succesvolleactiviteiten van demeesteprognostici tesignaleren, heeft hetweinigzin om
hier nog veel langer bij stil te staan. Er zijn echter ook prognostici die minder werkelijkheidsvreemd tewerkgaandandetotnutoetentonelegevoerde toekomstschouwers.
Deze prognostici komen weliswaar tot betere resultaten, maar deze zijn toch ook nog
weinig bevredigend. We denken hierbij voornamelijk aan enkele medewerkers van het
LEI (Landbouw Economisch Instituut). Perdok komt in 1968voor de periode 19701975tot een vermindering van 3,7% perjaar van het aantal arbeidskrachten en 2,4%
vanhetaantal bedrijfshoofden8. In 1970komt hij, zichbaserend oprecenteregegevens,
voor de periode 1970-1980 tot een jaarlijkse vermindering van 3,6% van het aantal

6

G. A. van Houten, 'De ontwikkelingvandeagrarischeberoepsbevolking'. Economisch-Statistische
Berichten,jrg.53,1968,no.2646,29meip.523-525.
7
C.A.vandenBeid,'DeNederlandseeconomieinhetjaar 2000'in:DeNederlandersinhetjaar2000.
Nederlandse MaatschappijvoorNijverheid enHandel,Haarlem,p.9-35.
8
B.H.Perdok, Hetaantalwerknemersinland- entuinbouwinhetverledenendeteverwachtenontwikkelingtot1975. Landbouw-Economisch Instituut,no.2.2.DenHaag, 1968,p.15.
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agrarische arbeidskrachten en 3,2% van het aantal bedrijfshoofden9.
Ook de door Perdok 'berekende' toekomst is nog te veel een kritiekloze doortrekkingvan het verleden enzal dan ook zeer waarschijnlijk spoedig door defeiten achterhaald worden. Genuanceerder gaat Prompers te werk, die een groter aantal factoren
in zijn prognose betrekt envoor aldezefactoren afzonderlijk nagaat welke ontwikkelingen zich voor kunnen doen (verfijnde extrapolatie) 10 . Prompers komt voor de
periode 1969-1980 tot eenvermindering van het aantal bedrijfshoofden van 2,8%per
jaar. Voor de landbouwers zal volgens hem deafvloeiing sneller verlopen dan voor de
tuinbouwers, namelijk respectievelijk 3,0% en 1,8%. Ook voor de verschillende regio
komt hij tot verschillende uitkomsten, voor het noorden het hoogst en voor het oosten
het laagst. De genuanceerde benadering ten spijt laten de eerste na 1969 beschikbaar
komende gegevens alziendat waarschlijnijk ook Prompers telaag gemikt heeft. In een
recentere versievan het artikel, waarin de zojuist genoemdeprognose vermeld werd, is
dezedan ook alweer gewijzigd11. Dus ook hierleidt de extrapolatie tot teleurstellende
resultaten.
Na kennismaking van deze, en nog andere, prognoses zijn we dan ook tot de conclusie gekomen, dat weliswaar de grootste missers toe te schrijven zijn aan een werkelijkheidsvreemde interpretatie van de beschikbare gegevens, maar dat de werkelijke
oorzaak van het steedsweerfalen van de retrospectieve benaderingswijze gelegenisin
degevolgdemethode.Wemenendanook temogen stellen,dat de extrapolatie-methode
ten aanzien van het onderhavige probleem ten enenmale ongeschikt isen in het geheel
niet tegemoet komt aan het probleem waarvoor we staan, namelijk de behoefte om
inzicht tekrijgen indeontwikkeling van hetaantal landbouwbedrijven inde toekomst.
Ook de soms toegepaste prospectieve methode biedt weinig soulaas. De op deze
methode gebaseerdeprognoses zijn nogminder geschikt ,vanwegehet vageen speculatieve karakter, om er een concreet Leitbild op te baseren. Zeer speculatief is bijvoorbeeld de prognose van Thurlings, gelanceerd tijdens een inleiding ter gelegenheid van
het 10e lustrum van de Landbouwhogeschool in 1969. Thurlings voorspelde dat de
landbouw in 1985volledig industrieel zal zijn. Omdat dit zou betekenen dat de landbouw dan afhankelijk zou zijn van algemene economische wetmatigheden en daarnaast afzet- entechnische mogelijkheden bij benadering bekend zijn, zoubij realisering
van Thurlings' voorspelling een vrij nauwkeurige schatting te maken zijn van het aantal arbeidskrachten in de landbouw. De prognose van Thurlings lijkt, zoals gezegd,
echter nogal speculatief en een daarop gebaseerde berekening van het aantal arbeids-

9

B.H.Perdok,'De ontwikkelingvandemannelijkeagrarischeberoepsbevolking'.SociaalMaandblad
Arbeid,jrg.25,juli/aug1970,p.7.
10
L. M. E. N. Prompers, 'De vermindering van het aantal agrarischebedrijven in Nederland in het
jongsteverledenendeteverwachten ontwikkelinghiervan tot 1980'.Cultuurtechnisch Tijdschrift,jrg.
9,1969,no.3,okt./nov.,p. 109-117.
" L. M. E. N. Prompers, 'De ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven in Nederland in het
jongsteverledenendetoekomstigeontwikkelinghiervantot 1980',(nietgepubliceerd).
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krachten ofbedrijven isdit,omdat nogenkeleonzekerheden ingevoerd worden, in nog
sterkere mate.
De prognose van Thurlings sluit overigens aan bij een conclusie van De Hoogh, die
stelt dat als de ontwikkelingen die nu te onderkennen zijn zich zullen doorzetten, op
den duur hetgezinsbedrijf, voornamelijk vanwege definancieringsmogelijkheden, niet
aantrekkelijk meer zal zijn en derhalve plaats zal maken voor het grotere industriële
bedrijf12.
Speculatief èn vaag is de prognose van Maris in 19654. Maris ziet als mogelijke
ontwikkelingen tot ca 1975eenverminderingvanhetaantal arbeidskrachten van 2,5%
per jaar en een aantal van ca 80.000 twee-mansbedrijven (exclusief tuinbouw) in een
niet te verre toekomst (maar na 1975).De eerste prognose blijkt inmiddels duidelijk te
laag gesteld, terwijl van de tweede nu wel gezegd kan worden dat ze te speculatief is
geweest. Het percentage een-mansbedrijven neemt nog steeds toe en er is nog geen
duidelijke aanzet inderichting van het twee-mansbedrijf waarneembaar. Alshet tweemansbedrijf zich al zal ontwikkelen als het gangbare bedrijfstype, dan zal dat pas
plaatsvinden opeenmoment dat de ontwikkelingen reedszoverzijn voortgeschreden,
dat het aantal van deze bedrijven waarschijnlijk veel lager zal zijn dan 80.000.
5.3. OORZAKEN VAN DE TELEURSTELLENDE PROGNOSE-RESULTATEN

We zullen niet verder ingaan op het teleurstellende van de prognose-resultaten. Met
het bovenstaande hebben wij slechts willen illustreren, dat de ontwikkelingen in de
landbouw, dieuiteindelijk zullen leiden tot een drastische vermindering van het aantal
landbouwers, zodanig gecompliceerd zijn dat het tempo van deze ontwikkeling noch
hetpunt waartoe dezezalleiden opdetot nu toegevolgdewijze voldoende nauwkeurig
zijn te benaderen. Dit is de reden waarom we een poging willen doen om een andere
benaderingswijze te formuleren. Alvorens hiertoe over te gaan zullen we eerst nog iets
zeggen over de waarschijnlijke oorzaken van het falen der prognoses. Dit, om later te
kunnen vaststellen aan welke zwakke punten van de gangbare prognoses onze benaderingswijze geheel of ten dele tegemoet komt. De o.i. belangrijkste oorzaken van het
falen der prognoses zijn:
1. De populatie waarover men de voorspelling doet is een wezenlijk andere als de
populatiewaarop devoorspellingisgebaseerd. Door deafvloeiing treedt erimmerseen
selektie op, waardoor de populatie op essentiële punten verandert. Als men niet over
nadere informatie beschikt kan men evengoed veronderstellen dat de afvloeiing uit de
landbouw een aflopende selektie is of dat de beroepsveranderaarsjuist voorlopers zijn
van vele anderen (voorbeeldeffekt) als dat de in het verleden opgetreden trend zich
voortzet.
2. Achter de factoren die in een prognose betrokken worden gaan in werkelijkheid
zeer gecompliceerde sociale,psychologische en economische processen schuil diein de
J. deHoogh,Enkelebeschouwingen over deeconomische organisatie van landbouwproduktie. Openbareles,Amsterdam 1968,p. 15.
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huidige ontwikkelingsfase niet in formules of modellen te vangen zijn. Wij denken
hierbij nietalleenaanheteerdergenoemdevoorbeeldeffekt, maarook, samenhangend
met degeleidelijke sociale, culturele en economische integratie van deagrarischebevolkingin 'de buitenwereld', aanveranderendeopvattingen,aspiratiesenlevenswijze.
Depopulatiewaarovermeneenvoorspellingdoetverandertdusnietalleendoorselektie, maar ook door wijzigingen in het cultuurpatroon.
3. Doorgaans worden er, bewust of onbewust, impliciet veronderstellingen gemaakt
diegrotendeelstotdeimponderabilia gerekendmoetenworden.Alsmen bijvoorbeeld
eenveronderstellingmaaktmetbetrekkingtothetaantalberoepsveranderingenopwat
langeretermijn,danmaaktmentevensveronderstellingen metbetrekkingtotdewerkgelegenheid, deinkomensontwikkeling in enbuiten delandbouw e.d.
4. Defactoren dieindeextrapolaties betrokkenwordenzijnnietsteeds onafhankelijk
van elkaar. De arbeidsproduktiviteit in detoekomst isbijvoorbeeld mede afhankelijk
van detoekomstige afvloeiing van arbeid.
5. Er blijken steeds weer ten aanzien van bepaalde aspecten of in bepaalde sektoren
ontwikkelingen optetreden diedetrend betrekkelijk plotseling verstoren (mutaties).
Indeextrapolatiemethoden zijndergelijkeontwikkelingen moeilijk intebouwen. Ook
alzijn detrendmutatie veroorzakende factoren tevoorspellen, danzaldit tenaanzien
vandeeffekten ervanvrijwelonmogelijk zijn.Ontwikkelingenalszichrecentelijk inde
fruit- enpluimveeteelthebbenvoorgedaan,ennogzullenvoordoen,zijndanook,wat
betreft het efFekt voor het aantal bedrijven, moeilijk te voorzien. Hoewel we voor
dergelijke ontwikkelingen nu gewaarschuwd zijn is het voor een toekomstschouwer
uiterstmoeilijk zichopanderedan opreedsaanwijsbare trendsteverlaten.Zo neemt
Prompers aan dat dein het verleden achterblijvende afvloeiing uit detuinbouw ook
indetoekomstzalaanhouden13. Tochzijnerjuistookindetuinbouw ontwikkelingen
gaande, diebinnen afzienbare tijd detrend ten aanzien van deontwikkeling van het
aantal bedrijven radicaal kunnen ombuigen.Wij denken hierbij zowelaanontwikkelingen in de vollegrondstuinbouw (ontstaan van zeer grote, sterk gemechaniseerde
tuinbouwbedrijven en overheveling van sommige tuinbouwteelten naar akkerbouwbedrijven) alsaan deglastuinbouw, waareengroot aantal bedrijven aljaren metverlies werkt zonder dat dit, zoals op kleine landbouwbedrijven doorgaans het gevalis,
lange tijd gepareerd kan worden door een sobere leefwijze en intering op eigen vermogen. In de extrapolatietechnieken zijn 'verrassende' ontwikkelingen moeilijk in te
bouwen. Het isechter welnoodzakelijk voortdurend op verrassende ontwikkelingen
bedacht te zijn. Behalve ten aanzien van de zojuist genoemde mogelijke ontwikkelingenindetuinbouw,zijnernogveelmeerfactoren dieindetoekomst trendmutaties
kunnen veroorzaken. Wekunnen hierbij denken aan wijzigingen in het overheidsbeleid, eventuele substituten (synthetische eiwitprodukten, kunstvlees) voor bepaalde
landbouwprodukten, veranderende eetgewoonten (vermindering van dierlijke vetten
13
Ookandereprognosticivoorzienslechtseengeringedalingvanhetaantaltuinbouwers.VanHouten
zietbijvoorbeeld hetaantal indetuinbouw werkzamen indeperiode 1965-1980metminderdan0,5%
perjaar teruglopen G.A.vanHouten,loc.cit. (zienoot6).
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op het europese menu), ontwikkeling van zeer grootschalige, rendabele produktiemethoden, aanwending van cultuurgrond in andere sektoren (openluchtrecreatie,
urbane bestemmingen) en dergelijke.
6. Een belangrijke oorzaak van onbetrouwbaarheid van prognoses die gebaseerd zijn
op een toekomstvisie met betrekking tot het toekomstige bedrijfstype, is dat ook bij
een zeer grote geloofwaardigheid van de toekomstvisie de snelheid waarmee en het
tijdstip waarop de visie bewaarheid wordt van zeer veel, meestal oncontroleerbare,
factoren afhankelijk is.
7. Een algemene oorzaak van het niet uitkomen van prognoses is tenslotte, dat de
voorspelling zichzelf onwaar kan maken (selfdestroying prophecy). Dit kan zich ten
aanzien van de ontwikkeling van het aantal agrariërs voordoen als op grond van een
prognose maatregelen getroffen worden om de ontwikkelingen te versnellen of te vertragen.
5.4. EEN ANDERE BENADERINGSWIJZE

Wij hebben nu wel een aantal factoren genoemd, die er oorzaak van zijn dat de gebruikelijke prognosemethoden tot teleurstellende resultaten leiden, maar daarmee is
nog niet gezegd dat er een betere methode denkbaar is. De constatering echter dat de
prognoses steeds weer falen en de 'ontdekking' dat een aantal factoren als waarschijnlijke oorzaken aan te wijzen zijn, heeft onsdoen afvragen of er geenmethode mogelijk
is, die betrouwbaarder resultaten geeft.
Wij zijn van mening dat deze mogelijkheid inderdaad bestaat en dat deze gezocht
moet worden in een analyse van deconcrete situatie waarin deboer verkeert. Hiermee
bedoelen wij dat het mogelijk moet zijn door middel van onderzoek na te gaan waar
de boer aan toe is, wat zijn aspiraties en verwachtingen zijn, wat zijn mogelijkheden
zijn om het bedrijf opwat langeretermijn voort tezetten, hoe hijreageert op bepaalde
en veranderende omstandigheden enzovoorts.
Hoe we ons een dergelijke benaderingswijze voorstellen zullen wij in het volgende
illustreren aan de hand van de resultaten van het onderzoek indegemeenten Didam
en Uden, beide gelegen in gebieden met overwegend kleine gemengde bedrijven.
Alvorens dit uit tewerken zullen we nogeenkorte beschouwing wijden aan de sociaalculturele achtergronden van de huidige ontwikkelingen in de landbouw, mede aan de
hand waarvan straks de beschikbare gegevens geïnterpreteerd zullen worden.
Als gevolg van sociaal-historische omstandigheden is de plattelandssamenleving
lange tijd geïsoleerd gebleven van de culturele ontwikkelingen die zich sinds eeuwen
voornamelijk in de stedelijke sfeer, en vandaar zich, aanvankelijk slechts langzaam,
uitwaaierend over het platteland, hebben voorgedaan. Vooral het agrarische deel van
deplattelandsbevolking handhaafde lange tijd een traditionele levenswijze. Dit was de
levenswijze waarbinnen het traditionele agrarische bedrijfstype ontstond en zich kon
handhaven.
Vele traditionele opvattingen en gedragsvormen diein de stedelijke sfeer geleidelijk
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hun betekenis verloren, behielden deze in de meeste agrarische samenlevingen. Wij
denken hierbij vooral aan het zelfstandig willen zijn (beter kleine baas dan grote
knecht),aan denauweverwevenheid vanlevenenwerken,aandearbeidzaamheid als
deugd (arbeid adelt,rustroest)aanhetkoningzijn opeigenerf(nietineen'rijtje' willenwonen),aandevoorkeurvoorhetwerkenindebuitenluchten,diepergelegen,aan
een relatief statisch wereldbeeld en, daarmee samenhangend, een relatief grote weerstand tegen veranderingen. Velevan deze opvattingen zijn waarschijnlijk ten dele te
verklaren uit deinvloed van primaire socialisatie. Men heeft deze zaken in dejeugd
geleerd en leren waarderen, zoals men in andere milieu's vaak een ander beroep en
alleswatdaarbijhoortleertwaarderen.Tochisdevoornaamsteoorzaakvanhetvasthoudenaandezeopvattingen,gelegeninhetlanghandhavenvaneeneigenlevenswijze.
Hoewel erdelaatstejaren grote veranderingen in de levenswijze vande agrarische
bevolkingwaartenemenzijninderichtingvanhet'moderne'cultuurpatroon, iserin
demeesteagrarischegebieden tochnogzoveelovergeblevenvandezojuist genoemde
traditionele opvattingen, dat wekunnen spreken van een agrarische subcultuur. We
hoevenerinverband metonsonderwerp nietmeeronderteverstaandandaterinde
agrarische bevolkingsgroepen min of meer specifieke opvattingen en gedragsvormen
bestaan zonder welke de situatie in delandbouw niet te begrijpen is.
Er is echter in tegenstelling tot een andere subcultuur, die tegenwoordig veel van
zich doet spreken, namelijk dievan hethippiedom, door toenemendeconfrontatie en
communicatie met de moderne stedelijke cultuur een duidelijke terreinverlies van de
agrarischesubcultuurwaartenemen.Tengevolgehiervanisdeboervanvandaagniet
meer dezelfde als die van 10of 20jaar geleden. De boer van 1980of 2000zal weer
anders zijn.
De aanwijzingen voor het veranderen van deboer als ondernemer in de toekomst
zijn wel duidelijk, maar niet zo duidelijk dat hieruit al een scherp beeld van deboer
van 1980of2000is teconstrueren. Welzijn ophetgegeven dat deagrarischesubcultuur in een goeddeels bekende richting aan het veranderen is, enkele conclusies te
baseren. Wij beperken onstot conclusiesdiedoor onderzoek ondersteund wordenen
dieconcreteinformatie gevenover deboer,hetbedrijf enbepaaldegedragsvormen in
detoekomst. Dezezullen toegespitst worden oppunten dieietszeggenoverhetinde
toekomst al of niet aanvaardbaar zijn van het huidige bedrijfstype.
Opdein ons onderzoek verzamelde gegevensen dehierop en op ander onderzoek
steunende inzichten zijn ten aanzien van ons onderwerp de volgende conclusies te
baseren:
- Tegenover derelatief achterblijvende inkomensontwikkeling in delandbouw staat
een, als gevolg van de geleidelijk minder traditionele levenswijze, relatiefsterktoenemendeinkomensbehoefte, ookinvergelijking metdeontwikkelingvandeinkomensbehoefte buiten delandbouw.
- Aanpassing van de agrarische subcultuur aan het moderne cultuurpatroon brengt
een,tenaanzien van detraditionele landbouw,essentiële wijziging van het leefpatroon
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met zich mee. Lange werkdagen, gebondenheid aan het bedrijf, geen of weinig vrije
weekenden en vakanties passen weliswaar bij het nu nog overheersende bedrijfstype,
maarditbedrijfstype isineenvroegereculturelesituatieontstaanenisniet afgestemd
op het moderne leefpatroon. In ons onderzoek bleek dan ook dat de bereidheid het
agrarische beroep op te geven gemiddeld groter was naarmate men zich in sterkere
mate het moderne leefpatroon had eigen gemaakt.
- Het een-mansbedrijfwordt door demeeste boeren als bezwaarlijk ervaren. De ten
aanzien van heteen-mansbedrijf ervaren bezwaren zullen in detoekomst, behalveals
gevolgvan veranderingen in delevenswijze, door nog andere oorzaken steeds groter
worden. Om tot betere bedrijfsresultaten te komen zal men zich immers op grotere
produktie-eenhedenmoetenrichten,zalmengrotereinvesteringenmoetendoen,zalin
demeestegevalleneengroterevakbekwaamheid nodigzijn,zaldepsychischebelasting
vanhetbedrijfshoofd toenemenenzalalsgevolgvaneenafnemende bereidheidvande
gezinsleden om op het bedrijf meete werken degebondenheid van het bedrijfshoofd
nogsterker worden.
- Door vermindering van het socialeenculturele isolement, door toeneming vanhet
aantalberoepsveranderingenindenaasteomgeving(voorbeeldeffekt) en dooreentoenemende bewustwording van de eigen (relatief) ongunstige situatie, zal, mits ervoldoende geschikte werkgelegenheid op niet te verre afstand is, de drempel naar een
anderberoep steedsminderhoogworden.Eenbelangrijk inzichtmetbetrekkingtotde
toekomstige ontwikkeling van de afvloeiing verschaft de sociale-psychologie. Beinvloedingsonderzoek heeft aangetoond dat belangrijke beslissingen doorgaans pas
genomenwordennaeenlangdurigrijpingsproces. Erkunneninditprocesverschillende
fasen onderscheiden worden. Ten aanzien van beslissingen over beroepsverandering
kunnen wein het rijpingsproces alsfasen onderscheiden: bewustwording, motivatie,
oriëntatie en aanvaarding14. Het is waarschijnlijk dat demeeste boeren met geringe
bestaansmogelijkheden nogniet verderzijn dan debewustwordings- (inzicht ineigen
ongunstigeomstandigheden entoekomstkansen) of demotivatiefase (ontevredenheid
meteigen situatie).AlsdediscussiesronddeproblemenindelandbouwsindshetPlan
Mansholt debewustwordingendemotivatieinbelangrijke mate versterkthebbendan
ishetwaarschijnlijk datindenaijetoekomst een groot aantalboerenin de volgende
fasen zal komen en dat derhalve het aantal beroepsveranderingen zal toenemen.
- Zoalswekunnensprekenvaneenagrarischesubcultuur,zokunnenweook spreken
vaneenagrarischesubeconomie. Dezewordtgekenmerkt dooreenrelatief laagrendementvanhetgeïnvesteerdekapitaal15. Methetverdwijnen vandesubcultuur zalook
desubeconomieverdwijnen. Dedoor Thurlings voorspelde industriële landbouw zal
14

De betekenis van dit rijpingsproces voor de afvloeiing uit de landbouw is verder toegelicht in
'Boerenberoepsverandering'.LandbouwkundigTijdschrift,jrg.82,1970,no 11,nov.,p.400-405.
15
Uit een publicatie van het Landbouw-Economisch Instituut blijkt dat delandbouw slechts ineen
klein gedeeltevan het land een rentabiliteit bereikt, die kan wedijveren met de gemiddeld eldersbereikte rentabiliteit; S. Aukema en G. van Donselaar, 'Definanciëlepositie vaneenaantal landbouwbedrijvenindeboekjaren1964/'65,1965j'66en19661'67. L.E.I,no.3.2.,DenHaag1969.

98

dan zeker 'doorbreken'. Meer dan in het verleden zal het al dan niet aanwenden van
kapitaal (dus ook van de produktiefactoren arbeid, grond en leiding) in de landbouw
en de wijze waarop, dan dus mede bepaald worden door het rendement dat dit kapitaal in andere economische sektoren kan opleveren.
Hoewel we voor bijvoorbeeld hetjaar 1980of 2000 nog geen concrete voorspellingen
kunnen doen met betrekking tot het bedrijfstype (bedrijfsgrootte, bedrijfstechnische
organisatie e.d.) en ook niet ten aanzien van het type van ondernemerschap (kleine
zelfstandige, managertype, coöperatief gericht ondernemerschap e.d.) menen we op
grond van bovenstaande aan deboer van detoekomst tochreedsenkele eigenschappen
te kunnen toeschrijven. De boer van de toekomst zal in vergelijking met zijn collega
van nu:
a. een grotere inkomensbehoefte hebben, ook relatief (d.w.z. in vergelijking met de
algemene inkomensgroei)
b. meer vrijetijdsaspiraties hebben en daarom meer bezwaren hebben tegeneen sterke
gebondenheid aan het bedrijf
c. het eenmansbedrijf, behalve vanwege b, ook nog om andere redenen bezwaarlijk
vinden en het in vele gevallen ook psychisch niet aankunnen
d. gemakkelijker naar een ander beroep overstappen
e. bij de aanwendingvanproduktiemiddelen zichsterkerlaten leiden door alternatieve
aanwendingsmogelijkheden in andere economische sektoren.
Deze eigenschappen van de toekomstige boer, gezien tegen de achtergrond van sterk
bij de produktiviteitsgroei achterblijvende afzetmogelijkheden, geven, wat betreft de
ontwikkelingvanhet aantallandbouwbedrijven, slechtsindirekteinformatie, waarmee
weopzichzelf nog niet veelverder komen. Alswedezeechter in verband brengen met
gedetailleerde achtergrondinformatie omtrent de voortzettingskansen van de afzonderlijke bedrijven komen we, zoals we hierna zullenillustreren, welietsverder. Op de
boven omschreven eigenschappen van de toekomstige boer zijn al twee belangrijke
voorlopige conclusies te baseren:
- een vermindering van het aantal bedrijven van ca 3 % per jaar tot 1980, zoals de
meeste recente prognoses luiden, zal zeker niet voldoende zijn om het boeren voor de
boer met debovengenoemde eigenschappen (metnamebenc)aantrekkelijk te maken.
Realisering van deze prognoses zou slechts een bedrijfsvergroting van gemiddeld ca
40% mogelijk maken, i.e. vergroting van de landbouwbedrijven tot gemiddeld ca
18ha. Als we rekening houden met een ook in de toekomst sterk gedifferentieerde bedrijfsgroottestructuur moeten we concluderen dat dan nog een zeer groot aantal bedrijven beneden een aanvaardbare grens blijft. Indien de afvloeiing van bedrijfshoofden uit de landbouw niet snellerzalverlopen dan de op detrends inhetverleden gebaseerde prognoses aangeven, lijkt het niet uitgesloten dat vele vooruitstrevende boeren
zich belemmerd zullen voelen ineen adekwate beoefening van hun beroep en dat hier99

door, ten aanzien van de vakbekwaamheid, een negatieve selektie kan optreden.
- Een indirekte conclusie is dat bedrijven op langere termijn in het algemeen slechts
levensvatbaar zijn indien de ondernemer (of zijn opvolger) niet alleen het bedrijf wil
voortzetten (vertrouwen in de toekomst, vooral in verband met investeringen), maar
ook de mogelijkheden en kwaliteiten bezit het bedrijf te kunnen voortzetten. Dus behalve dat men aan het beroep of het bedrijf gehecht is zal men ook over voldoende
kapitaal, vakbekwaamheid en vertrouwen in de toekomst van het bedrijf moeten beschikken. Deze conclusie is gebaseerd op a en e en op de onderzoekservaring dat het
willen het kunnen niet impliceert en andersom.
5.5. VOORBEELD VAN TOEPASSING

Op grond van de eigenschappen van de toekomstige boer en het voor hem aanvaardbare bedrijf menen we dus al te kunnen concluderen dat, mits er geen 'verrassende'
tegenkrachten optreden, in de komendejaren het aantal bedrijven snellerzalverminderen dan tot nu toe het geval is geweest en dat de bedrijven die uiteindelijk zullen
overblijven doorgaans nu reeds te herkennen zullen zijn als relatief gezonde bedrijven met een bedrijfshoofd (of opvolger) die bereid en instaat isdeveranderende omstandigheden het hoofd te bieden. Het zou mogelijk zijn door middel van onderzoek
na te gaan van welke bedrijven redelijkerwijs verwacht mag worden dat ze zullen
(kunnen) voortbestaan.
Het isechter wellicht beter uitte gaan van watzichhet gemakkelijkst laat signaleren
en daarbij aan te sluiten bij de gebruikelijke prognoses, namelijk van welke bedrijven
kan redelijkerwijs verwacht worden dat ze binnen een bepaaldeperiode zeker of waarschijnlijk (als hoofdberoep) zullen verdwijnen.
Het onderzoek in Didam en Uden leverde gegevens op, op grond waarvan een als
zojuist bedoelde prognose te maken is. Wij zullen deze gegevens gebruiken om te
illustreren op welke wijze bij een dergelijke prognose te werk gegaan zou kunnen
worden. Het wordt niet gepresenteerd alseenpasklaar model. Integendeel degegevens
zijn niet in de eerste plaats voor dit doel verzameld. Ze dienen hier slechts als voorbeeld, maar zezijn aan de andere kant zo betrouwbaar, dat ze enkele belangrijke conclusies toelaten.
Ten aanzien van de voortzettingskansen van de afzonderlijke bedrijven in Didam en
Uden beschikken we over de volgende gegevens:
met betrekking tot het willen:
I De houding ten aanzien van devoortzettingvanhetbedrijf door het bedrijfshoofd
of de opvolger, bij gelijkblijvende omstandigheden (februari 1968, juist vóór de
publicatie van het Memorandum-Mansholt);
II de houding ten aanzien van de voortzetting van het bedrijf bij ongunstiger omstandigheden (dan in 1967/1968), zodanig dat het inkomen met 20% daalt;
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met betrekking tothetkunnen:
III Deopvolgingssituatie;
IV deverwachtingentenaanzienvandetoekomst vanheteigenbedrijfin dekomende
5à 10jaar;
V debeoordeling van de levensvatbaarheid van de afzonderlijke bedrijven door
bedrijfsvoorlichters16.
Erzijnbedrijven dieslechtsvolgenséénvandebovengenoemdecriteriageenofweinig
voortzettingskansen hebben. De meeste bedrijven hebben echter volgens meerdere
criteria geringe voortzettingsmogelijkheden. Debeëindigingskans van delaatstecategorieisnatuurlijk groter dan dievandeeerste.Belangrijk isechterhetgegevendater
boeren zijn die zich misschien nog wel zouden kunnen handhaven als zelfstandig
agrarischondernemer,maarditblijkensIofIInietwensentenkostevaneenzeerhoge
prijs, namelijk hard werken voor eenrelatief laag inkomen, weinigvrije tijd enveel
zorgen.Anderzijdszijner- waarschijnlijk veelmeer- boerendieerwelveelvoorover
zoudenhebbenzelfstandig boerteblijven, maardaartoe opdelangeduurnietinstaat
zullen zijn. Voor eengoedinzicht indeafvloeiing vanbedrijfshoofden zullen we dus
methetkunnen enhetwillen rekening moeten houden.
Degegevenswaarover webeschikken laten hettoe decriteria It.e.m. Vnognader
te nuanceren, zoals hieronder isweergegeven. Decijfers tussen dehaakjes geven een
schatting vandevolgordevandemate waarin debetreffende criteria detoekomstige
afvloeiingskans gemiddeld indiceren:
I hetbedrijf zalzeker beëindigd worden17;
(1)
het bedrijf zal waarschijnlijk beëindigd worden;
(4)
II het bedrijf zal zeker beëindigd worden alsde omstandigheden ongunstiger
worden;
(7)
het bedrijf zal waarschijnlijk beëindigd worden alsdeomstandigheden ongunstiger worden;
(9)
III hetbedrijfshoofd is55jaar ofouderenheeft zekergeenofnietzekereenopvolger;
(3)
het bedrijfshoofd is50-54jaar enheeft zeker geen opvolger;
(5)
IV detoekomstverwachtingen tenaanzien vanheteigen bedrijf zijn zeer negatief;
(2)
detoekomstverwachtingen tenaanzienvanheteigenbedrijf zijn matignegatief;
(8)
16

Gevraagd iseenoordeeltegevenoverdelevensvatbaarheid vandeinhetonderzoek betrokkenbedrijven. Uitdecorrelatiesvandebeoordelingen metandere factoren blijkt datdelevensvatbaarheidsbeoordeling behalvemetdevoortzettingssituatie vooral gecorreleerd ismethetinkomen, degrootte
vanhetbedrijf endevakbekwaamheid vandeondernemer.
17
Onder beëindigingvanhetbedrijf wordt hierverstaan beëindigingvanhetbedrijf als hoofdberoep,
dus in feite beëindiging of verandering vanhet hoofdberoep, ongeacht deeventuele (gedeeltelijke)
voortzettingvanhetbedrijf alsnevenberoep.
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V debeoordeling van delevensvatbaarheid iszeernegatief18;
debeoordeling van delevensvatbaarheid ismatig negatief18;

(6)
(10)

Door hetaantal bedrijven waarvan opgrondvandecriteria 1 t.e.m. 10verwacht mag
wordendathetvroegoflaat(alshoofdberoep) beëindigdzalwordenaftetrekkenvan
het aantal in 1968 aanwezige bedrijven - i.e. een steekproef van 55%in Didam en
40% in Uden - wordt een beeld gekregen van de mogelijke ontwikkelingen van het
aantal bedrijven in dekomende periode van 10à 15jaar19.
Beëindigingvan debedrijven diedoor decriteria 1 t/m 6aangewezen worden mag
als zeer waarschijnlijk worden beschouwd. Deze criteria geven gezamelijk een benaderingvan het aantal bedrijven dat in deperiode tot ca 1980vrijzeker beëindigd zal
worden (minimum-schatting).
Decriteria7t/m 10zijnminder'hard'.Zijkunnendienenalsbasisvooreenschatting
van het aantal bedrijven dat misschien of waarschijnlijk beëindigd zal worden alsde
omstandigheden voor de kleine boer zich in ongunstige zin wijzigen, hetgeen waarschijnlijk lijkt, en de werkgelegenheid buiten de landbouw voorex-landbouwerszich
gunstig ontwikkelt (maximum-schatting).
Tabel 1 geeft eenoverzicht van dewijzewaarop deminimum-enmaximum schattingvan het aantal landbouwers dat delandbouw zal verlaten tot stand isgekomen.
De gegevenshebben betrekking op 138landbouwers in Didam en 135in Uden20. In
beide gemeenten zijn ca 26%van de in het onderzoek betrokken bedrijven niet volwaardig,datwilzeggendezebieden aanhetbedrijfshoofd geenvolledigedagtaak. Het
betreft boerenmeteennevenberoep- 18%inDidam en 12%inUden- enboerendie
geen volledige dagtaak op het bedrijf hebben, (respectievelijk 8% en 14%).
Detabel geeft behalvehet aantal bedrijven dat volgens deverschillende criteria zal
verdwijnen, ookdegemiddeldebedrijfsgrootte endeverdelingnaarrelevante leeftijdsklassen,namelijkjonger dan 50jaar en50jaar ofouder. Desgewenstzijn ernogmeer
gegevensin een dergelijk model op te nemen.
Aan dehand vantabel 1 zijn eenaantal belangrijke kengetallen teberekenen.Deze
zijn vermeld in tabel2.
Vooreeninterpretatievandeschattingenvoor debeidegebiedenzelfzouden nogeen
grootaantalgegevensnodigzijn,metnametenaanzienvandeteverwachtenhoeveelheid cultuurgrond waaraan een andere bestemming gegeven zal worden, dewerkgelegenheidssituatie, deinvloedvandegebrekkigeinfrastructuur en mogelijke ontwik18

Aan debeoordelaarsvan delevensvatbaarheid vandebedrijven isgevraagd dekansdateen bedrijf
zichdekomende 10à 15jaar zal handhaven te wegen aan de hand van 'rapportcijfers'. Wenoemen
hier de beoordeling 'zeer negatief' als het cijfer een 4 of lager is en 'matignegatief'indienhettoegekendecijfer een5is.
19
Gemakshalvesprekenweinhetvervolgover'1980'als prognosejaar.
20
Het onderzoek, dus ook deprognose,heeft alleen betrekking op de normale landbouwbedrijven,
dus niet op tuinbouw- en andere gespecialiseerde bedrijven. Bovendien zijn enkele grotere bedrijven
endebedrijfshoofden boven65jaar buitenhetonderzoekgelaten.
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Tabel 2.De procentuele vermindering van het aantal landbouwers in de periode 1968-1980 volgens
minimum-enmaximumschatting indegemeentenDidamen Udenendedaardoor mogelijk gemaakte
gemiddelde bedrijfsgrootte.
minimum-prognose
Didam

maximum-prognose

Uden

Didam

Uden

door beëindiging van de beroepscarrière
door beroepsverandering

33
11

32
20

39
29

37
39

totaal

44

52

68

76

gemiddeld perjaar
bedrijfsvergroting tot gemiddeld ca (ha)

4,9

5,8

8,8

11,1

14,1

17,4

25-

35,5

kelingen met betrekking tot hetcombineren van agrarische en niet-agrarische beroepsactiviteiten.
Het is echter niet de bedoeling hier in te gaan op de problematiek in de betreffende
gebieden. Wij willen slechts een aantal gegevens die het onderzoek heeft opgeleverd
gebruiken om na te gaan wat de geloofwaardigheid is van de resultaten van de verschillende bij het opstellen van prognoses gehanteerde technieken. Daartoe wordt de
geloofwaardigheid onderzocht van de volgende alternatieve prognoses:
1. eenvoudige extrapolatie van de ontwikkeling van het aantal bedrijven in het nabije
verleden in de gebieden zelf;
2. meer verfijnde extrapolatie van de ontwikkelingen in grotere gebieden, waarvan de
onderzoeksgebieden deel uitmaken (volgens prognose Prompers);
3. minimum-schatting volgens onze benaderingswijze;
4. maximum-schatting volgens onze benaderingswijze.
Door deze prognoses te confronteren met de toekomstige boer (zie paragraaf 5.4)
kan iets gezegd worden over de geloofwaardigheid van deze mogelijke toekomsten.
5.6. D E GELOOFWAARDIGHEID VAN DE VERSCHILLENDE PROGNOSES

De verschillende prognoses geven zeer uiteenlopende uitkomsten. Prognose 1, die
gebaseerd is op de ontwikkelingen met betrekking tot afvloeiing en beëindiging tot
1968in de betreffende gemeenten zelf geeft delaagste uitkomsten. Prognose 2voorziet
vooral voor Didam een aanzienlijk snellere afvloeiing. De op tabel 1 gebaseerde prognoses 3 en 4 voorzien nog snellere ontwikkelingen.
Tabel 3geeft een overzicht van de vermindering van het aantal bedrijven volgens
de verschillende prognoses. Tabel 4 geeft de gemiddelde bedrijfsgrootte die bij realisering van de verschillende prognoses tot stand zal komen.
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Tabel 3.De vermindering van het aantal bedrijven in de periode 1968-1980volgensdeverschillende
prognoses,in %vanhetaantalin1968aanwezige bedrijven:
gebaseerd op extrapolaties

Didam
Uden

van lokale
ontwikkeling
1

van regionale
ontwikkeling
2

20
30

28
32

gebaseerd op achtergrondinformatie
minimumschatting
3
44
52

maximumschatting
4
68
76

Tabel4Degemiddeldegroottevan dein 1980nogaanwezigebedrijven bijrealiseringvandeverschillendeprognoses(ha):
gebaseerd op extrapolaties

Didam
Uden

gebaseerd op achtergrondinformatie

van lokale
ontwikkeling
1

van regionale
ontwikkeling
2

minimumschatting
3

maximumschatting
4

9,5
12-

1112,5

14,1
17,4

2535,5

Aan dehand van detabellen 3en4zal nu nagegaan worden wat de geloofwaardigheid
is van de verschillende prognoses voor de onderzoeksgebieden. Wij zullen hierbij impliciet rekening houden met de volgende factoren en omstandigheden:
- de agrarische subcultuur zal geleidelijk verder integreren in de moderne cultuur, en
daarmee de agrarische subeconomie in de algemene economie;
- deprijzen vandelandbouwprodukten zullen,inverhouding tot dekosten zeker geen
stijging ondergaan, waarschijnlijk wel een daling;
- ruimte voor produktiestijging (afzetmogelijkheden) is er slechts in geringe mate,
wellicht uitgezonderd de veredelingsproduktie, maar deze zal zeer arbeidsextensief
zijn;
- samenhangend met bovengenoemde factoren :de stijging van de arbeidsproduktiviteitin delandbouw zalaanzienlijk hoger (moeten) zijn dan de stijging gemiddeld in de
andere economische sektoren;
- de tendens dat bepaalde agrarische werkzaamheden aan andere economische sektoren gedelegeerd worden zal zich waarschijnlijk voortzetten.
Prognose 1: eenvoudigeextrapolatie vande lokale ontwikkelingen
In Didam was de afvloeiing van bedrijfshoofden uit de landbouw in de periode 19591965 naar verhouding zeer laag, namelijk 1,3% per jaar 21 .Nadien is er enige, maar
21
Berekend uit gegevens van de sociaal-economische schets Bevermeer,L.E.I.-verslagen no. 160,
DenHaag, 1966,130p.
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geen sterke, stijging opgetreden. Tot 1968 is de afvloeiing niet groter geweest dan ca
1,5% per jaar. Voortgang van deze trend zal in de periode 1968-1980 het aantal bedrijven met niet meer dan 20%doen afnemen. De gemiddelde bedrijfsgrootte zal dan
niet verder dan tot 9 à 10ha kunnen toenemen.
In Uden bedroeg in de periode 1959-1963de vermindering van het aantal bedrijfshoofden ca 2%22. De afvloeiing is daarna ietstoegenomen tot 2,5 à 3%. Voortzetting
van dezetrend zaltot 1980het aantal bedrijven met ca 30%doen verminderen. Degemiddelde bedrijfsgrootte zal dan kunnen toenemen tot ca 12 ha.
Het is duidelijk dat realisering van dezeprognose, dus voortzetting van het huidige
aantal bedrijfsbeëindigingen geen voldoende sanering van de agrarische structuur in
1980 mogelijk maakt. De in paragraaf 4 genoemde eigenschappen van de boer in de
toekomst zullen ertoe leiden dat de afvloeiing aanzienlijk sneller zal verlopen dan
prognose 1 aangeeft.
Prognose 2: meer verfijndeextrapolatie vande ontwikkelingen in deregio
Voltrekt de ontwikkeling zich in de beide gemeenten als door deze prognose voor de
provincieswaartoeDidam en Uden behoren wordt voorzien- 2,7%perjaar in Gelderland en3,1 % perjaar in Noord-Brabant - dan zaldegemiddelde groottevanhet landbouwbedrijf in 1980niet hoger zijn dan 11ha in Didam en 12,5 ha in Uden. Dit is in
vergelijking met de huidige situatie al een grote verbetering. Voor de boer met de
eerder omschreven eigenschappen iseendergelijke bedrijfsgrootte echter nogverrevan
aantrekkelijk. Ook als we rekening houden met een eventueel nog toenemende differentiatiein deproduktiestructuur (specialisatiein deveredelingssektor, grondgebonden
bedrijven van uiteenlopende grootte, boeren met nevenberoep) dan nog lijkt een dergelijke ontwikkeling weinig perspectieven te bieden voor de boer-ondernemer van de
toekomst. Detoenamevan het aantal gespecialiseerde veredelingsbedrijven zal immers
beperkt blijven vanwege de beperkte afzetmogelijkheden en een waarschijnlijke ontwikkeling in deze sektor naar zeer grote produktie-eenheden. Het lijkt dan ook zeer
waarschijnlijk dat de vermindering van het aantal landbouwbedrijven in Didam en
Uden sneller zal verlopen dan door Prompers voor debetreffende regiowordt geprognostiseerd.
Prognose 3: minimum-schatting volgensonzebenaderingswijze
Verloopt de ontwikkeling in de toekomst volgens de minimum-schatting - 4,9%jaarlijks in Didam en 5,8%in Uden -, dan komen we wat betreft de gemiddelde bedrijfsgrootte al tot eenietsgeloofwaardiger situatie, namelijk 14ha in Didam en ruim 17ha
in Uden. Maar ook deze ontwikkeling lijkt nog weinig aantrekkelijke mogelijkheden
te bieden voor de moderne boer.
Indien de sociaal-economische differentiatie, zoals deze de laatste jaren optreedt
22

Berekend uitgegevensvandesociaal-economische schets Uden,L.E.I.-verslagen no. 53,DenHaag,
1963, 75 p.
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(differentiatie ininkomenenbedrijfsomvang), zichindetoekomstvoortzet, daniseen
ontwikkeling alsdeminimum-schatting aangeeft denkbaar. Voor deboeren zelf lijkt
de situatie die zich dan voor zal doen alleen aanvaardbaar indien de moderne boer,
met de bekende eigenschappen, langer op de achtergrond blijft dan nu aannemelijk
lijkt. We zullen echter in dat geval nog lange tijd rekening moeten houden met het
voortbestaan van bedrijven die op de lange duur niet levensvatbaar zijn en ook met
niet-volwaardige landbouwbedrijven, dat wil zeggen met boeren die uit een nevenberoep of op andere wijze over neveninkomsten beschikken.
Prognose 4:maximum-schatting volgens onze benaderingswijze
Als de 'gemiddelde' boer in 1980zich de eerder genoemde eigenschappen geheel of
grotendeels eigen gemaakt zal hebben, dan zal de vermindering van het aantal landbouwbedrijven waarschijnlijk gaanin derichtingvan demaximum-schatting,i.e.een
vermindering tot 25-30%van hetin 1968aanwezige aantal. Pasdan zalhet mogelijk
zijn dat zich bedrijven ontwikkelen die voor demoderne boer in 1980 aantrekkelijk
zijn. De gemiddelde bedrijfsgrootte zal dan in Didam ca 25ha en in Uden ca 35ha
zijn. De bedrijven met geheel grondgebonden produktie zullen dan nog aanzienlijk
groterkunnenzijn,indienzichnogenkelebedrijven zullen ontwikkelentotgespecialiseerde veredelingsbedrijven of tot onvolwaardige bedrijven.
Een ontwikkeling zoals deze door de maximum-schatting wordt aangegeven lijkt,
vergeleken met de ontwikkeling tot nu toe,wel erg spectucalair, maar zemag,zeker
op iets langeretermijn, toch niet als onmogelijk worden beschouwd.
De voornaamste conclusie uit de geloofwaardigheidsanalyse van de verschillende
prognoses isdevolgende:De ontwikkeling ten aanzien van devermindering van het
aantallandbouwerszalindeperiodetot 1980vrijwelzekersnellerverlopendantotnu
toe het geval is geweest en zeer waarschijnlijk ook sneller dan de op een verfijnde
extrapolatie-techniek begaseerde prognose. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verminderingvanhetaantallandbouwerstot 1980minstensgelijkzijnaanonzeminimumschatting enafhankelijk van deomstandigheden - overheidsbeleid, prijs-en loonontwikkeling,werkgelegenheid - kunnen gaan in derichtingvandemaximum-schatting.
Deconclusiemetbetrekkingtotdeontwikkelingvanhetaantal landbouwbedrijven
geldt in principe natuurlijk slechts voor de gebieden waarop degegevens betrekking
hebben. Hetisechterwaarschijnlijk dathetbeeldvoor eenzeergrootdeelvanNederland,indien opdezewijzeonderzocht, nietveelandersuitzouvallen.Tochzal alswe
op deze wijze tot eenprognose van meer algemene geldigheid willen komen, niet afgegaanmogenwordenopinformatie uitslechtsenkelegebiedenofoverhetlandbouwbedrijf. Hiervoor zalinformatie beschikbaar moeten zijn uit verschillende landbouwgebieden en omtrent verschillende bedrijfstypen. Wezullen dan in staat zijn om niet
alleen uitspraken te doen over kwantitatieve, maar ook over kwalitatieve ontwikkelingen in de toekomst.
Door eenbreed opgezet onderzoek zalhetook mogelijk zijn inzichttekrijgen inde
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invloeden die van buiten een bepaald gebied van betekenis kunnen zijn voor de ontwikkelingen in dat gebied. Door bijvoorbeeld de afvloeiingsanimo te onderzoeken
naar gebied of type-gebied, bedrijfsgrootte, bedrijfstype e.d., kan inzicht verkregen
worden in toekomstige bewegingen van grond en arbeid. De afvloeiingsanimo in een
bepaald gebied kan bijvoorbeeld zogroot zijn dat demogelijkheid aanwezigisdat een
deel van de vrijkomende bedrijven overgenomen zal worden door boeren uit gebieden
waar de afvloeiingsanimo relatief gering is of uit gebieden waar de kapitaalkracht
en/of het streven naar bedrijfsvergroting relatief sterk is. Een dergelijke ontwikkeling
doet zichin ons land, weliswaar ingeringemate,insommige gebiedenvoor,met name
inNoord-Groningen, waareenaantal boeren uitanderedelenvan hetland zichop vrijgekomen bedrijven gevestigd hebben. Ook internationaal kan zich een dergelijke
migratie voordoen.
Een factor waarmee ineen wat verder verwijderde toekomst waarschijnlijk rekening
gehouden zal moeten worden, is de mogelijkneid dat er een einde komt aan het eenrichtingsverkeer wat betreft de mobiliteit van arbeid tussen de landbouw enerzijds en
de overige economische sektoren anderzijds. De kans dat er een dergelijke tegengestelde beweging van arbeid op zal treden zal toenemen naarmate de opengevallen
plaatsen aantrekkelijker zijn voor iemand die niet van jongsaf vertrouwd is met het
agrarische beroep. Met een dergelijke ontwikkeling zal waarschijnlijk pas rekening
gehouden hoeven te worden indien enerzijds het agrarische beroep zich zodanig ontwikkelt - o.a. door een nog verder gaande arbeidsdeling - dat het vanjongsaf ermee
vertrouwd zijn niet meer een belangrijke voorwaarde is om goed boer te kunnen zijn
en anderzijds het rendement van het geïnvesteerde kapitaal in het gewone landbouwbedrijf niet veel lager meerisdan in andere sektoren van deeconomie. Aan deze voorwaarde zal pas zijn voldaan als de agrarische subcultuur (nagenoeg) zal zijn verdwenen. Het lijkt waarschijnlijk dat wanneer het agrarische beroep zich ontwikkelt in
overeenstemming met de eerder genoemde aspiraties en kenmerken van de toekomstige agrarische bevolking dat dan een succesvolle beoefening van het agrarische beroep vooral afhankelijk zalzijn van ondernemerschap en technische vakkennis en niet
meer mede van het als boer in de wieg gelegd zijn of 'liefde' voor het vak.
5.7. CONCLUSIES

Op de wijze als hier geschetst is niet tot een nauwkeurige prognose te komen. Maar
infeite isdat metgeen enkelemethode hetgeval,ook nietmet demeestverfijnde. Onze
benaderingswijze geeft slechts de grenzen waarbinnen redelijkerwijs verwacht mag
worden dat de ontwikkeling in een bepaalde periode zal blijven. Het belang van deze
benaderingswijze is daarom in de eerste plaats gelegen in de mogelijkheid om de ontwikkelingen, tot dan toe, en daarmee de resultaten van deextrapolatietechnieken, te
evalueren. De aan de extrapolatie klevende bezwaren, zoals deze geformuleerd zijn in
paragraaf 5.3, worden grotendeels ondervangen. Deze vorm van toekomstanalyse
biedt ook mogelijkheden om kwalitatieve gegevens in de prognose te verwerken en
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aldus tot conclusies te komen met betrekking tot ontwikkelingen ten aanzien van bepaalde bedrijfstypen, bepaalde landbouwgebieden, al of niet positieve selektie e.d.
Omdat door de hier gepresenteerde benaderingswijze meer dan door de tot nu toe
gebezigde technieken inzicht gekregen kan worden in de aard van de ontwikkelingen
in een iets verder gelegen toekomst, lijken hier reële mogelijkheden te liggen om met
meer succes dan tot nu toe op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Waarschijnlijk zal er hierdoor, in een ontwikkelingsfase waarin de veranderingen dermate stormachtig verlopen, dat vrijwel elke op normale prognoses gebaseerde planning voortdurend wijzigingen behoeft, een reëlere planning mogelijk worden en zal ook het
effekt van socialeen andere maatregelen metmeerzekerheid kunnen worden voorzien.
We menen daarom dat het de moeite waard is dergelijk toekomstonderzoek ter hand
te nemen.
Tot slot zullen we de belangrijkste, deels al eerder genoemde, voordelen die aan de
door ons bepleite toekomstanalyse, in vergelijking met de gebruikelijke methode, verbonden zijn in het kort noemen:
1. De in paragraaf 5.3 geformuleerde bezwaren tegen de extrapolatietechnieken worden voor een groot deel ondervangen. Dit geldt met name voor 1en 4, maar ten dele
ook voor 2 en 3.
2. De gebruikelijke prognoses kunnen op hun geloofwaardigheid getoetst worden.
De achtergrondgegevens kunnen dienen om na te gaan in hoeverre het verantwoord is
de trends uit het verleden door te trekken naar de toekomst.
3. Er kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, die statistisch pas jaren later
geanalyseerd kunnen worden. Door herhaald onderzoek op de door ons beschreven
wijze is het mogelijk voortdurend op de hoogte te blijven van de konsekwenties van
nieuwe ontwikkelingen voor het aantal bedrijven.
4. Doorgaans komt afvloeiing, met name beroepsverandering, pas tot stand na een
langdurig rijpingsproces, waarin verschillende fasen te onderscheiden zijn (paragraaf
5.4). In een extrapolatie is slechts de laatste fase van het proces te verdisconteren, terwijl door onze benaderingswijze informatie overdevoorafgaande fasen verkregen kan
worden.
5. Door gegevens van verschillende aard in de analyse te betrekken (bijvoorbeeld
kwaliteit van het bedrijf en van de ondernemer) kan inzicht gekregen worden in kwalitatieve aspecten vande ontwikkelingen in detoekomst. Blijkt degemiddelde bedrijfsgrootte of vakbekwaamheid van de waarschijnlijk in de toekomst beëindigende bedrijven/bedrijfshoofden niet ofnauwelijks kleiner tezijn dan dievande waarschijnlijke
blijvers, dan kan dit een aanwijzing zijn voor een uit landbouwkundig en sociaal oogpunt minder gunstige ontwikkeling.
6. Door de minimum- en maximum-schatting ten aanzien van kwalitatieve aspecten
te vergelijken, kan enig inzicht verkregen worden in de mogelijke konsekwenties van
bepaalde maatregelen of ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: prijsverlaging (inkomensverlaging) zal waarschijnlijk een ontwikkeling van de afvloeiing in de richting van de
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maximum-schatting tot gevolghebben. Door de beide schattingen te vergelijken ten
aanzien van derelatie tussen leeftijd en afvloeiingsanimo kan geconcludeerd worden
datinDidamenUden(relatieve)prijsverlagingvandelandbouwprodukten zeerwaarschijnlijk deberoepsverandering sterker zalbeïnvloeden dan devroegtijdige beroepsbeëindiging.
7. Nagegaankanwordeninhoeverredespontaneontwikkelingdieredelijkerwijs kan
worden verwacht de beleidsdoelen - bijvoorbeeld zoals geformuleerd in het PlanMansholt - zalbenaderen.Zoblijkt slechtsdemaximum-schattingvoor Udenenigszinsovereen testemmen metdein hetPlan-Mansholtgesteldenormenvoor 1980.In
Didamzalookbijrealiseringvandemaximum-schattingdebeoogdesituatienogniet
zijn bereikt.
8. In verband met de herstructurering (ruilverkaveling) van de landbouw ishet van
hetgrootstebelangenigzichttehebben opdeontwikkelingen ineenwatverderetoekomst. Extrapolatie blijft meestal te veeleen sprong in het duister. Ten aanzien van
onze onderzoeksgebieden kan bijvoorbeeld geconcludeerd worden dat, bij voortgaan
van dehuidigetrend, binnen deperiodevan deuitvoering van dein beidegemeenten
aan de gang zijnde ruilverkavelingen geen voldoende verbetering van de agrarische
structuur bereikbaar zal zijn.
9. In verband met het welzijn van de betrokkenen, met name ter voorkoming van
onzekerheid, ishetgewenstdat deontwikkelingindetoekomst zoduidelijk mogelijk
aangegevenwordt.Omdatonzebenaderingswijzeeenduidelijkerbeeldkanbiedendan
extrapolatie van detrends in het verleden, is ze alleen hierom al van belang als aanvullingop of als alternatief voor degebruikelijke prognoses.
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6. HET R U R A L - U R B A N CONTIN U U M IN HET LICHT VAN
SOCIALE V E R A N D E R I N G E N

J. H. W. LlJFERING

De discussie die enkelejaren geleden gaande was over de wenselijkheid om de begrippen stad en platteland af te schaffen heeft inmiddels nog niet tot de keuze van een
adequaat alternatief geleid. Ook de voorstellen uit de kring van agrarische sociologen
(ziehiervoor o.a. hettijdschrift vandeEuropeseverenigingvoor agrarische sociologie:
Sociologia Ruralis)hebben geenconsensust.a.v. dit fundamentele vraagstuk gebracht.
Ditiseenredenom opnieuw deaandacht voor dezeproblematiek, dienietalleen stadsen agrarische sociologen raakt, te vragen.
Het punt waarop de discussiezichtot nu toevoornamelijk heeft geconcentreerd kan
kortheidshalve worden aangeduid met het begrip Rural-Urban Continuum. Daarbij is
enerzijds twijfel uitgesproken over de defmieerbaarheid van de begrippen rural en
urban, terwijl anderzijds over het begrip continuum op een zodanige wijze wordt gedebatteerd dat enigverschil in uitgangspunt niet denkbeeldig mag worden geacht. Een
kritische inhoudsweergave van enkele relevante publikaties zal hier de ingang vormen
tot een nadere beschouwing van dit omstreden begrip.
De bijdrage diehet eerst zal worden besproken iseen studie van Burie (1966), wiens
'Stedelijkheid als driedimensionaal fenomeen' door het Sociologisch Instituut van de
R.U. te Utrecht werd uitgegeven. Burie heeft in zijn 'poging tot verheldering' het probleem systematisch aangepakt. Steunend op eenvrij omvangrijke literatuurstudie stelt
hij zich ten doel de sociologisch relevante verschillen tussen menselijke nederzettingen
op te sporen. De begrippen stad en land zijn volgens hem in het verleden vooral opgevat als ideaaltypen, die op grond van zuiver logische induktie ('deduktie' zal hier
bedoeld zijn, J.H.W.L.) werden gevormd. Sinds Sorokin en Zimmerman (1929) vindt
echter de 'trait-complex approach', dieopempirische induktie berusten waarbij alleen
de variabelen zijn opgenomen die causaal met het verschijnsel zijn verbonden, meer
en meer ingang. Hoewel de waarde van de ideaaltypische methode door Burie enigszins wordt gebagatelliseerd, kan men zich gemakkelijk met zijn standpunt verenigen,
wanneer hij voorstelt het gebruik van ideaaltypen, waarmee gewoonlijk een denken in
dichotomieën gepaard gaat, in dit kader tevermijden. Het gevaar om in polaire simplifikaties te blijven steken is niet denkbeeldig; vooral in de oudere literatuur worden
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platteland en stad nogal eens als voorbeelden van 'Gemeinschaft' en 'Gesellschaft'
tegenover elkaar gesteld.
Het dichotomisch denken heeft zich in de loop van de 20ste eeuw steeds meer tot een
continuum-denken ontwikkeld, waarbij Red.field (1947), - door Burie gekarakteriseerd als een 'ideaaltypische continuumdenker' - als een overgangsfiguur kan worden
beschouwd. Pas in de laatste één à twee decennia vindt het begrip rural-urban continuum ingang, dat dus niet uit ideaaltypen is opgebouwd, maar volgens Burie met de
'trait-complex approach' moet worden benaderd. Helaas wil hij daarbij 'de inhoud
van het konsept zuiveren van sterk historisch bepaalde elementen' (p. 16). Door de
werkelijkheid van zijn historische dimensie te ontdoen, kan evenwel de door Burie
aanbevolen empirische induktie gemakkelijk tot een fictie worden. De causale variabelen die hieraan ten grondslag liggen zijn immers voor een belangrijk deel in de
historie bepaald (hetgeen iets anders is dan 'van toevallige aard'). Een grote mate van
generalisatie, die Burie kennelijk voor ogen staat, moet ook mogelijk zijn door wel met
relevante historische faktoren rekening te houden.
Méér te prijzen valt de helderheid waarmee Burie de begrippen stad en platteland
als anachronismen aan de kaak stelt. De wetenschappelijke benadering van dit probleemgebied wint ongetwijfeld aan waarde door het begrip 'menselijke nederzetting'
centraal te stellen; de variatie tussen nederzettingen kan dan worden nagegaan door de
verschillen in 'stedelijkheid' vast te stellen. Voor de definitie van dit laatste begrip
kiest Burie de nederzetting als uitgangspunt. Hij onderscheidt drie dominante kenmerken aan het begrip nederzetting, nl. geografisch gebied (fysiek milieu), sociale
interaktie (sociale structuur) en een gemeenschappelijke cultuur (cultuurpatroon).
Door de mate van stedelijkheid aan ieder van deze kenmerken te verbinden komt hij
tot de conclusie dat stedelijkheid een driedimensionaal fenomeen is, waarmee het
grootste deel van de 'intercommunity variation' kan worden verklaard.
Aangezien deze conclusie de kern van Burie's studie vormt, zal hierbij nog iets
langer worden stil gestaan. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (1964) onderscheidt vier kenmerken waarmee de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad kunnen worden ingedeeld. Bij vergelijking van de criteria van beide indelingen blijkt het
fysieke of morfologische kenmerk door het CBS minder ruim te worden geïnterpreteerd dan door Burie. Bij laatstgenoemde worden de funktionele kenmerken (centrale
voorzieningen) niet afzonderlijk onderscheiden; bovendien rekent hij de agrariciteit
van de ter plaatse aanwezige werkgelegenheid tot het fysieke milieu. Bij de CBScriteria staat feitelijk de beroepsstructuur centraal, die Burie als een onderdeel van het
interaktieproces beschouwt. De door het CBS vermelde sociologische en sociaalpsychologische faktoren bleken statistisch niet geoperationaliseerd te kunnen worden,
zodat deze buiten beschouwing werden gelaten. Dit laatste is wetenschappelijk gezien
niet aanvaardbaar, zodat in dit opzicht aan de benadering van Burie de voorkeur dient
te worden gegeven.
Het is de vraag of Burie in het begrip fysiek milieu niet te veel heeft willen onderbrengen; hieronder vallen - bij hem - namelijk niet alleen bevolkingsomvang en be112

volkingsdichtheid - die vooral historisch gezien in relatie staan tot het fysieke milieu maar ook de genoemde agrariciteit alsmede de werkgelegenheid in de voorzieningensektor en de samenstelling van het voorzieningenpakket. Afsplitsing van de twee laatstgenoemde kenmerken lijkt verantwoord, waarbij dan van het funktiepatroon - de
wijze van voorziening in de behoeften der nederzetting - zou kunnen worden gesproken. Het begrip funktie kan hier zelfs nog een ruimere plaats worden toegewezen, nl.
al die aspecten omvattend waarmee een nederzetting bijdraagt tot het voortbestaan
van eigen structuur en cultuur, alsmede een bijdrage levert aan andere en ruimere
samenlevingskaders. Men kan hierbij o.a. economische, sociale en culturele funkties
onderscheiden. De beperking die Burie zich oplegde bij het vaststellen van de driedimensionaliteit van nederzetting en stedelijkheid - waardoor meetkundige weergave
mogelijk werd - mag geen belemmering zijn om een belangrijk aspect van deze begrippen te verwaarlozen. Het funktiepatroon verdient evenzeer een plaats naast de drie
andere door hem uitgewerkte aspecten.
Op grond van de driedimensionaliteit van het begrip stedelijkheid valt het Burie niet
moeilijk om ook het proces van verstedelijking als 3-D weer te geven, daarbij fysieke,
sociale en mentale verstedelijking onderscheidend. Hierbij komt het proces der externe
integratie (integratie in grotere samenlevingskaders) ter sprake, dat volgens Burie een
eigen (eendimensionaal?) continuum zou hebben en dat steeds meer - in plaats van de
mate van stedelijkheid - het tijdstip van sociale veranderingen is gaan bepalen (p. 49).
In deze conclusie ligt de invloed van de historische situatie opgesloten, waardoor de
algemene geldigheid van de gebruikte begrippen discutabel wordt gesteld. Het komt
ons ook niet juist voor om het integratie-proces te vergelijken met de mate van stedelijkheid, indien deze laatste als maatstaf van de variabiliteit in het rural-urban continuum wordt opgevat. Een continuum impliceert in dit verband een typologie, een
statische, naar bepaalde gezichtspunten opgestelde rangorde, waarin de nederzettingen
op een bepaald moment op grond van hun onderlinge samenhang kunnen worden
gerangschikt. Bij studie van sociale veranderingen zal eerst een beeld moeten worden
opgeroepen van de situatie die als uitgangspunt fungeert en waarop de sociale veranderingen kunnen worden geprojecteerd. In deze preliminaire beschrijving kan een
continuum wel als model een belangrijk methodologisch hulpmiddel zijn.
Processen die in de plaatsbepaling van nederzettingen verandering kunnen aanbrengen zijn bijvoorbeeld externe integratie en verstedelijking (in de betekenis van toenemende stedelijkheid van een nederzetting). Beide hangen nauw samen; vermindering
van het isolement komt meestal voort uit de toegenomen communicatiemogelijkheden,
die ook de verstedelijking kunnen bevorderen. Onderscheid tussen beide processen is
zinvol, aangezien externe integratie zonder verstedelijking kan plaats vinden (zoals
o.a. bij vele niet-westerse volken is vastgesteld). Verstedelijking - wèl te onderscheiden
van fysieke stedengroei - is echter nauwelijks zonder doorbreking van het isolement
denkbaar. Ook hieruit volgt dat in het sociologisch onderzoek de historische dimensie
niet kan worden genegeerd.
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We zullen nu eerst een andere auteur introduceren, die nog iets verder gaat in de afrekening met verouderde begrippen. Tijdens het 5de congres van de Europese vereniging voor agrarische sociologie te Maynooth (Ierland) heeft de Engelsman Pahl
(1966)betoogd dat het rural-urban continuum niet alseensociologisch relevant begrip
kan worden beschouwd. Hij weesdaarbij o.a. op de'urban village'ende 'metropolitan
village':in vele binnensteden komen sociale structuren voor die sterk gelijken op die
van dorpen, terwijl er in veleforensendorpen een stedelijke bevolking valt aan te treffen. In de woorden van Pahl:'Thus we have some people who are inthe city but not
ofit (theurban villagers),whereasothersareofthecitybut not init(themobilemiddleclass of the metropolitan commuter village)' (p. 307). Ook tal van studies van nietwesterse samenlevingen tonen in geen enkel opzicht aan dat het rural-urban continuum universele geldigheid bezit, zoals ook Van de Moosdijk (1966) heeft betoogd.
Pahl meent - terecht - dat de processen van sociale verandering niet zinvol kunnen
worden bestudeerd met het begrip rural-urban continuum. Onduidelijk isevenwel zijn
opmerking: 'In the past the rural-urban continuum, understood as the process of
urbanization, has had a strong physical or spatial basis, as indeed the name suggests.
The temporal element in this process has inadequately stressed; this is perhaps the
main reason for the concentration in the past on the typology at the expense of the
process' (p. 317).Denauweverbinding diehiergelegd wordt tussen debegrippen ruralurban continuum en verstedelijking schept verwarring. Het eerste begrip kan toch
moeilijk alseenvorm van hettweede worden beschouwd; het iseen statisch begrip dat
als model voor een typologie kan worden gehanteerd, zoals reeds hiervoor werd betoogd. Gebruikt men het begrip continuum om de ontwikkelingsgang van een proces
aan tegeven,waardoor hetzichdusindetijdsdimensie uitstrekt, dan introduceert men
geheelanderecomplicaties,zoals o.a. aan deevolutionistische benadering van Redfield
kan worden gedemonstreerd.
Kritiek op Pahl iso.a. geleverd door Lupri (1967). Deze verzet zich tegen de opvattingdat de omstreden begrippen maar beter alssociologisch irrelevant terzijde kunnen
worden geschoven. Lupri geeft wel toe dat de verschillen tussen stad en land in de
westerse landen verminderen, maar meent dat er nog steeds relevante kenmerken zijn
dietot 'crucial' verschillen leiden. Hij refereert o.a. aan deecoloog Schnore (1966), die
deverschillen tussen urban enrural people,zowelwat betreft demografische als andere
kenmerken (inkomen, beroep en materiële uitrusting) nog steeds dominant acht. Bijvoorbeeld bij vergelijking van de huwelijksvruchtbaarheid van farm migrants (in de
steden) met die van urban non-migrants domineren de stad-land verschillen over die
naar statuscategorie. Hij vraagt zich daarbij af of de verschillende kenmerken van de
onderscheiden inkomens-, beroeps- en onderwijscategorieën niet alle kunnen worden
verklaard uit de 'more basic rural-uiban differences' (p. 142).
Uit het door Schnore verstrekte cijfermateriaal, afkomstig van Goldberg (1959) kan
voor de generatie vrouwen van 40jaar en ouder - over de periode 1952-1958 onderzocht - de invloed van de rural-urban differences op het kindertal der verschillende
statuscategorieën nietworden ontkend, maartegelijkertijd blijken de verschillen tussen
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de statuscategorieën nagenoeg even groot te zijn, zodat hoogstens mag worden geconcludeerd dat defaktoren afkomst (status) en herkomst gezamenlijk hun invloed op
de gezinsgrootte hebben uitgeoefend. Goldberg zegt dat hij dejongere echtparen buiten zijn onderzoek heeft gehouden, niet alleen omdat deze gezinnen nog onvoltooid
zijn, maar 'because the relationship between status and fertility has been undergoing
considerable change in the younger generations' (p. 215). Deze uitspraak wordt bevestigd door Freedman en Slesinger (1961), dieeenjongere generatie onderzochten en
daarbij veelgeringere vruchtbaarheidsverschillen tussen in steden en op het platteland
geboren vrouwen vonden. Zij schrijven 'the farm population isincreasingly subject to
urban influences, even when they do not migrate' (p. 172). Ook verschillende Nederlandse onderzoekers toonden aan dat het inzicht in sociale processen (bijvoorbeeld de
gezinsindividualisering, onderzocht door Kooy, 1963) lang niet altijd met behulp van
een rural-urban typologie kan worden vergroot.
Al deze opmerkingen geven een indruk van de betekenis die het rural-urban continuum heeft gehad en minder van de huidige en toekomstige waarde van dit begrip.
We vinden dan ook aansluiting bij Pahl indien we stellen dat de rural-urban typologie
geen universele geldigheid bezit, situatiegebonden is en voor vele samenlevingen niet
of niet meer een reële benaderingswijze impliceert. Volgens Pahl is een meer adequate
benadering van de werkelijkheid mogelijk door uit te gaan van het onderscheid tussen
wat hij noemt het locale en het nationale. De interne differentiatie van een community
is te groot geworden en daarom pleit Pahl voor studie van groepen en groeperingen
diezichonderscheiden naar hun localeofnationale oriëntatieen dienietgebonden zijn
aan ruimtelijke of fysieke kenmerken. Zij dienen - vooral in hun onderlinge relatie onderzocht te worden met begrippen zoals rol, sociaal netwerk en machtsrelaties. Op
deze wijze zal een nieuw continuum kunnen ontstaan dat gesteld kan worden naast
andere, zoals die naar status -en leeftijdsgroeperingen (p.311).
Maken wede balans op dan menen wedat in het hier besprokene zodanig suggestieve
ideeën naar voren zijn gekomen, dat we kunnen proberen tot een aantal algemene
conclusies en interpretaties te komen.
1. de sociale werkelijkheid kent een grote variatie naar tijd en plaats. Voor een beschrijving ervan zijn hulpconstructies zoals ideaaltypen, dichotomieën, continua en
andere typologieën, afhankelijk vandesituatie, bruikbaar; generalisatie ispas mogelijk
nadat toetsing door empirisch onderzoek heeft plaats gevonden.
2. Stad en platteland zijn voorbeelden van als ideaaltypen gedefinieerde begrippen,
dielangetijd indevorm vaneendichotomie zijn gehanteerd. Het introduceren van het
begrip rural-urban continuum, waarbij de menselijke nederzetting als uitgangspunt is
gekozen en de variatie op het continuum wordt afgemeten aan de mate van stedelijkheid, betekende een belangrijk betere benaderingswijze.
3. Het nederzettingscontinuum isalshypothesevooralzinvoltegebruikenvoor samenlevingen waarin de nederzettingen op duidelijke wijze als sociale systemen fungeren,
m.a.w. waar de grenzen van de nederzetting als morfologische eenheid samenvallen
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met die van de meest relevante interactiepatronen.
4. Naarmate menselijke samenlevingen gecompliceerder engedifferentieerder worden
blijkt de keuze van kleinere sociale systemen als uitgangspunt van studie gewenst. Indelingen gebaseerd op nationale samenlevingstypen (Redfield), op nederzettingen
(Burie) of oriëntatiegroeperingen (Pahl) hebben ieder hun waarde, afhankelijk echter
van de historische situatie en van het niveau van generalisatie waarnaar gestreefd
wordt.
5. Het is denkbaar dat processen van sociale verandering zich voltrekken langs lijnen
die samenvallen met een der genoemde typologieën. Hiermee introduceert men evenweleen geheel ander probleemcomplex, dat niet direct verband behoeft te houden met
de beschrijvende indelingen waarover hiervoor werd gesproken. We komen hierop zo
dadelijk terug.
Samenvattend menen wet.a.v. dehiervoor besproken literatuur hetvolgendete mogen
opmerken. De poging van Burie om het begrip rural-urban continuum nieuwe inhoud
te geven verdient waardering. Het komt ons echter onjuist voor om de stedelijkheid
van een nederzetting, eenmeer-dimensionaal begrip,alscriterium voor een continuum
te hanteren. De aan een nederzetting te onderscheiden aspecten mogen niet als 'afmetingen' ervan worden opgevat, die door samenvoeging (vermenigvuldigen, optellen, gewogen of ongewogen?) van de geselecteerde indicatoren tot één kengetal, de
mate van stedelijkheid aangevend, zouden zijn te herleiden. Het onderbrengen van
nederzettingen in één (per definitie eendimensionaal) continuum is onbereikbaar. Wel
kunnen nederzettingen op eencontinuum worden gerangschikt waarbij één aspect van
destedelijkheid hetcriterium vormt. Iederenederzettingstypologie isbovendien duidelijk gerelateerd aan een specifieke, aan tijd en plaats gebonden situatie, waardoor het
generalisatieniveau meestal laag moet blijven1.
Daarnaast zijn er classificaties van menselijke samenlevingen ontwikkeld, die weliswaar evenzeer aan situatiebeperkingen onderhevig zijn, maar dieeengrotere algemene
geldigheid kunnen bezitten omdat het geografisch milieu als criterium is losgelaten.
Groepen en groeperingen ordenen zich in afnemende mate op basis van een gemeenschappelijk territorium, ook al is momenteel het aantal territoriale groepen zeker nog
aanzienlijk. Nieuwe sociale systemen ontwikkelen zich (en bestaande veranderen),
zowel op basis van gemeenschappelijke cultuurelementen als van nieuwe interaktiepatronen en hangen ook veelal samen met veranderingen in het funktiepatroon. Het
territoriale bindingsprincipe heeft daarbij, o.a. als gevolg van de sterk toegenomen
communicatiemogelijkheden, aan betekenis ingeboet.
Pahl's pleidooi om de studie van sociale groepen te baseren op het oriëntatieniveau
van de betrokkenen, waarbij structurele componenten als de voornaamste ingangen
voor het onderzoek dienen te worden gekozen, verdient ruimere aandacht. Hij gaat er
daarbij vanuit dat slechts de studie van sociale veranderingsprocessen sociologisch
relevant is. In het licht van het voorgaande ishet echter duidelijk dat daarin tevens de
1

Het isniet geheeluitgesloten dat ineenbepaaldehistorischesituatieeenaantal nederzettingstypologieënzou samenvallen,waaruit daneenmeeruniverseelcontinuumzoukunnenworden afgeleid.
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culturele en funktionele aspecten in beschouwing zullen moeten worden genomen;
daarna zal het pas goed mogelijk zijn om sociale veranderingen te bestuderen.
Dat hetnoodzakelijk is tevenseenduidelijk inzicht teverkrijgen indesituaties diede
grondslag vormen van iedere studie van sociale veranderingen, moge in het hiernavolgende nog nader worden toegelicht.
Indien wordt uitgegaan van de essentie van het begrip sociale verandering, nl. wijzigingindetijd, waarbij het bestudeerdeverschijnsel opheteersteenlaatstemoment van
waarneming signifikante verschillen vertoont, dan is het mogelijk om hetgeen in het
voorgaande werd besproken op een zinvolle wijze te hergroeperen. Studie van sociale
verandering in zijn meest simpele vorm kan geschieden door op twee tijdstippen - zo
mogelijk meer - het verschijnsel in zijn situatie te registreren en daarna, op basis van
vergelijking, de relevante verschillen te bepalen. Deze eenvoudige wijze van constatering van sociale verandering vindt o.a. plaats in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd is op ambtelijk statistisch materiaal. Daarbij wordt de selectie van
dete beschrijven situatiekenmerken echter in nietgeringemate bepaald door de mogelijkheden deze in cijfers vast te leggen.
Indien getracht wordt sociale groepen te beschrijven en tetyperen dan zal een brede
studie van de indicatoren noodzakelijk zijn. Bij de beschrijving van de situatie op een
bepaald tijdstip kan gepoogd worden een onoverzichtelijke inventarisatie doorzichtig
te maken door een typologie op te stellen. Soms is dit mogelijk op grond van het verzamelde materiaal, vaak ook zal een benadering aan de hand van een model, dat aan
het empirisch materiaal moet worden getoetst, wenselijk zijn. Afhankelijk van het gewensteabstractieniveau kunnen hierbij constructies zoalsdichotomieën, continua, etc.
belangrijke diensten bewijzen. In deze beschrijvende fase dient de onderzoeker zich
bewust tezijn van de beperktheid van zijn waarnemingen, dieimmers op een momentopname berusten.
Soms krijgt men de indruk dat in de variatie die binnen een bepaald verschijnsel of
in deverspreiding daarvan wordt opgemerkt, een mogelijkheid wordt gezien om voorafgaande dan wel toekomstige ontwikkelingen af te lezen. Het proces van sociale verandering kan misschien wel eens volgens het model, dat uit de variatie in het verschijnsel werd afgeleid, verlopen maar dit is geenszins vanzelfsprekend. Tal van voorbeelden uit de historie zijn te noemen waarin een sociale verandering schoksgewijze
verliep, niet het verwachte traject aflegde en soms een geheel andere bedding verkoos.
Een goed voorbeeld van een foutief gebruik van een statisch model treft men aan bij
Lévesque en Brohier (1964), die op basis van een door hen vastgestelde hiërarchische
attitudeschaal (een continuum dus) een actieprogramma voor een ontwikkeling volgens dezelfde schaal - waarbij dus een evolutie via dezelfde stadia werd verwacht meenden te kunnen opstellen. Zweens-Wiersma en Zweens (1965) hebben hierop
terecht kritiek uitgeoefend.
Illustratief voor de mogelijkheid om bij de bestudering van sociale verandering ook
het begrip continuum toe tepassen zijn de studies betreffende de ontwikkeling van het
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begrip modern-dynamisch cultuurpatroon, waaraan vooral de naam van Hofstee
(1961, 1962, 1963, 1966) is verbonden. In zijn eerstvermelde studie hierover onderzocht Hofstee (1961) de ontwikkeling van de regionale geboortencijfers door de toeof afname van deze cijfers over perioden van 25jaar (in het tijdvak 1850-1960) per
gemeente te berekenen. Op grond van de hierin gevonden ontwikkelingslijnen komt
Hofstee tot dehypothese dat hetprocesvangeboortendalingparallellooptmetdat van
modernisering van cultuurpatronen. Dit laatste proces heeft het eerste mogelijk gemaakt, zonder dat er van een direct causaal verband sprake behoeft te zijn.
Het verschil tussen de begrippen modern-dynamisch en traditioneel cultuurpatroon
bestaat voornamelijk uit de tegengestelde houding die tegenover verandering wordt
aangenomen, nl. het in principe wel of niet bereid zijn om veranderingen te aanvaarden. Constandse (1964, 34) heeft opgemerkt dat de bereidheid om veranderingen te
accepteren wel eens bedoeld kan zijn om andere waarden te behouden. Wanneer deze
hypothesejuist is dan mag men veronderstellen dat er een grote variatie bestaat in de
vormen waarin demodern-dynamische cultuur - alofniettoteenpatroon ontwikkeldop een bepaald moment tot uiting komt. Eveneens mag aan het traditioneel cultuurpatroon geen al te statisch karakter worden toegeschreven. Immers een traditionele
houding (of gedrag) kan in het verleden eenmoderne geweest zijn, evenals een bepaalde opvatting in deene samenleving alseenmoderne en ineenandere, tegelijkertijd, als
een traditionele kan worden beschouwd.
Zo redenerende is het ook niet onwaarschijnlijk dat het veranderingsproces zich
voltrekt via tal van overgangsvormen, die met de gestelde dichotomie onvoldoende
worden aangegeven. Modern-dynamisch en traditioneel zijn dus relatieve, onderling
gerelateerde begrippen, waaraan nog een specifieke, geoperationaliseerde inhoud ontbreekt. Hofstee (1966,142) stelt expliciet dat beide begrippen geendichotomie vormen
maar trajecten van een continuum zijn. Afgezien van schoksgewijze veranderingen en
van eventuele versnellingen of vertragingen die zich in de ontwikkeling kunnen voordoen, blijkt hetgrondpatroon van ditveranderingsproces alseencontinuumte kunnen
worden beschouwd. We zouden hier willen spreken van een historisch continuum dat
dynamisch, ni. in de tijd wordt gebruikt.
Geheel anders is de benadering van hetzelfde onderwerp door Van Heek (1963) die
in een discussie met Hofstee (1963) over de betekenis van de godsdienstfaktor in het
proces van de geboortenontwikkeling vooral wijst op deverschillen in geboorteniveau
tussen bevolkingsgroepen. Door de nadruk teleggen opdeonderlinge vergelijking van
godsdienstgroepen, gedichotomiseerd als Katholieke en niet-Katholieke gemeenten,
hanteert Van Heek in wezen een geheel ander continuum, hetwelk uitmondt in de
conclusie dat het hogere geboorteniveau van de Rooms-Katholieken als de belangrijkste verklaring van de regionale verschillen dient te worden gezien. Hofstee is van
mening dat de ontwikkeling van de geboortencijfers duidelijk samenhangt met het
voorafgaande proces van cultuurverandering, dat zich vanuit het westen en het noorden naar het oosten en zuidenvan Nederland heeft uitgebreid en waarmee een geboortendaling - ook onder de Katholieken - is gepaard gegaan.
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Omop basisvan eenstatisch gehanteerd continuum hetproces van geboortenontwikkeling,dat alszodanigdynamischis,teverklarenisietsanders danwatVanHeek
biedt. Onmiskenbaar isdevertraging diede R.K. in het geboortendalingsproces vertonen, maar even onmiskenbaar is het feit dat overal in Nederland - ook onder de
Roomskatholieken- hetzelfdepatroonvan geboortendaling, gerelateerd aandedoor
Hofstee aangegevenregionaleverschillen,kanwordengeconstateerd. Beideconclusies
staan naast elkaar en sluiten elkaar niet uit, hetgeen voortvloeit uit de verschillende
uitgangspunten.2
Beschouwtmennu hetveranderingsproces ineenruimer kader, zoals ook hiervoor
werdgedaan,danisdebenaderingvandezichinomvangwijzigende voortplantingin
Nederland ook mogelijk door het culturele en het structurele aspect in onderlinge
samenhangtebezien.Hetdoorbrekenvanhetisolement(structureleverandering)leidt
tot wijziging in de opvattingen t.a.v. het gewenste kindertal (culturele verandering).
Deinvloedvanhetrooms-katholiekenormen-enwaardenpatroon heeft totvertraging
in hetproces van geboortendaling geleid (cultureel aspect) en blijkt in de geïsoleerde
gebieden de grootste kracht te hebben ontplooid (structureel aspect). Kiest men de
veranderingen inhetfunktiepatroon alsingang,bijvoorbeeld dievandeR.K. Kerkals
religieuze institutie, dan kunnen daarmeeveranderingen in het waarden- ennormencomplex(cultureleaspect)eninhetstructurelevlak(leiderschapsrelaties, omgangmet
andersdenkenden, etc.) gepaard gaan.
In ditlichtgezienblijkt eenbenaderingviaonderlingsamenhangendeaspecten- die
evenwel niet tot éénkengetal zijn te herleiden - zowelin debeschrijving van samenlevingen als in de analyse van sociale processen, methodologische mogelijkheden te
bieden. Daarbij wordtervanuitgegaandathetuitgangspunt vanbeschrijving envergelijking wordt gevormd door groepen; groepen die per definitie zowel culturele,
structurele alsfunktionele aspecten vertonen. Het aanwijzen van universele continua
behoort evenwel ook dan tot de onmogelijkheden.
Zoalshiervoor reeds werd betoogd vermindert het aantal groepen of socialesystemen dat zijn begrenzing binnen een bepaald territorium vindt in delaatste decennia
snel.Omallerleiredenenleiddedebenaderingvannationale samenlevingen alssociale
eenheden tot steeds grotere abstracties, terwijl nu ook ten aanzien van kleine nederzettingen moet worden geconstateerd dat aan het groepskarakter ervan kan worden
getwijfeld. De sociologie van grote nederzettingen heeft reeds lang met dit probleem
geworsteld,waarbijeenverdelinginwijken slechtseenschijnoplossingbleektebieden.
Momenteelvinden talvannationale eninternationale 'hergroeperingen' plaats,waarbij delokaleoriëntatie meerenmeer wordt doorbroken. Ook detraditionele groepen
oplevensbeschouwelijke, occupationele e.a.grondslagwordenaangetast. Ervindteen
terugdringen van debestaande kaders plaats ten gunste van nieuwe groepsformaties.
2

Een soortgelijk verschil ligt ten grondslag aan de hiervoor besproken discussietussen Pahl (1966,
1967)enLupri(1967).Geenvanbeideauteursgeeft explicietblijkzichvandezedivergerendeuitgangspunten bewust te zijn. Ook Burie (1966) ontgaat dit verschil, wanneer hij de mate van stedelijkheid
confronteert metdematevanexterneintegratie(p.49).
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Dit proces - eventueel aan te duiden als schaalvergroting, verwijding van referentiekaders, wijziging van oriëntatieniveau, etc. - bevindt zich vermoedelijk nog in een vrij
vroeg stadium van ontwikkeling.
Bezinning op deze sociale veranderingen is voor de socioloog een noodzaak, wil hij
de nieuwe ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Zij die zich realiseren dat begrippen zoals stad, dorp, platteland, beroepsgroep, godsdienstige of politieke groep, etc.
steeds .minder adequate benaderingen vormen van de werkelijkheid - sociologisch
gezien steeds minder relevant worden - zullen bereid zijn om wijzigingen in de uitgangspunten van hun studie, nl. in het objekt zelf, onder ogen te zien. Bovendien is de
ontwikkeling van nieuwe en wijziging van bestaande sociale systemen van grote betekenis voor allen die zich in de beleidssector of daarbuiten, direct of indirect, met
bewust gewilde (geplande) of spontaan gegroeide vormen van sociale verandering
bezig houden. Deze laatste mogen voorlopig nog (tot 1984 ?) als een gegeven van iedere
samenleving worden beschouwd.
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7. DE L E E F B A A R H E I D VAN
P L A T T E L A N D S K E R N E N IN
GEMENGD AGRARISCHRECREATIEVE G E B I E D E N

J. P. GROOT

7.1. INLEIDING

Het vraagstuk van deleefbaarheid van de plattelandskernen in de gemengd agrarischrecreatieve gebieden vormt een knooppunt waar verschillende lijnen van de maatschappelijke ontwikkeling van deze gebieden tezamen komen. Alvorens deze stelling
uit te werken is het noodzakelijk aan te geven, wat wij onder de begrippen 'gemengd
agrarisch-recreatieve gebieden', 'plattelandskernen' en 'leefbaarheid' verstaan.
Begrippen
De gemengd agrarisch-recreatieve gebieden zijn die delen van ons nationale grondgebied waar zoals Prillevitz en de Groot het uitdrukken, de agrarische functie samengaat met een (stedelijke) recreatiefunctie1. In de Tweede Nota over de Ruimtelijke
Ordening in Nederland worden deze gebieden nog onderverdeeld in park- en watersportgebieden van regionale en nationale betekenis en in bos- en/of coulissenlandschappen op de zand- en lössgronden. Gemakshalve houden wij ons in het volgende
alleen met de eerstgenoemde categorie van gemengd agrarisch-recreatieve gebieden
bezig. De totale oppervlakte hiervan bedraagt ongeveer 915.000 ha. De ligging van
park- en watersportgebieden is weergegeven in figuur l. 2 De uitsluiting van de bosen/of coulissenlandschappen op de zand- en lössgronden is voor de behandeling van
ons thema, de leefbaarheid van de plattelandskernen, niet van essentiële betekenis.
Een plattelandskern is voor ons een verzameling van individuen die:
- voor een deelin eenconcentratie van beperkte omvang, meestal voor een ander deel
in verspreide bebouwing bijeen wonen;
- voor de voorziening in tenminste een deel van hun dagelijkse levensbehoeften zich
niet naar andere plaatsen hoeven te begeven;
- gewoonlijk worden gekenmerkt door het feit, dat zij van het bijeen wonen zich in
1
F.C.PrillevitzenK.deGroot, 'Landbouwineenverstedelijkend Nederland',LandbouwkundigTijdschrift,}^. 80,1968,no.1 (jan.),p. 15.
2
Dezefiguur isovergenomenvanF. C.PrillevitzenK.deGroot,op.cit.,p.14.
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Illllll stedelijk gebied, waarin nog landbouwruimten ; situatie 2000
•. . . .1 landbouwgebieden van overwegend grote schaal en de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden
'•' ' '•' op de zand- en lössgronden (bos en coulissenlandschappen)
|
| park* en watersportgebieden van regionale en/of nationale betekenis

Fig.1.Indelingvandelandbouwgebieden.

meerofminderematebewustzijnendaardoor eenbijzondere socialesamenhangvertonen.
Onder dit algemene begrip plattelandskern vallen de bijzondere begrippen dorp,
gehuchtenbuurtdievanelkaarverschillen,doordatzijmetbetrekkingtoteenofmeer
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van dezojuist genoemde kenmerken eenuiteenlopende 'intensiteit' hebben.Zo zalb.v.
een buurt in een landelijk gebied worden gekenmerkt door het ontbreken of vrijwel
ontbreken van enige verzorgende funktie en voorts door het niet of slechts in geringe
mate bij de bewoners voorkomen van een bewustzijn van het bijeen wonen en het zich
daardoor onderscheiden weten van anderen die niet in de buurt wonen.
De veel gebruikte term 'leefbaarheid' behoeft zeker voor de behandeling van ons
onderwerp een nadere verduidelijking. Wij willen hieronder verstaan de totale waardering van een sociaal-ruimtelijke situatie door de (potentiële) bewoners met betrekking tot de volgende aspecten:
- de mogelijkheid om een redelijk inkomen te verwerven (inkomenssituatie)
- de mogelijkheid van een zodanige bevrediging van de levensbehoeften door de verzorgende outillage dat deze aan de gestelde eisen voldoet (verzorgingssituatie)
- de mogelijkheid van de verschaffing van woongenot door de fysieke uitrusting
(fysieke woonklimaat)
- de mogelijkheid om zich wel te bevinden in de betreffende sociale eenheid (sociale
klimaat) 3 .
Gemengd agrarisch-recreatievegebieden 'systematisch' beschouwd
Gewapend met een duidelijker begrip van de in de titel van deze bijdrage gebruikte
termen kunnen wij nu onze in het begin gelanceerde stelling nader trachten uit te
werken. Wanneer Prillevitz en de Groot van een samengaan van de agrarische functie
met activiteiten op het gebied van de openluchtrecreatie in de gemengd agrarischrecreatieve gebieden spreken, is dit een zeer globale aanduiding van het karakter van
deze categorie van landelijke gebieden. De planologische werkelijkheid, d.w.z. de
bestemming en het gebruik van de gronden, in dezegebieden is veel genuanceerder en
aanzienlijk meer complex dan door deze simpeletypering wordt gesuggereerd. Hierbij
denken wij nog niet op de eerste plaats aan de verschillende vormen van agrarische
produktie (rundveehouderij inhet Friese Merengebied, bloembollenteelt inhet Bollengebied en 'groothokkige' varkens- en kippenhouderij in de Brabantse Kempen bijv.)
en de uiteenlopende soorten van recreatie (dag- en verblijfsrecreatie, recreatie in, op
en aan het water en verpozing in een parklandschap, verblijf in een 'butlin camp' en
doorbrengen van weekends in verbouwde boerderijtjes). Van minstens even groot belang, in sommige gebieden ongetwijfeld veel belangrijker, voor de ontwikkeling van
het sociale leven in de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden zijn het permanente
wonen van mensen diein degrotere stedelijke centra hun werk hebben (Kempenland),
de vestiging van stuwende bedrijven en instellingen in de industriële en de dienstensector (Reactorcentrum in Petten b.v.), de aanleg van militaire oefenterreinen en bijbehorende accommodatie (TerApel),deuitbreiding vanhetprimaireenhet secundaire
3

Vooreenverdereuitwerkingvan ditleefbaarheidsbegrip zijverwezennaar J.P.Groot, De leefbaarheidvandedorpenindegemeenteBorger, Bulletinno.32Afdelingen voor SocialeWetenschappen aan
deLandbouwhogeschool, 1969,p.6-12.
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wegennet (Plassengebied Zuid-Holland) en de verbetering van de openbare nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, telefoon, riolering).
McLoughlin maakt in zijn boek 'Urban and Regional Planning', waarin hij de systeembenadering hanteert met betrekking tot het object van de planologie, namelijk
het scheppen vanruimtelijke voorwaarden voor eenzogunstigmogelijke ontwikkeling
van het maatschappelijke leven, een zeer verhelderend onderscheid tussen menselijke
activiteiten en communicatiesystemen enerzijds en de ruimten, waar deze activiteiten
worden verricht en de 'kanalen' die voor de communicatiesystemen zijn aangelegd,
anderzijds4. Dezezienswijze isvan belangvoor deinleiding tot ons thema, de leefbaarheid van de plattelandskernen in gemengd agrarisch-recreatieve gebieden. De wijze
waarop menselijke activiteiten en communicatiesystemen functioneren en de mate
waarin deruimten ende 'kanalen' zijn aangepast aan deactiviteiten, c.q. de communicatiesystemen, zijn immers in sterke mate bepalend voor de leefbaarheid in het algemeen.
Menselijke activiteiten en communicatiesystemen staan in meer of minder intensieve,aldan nietwederkerige relatiemetelkaar envormen,voor zoverzijzich afspelen
op het sociale veld van een plattelandskern, het systeem vandezeplattelandskern. In
figuur 2 hebben wij het systeem van een plattelandskern in een gemengd agrarischrecreatief gebied schematisch weergegeven. Hoewel voor de overzichtelijkheid een
aantal activiteiten, zoals het wonen van de ter plaatse werkende bevolking en verscheidene communicatiesystemen (b.v. overbrengen van telefoonsignalen) in het geheelnietzijn afgebeeld danwelzeerglobaalzijnaangeduid(b.v.landbouwenrecreatie),
blijkt uit dit eenvoudige schema reeds het sterk multifunctionele karakter van de
gemengd agrarisch-recreatieve gebieden. Het lijkt dan ook niet te gewaagd om te stellen, dat het begrijpen van de maatschappelijke ontwikkeling in deze gebieden en op
grond daarvan het creëren van zodanige ruimtelijke vormen dat het sociale leven zich
zo gunstig mogelijk kan ontplooien veel moeilijker is, maar daarom ook een aanzienlijk grotere uitdaging aan onderzoekers en ontwerpers betekent dan met betrekking
tot enige andere categorie van landelijke gebieden het geval is.
Afbakening onderwerp
Hetisduidelijk, dat wijinhetbestek van ditartikeldeinhetvoorgaande geëntameerde,
veelomvattende en complexe problematiek van deleefbaarheid van plattelandskernen
in de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden niet uitputtend kunnen behandelen.
Daarom zullen wij in het volgende ons slechts bezig houden met de relatie tussen de
ontwikkeling in de agrarische sector en de leefbaarheid van plattelandskernen en
voorts met de invloed van de openluchtrecreatie op deze leefbaarheid. Wat de leefbaarheid van de plattelandskernen betreft hebben wij uitsluitend het oog op de inkomens- en de verzorgingssituatie, terwijl ten aanzien van de recreatie-activiteiten
4

J.Brian McLoughlin, UrbanandRegionalPlanning. ASystemsApproach.FaberandFaber,London,
1970. p.77 ff.
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Fig.2.Hetsysteemvaneenplattelandskern ineengemengdagrarisch-recreatief gebied.

vooral wordt gedacht aan deverblijfsrecreatie. Juistvoor deagrarisch-recreatieve gebiedenlijkt devraagactueel,in hoeverre het verlies aan verzorgende functie van de
plattelandskernenendeinveelgevallenvoorkomendebevolkingsverminderingdanwel
stagnatieindebevolkingsgroei vandezekernen kunnen worden gecompenseerd door
deopenluchtrecreatie als bestaansbron.
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7.2. FUNCTIEVERLIES PLATTELANDSKERNEN

Zoals uit de tabellen 1en 2 blijkt, hebben enkele honderden dorpen, gehuchten en
plattelandsbuurten in de jaren 1947-1960 hun bevolking met meer dan 10%zien
teruglopen. Voor het overgrote deel blijken dit kleinekernen tezijn met minder dan
500inwoners,terwijlookdeaantallendorpskernenmet500-1500inwonersendeaantallen gehuchten en buurten met meer dan 500inwoners met een bevolkingsafname
van meer dan 10%nietgeringzijn. Omdat in deplattelandsgemeenten met meer dan
40% agrarischeberoepsbevolkingindedrienoordelijke provincieseninZeelandover
hetgeheelgenomenindeperiode 1960-1969hetaantalinwonersverderis afgenomen
en, zoalsfiguur6(zieblz.134)aangeeft hetjuist dezeprovincies zijn, waar naar verhouding de grootste aantallen kleine dorpskernen voorkomen, mag worden aangenomen,datookna 1960deverminderingvandebevolkinginveelkleineplattelandskernen zich heeft voortgezet.
Tabel 1.Aantallendorpskernennaar inwonertalin 1947ennaarindexcijfer vandebevolkingsgroeiin
deperiode 1947-1960(1947 = 100)voorNederland alsgeheel
absoluut

Indexcijfer
in 1960

in procenten
<500

5001500

15003000

300010000

7
44
226

29,5
33,6
36,9

10,5
34,6
54,9

4,5
24,7
70,8

2,4
15,8
81,8

277

100,0

100,0

100,0

100,0

<500

5001500

15003000

300010000

<90
90-110
>110

209
238
261

87
287
455

12
66
189

Totaal

708

829

267

Bron: C.B.S.,Volkstellingen 1947en1960.
E.Heger,Alfabetische plaatsnamenlijst vanNederland.Dokkum,z.j.
Tabel 2.Aantallen gehuchten en buurten naar inwonertal in 1947en naar indexcijfer van de bevolkingsgroeiindeperiode 1947-1960(1947 = 100)voorNederland alsgeheel
Indexcijfer
in 1960

absoluut

in procenten

<500

>500

< 500

>500

<90
90-110
>110

443
390
310

68
101
101

38,8
34,1
27,1

25,2
37,4
37,4

Totaal

1143

270

100,0

100,0

Bron:C.B.S.,Volkstellingen 1947en1960
E.Heger,loc.cit.
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Ook als verzorgingscentrum voor de landelijke bevolking hebben vooral in dejaren
na de tweede wereldoorlog veel plattelandskernen aan betekenis ingeboet. Het is hier
niet de plaats om daarop uitvoerig in te gaan, mede omdat op het punt van de wijziging in verzorgende funktie van plattelandskernen een grote verscheidenheid bestaat
met betrekking tot de verschillende verzorgingselementen en de verschillende delen
van het land. 5 Er zij hier slechts vermeld, dat zoals figuur 3 laat zien, in de drie provincies met de grootste aantallen kleine plattelandskernen en met hoge percentages
agrarische beroepsbevolking tussen 1950 en 1969 het aantal verkoopplaatsen in de
meeste branches van de detailhandel die, althans in het verleden, ook in veel kleine
dorpen en in gehuchten werden aangetroffen, in zeer sterke mate is afgenomen. In
sommige branches is het aantal vestigingen in genoemde periode zelfs tot ongeveer de
helft verminderd. Opgrond vanderesultatenvanonsonderzoeknaardeveranderingen
in de ruimtelijke spreiding van bevolking en voorzieningen in een viertal plattelandsgebieden kan ook ten aanzien van de ontwikkeling van deomvangvan de verzorgende
middenstand worden aangenomen, dat hetvooraldekleineplattelandskernen zijn waar
de daling van het aantal bedrijven in de detailhandel het grootst is. 6
Oorzaken
Alsoorzaken van algemene aard dietot het verliesaan verzorgendefunktie van plattelandskernen leiden kunnen worden genoemd:
- de stijging van het reële inkomensniveau van de plattelandsbewoners, waardoor de
bestedingsruimte voor het verkrijgen van, voornamelijk duurzame, goederen en van
diensten die zij in het eigen dorp en gehucht niet kunnen verschaffen, groter wordt;
- de ontwikkeling van de moderne verkeersmogelijkheden en de moderne communicatiemiddelen die een toenemende mobiliteit van de plattelandsbevolking en een
sterkere invloed van de grotere stedelijke verzorgende centra tot gevolg hebben;
- de mentale verstedelijking van de plattelandsbewoners, waardoor zij hogere eisen
gaan stellen aan assortiment en kwaliteit van de verlangde goederen;
- een veranderende mentaliteit van de verzorgende middenstander, met name ook
betreffende de hoogte van zijn inkomen en de omvang en de besteding van zijn vrije
tijd;
- een afnemende dorpssolidariteit bij sommige categorieën van de plattelandsbevolking, metname bij veelnieuwemiddenstanders, waardoor denorm van 'levenen laten
leven' die in de vroegere dorpssamenleving met name ook gold ten aanzien van het
gebruik maken van devoorzieningen diehetdorp kon bieden,veelvanhaar dwingende
kracht heeft verloren.
Naast dezefactoren van algemene aard diede bestaansbasis van de plattelandskern
als verzorgingscentrum in meer of mindere mate ondermijnen zijn enkele oorzaken
5

Uitvoerige behandeling van dit proces heeft plaats in J. P. Groot, Kleineplattelandskernen inde
Nederlandse samenleving, Mededelingen Landbouwhogeschool, Wageningen, 1972 (vermoedelijk),
hoofdstuk 5.
6
J.P.Groot,op.cit.,hoofdstuk 5.2.
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Fig.3.Indexcijfers vanhetaantalverkoopplaatsenindedetailhandelnaarhoofdbrancheop 1-1-1969
inde'agrarische'provincies(1950=100).
Bron: C.B.S.Statistiekvandebinnenlandsehandel,hetverbruikendeprijzen.

werkzaam die inhetbijzonder deontwikkeling indeagrarische sector betreffen. De
hier volgende behandeling van dezefactoren maakt duidelijk dat hierdoor veel plattelandskernen niet alleen een duidelijk verlies aan funktie ten aanzien van verscheidene
onderdelen van de verzorging tezien geven, maar ook in veelgevallen een afname van
het aantal inwoners wordt veroorzaakt. Overigens zij opgemerkt, dat de vermindering
van debevolkingdieinveelplattelandskernen optreedt, dikwijls ook inherent isaan de
afnemende betekenis alsverzorgingscentrum. Verzorgers die,in de particuliere sector,
zich niet kunnen handhaven ofals werknemer hun ontslag krijgen, zullen inveel gevallen naeen eventuele beroepsverandering het dorp verlaten dan welinhun bedrijf
niet door een zoon ofander familielid worden opgevolgd. Verzorgers werkzaam bij
een instelling (school, gemeentehuis, coöperatieve aankoopvereniging) die wordt opgeheven, zullen gewoonlijk worden overgeplaatst oftegelijk met hetvinden van een
werkkring elders ook uithetdorp wegtrekken.
Structurele veranderingen inde landbouw die zowel een achteruitgang van dever130
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zorgende funktie van veel plattelandskernen als een afname van het aantal inwoners
met zich meebrengen zijn:
1. De sterke afname van het aantal in de landbouw werkzame beroepspersonen. In
1969bedroeg de mannelijke agrarische beroepsbevolking iets minder dan de helft van
de omvang in 1947.7 Deze vermindering heeft in dejaren na de tweede wereldoorlog
inversnelde mate plaats gehad. In deeerstejaren ruim 2%perjaar. Tegenwoordig ligt
de afvloeiing uit delandbouw op een niveau van 4%perjaar. Alleswijst er op, dat de
afname van de arbeidsbezetting in de landbouw nog wel enige jaren zich zal voortzetten. In de eerste twee maanden van 1971 hebben 2500 boeren een aanvrage ingediend bij het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw om in aanmerking
te komen voor de beëindigingsregeling.8 Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk, dat het
aantal beroepspersonen in de land- en tuinbouw dat Perdok in 1975 verwacht, t.w.
43%van het in 1947aanwezige aantal 9 , aanzienlijk minder zal bedragen. De beschouwingen van Weerdenburg omtrent de prognose van de ontwikkeling van het aantal
landbouwbedrijven wijzen ook in deze richting. 10
Voor zover de vermindering van de agrarische beroepsbevolking betrekking heeft
op meewerkende zoons en landarbeiders die de landbouw de rug toekeren - in de
periode 1964-1969 resp.7,2% en 5,1%perjaar 1 1 - zal ditinveelgevallen na korte tijd
eenvertrek van debetrokkenen uithun dorp ofgehucht tot gevolghebben. Voor agrarische bedrijfshoofden diehun bedrijf geheel of gedeeltelijk beëindigen geldt dit inveel
mindere mate. Zeker wanneer zij na overgang naar een niet-agrarisch beroep of na
'pensionering',uitgezonderd degevallenwaarinzijeenuitkeringuithet Ontwikkelingsen Saneringsfonds voor de Landbouw krijgen, het bedrijf geheel of voor een deel
voortzetten, zullen zij opdeboerderij ofin denaaste omgevingblijven wonen. Natuurlijk houdt deze vorm van meer geleidelijke afvloeiing uit de agrarische sector wel in,
dat ook dan na een aantal jaren in de plattelandskern 'open plaatsen' ontstaan.
2. Wijzigingen in de agrarische bedrijfsvoering waardoor steeds minder een beroep
wordt gedaan opdeambachtsbedrijven inhetdorp. Devervaardigingvan gereedschap
en werktuigen vindt vrijwel uitsluitend elders plaats en het onderhoud zowel van deze
inventaris als van de bedrijfsgebouwen en de woning wordt vanwege de hoge kosten
steedsmeereen 'doe-het-zelf'-activiteit van deboer ofwordt uitgevoerd door personen
die in dienst zijnde van een importeur of fabrikant van landbouwwerktuigen en -machines dan welwerkzaam bij een aannemersbedrijf gewoonlijk ook niet het betreffende
dorp als woonplaats hebben. In dit verband noemen wij ook de talrijke en vaak om7
A. Maris, 'Analyse van dehuidige structuurproblematiek inde agrarische bedrijfstak.,LandbouwkundigTijdschrift,jrg.82,1970,no.8(aug.)p.295.
8
Verslagvaneenbijeenkomst inArnhemin'DeTijd' van5maart 1971.
9
B.H.Perdok, Hetaantalwerknemersinland- entuinbouwinhetverleden endeteverwachtenontwikkelingtot1975, LandbouwEconomischInstituut, 1968.
10
L. J. M. Weerdenburg, 'De prognose van de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven',
CultuurtechnischTijdschrift,jrg.9,1970.no.6(april/mei).
11
A,Maris,op.cit.,p. 295.
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vangrijke verbouwingen van bedrijfsgebouwen en van de woning, in sommige gevallen
de nieuwbouw hiervan, die door de gewijzigde bedrijfsvoering en de hogere eisen die
het boerengezin aan de huisvesting is gaan stellen noodzakelijk zijn geworden. In veel
gevallen is de dorpstimmerman, als hij het hoofd tot nog toe boven water heeft weten
te houden, niet voldoende geëquipeerd om deze vernieuwingen en uitbreidingen van
het gebouwenbestand uit te voeren.
3. Centralisatie van allerlei voorzieningen ten behoeve van de verstrekking van bedrijfsbenodigheden, de verwerking en/of de afzet van vrijwel alle agrarische produkten
en de verdere dienstverlening voor het agrarisch bedrijf (veevoer en kunstmest, zuivelfabrieken, veilingen, landbouwscholen, K.I.-station, uitvoering van overheidsmaatregelen voor de landbouw, gemeentelijke administratie ten gevolge van de opheffing
van kleine gemeenten, etc.).
Het is duidelijk, dat deze hergroepering van bedrijven en instellingen die in meer of
mindere mate een dienstverlenende functie hebben voor de agrarische produktiehuishoudingen, niet alleen tot een inkrimping van de verzorgende funktie van veel plattelandskernen leidt, maar ook door de hiermee gepaard gaande overplaatsing, c.q. ontslag van personeel tot een afname van het aantal inwoners.
Dat de zo juist genoemde structurele veranderingen in de agrarische bedrijfstak en
de 'dienstverlenende' sector ten behoeve van deze bedrijfstak de bevolkingsgroei van
de plattelandskernen beïnvloeden wordt aangetoond door de figuren 4 en 5. Hieruit
blijkt voor het land als geheel, dat hoe groter de relatieve omvang van de agrarische
beroepsbevolking in een gemeente is, des te kleiner de toename van het aantal inwoners van de in deze gemeente gelegen plattelandskernen bedraagt. Dat zelfs in de
groepen van de meest agrarische gemeenten de beide onderscheiden categorieën van
plattelandskernen in het geheel nog een bevolkingstoename te zien geven, wordt ver-
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Fig. 4. Ontwikkeling van het aantal inwoners in dorpskernen in de periode 1947-1960, in procenten
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oorzaakt door het feit, dat naast de omvang van de agrarische beroepsbevolking verscheidene andere factoren, zoals de afstand van de kern tot een stedelijk centrum en
de reeds eerder genoemde grootte in aantal inwoners, op de ontwikkeling van de bevolkingsomvang hun invloed uitoefenen. Aan de andere kant moet men bedenken,
dat verscheidene van de genoemde oorzaken van de achteruitgang van het inwonertal
en het verlies aan verzo~gende funktie van plattelandskernen in de periode 1947 -1960
een geringere sterkte hadden dan in de jaren zestig en naar alle waarschijnlijkheid ook
in de periode daarna. Reeds eerder werd opgemerkt, dat de afvloeiing uit de landbouw in de eerste jaren na de oorlog op een lager niveau lag dan op de dag van vandaag. Ook de vermindering van het aantal verzorgende middenstanders was vóór 1960
aanzienlijk kleiner dan in de jaren zestig. De concentratie van bedrijven en instellingen voor de verzorging van de land- en tuinbouwbedrijven en de agrarische bevolking heeft zich nog maar sinds enkele jaren goed doorgezet.
Kleine kernen in agrarisch-recreatieve gebieden

Wanneer wij nu het cartogram van het aantal dorpskernen met minder dan 1000 inwoners in 1960 per economisch-geografisch gebied (figuur 6) vergelijken met de kaart
van de Rijks Planologische Dienst waarop de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden,
althans de park- en watersportgebieden van regionale en nationale betekenis zijn weergegeven (figuur 1), zien wij, dat er veel gemengd agrarisch-recreatieve gebieden zijn,
waar het aantal kleine dorpskernen groot is. Wij noemen de Waddeneilanden, het
Friese Merengebied, het Drentse Plateau, grote delen van de provincie Zeeland, de
bantse Kempen, Noord-Limburg en Zuidelijk Zuid-Limburg. Daar bovendien in vrijwel
al deze gebieden een groot aantal gemeenten is gelegen waar de agrarische beroepsbe133
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volking in 1960 nog 30% en meer van de totale beroepsbevolking uitmaakte 12 , kan
worden aangenomen dat in de genoemde agrarisch-recreatieve gebieden, evenals in
veel landbouwgebieden van overwegend grote schaal, de problematiek van de 'verdwijnende' plattelandskernen zich in meer of minder ernstige mate voordoet.
12

C.B.S.,Volks-enberoepstelling 1960,Deel 10,Beroepsbevolking B.Voornaamste cijfers pergemeente.
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7.3. ONTWIKKELING VERBLIJFSRECREATIE ALGEMEEN

Daar deze gebieden naast de typering 'agrarisch' in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening ook het epitheton 'recreatief' hebben opgedrukt gekregen, lijkt het
zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant de vraag te stellen, of de vermindering van de bevolking en het verlies aan verzorgende funktie van de betrokken
plattelandskernen kan worden opgevangen door de ontwikkeling van de openluchtrecreatie. Het isbekend, dat de openluchtrecreatie, metname ook de verblijfsrecreatie,
door allerlei oorzaken waarop wijin dit verband niet hoeven inte gaan, in dejaren na
de tweede wereldoorlog een zeer grote vlucht heeft genomen.
Tabel 3.Aantal overnachtingen door buitenlandse en Nederlandse gasten naar logiesvorm, mei-september,1955,1960en1968.
mei-september 1960
absoluut

indexcijfers
buitenlanders

Logiesvorm

buitenland Nederland

Hotels
Pensions
Jeugdherbergen
Kampeerbedrijven

2.257.168
452.954
149.819
989.275

totaal

_*

_*

916.345
348.503
5.279.104

1.369.299
498.322
6.268.379

1955 19601968
68
55
71
4

100
100
100
100

129
147
107
293

totaal
1955 1960 1968

_* _* _*
67 100 120
85 100 99
28 100 328

*niet bekend
Bron: C.B.S.,Statistiek vreemdelingenverkeer

Zoals tabel 3 laat zien, is voor het land als geheel in de periode 1955-1968 in het
toeristenseizoen vooral het aantal overnachtingen in kampeerbedrijven in zeer sterke
mate toegenomen. Wat de ontwikkeling van de omvang van het kamperen in zijn verschillendevormen (tenten, caravans,zomerhuisjes, etc.)betreft, kan menwerkelijk van
een explosie spreken, zeker wanneer de toename van het aantal overnachtingen in
kampeerbedrijven wordt vergeleken met de ontwikkeling van dit aantal in de andere
logiesvormen. Het totaal aantal overnachtingen in pensions vertoont weliswaar in de
beschouwde periode een niet onaanzienlijke stijging, die evenwel in de recente jaren
een afnemende tendens te zien geeft. De jeugdherbergen blijken na 1960 zelfs geen
toename van het aantal overnachtingen te hebben gehad. Wat het verblijven van toeristen in hotels betreft, beschikken wij helaas alleen over gegevens aangaande buitenlandse gasten. Op dit punt draagt de Statistiek vreemdelingenverkeer zijn benaming
nog met recht, hoewel iederjaar inhet voorbericht door de Directeur-Generaal van de
Statistiek, vermoedelijk metenigespijt, wordt medegedeeld, dat hetbezoek van Nederlandse gasten in hotels ten gevolge van onvolledigheid in de berichtgeving niet kon
worden verwerkt. Het aantal overnachtingen door buitenlandse gasteninhotelsisvoor
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Tabel 4.Aantal overnachtingen door buitenlandse gasten in hotels in enkele toeristengebieden, meiseptember 1955,1960en1968
1960
Toeristengebied

absoluut

Waddeneilanden
Overige Noordzeebadplaatsen
Veluwe en Veluwerand
Utrechtse Heuvelrug
Zuid-Limburg

105.728
520.894
81.949
36.906
40.259

indexcijfers
1955

1960

1968

26
62
62
58
60

100
100
100
100
100

194
127
97
93
132

Bron: C.B.S.,Statistiek vreemdelingenverkeer

het land als geheel in dejaren 1955-1968 in dezelfde mate toegenomen als het aantal
overnachtingen van het totaal aantal gasten in pensions, zij het ook hier in de jaren
zestig in geringere mate dan daarvoor.
Wanneer de ontwikkeling van het aantal overnachtingen voor enkele toeristengebieden, die alle tot de agrarisch-recreatieve gebieden behoren, afzonderlijk wordt
nagegaan, zien wij grote verschillen (tabel 4). Op de Waddeneilanden een zeer sterke
toename, in deoverige Noordzeebadplaatsen eninZuid-Limburgeenontwikkelingdie
overeenkomt met die voor het land als geheel, terwijl het aantal overnachtingen van
buitenlanders in hotels op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug in dejaren zestig een
lichte teruggang vertoont.
Met behulp van gegevens uit de C.B.S.-publikaties over de vakantiebesteding van
de Nederlandse bevolkingisgetracht eenindruk te krijgen van de ontwikkeling tussen
de jaren 1954 en 1966 van de aantallen Nederlandse vakantiegangers die in de verschillende toeristengebieden in hotels of pensions waren gehuisvest. Onderstaande
tabel geeft het resultaat van deze berekening.
Tabel 5.Aantal vakanties door Nederlanders inNederland inhotel of pensiondoorgebracht,pertoeristengebied,inmei-september 1954enmei-september 1966.
Toeristengebied
Noordzeebadplaatsen
(incl. Waddeneilanden)
Veluwe, Utrecht, 't Gooi
Achterhoek, Twente, Salland
Noord-Brabant, Noord-Limburg
Zuid-Limburg
Watersportgebieden
Overige gebieden of meer
dan één gebied
Totaal

1954
abs.

1966
abs.

ind. cijfer 1966
1954 = 100

109.000
125.000
41.000
23.000
86.000
8.000

96.000
126.000
30.000
36.000
185.000
36.000

88
101
73
156
215
451

100.000

107.000

107

492.000

616.000

125

Bron:C.B.S.,VakantiebestedingvandeNederlandsebevolking 1954en1965/'66.
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Hieruit kan op de eerste plaats worden afgeleid, dat de toename van het aantal
toeristische overnachtingen in hotels ofpensions door Nederlanders voor het land als
geheel in deperiode 1954-1966 zeer waarschijnlijk in aanzienlijk mindere mate istoegenomen dan het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in hotels. Ook in
sommige van de in beide tabellen 4 en 5in beschouwing genomen toeristengebieden
blijkt deontwikkeling van het aantal overnachtigen,c.q.vakantiesinhotelsofpensions
van buitenlandse en Nederlandse gasten in sterke mate uiteen te lopen. Terwijl het
aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in hotels in de Noordzeebadplaatsen,
met name op de Waddeneilanden, zoals reeds werd opgemerkt, aanzienlijk is toegenomen, is het aantal vakanties die Nederlanders in deze plaatsen in een hotel of
pension doorbrachten met 12% afgenomen. Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in hotels op de Veluween de Utrechtse Heuvelrug wasin 1968nog ruim
de helft groter dan het aantal in 1955, maar het aantal in hotels of pensions doorgebrachte vakanties van Nederlanders isin dezegebieden gedurende deperiode 19541966 vrijwel gelijk gebleven. Alleen Zuid-Limburg geeft voor beide categorieën toeristen een ongeveer gelijke ontwikkeling te zien. Zowel het aantal overnachtingen van
buitenlanders in hotels als het aantal vakanties van Nederlanders gehuisvest in een
hotel of pension is in dit gebied tussen de genoemdejaren ruim verdubbeld.
De lezer zal zich waarschijnlijk hebben afgevraagd, waarom wij in ons overzicht
over de ontwikkeling van het toerisme na de oorlog zo uitvoerig aandacht hebben
besteed aan het onderscheid tussen de verschillende logiesvormen, met name hotel/
pension en kamperen enerzijds en het verschil tussen buitenlandse en Nederlandse
toeristen anderzijds. In een publikatie van het E.T.I. voor Zeeland over het toerisme
in deze provincie 13 wordt melding gemaakt van een schatting van Tideman, dat de
gemiddeldetoeristische dagbestedingvanbuitenlanders inNederland in 1964f 50,-bedroeg, wanneer zij in een hotel of pension logeerden en f20,- bij een andere logiesvorm, uitgezonderd een verblijf bij familie of kennissen. Voor Nederlandse verblijfstoeristen daarentegen werd de dagbesteding gemiddeld geraamd op f 30,- bij verblijf
in hotel of pension en f7,50 wanneer zij in hun vakantie een bungalow, zomerhuisje,
tent, tenthuis, caravan, e.d. als onderdak hadden. Een buitenlandse toerist die in een
hotel of pension verbleef, gaf in Nederland in 1964dusbijna zeven keerzoveel uit aan
allerlei zaken, inclusief vervoer, ontspanning, entreegelden, souvenirs, etc., dan de
Nederlandse vakantieganger diemet behulp van een of andere kampeeraccommodatie
zichzelf verzorgde. Het is duidelijk, dat bij de beantwoording van de vraag, of plattelandskernen kunnen profiteren van het toerisme als bestaansbron, de samenstelling
van het toeristenbestand naar logiesvorm en het al of niet 'inheems' zijn van grote betekenis zijn.

13

ToerismeinZeeland.Economischebetekenis1960-1967,E.T.I.Zeeland, 1968,p.36.
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7.4. VERBLIJFSRECREATIE ENPLATTELANDSKERNEN INAGRARISCH-RECREATIEVE GEBIEDEN

Het is dan ook niet gerechtvaardigd om uit de enorme vlucht die het toerisme in de
jaren na de oorlog heeft genomen, zonder meer tot gunstige mogelijkheden voor de
levensvatbaarheid14 van de plattelandskernen in de gemengd agrarisch-recreatieve
gebieden te concluderen. Zoals wij hebben gezien, is de zeer sterke toename van het
toerisme voor het land als geheel voor het overgrote deel veroorzaakt doordat het
aantal overnachtingen inkampeerbedrijven inde periode 1955-1968 vertwaalfvoudigd
is. Afgezien van de vraag, of de geografische spreiding van de bestedingen door toeristen die in een hotel of pension logeren, dezelfde is als van de uitgaven die door
kamperende verblijfsrecreanten worden gedaan, kan worden gesteld, dat plattelandskernen over het algemeen geen gouden bergen hoeven te verwachten van grote aantallen 'kampeerders' diezich daar tijdelijk komen 'vestigen'. Indien dezelfde aantallen
toeristen in de betreffende plattelandskernen hun verblijf zouden nemen in een hotel
of pension, zouden deze verwachtingen zonder twijfel meer gerechtvaardigd zijn.
Met het oog op de mogelijkheden die het toerisme voor de levensvatbaarheid van
plattelandskernen zou kunnen bieden, is het, zoals eerder werd opgemerkt, eveneens
van belang na te gaan, in welkemate degroeivan het toerisme wordt teweeg gebracht
door recreanten van buitenlandse herkomst. In dit verband mogen wij verwijzen naar
tabel 3,waaruit kan worden afgeleid, dat voor het land als geheel in de maanden mei
tot en met september van dejaren 1955-1968 het aantal overnachtingen door buitenlandse gasten in hotels, pensions en kampeerbedrijven respectievelijk met 90%, 166%
en 7500%(!)istoegenomen. Afgezien van debetekenis diedezetoename heeft voor de
Nederlandse betalingsbalans, kan de veronderstelling worden uitgesproken, dat het
voor plattelandskernen in het algemeen meer zin heeft om te letten op de nationaliteit
van deverblijfsrecreanten diein hun gebied de 'tenten komen opslaan' dan op de aanallen waarin zij komen.
Uit een kleine berekening moge blijken, dat deze veronderstelling niet uit de lucht
is gegrepen. Wanneer wij uitgaan van de eerder aangehaalde schatting van Tideman,
dat de gemiddelde15 toeristische dagbesteding van een buitenlandse gast in Nederland
in 1964 f 3 0 - bedroeg en gemakshalve dit bedrag constant houden voor de hele in
beschouwing genomen periode, heeft de toename van het aantal overnachtingen van
buitenlandse gasten (excl.bij familie, kennissen en inboten en zomerwoningen) tussen
dejaren 1955-1968, welke toename 4,7miljoen bedroeg, eenjaarlijkse meeropbrengst
van f 141.000.000 opgeleverd. Hiertegenover staat, dat de spectaculaire groei van het
aantal overnachtingen van Nederlanders in kampeerbedrijven in dezelfde periode ten
14

Omdat wij,zoalsinhetvoorgaande werdgesteld, inditartikelten aanzien vandeleefbaarheid ons
beperken tot deinkomens-endeverzorgingssituatie, gebruiken wijhierlieverdeterm 'levensvatbaarheid' dan 'leefbaarheid'. Levensvatbaarheid zou men als een bijzonder begrip binnen het algemene
begripleefbaarheid kunnenbeschouwen.ZieookJ.P.Groot,op.cit., 1969,p. 11.
15
Gewogen met depercentages van delogiesvorm waarvanbuitenlandersinonslandgebruikmaken.
Zie ToerismeinZeeland,loc.cit.
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bedrage van 15,9miljoen bij een gemiddelde dagbesteding van f 7,50 per persoon een
vermeerdering van de toeristische bruto-opbrengst per jaar van ruim f 118.000.000
heeft bewerkstelligd.
Ontwikkeling verblijfsrecreatiein agrarisch-recreatievegebieden
In het voorgaande werd reeds enige aandacht besteed aan de vraag, hoe de omvang
van het toerisme onderscheiden naar enkele logiesvormen en het al of niet van Nederlandse herkomst zijn na de tweede wereldoorlog in enkele gemengd agrarisch-recreatieve gebieden zich heeft ontwikkeld. Dank zij het feit, dat sinds 1965in de statistiek
van het vreemdelingenverkeer vanhet C.B.S.ook voor deverblijfsrecreatie in de meest
gebruikte endesterkst toenemende logiesvorm, t.w. dekampeerbedrijven, een indeling
in een 9-tal toeristengebieden wordt gehanteerd, zijn wij in staat voor de laatste jaren
de toename van het totaal aantal overnachtingen in kampeerbedrijven en het aandeel
dat de buitenlandse gasten hierin hebben, voor de meeste gemengd agrarisch-recreatieve gebieden weer te geven. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.
Tabel 6.Aantal overnachtingen inkampeerbedrijven, mei-sept. 1965enmei-sept. 1968en percentage
overnachtingen inkampeerbedrijven doorbuitenlandse gastenin 1968,per toeristengebied

Toeristengebied
Waddeneilanden
Overigen Noordzeebadplaatsen
Centraal en Z.W.-Drenthe
Hondsrug
Twenteen Salland
Veluween Veluwerand
Utrechtse Heuvelrug
'tGooi
Zuid-Limburg

1965
abs.

ind.cijfer 1968
1965 = 100

1968
buitenl. in %

1.567.979
5.335.770
498.801
182.733
884.493
3.452.904
890.177
81.218
292.739*

173
110
168
208
104
111
108
117
166

21,4
28,1
1,5
1,1
2,0
2,1
2,2
13,8
1>9

*excl.Bemelen,Nieuwenhagen,Noorbeek,NuthenSchimmert
Bron:C.B.S.Statistiekvreemdelingenverkeer 1965en1968.

Op de Waddeneilanden, in Centraal en Zuid-West Drenthe, op de Hondsrug en in
Zuid-Limburg, agrarisch-recreatieve gebieden waar veel kleine dorpskernen voorkomen (zie figuur 6), blijkt in dejaren 1965-1968 het aantal overnachtingen in kampeerbedrijven met 70 à 100% te zijn toegenomen. Met uitzondering van de Waddeneilanden betreft het hier echter wel gebieden, waar het aantal overnachtingen door
buitenlandse gasten slechts enkele procenten bedraagt. Hieruit alleen al kan de conclusieworden getrokken, dat devermeerdering van detoeristische opbrengstvoor deze
gebieden in hun geheel, laat staan voor de daarin gelegen kleine plattelandskernen,
ondanks de sterke stijging van het aantal 'kampeerders', niet moet worden overschat.
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Daarentegen kan worden aangenomen, dat de plattelandskernen op de Waddeneilanden en langs het overige deel van de Noordzeekust in ons land welin aanzienlijke
mate van de toename van de toeristische bedrijvigheid hebben geprofiteerd. Hierbij
mogen wij er tevens aan herinneren, dat bovendien het aantal overnachtingen door
buitenlandse gasten in hotels op de Waddeneilanden en in de overige Noordzeebadplaatsen ook na 1960een duidelijke toename heeft vertoond, zij het in laatstgenoemd
toeristengebied in mindere mate (zie tabel 4).
Dat wij in het voorgaande op grond van gegevens van de ambtelijke statistiek reeds
hebben gemeend te moeten stellen, dat deplattelandskernen in de gemengd agrarischrecreatieve gebieden die lijden aan functieverlies op het terrein van de verzorging en
aan afnemende dan wel stagnerende ontwikkeling van de bevolkingsomvang, geen
overspannen verwachtingen moeten hebben ten aanzien van de 'oppep'-mogelijkheden
van het sterk toenemende toerisme, mag ons niet beletten verder te onderzoeken of
deze uitspraak voldoende houdbaar is. Daartoe willen wij eerst een uitstapje ondernemen in de literatuur.
Literatuuroverzicht
Om de economische betekenis van de openluchtrecreatie voor een bepaalde plaats na
tegaan kan volgens Clawson en Knetsch niet worden uitgegaan van detotale uitgaven
die de recreant in verband met een bepaalde vakantie, weekendverblijf of dagtocht
doet. 16 Op de eerste plaats zijn er allerlei bestedingen die reeds bij de voorbereiding
van de 'trip' meestal in de woonplaats of de naaste omgeving worden gedaan, zoals de
aanschaffing van vakantiekleding, kampeeruitrusting, fototoestel, (ingeblikte) etensen drinkwaren, etc.Voortszijn er allerleiuitgaven diemenonderweg doet naar en van
de plaats waar 'de tenten worden opgeslagen' (b.v. benzine tanken) en ook tijdens het
recreatieve verblijf buiten de betreffende plaatsen, zoals entreegelden voor musea in
een stedelijk centrum, inkopen van levensmiddelen in een supermarkt in dit centrum,
een lekker etentje in deze plaats, etc. Zeer belangrijk is de constatering van Clawson
en Knetsch, dat ook van de bestedingen die door de recreant in zijn tijdelijke verblijfplaats zelf worden gedaan slechts een deel in deze plaats blijft 'hangen'. Aan de hand
van resultaten van een onderzoek gedaan door de Outdoor Recreation Resources
Review Commission tonen zij aan, dat het deel van de toeristische bestedingen dat
voor de beloning van de door de ondernemer en zijn personeel aan de recreant verleende diensten is bestemd, varieert van 45%voor het verstrekken van logies tot 8%
voor onderhoudswerkzaamheden en verkoop van onderdelen voor een auto. 17
Verder wijzen zij op het 'multiplier effect' van de toeristische bestedingen voor een
bepaalde plaats. Niet alleen degenen die de uitgaven die de toerist ter plaatse doet,
incasseren, profiteren van het toerisme, maar ook debewoners die(hogere) inkomsten
hebben dank zij het feit, dat hun medebewoners rechtstreeks aan het toerisme ver16

M.ClawsonandJ. L.Knetsch,EconomicsofOutdoorRecreation,JohnsHopkinsPress,Baltimore,
1966,p.239.
17
M.ClawsonadnJ.L.Knetsch,op.cit.,p. 238.
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dienen. Dit 'multiplier effect' zal deste groter zijn, naar mate de betreffende toeristenplaats meer zelfverzorgend is. 18
Beschouwing van de hier vermelde gegevens en opmerkingen van Clawson en
Knetsch leidt onstot deconclusie,dat deverblijfsrecreanten dieeengroot deelvan hun
bestedingen uitgeven voor logies en daarmee gecombineerde maaltijden en andere
consumpties, derhalve zij die gebruik maken van een hotel of pension, voor de economie van een toeristenplaats een veel grotere betekenis hebben dan de bewoners van
zomerhuisjes, tenten of caravans die zich zelf verzorgen. Laatstgenoemde toeristen,
diegewoonlijk ook meer mobiel zijn19, zullen de ingrediënten voor hun maaltijden en
andere materiële levensbehoeften, waarvan de toegevoegde waarde voor de leveranciers minder is dan van de spijzen en dranken die de hotel- en pensiongasten worden
voortgezet, inveelgevallen ook nietin dewinkelsVandebetreffende plaats betrekken.
Een andere voor het onderwerp van dit artikel belangrijke gevolgtrekking is, dat de
plattelandskernen met een geringe omvang van het verzorgende apparaat, met name
op het punt van detailhandel- en ambachtsbedrijven, naar verhouding slechts in geringe mate van het toerisme kunnen profiteren. Niet alleen zal in deze kernen het
indirecte effect vanwege een lage 'multiplier' relatief klein zijn, maar ook de rechtstreekse invloed op het economische leven, omdat de recreanten er weinig zullen kunnen vinden, met name op het terrein van de verzorging van materiële aard.
Als geschikte grootheden om de betekenis van het toerisme voor de economie van
eenplaats (local area) na tegaan, noemen Clawson en Knetsch hetinkomen,het aantal
arbeidsplaatsen, de omzet en de toegevoegde waarde. 20 Bij zijn onderzoek naar de
invloed van het toerisme voor de ontwikkeling van landelijke gebieden dat Menke in
Niedersachsen en Westfalen heeft ingesteld,21 heeft hij onder meer het aantal beroepspersonen en de omzet als maatstaven gehanteerd. Dank zij het feit, dat in de Bondsrepubliek reeds sinds geruime tijd een goede registratie van alle toeristische overnachtingen bestaat, was Menke in staat in 138plattelandsgemeenten in Niedersachsen
en 129 plattelandsgemeenten in een tweetal 'Regierungsbezirke' in Nordrhein-Westfalen zijn onderzoek uit te voeren. Intabel 7hebben wijenkeleresultaten van Menke's
onderzoek inde138toeristischeplattelandsgemeenten vanNiedersachsen weergegeven.
Hieruit blijkt, dat voor alle drie onderscheiden grootteklassen van plattelandsgemeenten in de gemeenten met meer dan 50 overnachtingen per inwoner in 1963 het
aantal inwoners tussen 1950 en 1961 duidelijk in mindere mate is afgenomen dan in
18

M.ClawsonandJ.L.Knetsch,op.cit.,p. 240.
Uit het vakantie-onderzoek door het C.B.S. in 1969ingesteld onder een steekproef van de Nederlandsebevolkingbleek, datvandeondervragers diehun zomervakantie ineenhotel of pension doorbrachten, 47,3%deheenreis voornamelijk met een auto, motor of scooter hadden gemaakt, terwijl
vandegenen dieeenzomerhuisje, bungalow ofcaravan alsonderdak hadden, 81à 89%dezevervoermiddelenhaddengebruikt (C.B.S.,Enigebelangrijkeuitkomstenvanhetvakantie-onderzoek1969, Mededelingen,juli 1970,11.4,p. 8).
20
M.ClawsonandJ. L.Knetsch,op.cit.,p. 239.
21
A. Menke, DerEinflusz desFremdenverkehrs aufdieEntwicklungländlicher Räume. Dissertation,
Hannover, 1965, 227p.
19
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Tabel 7.Ontwikkeling van deomvangvan detotale bevolking, van deberoepsbevolkingindenijverheid, de detailhandel en overige dienstverlening in 138toeristische plattelandsgemeenten in Niedersachsenindeperiode 1950-1961*.
1961
Inwonertal
gemeenten

Aantal
overnacht.
p. inwoner
1963

toe- of afname
inwonertal
in % v. 1950

indexcijfer
beroepsbev.
nijverheid
1950 = 100

< 1000 inw.

>50
20-50
5-20
<5
totaal

- 7,7
-25,2
-19,7
-21,0
-19,0

58
87
121
92
89

194
148
147
110
163

1000-2000 inw.

>50
20-50
5-20
<5
totaal

+ 0,6
-12,8
-14,2
-12,0
-10,9

103
124
107
119
112

185
179
141
144
161

2000-5000 inw.

>50
20-50
5-20
<5
totaal

- 2,1
- 4,9
-12,3
- 7,8
- 7,8

103
97
110
129
121

213
168
158
145
157

indexcijfer
beroepsbev.
detailh. en ov.
dienstverl.
1950 = 100

*Overgenomen uit:A. Menke, Der Einflusz des Fremdenverkehrs auf die Entwicklung ländlicher
Räume.Hannover, 1965,p.65,109en114.

de gemeenten waar de verblijfsrecreatie op een lager niveau ligt. Voorts blijkt het
aantal beroepspersonen werkzaam in de detailhandel en de overige dienstenverlening
in genoemde periode in sterkere mate te zijn toegenomen naarmate het aantal overnachtingen per inwoner groter is. In de kleinste gemeenten is het aantal professionele
dienstverleners in de categorie meer dan 50 overnachtingen per inwoner bijna verdubbeld, terwijl het aantal in de groep met minder dan 5overnachtingen per inwoner
nauwelijks is toegenomen. Daarentegen is er van een positieve invloed van het verblijfstoerisme op de nijverheid, waarvan het verzorgende ambacht deel uitmaakt, geen
sprake.In degemeentenmetminderdan 1000inwonersblijkt hetaantalinde nijverheid
werkzamen zelfs in sterkere mate te zijn verminderd naar gelanghet toerismeer van
grotere omvang is. Hierbij moet worden bedacht, dat in deze kleine plattelandsgemeenten het aantal beroepspersonen werkzaam in verzorgende ambachtsbedrijven
naar verhouding een veel groter deel uitmaakt van de beroepsbevolking in de nijverheid dan in de grotere gemeenten, waar een niet onbelangrijk aantal van de in deze
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sector werkzamen hun beroep in stuwende industriële bedrijven uitoefent. Des te meer
lijkt de conclusie - die door Menke overigensniet wordt getrokken - gerechtvaardigd,
dat het verzorgende ambacht zelfs in sterk toeristische plattelandsgemeenten in het
geheel niet profiteert van het toerisme.
Bij de beschouwing van de cijfers die Menke geeft betreffende de ontwikkeling van
de omvang van de beroepsbevolking in de detailhandel en de overige dienstverlening
moeten wij ons welrealiseren, dat hij tot delaatstgenoemde categorie van bedrijven en
instellingen ook rekent hotels, pensions, restaurant- en cafébedrijven, gidsen, bootdiensten, etc. die alle van een toenemend aantal toeristen rechtstreeks een positieve
invloed ondervinden. Wanneer men de groei van het aantal werkzamen in de detailhandel afzonderlijk beziet, blijkt deze ook in de gemeenten met de grootste aantallen
overnachtingen per inwoner niet boven de 50% uit te komen. 22
Dit neemt niet weg, dat in tegenstelling tot de verwachtingen die wij op grond van
debeschouwing van statistische gegevens met betrekking tot onsland envan gegevens
die Clawson en Knetsch ten aanzien van de situatie in de V.S.vermelden, inhet voorgaande hebben geuit, de verzorgende bedrijven en instellingen, met uitzondering van
de ambachtsbedrijven, in de toeristische plattelandsgemeenten van Niedersachsen in
dejaren 1950-1961 ineconomisch opzicht onmiskenbaar een gunstige invloed van het
verblijfstoerisme hebben ondervonden. Dit positieve effect komt nog scherper naar
voren, alsmen weet,dat invrijwel dezelfde periode dearbeidsbezetting inde landbouw
in de onderzochte gemeenten in Niedersachsen in het geheel met 45%terugliep en in
degemeenten metmeerdan 50overnachtingenperinwonergemiddeldzelfsmet73%. 23
Onderzoek naar invloed verblijfsrecreatiein plattelandsgemeenten
Alvorenswijeenpogingdoen dezenietverwachte uitkomsten vandestudievan Menke
te verklaren, willen wij in het kort verslag doen van een onderzoekje dat wij met betrekking tot de mogelijke invloed van het toerisme voor de levensvatbaarheid van
plattelandskernen in Nederland hebben uitgevoerd. Dank zij de gegevens van de
gastenstatistiek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kon van 33 plattelandsgemeenten24 indegemengd agrarisch-recreatieve gebieden voor hetjaar 1969het
aantal toeristische overnachtingen per inwoner worden berekend. In de hier volgende
tabel geven wij een overzicht van de 33plattelandsgemeenten onderscheiden naar het
aantal overnachtingen per inwoner in 1969enhet al ofniet gelegenzijn aan de Noordzeekust.
Deplattelandsgemeenten meteenuitgesprokenverblijfsrecreatieve functie liggen vrijwelallemaal aandeNoordzeekust, terwijl deweinigtoeristische plattelandsgemeenten,
voor zover wij daar gegevens over kregen, overwegend in het binnenland zijn gelegen.
22

A.Menke,op.cit., p.114.
A.Menke,op.cit., p. 90.
24
Alle33 gemeentenbehorentoteenvandeA-categorieën (plattelandsgemeenten) oftot deB-categorie (verstedelijkte plattelandsgemeenten met grootste kern kleiner dan 5.000 inwoners) volgens de
Typologievannederlandsegemeentennaarurbanisatiegraad, 1960,Centr.Bureauv.d. Statistiek.
23
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Tabel 8. De onderzochte plattelandsgemeenten in gemengd agrarisch-recreatieve gebieden naar aantal
overnachtingen per inwoner in 1969 en naar ligging, absolute aantallen
Overnachtingen
per inwoner

Noordzeekust

Binnenland

Totaal

minder dan 50
50--100
meer dan 100

2
2
10

15

4

17
6
10

totaal

14

19

33

Teneinde voor de 33 plattelandsgemeenten na te gaan, of het toerisme zou bijdragen
tot de verbreding van de bestaansbasis van de in deze gemeente gelegen kernen, werd
in een grafiek de ontwikkeling van het inwonertal van de betrokken gemeenten in de
periode 1960-1970 uitgezet tegen het aantal overnachtingen per inwoner in 1969.
Hierbij werd van de veronderstelling uitgegaan, dat, zoals ook in het onderzoek van
Menke kon worden aangetoond, een grote omvang van de verblijfsrecreatie zou resulteren in een geringere daling, c.q. een sterkere groei van het aantal inwoners dan in
plattelandsgemeenten waar het toerisme van geringere betekenis is.
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Fig. 7. Ontwikkeling van het aantal inwoners van 33 plattelandsgemeenten in agrarisch-recreatieve gebieden in de periode 1960--1970 naar het aantal toeristische overnachtingen per inwoner in 1969.
Bron: Ver. van Nederl. Gemeenten, Gastenstatistiek
C.B.S., Bevolking van de Nederlandse gemeenten.
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Het aldus verkregen puntendiagram, waarin 'uit de hand' een curve is getrokken,
laat zien, zij het niet op overtuigende wijze, dat de toename van de bevolkingsomvang
in plattelandsgemeenten met een zeer lage toeristische coëfficiënt - d.i. het aantal overnachtingen per inwoner - groter is dan die van gemeenten waarvan deze coëfficient
een hogere waarde heeft. Eerst bij een coëfficientwaarde van circa 70 overnachtingen
pet inwoner blijkt de totale bevolkingsgroei in de genoemde periode weer een stijgende
lijn te vertonen. In het middengebied bevindt zich een aantal gemeenten waar ondanks
het voorkomen van een niet onbelangrijke omvang van de verblijfsrecreatie - zeker als
wij deze vergelijken met de verschillende klassen die Menke heeft aangehouden - het
aantal inwoners in de jaren zestig is teruggelopen. Het zou onjuist zijn om hieruit de
conclusie te trekken, dat het toerisme in deze gemeenten geen enkele invloed ten aanzien
van de bevolkingsontwikkeling zou hebben uitgeoefend. Wij verwijzen hierbij wederom naar het onderzoek van Menke (zie ook tabel 7).
Het beeld van figuur 7 leidt ons echter wel tot de conclusie, dat de verblijfsrecreatie
in een plattelandsgebied in ons land over het algemeen van een zeer grote omvang
moet zijn, wil er een zodanige invloed van uitgaan, dat de vermindering van de bevolking tengevolge van de afvloeiing uit de landbouw en het functieverlies op het gebied
van de verzorging plaats maakt voor een bevolkingsgroei van enige betekenis. Het is
duidelijk, dat de sterke toename van het aantal inwoners van de plattelandsgemeenten
met een lage toeristische coëfficient en ook van de gemeenten die in het middengebied
van het puntendiagram liggen niet moet worden toegeschreven aan de verblijfsrecreatie. Zoals wij in een schematische overzicht in het begin van het artikel hebben laten
zien (zie figuur 2), hebben in een gemengd agrarisch-recreatief gebied naast de landbouw, de recreatie en de verzorging ook andere maatschappelijke activiteiten plaats.
Het zullen vooral het woonforensisme en vermoedelijk ook stuwende activiteiten in
de industrie of de dienstensector zijn, die in de plattelandsgemeenten gelegen in het
linker gedeelte van het diagram, de sterke toename van de bevolking hebben veroorzaakt.
In de veronderstelling, dat de economische betekenis van het toerisme voor een
plattelandskern op een meer adequate wijze zou kunnen worden gemeten met behulp
van gegevens over de inkomensontwikkeling - zoals ook door Clawson en Knetsch
wordt gesteld -, werd in een tweede grafiek de stijging van het gemiddelde (nominale)
inkomen per inwoner van de 33 plattelandsgemeenten tussen de jaren 1955 en 1965
uitgezet tegen de toeristische coëfficient.
Bij een toename van het gemiddelde inkomen per inwoner in de periode 1955-1965
voor het land als geheel met 126 %zien wij in de grafiek (figuur 8), dat het overgrote
deel van de 33 plattelandsgemeenten in de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden een
(aanzienlijk) grotere stijging te zien geeft. Overigens blijkt uit het puntendiagram bij
een grote spreiding van de punten een (zwakke) negatieve correlatie tussen het aantal
overnachtingen per inwoner en de stijging van het gemiddelde inkomen per inwoner,
zoals ook aan de hand van de berekening van de rangcorrelatiecoëfficient van Spearman kon worden aangetoond: r.= -0,22. Eerst wanneer het aantal toeristische over145
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nachtingen per inwoner meer dan 200 bedraagt, lijkt de toename van het gemiddelde
inkomen weerietsmeer tezijn gestegen, zoals door het enigszins stijgende verloop van
de eveneens 'uit de hand' getrokken curve tot uitdrukking wordt gebracht.
De uitkomsten van ons eigen onderzoek naar de samenhang tussen de ontwikkeling
van de bevolkingsomvang en detoename van het gemiddelde inkomen enerzijds en de
omvang van de verblijfsrecreatie in een aantal plattelandsgemeenten in gemengd
agrarisch-recreatieve gebieden anderzijds leiden tot de conclusie, dat de verblijfsrecreatie eerst bij een zeer grote omvang op de leefbaarheid van de plattelandskernen
als geheel met betrekking tot de inkomens- en verzorgingssituatie een duidelijk merkbareinvloed uitoefent. Dezeconclusieisinovereenstemming metderesultaten van een
onderzoek dat Bunschoten instelde in een aantal gemeenten zonder enige recreatieve
functie op het Groninger Hoogeland en een viertal gemeenten in het watersportgebied
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vanNoord-WestOverijssel.25Hijvond,datvandegemeenteninhetlaatstgenoemdegebied eigenlijk alleen inWanneperveen, waarevenalsinGiethoorn (vooral dagrecreatie)
het toerisme gedurende de laatstejaren een duidelijke groei heeft vertoond en nu een
omvangheeft van ongeveer 75overnachtingen perinwoner perjaar, het aantal na 1946
gebouwde woningen naar verhouding groter is dan in de andere gemeenten en het
aantal vestigingen in de verzorgende middenstand als geheel tussen 1951 en 1970
weinig is teruggelopen, terwijl de andere plattelandsgemeenten niet alleen in NoordGroningen, maar ook in Noord-West Overijssel een zeer sterke daling in de omvang
van het verzorgende middenstandsapparaat te zien geven.
Rest ons nog een verklaring tegeven voor het feit, dat het onderzoek van Menke in
Niedersachsen en Westfalen op verschillende punten resultaten heeft opgeleverd die
op het eerste gezicht in strijd zijn met onze op verscheidene andere onderzoeksuitkomsten gefundeerde conclusie, dat de bewoners van plattelandskernen, zeker van
kleine dorpen en gehuchten, in het algemeen weinig hoeven te verwachten van het
verblijfstoerisme als bestaansbron en als middel tot handhavingvan de bestaansbasis
van hun dorp die onder meer door de sterk afnemende werkgelegenheid in de landbouwwordt ondermijnd. Naar onzemeningmoeten deuitkomsten van het onderzoek
van Menke, zeker voor de omstandigheden in Nederland, als een uitzondering op de
algemene regel worden beschouwd om de volgende redenen:
- Menke heeft kunnen werken met gegevens die in feite betrekking hadden op afzonderlijke plattelandskernen, waardoor de verschillen die met betrekking tot de omvangvan hetverblijfstoerisme tussen verschillende dorpen ineengroter gebiedmet een
recreatieve functie zonder twijfel bestaan en dientengevolge ook deinvloed hiervan op
de bevolkingsontwikkeling en de omvang en de aard van het verzorgende apparaat,
veel pregnanter naar voren kunnen komen;
- als voornaamste graadmeter voor de omvang van het toerisme heeft Menke het
aantal overnachtingen per inwoner gehanteerd. Uit zijn studie is in het geheel niet af
te leiden, hoedezeaantallen overnachtingen zijn samengesteld. Het lijkt niet onaannemelijk, dathetmerendeelvan dezeovernachtingen betrekking heeft ophetverblijven in
eenhotel,pensionofovereenkomstige toeristische accommodatievorm. Hierbij moeten
wij ons realiseren, dat het onderzoek van Menke betrekking heeft op de ontwikkeling
in dejaren vijftig, toen het logeren in hotels, pensions, etc. ook in ons land naar verhouding meer voorkwam dan tegenwoordig. Verder lijkt het niet uitgesloten, dat in
de Bondsrepubliek over het algemeen, met name bij de bewoners van dat land, deze
logiesvorm ook nu nog relatief meer in trek isdan bij deNederlanders wanneer die op
vakantie gaan in hun eigen land. Zoals in het voorgaande reeds is opgemerkt, brengt
het verblijfstoerisme in hotels, pensions, etc. voor de plaatsen in kwestie meer op dan
de de meer 'zelfverzorgende' logiesvormen;
25

L. Bunschoten, De leefbaarheid vanhet platteland en de invloedvande verblijfsrecreatie hierop,
Scriptie Afdeling Sociologieen Sociografie vandeLandbouwhogeschool, Wageningen, 1971(nietgepubliceerd),pp.45en58.
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- vermoedelijk gevende Duitsers,losvan hetfeit ofzij ineenhotel ofpension dan wel
in een tent, caravan of zomerhuisje hun vakantie of weekend doorbrengen een groter
deelvanhun toeristische dagbesteding uitindeplaatswaarzijhunverblijf doorbrengen
dan de Nederlanders die ook, of misschien juist, op hun vakantie op een koopje uit
zouden zijn en daardoor in totaal minder uitgeven dan wel relatief meer inde grotere
centra;
- een niet onbelangrijk aantal plattelandsgemeenten in Niedersachsen waarop het
onderzoek van Menke betrekking had, heeft vrijwel gedurendehethelejaar een recreatieve functie als 'Luftkurort', 'Heilbad' en/of voor de beoefening van de wintersport,
naast het doorbrengen van de zomervakantie. Hierdoor kan in deze plaatsen het
toeristisch bedrijf het gehelejaar door op volle capaciteit draaien. Dit heeft niet alleen
tot gevolg, dat de bedrijven en instellingen die rechtstreeks van de, over het algemeen
weinig mobiele, naar gezondheid zoekende toeristen profijt trekken, een meer rendabele bedrijfsvoering hebben, maar ook de detailhandel- en andere dienstverlenende
bedrijven diein detweede en volgende ronden van de stuwende recreatiefunctie voordeel hebben.
7.5. SAMENVATTING

Vele en veelsoortige menselijke activiteiten worden in de gemengd agrarisch-recreatieve gebieden verricht en zijn in meer of mindere mate bepalend voor de leefbaarheid
van de in deze gebieden liggende plattelandskernen. Ten aanzien van een van deze
activiteiten, de verblijfsrecreatie, hebben wij nagegaan, of en in welke mate zij tot het
verzorgende aspect van de leefbaarheid van plattelandskernen, de levensvatbaarheid,
die onder meer door allerlei structurele ontwikkelingen in de agrarische sector in toenemende mate wordt bedreigd, een bijdrage kan leveren. Het bleek, dat deplattelandskernen inde gemengd agrarisch-recreatieve gebieden inNederland, met betrekking tot
deomvangen de kwaliteit van hetverzorgende apparaat, slechtsindiegevallen waarin
de verblijfsrecreatie een zeer grote omvang heeft aangenomen, hiervan als zodanig
enige invloed ondervinden.
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8. PROGNOSES EN P L A N N I N G ;
O P E N L U C H T R E C R E A T I E IN
DE TOEKOMST*

A. P. C. KERSTENS

8.1. INLEIDING

Prognoses omtrent de ontwikkeling van de openluchtrecreatie spelen in de planning
van voorzieningen voor de openluchtrecreatie een belangrijke rol. In ontwikkelingsschetsen, voorstudies, basisplannen, facetplannen voor recreatiegebieden of -objecten
en in plannen voor landinrichtingsprojecten treft men een grote verscheidenheid van
prognoses aan omtrent de ontwikkeling van de openluchtrecreatie en omtrent de behoefte aan recreatievoorzieningen. Het opstellen van prognoses omtrent de behoefte
aan openluchtrecreatievoorzieningen in een bepaald gebied of omtrent de ontwikkeling van een bepaalde vorm van openluchtrecreatie kan op zeer uiteenlopende wijzen
geschieden. De grote verscheidenheid vanprognosemethoden, waarvan gepoogd wordt
hier een beeld te geven, roept de vraag op welke methode(n) bij het opstellen van een
prognose voor een bepaald plan voor de ontwikkeling van openluchtrecreatievoorzieningen het meest geschikt is (zijn).
Het hangt vooral van de doelstelling van het plan af welke methode(n) het meest
geschikt is(zijn). Qua doelstelling van deplannen kunnen binnen één planningssysteem
drie niveaux onderscheiden worden:
- het normatieve niveau, waarop de doelstellingen voor langere termijn, de globale
beleidslijnen worden ontworpen.
- het strategische niveau, waar voor middenlange termijn de meer algemene beleidslijnen worden uitgewerkt,
- het operationele niveau, waar wordt nagegaan welke recreatievoorzieningen op
korte termijn gerealiseerd moeten kunnen worden en hoe de inrichting van recreatieobjecten moet plaats hebben.
Bij elk planningsniveau kan worden aangegeven aan welke typen prognoses de meeste
behoefte bestaat.
Een zeer belangrijke vraag waaraan niet voorbijgegaan kan worden zodra de relatie
*Dezebijdrageverscheeneerderin'Recreatievoorzieningen', 1970,nr.3.
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prognose-planning aan de orde komt is:wat ishet doel vandeprognose voor de planning? Omdat hierover de opvattingen nogal uiteenlopen, worden, voorafgaand aan
debespreking van eenaantal prognosemethoden, aan deze vraag enkele opmerkingen
gewijd.
Nadat voorts ingegaan is op de vraag aan welke typen prognoses op de onderscheiden planningniveaux de meeste behoefte bestaat, worden tot slot over de opzet
en het gebruik van de prognose omtrent de ontwikkeling van de openluchtrecreatie
enkele opmerkingen gemaakt, die er mogelijk toe bijdragen dat de prognose als een
waardevol hulpmiddel wordt gezien bij de planning van mogelijkheden voor de openluchtrecreatie.
8.2. HET DOEL VAN DE PROGNOSE

Tegen het opstellen van prognoses bestaan weerstanden; men kan wel een prognose
opstellen, maar het komt toch altijd anders uit. Hierbij denkt men b.v.aan detot 1964
steeds overtroffen bevolkingsprognoses en aan de ver overtroffen autoparkprognoses.
De achterhaalde prognose wordt aan de kaak gesteld; de prognosten geridiculiseerd.
Dit hangt samen met het feit dat de prognose vaak nog wordt gezien als een profetie,
diemoet uitkomen. Alsdituitkomen alshetbelangrijkste doelvan het opstellen van de
prognose wordt gezien, zal men in een tijd van snelle sociale veranderingen, waarin
dus het aantal onzekerheden toeneemt, geneigd zijn het opstellen van prognoses maar
achterwege te laten. In een relatief stabiele maatschappij, waarin prognoses veel meer
kans hebben 'uit te komen', is de noodzaak tot prognose niet aanwezig. Bosboom
(1969) ziet hierin de volgende paradox. 'Naarmate de onzekerheden toenemen en dus
het voorspellen moeilijker wordt, neemt juist de noodzaak van een betere beheersing
van devariabelen toe.Om indezesituatie mentaal toch tot planning te komen, zal ook
de technicus een stuk van zijn natuurlijke behoefte aan exactheid moeten laten vallen
en met de onzekerheid moeten leren leven. Hoe verderweg in de tijd, des te eerder zal
spreiding optreden. De planning wordt dan steeds minder exact en moet meer mogelijkheden incalculeren' (Zie ook: Alonso, 1968).
Niettemin kan de prognose een waardevol hulpmiddel zijn voor de beleidsvorming,
indien deze op basis van een analyse van de wijze waarop relevante factoren een bepaald verschijnsel beïnvloeden, wordt opgesteld om een idee te kunnen krijgen van de
ontwikkeling van het verschijnsel, waarbij met de mogelijkheid rekening wordt gehouden dat de wijze (richting: sterkte), waarop de bij de analyse betrokken factoren
werken, kan veranderen en met de mogelijkheid dat er nieuwe factoren in het spel
komen. Inzicht in de beïnvloedende variabelen en mogelijke ontwikkelingen daarin
kan aanleiding zijn tot het treffen van zodanige maatregelen dat de 'voorspelde' ontwikkeling ook werkelijk optreedt (self-fulfilling prophecy). Zo is het mogelijk dat de
door Denig (1969) en Maas (1969) op de in 1969gehouden recreatiestudiedag van de
ANWB uitgesproken voorspellingen, inhoudende dat het aantal tweede woningen in
de komende tijd sterk zal toenemen - ongeveer een verdrievoudiging van het huidige
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aantal tot 1985en daarna tot 2000nog eens een verdubbeling van het aantal in 1985 alsself-fulfilling prophecies gaan fungeren, doordat zowel de overheid alshet bedrijfsleven - nu deskundigen deze geweldige groei voorzien - op de geprognostiseerde behoefte gaan inspelen.
Anderzijds kan een voorspelling aanleiding zijn tot het treffen van maatregelen
waardoor deze niet uitkomt. Het lijkt waarschijnlijk dat de lugubere voorspelling dat
in hetjaar 2000 bij lage waterstanden de Rijn kokend bij Lobith ons land zal binnenstromen, door Eckholdt van het Westduitse Ministerie van Volksgezondheid op
22oktober 1969gelanceerd tijdens het te Delft gehouden symposium van de Europese
Federatie voor Waterbescherming, wel zodanige maatregelen zal oproepen dat deze
'profetie' niet zal uitkomen (self-destroying prophecy).
Een prognose kan dus tot heel verschillende reacties leiden. Green (1964) heeft er
bijvoorbeeld opgewezen dat... 'thefact, ortobesafe,theassumed fact, that American
societywillcontinuefor thenextfew decadesto becomemoreurbanized hasbeen cited
to promote a return to nature'. Green stelde hier tegenover: 'The same assumed fact
can lead, or can be made to lead, to the conclusion that an urban society must find
itswayin terms of urban habits,economics and values'. Hij voegde daaraan toe:'The
latter argument, although it represents minority opinion, does have its supporters'.
Prognostiseren of het bedrijven van futurologie is dus een toekomstgerichte wijze
van denken, waarbij de vraag welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen bevorderd
of afgeremd moeten worden onmiddellijk volgt op de vraag welke toekomstige ontwikkelingen verwacht kunnen worden. De vraagstelling is dus allerminst: hoe passen
wijonsaan devoorspelde toekomst aan? Devraagluidt veeleer: hoepassen wijde toekomst aan onze idealen aan? De kwestie van de evaluatie van het heden en mogelijke
toekomstige ontwikkelingen komt dus centraal te staan.
8.3. PROGNOSEMETHODEN

Indeprognostiek kunnen tweehoofdtypen prognosemethoden onderscheiden worden:
- methoden, die bestaan uit het projecteren van het heden, nabije of verre verleden
op de toekomst; projectieve methoden. (Ook retrospectieve methoden genoemd);
- methoden, waarbij het accent ligt op het schouwen in de toekomst of op het toekomstonderzoek; prospectieve methoden.
8.3.1. Projectieve methoden
In dit hoofdtype kunnen als subtypen eenvoudige en verfijnde methoden onderscheiden worden.
Van het gebruik van eenvoudige methoden is sprake indien, bij het bekend zijn van
slechts een gegeven (punt) over een verschijnsel, wordt aangenomen dat het verschijnsel zich in de toekomst ongewijzigd zal voortzetten, ofwel, wanneer twee gegevens
(punten) bekend zijnde omtrent deontwikkeling van een verschijnsel, dedoor die twee
punten tetrekken rechte detoekomst wordt ingetrokken, danwei, wanneer, al dan niet
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met behulp van wiskundige bewerkingen, het karakter van eenlijn, diemeerdan twee
bekende punten 'verbindt' is vastgesteld, de geconstrueerde trendlijn de toekomst
wordt ingetrokken.
In sommige openluchtrecreatieprognoses neemt men bijvoorbeeld aan dat het door
het Centraal Bureau voor de Statistiek voor dezomer van 1963vastgestelde cijfer voor
de zondagse trek naar buiten, n.I. 35%van de Nederlandse bevolking, ook voor 1980
zal gelden. In dit geval heeft men mogelijk te maken met een projectie van het verre
verleden op de toekomst.
Bij andere voorspellingen neemt men op grond van enkele cijfers over de omvang
van de trek naar buiten, op verschillende tijdstippen en in verschillende gebieden vastgesteld, aan dat deze trek groter zal worden. 'De percentages van de zondagse trek
naar buiten geven aanleiding een stijgende tendens met de tijd te veronderstellen; in
1956 ('Mensen op zondag') omvatte de zondagse trek naar buiten in de onderzochte
steden 30% van de bevolking, in 1963 (CBS-onderzoek) in een landelijke steekproef
35% en in 1965 in de provincie Groningen 39%' (Bruning, 1968).
Bij de verfijnde projectieve methoden bestaat de verfijning hierin dat eerst gepoogd
wordt de achtergrond van de ontwikkeling van het verschijnsel bloot te leggen om op
grond daarvan detoekomstige ontwikkeling te voorspellen. Dit kan betekenen dat aan
het opstellen van de prognose een onderzoek vooraf gaat naar onderliggende regelmatigheden van de ontwikkeling van hetverschijnsel inhetverleden of naar de achtergronden van de ontwikkeling: oorzaken, beïnvloedende, conditionerende of met het
verschijnsel samenhangende factoren zonder dat deze samenhang nader gepreciseerd
wordt, etc.
Tot de prognosemethoden waarbij onderliggende regelmatigheden worden opgespoord, kan bijvoorbeeld de methode gerekend worden, volgens welke wordt nagegaan of de reeks(en) van bekende punten van 'conjuncturele' aard of meer van 'structurele' aard zijn. De 'structurele' trendlijn, i.e. de lijn door de punten, die de langdurige,meer standvastige ontwikkeling van eenverschijnsel aangeeft, wordt dan doorgetrokken. Bepalen welke ontwikkelingen 'structureeel' zijn en welke als 'conjunctureel' beschouwd kunnen worden, isin vele gevallen moeilijk omdat, zeker over ontwikkelingen in het verleden, daarvoor veelal onvoldoende gegevens ter beschikking
zijn.
Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat de toenamevandevrijetijd endetrek naar
buiten (buiten de woonplaats) structurele ontwikkelingen zijn. Ook de toenemende
behoefte aan buiten wonen wordt alseenstructurele ontwikkeling gezien. Met de door
Maas (1968) gegeven voorbeelden van ontwikkelingsprocessen bij de recreatie, die tot
een bepaalde landschapsvorming leiden, zijn waarschijnlijk eveneens structurele ontwikkelingen bedoeld. Voor de verblijfsrecreatie schetst Maas de volgende ontwikkelingsprocessen:'de opeenvolging van het particuliere bezit en gebruik van de tent ->
vaste tent -> statische caravan ->eenvoudige tweede woning uit het bouwpakket ->
duurdere tweede woning -> eerste woning; de successie van een eenvoudige camping
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door het achtereenvolgens toevoegen van zomerhuisjes, restaurants, recreatie-attractiesen hotel of motel tot eenrecreatiecentrum van grote omvangenintensiteit'. Voorbeelden van prognosemethoden, waarbij van voor de ontwikkeling van andere verschijnselen gevonden regelmatigheden wordt uitgegaan, kunnen ontleend worden aan
vormen van proces- en systeemanalyses, die van de ontwikkelingen van diverse verschijnselen zijn gemaakt.
Onderzoek naar het verspreidingsproces van vernieuwingen heeft de typische Skromme opgeleverd. Deze S-kromme ontstaat hierdoor dat van een bepaalde groep
meestal een klein gedeelte (innovators) een bepaalde vernieuwing snel gaat toepassen,
enigszins vertraagd gevolgd door een groot gedeelte van de groep met tenslotte een
aantal achterblijvers, die het nieuwe slechts uiterst schoorvoetend accepteren. Waarschijnlijk zal de verspreiding van nieuwe recreatievormen ook een dergelijk procesmatig verloop hebben. Als een bijzondere vorm van het verspreidingsproces kan het
z.g. maatschappelijke dalingsproces van cultuurgoederen beschouwd worden.
Cultuurgoederen, dieaanvankelijk uitsluitend voorkomen bij mensen van de hogere
strata van de maatschappij worden later overgenomen door mensen van lagere strata.
De meeste vormen van vrijetijdsbestedingen in de openlucht kunnen tot de dalende
cultuurgoederen gerekend worden. Sommige vormen van openluchtrecreatie zijn
echter wellicht stijgende cultuurgoederen.
Bij pogingen de verspreiding van een bepaalde vorm van openluchtrecreatie te
voorspellen met behulp van het 'principe' van de maatschappelijk stijgende of dalende
cultuurgoederen moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat intervenierende factoren optreden, die de recreatievorm in kwestie met de tijd qua inhoud en
karakter doen veranderen.
Zo beweert men wel dat in tegenstelling tot welhaast alle cultuurgoederen met betrekking tot de openluchtrecreatie de volkstuin een stijgend cultuurgoed zou zijn.
Waarschijnlijk heeft men hierechtermet genoemde complicatietemaken. Lag vroeger
het accent n.l. op de tuin, die met hard werken groenten opleverde, thans worden
volkstuinen veelal opgevat als kleine buitenverblijven met comfortabele optrekjes
zonder groententuin; het werk is 'symbolic labor' geworden (zie o.a. Elzinga, 1965).
De hierboven besproken prognosemethoden bestaan uit analogieredeneringen; de
ontwikkeling van een bepaald verschijnsel wordt afgeleid uit de ontwikkeling van
andere verschijnselen, die,naar verondersteld wordt, eenanaloog ontwikkelingsproces
doormaken. Deze methode wordt ook gebruikt als gepoogd wordt de ontwikkeling
van eenverschijnsel op een bepaalde plaats enin een bepaalde tijd te voorspellen door
aan te nemen dat deze ontwikkeling analoog zal verlopen met de ontwikkeling van
hetzelfde verschijnsel op een andere plaats en/of in een andere tijd. De z.g. 'voorlandmethode' is hiervan een voorbeeld. Deze wordt zeer veel gebruikt. Om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van een bepaald verschijnsel in het eigen land in de toekomst, kijkt men hoe dat verschijnsel zich ontwikkeld heeft of volgensprognoses ontwikkelen zal in een land waar de ontwikkeling van het bewuste verschijnsel verder is
voortgeschreden dan in het eigen land en waar - naar verondersteld wordt - de totale
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maatschappelijke ontwikkeling zodanig is dat het als een voorland beschouwd kan
worden (overige relevante factoren hebben dezelfde invloed; ceteris paribus). Van
dezevoorlandmethode wordt veelverwacht. Zo stelde Leveop de Marktonderzoekdag
1969dat betrouwbare prognoses mogelijk zijn daar wij nietvooraan lopen inderij van
welvarende landen. Volgens Levezijn uit de Verenigde Staten, waar de bestedingen in
de recreatieve sector de afgelopen 4 jaar met 42% zijn toegenomen, uit Zweden en
Canada waardevolle indicaties te verkrijgen over vele toekomstige ontwikkelingen
betreffende de recreatie, zoals bijv. over de aanschaf van auto's, tweede woningen, de
watersport en het museumbezoek, etc.
Aan de hand van enkelevoorbeelden wordt hierna getoond hoe met deze wijze van
voorspellen wordt gewerkt.
Men voorspelt, dat in onsland inhet openluchtrecreatiepatroon ook inde komende
tijd de eenvoudige recreatie-activiteiten (waarvoor weinig of geen specifieke vaardigheden nodig zijn) als autotochtjes maken, picknicken, etc. een belangrijke rol blijven
spelen, omdat dat ook in Amerika het geval is. 'Simple recreation activities are the
most popular - driving and walking for pleasure, swimmingand picknicking - regardless of income, education, age or occupation' (Johnson and Tharp, 1963).
Men zoekt wel steun voor het vermoeden dat in Nederland niet alleen in de nabije
toekomst maar ook inhetjaar 2000het zwemmen en soortgelijke recreatie-activiteiten
alsstrandbadbezoek een grote rolzullen spelen inhet openluchtrecreatiepatroon door
zowel naar de huidige deelname aan deze vorm van openluchtrecreatie in de U.S.A.
te kijken als naar prognoses omtrent de deelname aan deze vorm in Amerika in 2000.
(Zie o.a. Van Lier, 1968).
Ook om zich enig idee te kunnen vormen over de toename van het botenbezit in
Nederland in de toekomst kijkt men wel naar Amerika: in 1965 was het botenbezit
daar achtmaal zo groot als in Nederland. In Nederland was in 1965 0,64% van de
bevolking in het bezit van een boot, in de Verenigde Staten van Amerika 5%van de
bevolking (Bruning, 1969).
Ook 'redeneert' men wel als volgt: in 1968 waren er in de U.S.A. 2,4, in Engeland
4,5,inWest-Duitsland 4,5,in Frankrijk 4,8,inBelgië5,0eninNederland 6,4 inwoners
per auto en bovendien blijkt dat er in 1966in de U.S.A. 8, in Engeland 42, in WestDuitsland 40, in Frankrijk 19, in België 48 en in Nederland 46 auto's per vierkante
kilometer landoppervlakte waren: 'Ofschoon België dus nog iets voller is dan Nederland, zal de Nederlander onzes inziens beslist zijn achterstand willen inlopen' (Tideman, 1969).Zou men tot een andere 'conclusie' komen alsmen niet alleen de auto/inwonerindex en de auto/oppervlakte-index, maar ook de auto/weglengte-index in de
'redenering' zou betrekken? Deze laatste index was in Nederland in 1963 hoger (22
auto'sper km verhardeweglengte)dan indeU.S.A. (17).Alsin 1963deauto/inwonerindex van Nederland gelijk zou zijn aan die in de U.S.A. dan zou in Nederland de
auto/weglengte-index ca. 120 bedragen. (Stichting Ec. Techn. Inst. voor Gelderland,
1967.)
De auto/weglengte-index kan wel zo hoog worden dat er in openluchtrecreatie
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prognoses rekening mee gehouden moet worden. Roelfsema (1969) gaat er in zijn
prognose omtrent de ontwikkeling van de openluchtrecreatie in de provincie Utrecht
van uit dat het mogelijk is dat in verband met de drukte op de wegen en de daardoor
moeilijke bereikbaarheid van de recreatieterreinen er op korte termijn geen verschuivingen in de afstanden, waarover de trek naar buiten plaats heeft, zullen optreden.
Bij geen van de hierboven behandelde methoden werd onderzocht welke variabelen
van invloed zijn op het verschijnsel waarvan men de toekomstige ontwikkeling wil
voorspellen. Erzijnechterverschillendeprognosemethoden, waarbij dit wel geschiedt.
Wippler (1968)gingbijvoorbeeld omzijnvoorspelling tekunnen doen dat lichamelijke
passieve vormen van vrijetijdsbesteding in de toekomst een belangrijker plaats dan
thans gaan innemen in de vrijetijdsbesteding, als volgt te werk:hij constateerde dat
lichamelijk passief vrijetijdsgedrag vooral voorkomt bij de stedelijke bevolking, bij
mensen met een hoog opleidingsniveau alsmede bij mensen, dieoverveelvrije tijd beschikken. Aangenomen werd dat devolgende trends,die thans inhet maatschappelijke
leven te constateren zijn, zich in de toekomst zullen voortzetten, n.l.:de toenemende
verstedelijking, deverhogingvanhet opleidingsniveau vandebevolkingende toename
van de beschikbare vrije tijd (door verkorting van de arbeidstijd).
Een ander voorbeeld van een prognose, waarbij op een ongeveer overeenkomstige
wijze te werk werd gegaan, treft men aan bij Boyet en Tolley (1966).Zij ontdekten dat
opdeomvangvan hetbezoek aan eenpark vooral drie factoren van invloed waren, n.l.
de hoogte van het inkomen, de grootte van deafstand van de woonplaats tot het park
endebevolkingsomvang van destaatwaarhetparklag.Metbehulpvandebevindingen
van dit onderzoek kan de omvang van het bezoek aan een ander overeenkomstig park
op een tijdstip in de toekomst worden voorspeld. Bij beide laatste voorbeelden van
prognoses iservanuitgegaan dat alleoverigefactoren ook diewelkenietinde analyse
werden betrokken in de toekomst (andere situatie)dezelfde invloed zullen hebben als
momenteel (in de uitgangssituatie).
Onderzoek naar hetrecreatiegedragheeft, hoewelinveel onderzoek niet uitdrukkelijk
wordt gestreefd naar het verkrijgen van inzicht in toekomstige ontwikkelingen, vaak
toch prognostische waarde. Met enkele voorbeelden kan dit toegelicht worden.
Uit het door Kamphorst (1969) in Midden-Utrecht naar de sportvisserij ingestelde
onderzoek bleek dat 70% van alle sportvissers uit het kringgebied met de hengelsport
is begonnen voor het 25ste levensjaar en 80% voor het 30ste levensjaar. Kamphorst
concludeerde daaruit:'Deze cijfers tonen aan dat de theorievan de persoonsgebonden
hengelsportbeoefening hetmeestaansluit bij de realiteit. M.a.w. ofmen op een bepaalde leeftijd vist of niet isniet afhankelijk van met die specifieke leeftijd samenhangende
factoren (leeftijd-gebonden theorie), maar wordt bepaald door het feit of men er vóór
een zekere kritieke leeftijd (b.v. voor het dertigste levensjaar) mee begonnen is.Vissen
is wèl - of géén onderdeel van het in dejonge jaren gevormde recreatiepatroon.'
De bevindingen van ditonderzoek kunnen gebruikt worden bijhet opstellen vaneen
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prognose van de deelname aan sportvisserij;is voor een bepaald gebied bekend welk
percentage van de bevolking voor de hierboven genoemde kritieke leeftijd is gaan vissendan kan mede opbasisdaarvan hettoekomstige aantal vissersinhetgebied worden
geraamd.
Een veel gehoorde voorspelling waarvoor gepoogd is steun te vinden in de sociale
realiteit zoalsdiebijeenin Rotterdam verricht recreatieonderzoek aan hetlicht kwam,
is de volgende:door de bouw van veel eengezinshuizen met tuin zal de grote druk op
de recreatiegebieden verlichtworden:'Deredeneringluidt dan dat men door een eigen
tuin voldoende mogelijkheden tot recreatie vindt in de onmiddellijke omgeving van
de woning. De behoefte om er op uit te trekken zou hierdoor verminderen. Daarentegen zouden de mensen, die niet over een eigen tuin beschikken, eerder geneigd zijn
elders - binnen of buiten de stad - ontspanning te zoeken in de openlucht'. Uit het
hier geciteerde onderzoek in Rotterdam (Zondagsbesteding door Rotterdammers;
zomer 1964) blijkt dat naarmate het 'wooncomfort' - eengezinshuis, benedenhuis,
etagewoning- afneemt, demobiliteit (trek naar buiten) toeneemt. Bijstijgend inkomen
bleek de mobiliteit ook toe te nemen. Dit versterkt het aangegeven verband nog:
'Immers, ondanks het feit, dat in eengezinshuizen relatief vele wonen, die naar verhouding een grote mobiliteit tonen, blijkt desondanks de mobiliteit van bewoners van
bijv. etagewoningen groter te zijn dan die van de personen die een eengezinshuis bewonen'. Uit dit onderzoek bleek bovendien dat de bewoners, die niet over een eigen
tuin beschikken eengrotere mobiliteit aan de dagleggen dan degenen diedaarover wel
beschikken. Aanwezigheid van een eigen huis (nagenoeg altijd gekoppeld aan een
eengezinshuis) bleek tot op zekere hoogte het thuisblijven gedurende de zondag te
bevorderen. Voor de conclusie 'toenemende mobiliteit bij afnemend wooncomfort'
kon de leeftijdsfactor evenmin als de factor beroep een verklaring bieden. Ook deze
laatste factor versterkte de conclusie.
Tegenover deze bevinding staat die van Wippler (1966); uit zijn in de provincie
Groningen verricht onderzoek bleek dat daar dehuisvesting alsfactor, diede behoefte
aan openluchtrecreatie beïnvloedt, een ondergeschikte rol speelde. De stelling waartoe
men op grond van debevindingen van het in Rotterdam verrichte onderzoek zou kunnen komen, n.l. dat met debouwvanveeleengezinshuizen meteigentuin de 'recreatienood' (in Rotterdam) zou zijn opgeheven of althans verminderd, wordt dus door de
bevindingen van Wipplers onderzoek niet ondersteund. In het verslag van het in
Rotterdam verrichte onderzoek wordt overigens deze stelling van de hand gewezen.
Niet duidelijk is op welke gronden dit gebeurt.
Ook DeJonge(1968)geeft nietaanwaaropzijn hiernavolgendemeningisgebaseerd:
'Naar mijn mening kan men met het verlangen naar wonen en recreatie buiten de stad
door een betere vormgeving der stedelijke woongebieden niet wegnemen. De drang
naar buitenzalblijven bestaan ook als meneenruimewoningmeteentuin ofeen groot
terras heeft.'
Om te onderzoeken of er verband bestaat tussen 'wooncomfort' en deelname aan de
openluchtrecreatie lijkt een genuanceerder benadering nodig; per recreatievorm zou
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dit onderzocht moeten worden. Uit onderzoek onder bewoners van tweede woningen
bijvoorbeeld is gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat het bouwen van meer eengezinshuizen met tuin de vraag naar de tweede woning zal doen afnemen. Stroband
(1969) signaleerde dat onder de tweedewoningbezitters in Noord-West Overijssel 89%
een eengezinshuis met tuin als eerste woning bewoonde. Ook Gazedam (1967) kwam
tot een dergelijke bevinding bij zijn onderzoek in Drente: Het overgrote deel van de
respondenten in zijn onderzoek (87,2%) heeft een laagbouwwoning als dagelijkse
huisvesting. De 'vlucht uit de benarde woonsituatie' was geen overheersend motief bij
deze tweede woning bezitters.
8.3.2. Prospectieve methoden
Bijdeprospectievemethoden wordt ervan uitgegaan dat het gedragvanmensen wordt
geleid door wensbeelden. De gebruikte methoden verschillen onderling in de wijze
waarop die wensbeelden worden onderzocht. Twee typen onderzoek, die dienen als
basis voor de prognose, worden hier onderscheiden:
a. onderzoek naar de denkbeelden van mensen, die op het gebied in kwestie een speciale deskundigheid bezitten en/of meer dan nadere invloed hebben op of betrokken
zijn bij het verschijnsel, waarvan men de ontwikkeling wil voorspellen;
b. onderzoek naar de wensen, idealen, doeleinden, veranderingen in het waardenstelsel en behoeften met betrekking tot het verschijnsel waarvan de toekomstige ontwikkeling voorspeld moet worden.
a. Er is veel onderzoek dat tot het eerste hierboven genoemde type gerekend kan
worden. Bij verschillende van dezeonderzoeken wordt volgens methoden gewerkt, die
doen denken aan methoden zoals diedoor de Rand Corporation worden toegepast om
belangrijke wetenschappelijke 'doorbraken' te voorspellen. Bij een van de varianten
van dezemethode gaat het om het met verbeeldingskracht scheppen van een nogal ver
verwijderd toekomstbeeld op een specifiek terrein (doorgaans van wetenschappelijke
aard) door voort te bouwen op technologische mogelijkheden, die nu nog in het verschiet liggen, maar niet volmaakt irreëel zijn. Men schakelt bij deze methode alleen
wetenschapsmensen in, dieop hetbetreffende vakgebied goedthuiszijn. Varianten van
deze methode zijn de methode van 'science-vision' en de 'Delphi-methode'. Bij deze
laatste methodeinterviewt men op eenuitgekiende manier schriftelijk eengroot aantal
experts, die op een bepaald vakgebied werkzaam zijn. De antwoorden worden met
elkaar vergeleken, de verkregen informatie en opinies worden teruggekoppeld naar de
ondervraagden, daarna hebben nieuwe peilingen onder dezelfde experts plaats en
worden de bevindingen weer teruggekoppeld tot de meningsovereenstemming niet
meer toeneemt (Douma, 1968).
Naast de 'Delphi-methode' en andere soortgelijke methoden, waarbij meestal met
schriftelijke interviews wordt gewerkt, bestaan er verschillende groepsgesprekprocedures, die kunnen worden gevolgd om het intuïtieve denken te verbeteren en te verruimen.Zo wordt deprocedurevande'brainstorming' welgevolgd om ontwikkelingen
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van bepaalde verschijnselen in de toekomst te voorspellen. Men creëert in een groep
eenongedwongen sfeer waar defantasie vrij spelmaghebben waardoor de groepsleden
gestimuleerd worden spontane reacties en opwellingen te uiten, waaruit mogelijk
nieuwe ideeën 'geoogst' kunnen worden. Er bestaan verschillende versies van de
brainstorming-techniek. Bijeen van dezeversies, de 'buzz-group-techniek' poogt men,
integenstelling tot watbij dejuist genoemde versiewordt nagestreefd, consensus onder
de ca. zes leden van de gespreksgroep te bereiken (Jantsch, 1967). Van meer recente
datum isdez.g. 'synectische methode'. Bijdezemethode ligthetaccent ophetpogen in
een groep van experts een gesprek over de ontwikkeling van een bepaald verschijnsel
zó te leiden dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat een aan de orde gesteld probleem vanuit vooropgezette ideeën wordt benaderd en het gesprek ontaardt in een
destructieve discussie, die er voornamelijk uit bestaat dat men de niet in de eigen
denkbeelden passende ideeënvan anderen uitholt. Hoewelvaak niet op de uitgekiende
manier als bij de 'Delphi-methode' of systematisch bijvoorbeeld volgens een van de
hier genoemde andereprocedures, wordt toch op het terrein van de openluchtrecreatie
wel volgens deze methoden gewerkt. Zo kan men het rapport 'Recreatie en Wonen'
opvatten als een verslag van een meningspeiling onder experts over de vraag in welke
behoeften zij op het gebied van de openluchtrecreatie binnen de woonkern beslist willen voorzien. In het voorwoord van het rapport schrijft de voorzitter van de Stichting
Recreatie: 'Het rapport wil een pleidooi zijn voor het treffen van voldoende voorzieningen voor een adequate behoeftebevrediging met betrekking tot de openluchtrecreatie inenomdewoonkern. Daarnaast omvat heteeninventarisatie van dewensen
en de opvattingen, die leven in de kringen van de organisaties en instellingen, die zich
bezig houden met de stedelijke openluchtrecreatie'.
De inhoud van de rapporten van de 'Stichting Onderzoek Midden-Delfland' en van
de Stuurgroep Recreatiegebied Spaarnewoud bijvoorbeeld kan voor een belangrijk
gedeelteopgevat worden alseenverslagvan eenmeningspeiling onder experts op allerlei gebied over de behoeften, waarin door het creëren van elementen van formaat
(recreatie, bufferzone, landschap, etc.) beslist voorzien zou (moeten) kunnen worden.
In deelrapport IV 'Landschap en Recreatie' van de 'Stichting Onderzoek MiddenDelfland' treft men een voorbeeld aan van een prognosemethode, waarbij een enquête
onder experts isgehouden om hun mening tepeilen over behoeften aan bovenstedelijk
recreatiegebied, waarin Midden-Delfland-Oost moet voorzien. Uit de bewerkte resultaten van dezeenquête, gehouden onder debetrokken stedebouwkundigen, volgde een
aanspraak op Midden-Delfland-Oost voor bovenstedelijk recreatiegebied van ca.
1400 ha. In de enquête werd niet alleen naar oppervlaktenormen e.d. maar ook naar
wensen ten aanzien van deinrichting geïnformeerd. Op basisvan eenprognose van de
trek naar Midden-Delfland-Oost in 1980 en een gemiddelde capaciteitsnorm van
30 recreantenperha komt de 'Werkgroep Landschap en Recreatie' van de 'Stichting
Onderzoek Midden-Delfland' op een aanspraak van rond 1300ha. recreatiegebied in
Midden-Delfland-Oost. Men kwam dus met behulp van verschillende methoden toevallig (?) tot hetzelfde resultaat.
158

Past men de methode van de meningspeiling onder experts toe om een idee te
krijgen van de behoeften, waarin in de toekomst voorzien moet worden, dan moet de
keuze van dezeexperts zorgvuldig geschieden. Dit houdt tenminste in dat de keuze zo
moet geschieden dat onder de experts mensen van verschillende (wetenschappelijke)
disciplines en mensen, die op de zaak in kwestie uiteenlopende visies hebben, vertegenwoordigd moeten zijn.
Een methode om toekomstbeelden te onderzoeken, die ook voor de ontwikkeling van
de openluchtrecreatie van belang kan zijn en wel tot het eerste hierboven onderscheiden type van toekomst-onderzoek gerekend kan worden, is de methode van de
futuribles-formatie. (Futuribles is afgeleid van futurs-possibles). Hierbij worden een
aantal alternatieve toekomstconstellaties met uitgewerkte karakteristieken voor een
bepaald (sociaal) systeem geconstrueerd. Dit vormen van modellen wordt ook wel het
schrijven van toekomstscenario's genoemd. Toepassing van deze methode bij het opstellen van ontwikkelingsplannen voor de openluchtrecreatie zou deze plannen een
possibilistischer karakter kunnen geven.
Denkbaar is dat men voor een gebied niet één maar enkele recreatieschetsen of
-plannen maakt vanuit verschillende uitgangspunten. In de recreatieschets voor het
Gelderse Rivierengebied (1967) is bijvoorbeeld uitgegaan van de planologische inzichten voor dat gebied, maar, zo wordt in het rapport gesteld: 'Daarnaast blijft het
uitgangspunt, de grondslag van het plan, een betrekkelijk subjectieve en eventueel
discutabele keuze,afhankelijk ook van het doel,dat menzichstelt.In onze benadering
zijn hetlandschapendepotentiëlemogelijkheden welkeditvoor derecreatiebiedt,primair gesteld. Immers zonder tendens tot massale trek naar grote attractiecentra te
willen ontkennen, kan toch met rede gesteld worden, dat het landschap een eerste factor vormt voor de recreatie; men zoekt ontspanning in een zo aangenaam mogelijke
omgeving. Belangrijker nog is, dat wij ons sterk verstedelijkende land bewoonbaar
dienen te houden. Dit kan alleen, door in de planologie het landschap en de waarde
daarvan als een niet te onderschatten factor te laten meespreken'.
Hoewel het niet eenvoudig is aan te geven wat de consequenties zijn van dit uitgangspunt voor de opzet van de schets, kan men zich waarschijnlijk daarvan uit de
detaillering van de schets wel een beeld vormen en met behulp daarvan een ander
(tegenovergesteld) uitgangspunt formuleren. Vanuit dit laatste uitgangspunt zou een
alternatieve recreatieschets voor de toekomstige ontwikkeling van de openluchtrecreatiemogelijkheden in het gebied gemaakt kunnen worden.
b. Tot het tweede hierboven genoemde type onderzoek behoort dat waarbij gepoogd
wordt zicht op toekomstige ontwikkelingen van een bepaald verschijnsel te krijgen
door wensen, idealen, behoeften, veranderingen in waarden, etc. met betrekking tot
dat verschijnsel te onderzoeken. De voorspelling b.v. dat men in het Rijnmondgebied
in de naaste toekomst, ook bij neergaande conjunctuur, wellicht met blijvende tekorten in de arbeidsvoorziening te kampen zou krijgen ten gevolge van teruglopende immigratie, isgebaseerd op onderzoek naar wensen t.a.v. de leefbaarheid van dat gebied
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onder haar bewoners. Verondersteld werd n.l. dat het manco aan leefbaarheid een
belangrijke oorzaak van de teruglopende immigratie zou zijn. De bevindingen van dit
onderzoek treft men aan in een korte samenvatting in het rapport: 'Wonen, leven,
werkenin Rijnmond' (1969): 'De woonomgeving, demogelijkheden totrecreatiein de
openlucht, de luchtverontreiniging, het isolement van de randgemeenten en het daarenboven achterblijven van alle mogelijke voorzieningen en faciliteiten in deze randgemeenten, dät zijn nu de manco's in Rijnmond. Manco's, die de gemiddelde werknemer niet langer aanvaardt, nu wonen enrecreatie van zogroot belang zijn geworden
inzijn levenen hij ineen stedelijk gebied steeds minder kan wonen zoalshij dat wenst:
in een eengezinswoning met tuin, ruimte, schuur, uitzicht, zon en lucht'. Zullen deze
bevindingen ertoe bijdragen dat deze voorspelling een 'self-destroying prophecy'
wordt?
Uit een onlangs gehouden enquête (Elsevier-NIPO, 1969) waarin aan de vraag hoe
Nederland over zijn welvaart denkt, aandacht besteed werd, bleek dat op de vraag:
'Hier volgt weer een lijst van dingen. Zoudt u daarop willen aangeven welke van de
dingen die u niet hebt, u graag zoudt willen hebben?' niet minder dan 23% van de
interviewees aangaf een vakantiehuis of een boerderijtje buiten te willen hebben.
Centrale verwarming scoorde met 31%het hoogst. Dat evenwel niet binnen korte tijd
zeer velen hun wens naar een vakantiehuis of boerderijtje buiten zullen hebben gerealiseerd kan metenigvoorbehoud afgeleid worden uit het feit dat niet minder dan 65%
van de ondervraagden 'een vakantiehuis of een boerderijtje buiten' als echt luxe beschouwt. Een indicatie hiervoor levert dit cijfer wel op temeer als in aanmerking genomen wordt dat slechts 'echte oosterse tapijten', 'echte schilderijen kopen' en een
'privé-zwembad' met resp. 69%, 69%, en 90% op deze vraag hoger scoorden.
Zoals hierboven reeds isopgemerkt isbij dit type onderzoek de vraagvan belang of
degeuitewensen ook gerealiseerd zullen worden. Wanneer bijvoorbeeld uit een onderzoek in Drente blijkt dat ca. 50% van de tweede woningbezitters daar van plan is
om napensionering detweedewoningpermanent tegaanbewonen, dan kan betwijfeld
worden of al deze 'long-range-retirement-plans' in de toekomst gerealiseerd worden.
Immersmogelijk overziet menigetweede-woningbezitter nognietdeconsequenties van
het permanent wonen op het platteland, waar het voorzieningsniveau lager is dan in
de omgeving waar men vandaan komt (Gazedam, 1968).
In Engeland werd, in een onderzoek, dat de 'British Travel Association' en de
'University of Keele' samen verrichtten, devraag aan interviewees gesteld: 'If you had
the opportunity, are there any activities that you would like to take up seriously, even
ifyou haven't done soasyet?'(Rodgers, 1967).Onderscheid werd gemaakt tussen wat
men graag zou gaan doen en datgene wat men van plan waste gaan doen. Een zekere
matevan 'wishful thinking' zal zekereenrol spelen bij het beantwoorden van dit soort
vragen. Niettemin is het onderzoek belangrijk genoeg om enkele van de bevindingen
hier weer te geven. Van de genoemde recreatieactiviteiten bleken de activiteiten 'seasailing' en 'inland-sailing' hoog genoteerd te staan in de preferentieschalen van de
interviewees. Vooral onder de 'hogere' beroepscategorieën en onder de categorie van
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de hoogst geschoolden. Als tweede in de preferentieschaal voor de toekomst stond
golf. Afgaande op de wensen zal golf ook in de toekomst het meest beoefend worden
door mensen uit de hoogste beroepscategorieën, de categorie van de hoogst geschoolden, de stedelingen en de mensen, die aan de randen van de steden wonen. Golf werd
op de preferentieschalen gevolgd door zwemmen, paardrijden en wintersport. Zwemmen is nu en zal ook in de toekomst de meest 'classless' van alle sporten blijven ; de
belangstelling daarvoor in de toekomst leeft bij elke leeftijdscategorie tot 45jaar, in
elke inkomenscategorie, in elke beroepscategorie en is onafhankelijk van de grootte
van de woonplaats.
Om in de overweldigende cijfermassa, die het onderzoek opleverde, enige structuur
te brengen is een zg. populariteitsschaal ontworpen. Afhankelijk van de hoogte van
het %van de bevolking dat in een bepaalde vorm van openluchtrecreatie actief participeerde, werd een rangnummer toegekend aan die recreatievorm en vervolgens werd
naar dehoogtevan het gemiddelde percentage van debevolking dat graageen bepaalde activiteit zou bedrijven en dat plannen had dit ook daadwerkelijk te gaan doen, een
rangnummer aandetoekomstigepopulariteit vandieactiviteittoegekend. Vergelijking
van de huidige populariteit met de toekomstige liet duidelijk zien dat sommige activiteiten sterk zullen stijgen op de populariteitsschaal - 'These are wintersport, archery,
ralleying or motor racing, salt water sailing and golf and riding' - en dat andere daarentegen 'team-games, cycling and athletics' sterk zullen dalen. Men houde er rekening
meedat bij dehier gevolgdemethode alleen gevraagd is of men überhaupt aaneenbepaalde vorm van openluchtrecreatie deelneemt, of men daaraan graag zou deelnemen
en of men van plan isdat te doen. Niet isgevraagd naar defrequentie van de momentele of toekomstige participatie.
Tenslotte zij opgemerkt dat sommige vormen van openluchtrecreatie zich minder snel
verbreiden dan op grond van een onderzoek van dit type wordt verwacht tengevolge
van, zoals hierboven reeds is aangestipt, de rol die wishful thinking bij dit onderzoek
kan spelen. Ook is het omgekeerde mogelijk, n.l. dat sommige vormen zich sneller
verbreiden dan op grond van onderzoek verwacht zou mogen worden. Dit kan o.a.
veroorzaakt worden door de onbekendheid met die vormen op het moment van het
onderzoek. Onbekendheid kan heel snel doorbroken worden; mode en rage kunnen
het beeld snel wijzigen.
Onderzoek naar de veranderingen in waarden kan op zeer uiteenlopende wijzen geschieden. Taviss (1969) merkte op dat vele onderzoekers, die pogen veranderingen in
het waardenstelsel te voorspellen uitgaan van de premisse dat veranderingen in het
waardensysteem als het ware een antwoord vormen op veranderende sociale omstandigheden. Als sociale veranderingen voorspeld kunnen worden, kunnen ook veranderingen in het waardensysteem voorspeld worden. In een van de varianten van deze
methode wordt van de gedachte uitgegaan dat één bepaalde structurele verandering
en één bepaalde verandering in het waarden-systeem op deterministische wijze bij
elkaar horen. De voorspelling van Kahn en Wiener b.v. dat de houding ten opzichte
vanhet werkverschuift vanwerkals 'mission' naar werk als'interruption' is gebaseerd
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op de gedachtengang dat bij het afnemen van de aan het werk bestedetijd er een overeenkomstige verschuiving zal optreden in het waardensysteem. Bij een andere variant
van dezemethode wordt nagegaan inwelkeopzichten er discrepanties optreden tussen
enerzijds het waardenstelsel en de sociale omstandigheden anderzijds (Taviss, 1969).
8.4. PLANNING

Prognosemethoden, die bestaan uit het uitsluitend statisch extrapoleren van het verleden naar de toekomst (andere situatie) zijn slechts beperkte hulpmiddelen voor de
planning. Toepassing van dezemethoden heeft eigenlijk slechts zin zolang de factoren
waarmee bij het opstellen van de prognose rekening is gehouden, in de toekomst
(andere situatie) op dezelfde wijze (richting; sterkte) de ontwikkeling van het verschijnsel, waarvoor de prognose is opgesteld, beïnvloeden als in het verleden (uitgangssituatie) en indien geen nieuwe, onverwachte, factoren een rol gaan spelen. Volgens Bosboom (1969) laat de geschiedenis van de autoparkvoorspelling goed zien in
welke moeilijkheden de extrapolatiemethoden de prognosten hebben gebracht; na de
oorlog volgden steeds achterhaalde en ver overtroffen ramingen elkaar op. Nu men
de begeerlijkheid van de auto - een nieuwe factor (mutant) - heeft onderkend, is het
uitgangspunt dat de autodichtheid zal stijgen totdat een zeer hoog verzadigingspunt
is bereikt. (Bijvoorbeeld 1auto per volwassene). Toch is, aldus Bosboom, het doortrekken van tijdreeksen hiermee niet veroordeeld. Er kan echter niet mee worden volstaan. Vooral bij het opstellen van lange-termijnprognoses zal men met de mogelijkheid van nieuwe factoren rekening moeten houden. Als voorbeelden van mutanten
(nieuwe factoren) noemt Bosboom: de aanleg van de Metro in Parijs, de toepassing
van de benzinemotor, de container, de anticonceptiepil, de begeerlijkheid van de auto
en het optreden van het systematische en geëngageerde toekomstdenken. Volgens
Bosboom is het 'muterend denken', het van te voren onderkennen van komende
schokgolven intijdreeksen, tot een essentiële prognose-methodiek geworden. Deprospectieve prognosemethoden bieden mogelijkheden om ontwikkelingen op het spoor te
komen, die niet met behulp van projectieve methoden kunnen worden voorzien. Bij
het toepassen van prospectieve methoden is het noodzakelijk de kwestie van de realiseerbaarheid van de gewenste toekomst in het oog te houden.
Na debespreking van een aantal toepassingen vanprognosemethoden ophet gebied
van de openluchtrecreatie dringen zich twee vragen op. In de eerste plaats de vraag
welkeomstandigheden bepalend zijn voor de keuze van demethode voor het opstellen
vaneenbepaaldeprognose enindetweedeplaats eenvraag,dieverband houdt met de
voorgaande, n.l. welke rol openluchtrecreatieprognoses spelen bij de planning van
openluchtrecreatievoorzieningen. Op de keuze van de methode zijn vele omstandigheden van invloed. Afhankelijk o.a. van debeschikbare tijd, de gewenste nauwkeurigheid van de voorspelling, de mate waarin nauwkeurige gegevens ter beschikking zijn,
etc, zal men kiezen voor een methode waarbij met een eenvoudig model of voor een
methode waarbij met een meer gecompliceerd model wordt gewerkt. (Zie: Alonso,
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1968).Bovendien isdekeuzeafhankelijk vanhetplanningsniveau waarvoor deprognoseopgesteld moetworden. Om dit watnaderuit tewerken,worden drieplanningsniveaux onderscheiden.
8.4.1. Planningsniveaux
Inhetplanningsproces vanopenluchtrecreatiemogelijkheden vooreenbepaaldgebied
kunnen, analoog aan dedrieplanningsniveaux, dieJantsch (1969)in de bedrijfsplanningonderscheidde,drieniveauxonderscheidenworden.Dezeniveauxmoetmenzich,
aldus Jantsch, niet als strikt gescheiden lagen voorstellen; van voortdurende wederzijdse beïnvloeding (moet) is steeds sprake (zijn).
a. Planningvanhetbeleidm.b.t.deontwikkelingen vanmogelijkheden voordeopenluchtrecreatie in het gebied:normatieve planning. Er wordt eenvisie op de toekomstigeontwikkelingvandeopenluchtrecreatievemogelijkhedeninhetgebiedontworpen
en voor een lagere termijn een systeem van doelstellingen geformuleerd. Dezedoelstellingen kunnen als mogelijke toekomstmodellen worden beschouwd. Steeds moet
wordennagegaanwelkeuitwerkingderealiseringvanbepaaldedoelstellingen heeft op
het systeem.
Op dit niveau richt zich de belangstelling vooral op openluchtrecreatieonderzoek
waarbijprospectievemethodenwordengebruikt,'futuriblesformatie', Delphimethode,
brainstorming, openluchtrecreatiebehoeften- en wensenonderzoek, veranderingen in
het waardensysteem etc, alsook op toekomstonderzoek met behulp van projectieve
methoden, dat lange-termijnprognoses mogelijk maakt, b.v. onderzoek dat er op
gerichtisstructureletrendsblootteleggen.Ookonderzoekdatnominalegegevensoplevert omtrent ochtend-, middag-, dag-, weekend- en vakantietrek englobaal inzicht
verschaft inderecreatiedoelen(treknaar'buiten')heeft opditniveau debelangstelling.
b. Planning van het recreatiebeleid in engere zin of strategische planning. Nagegaan
wordtwelkerecreatiemogelijkheden moeten worden gecreëerd enwelkefuncties voor
deopenluchtrecreatiede diverseonderdelenvanhetgebiedmoetenkrijgenomdemeer
algemene doelstellingen te bereiken. Optimalisering van de verschillende te creëren
mogelijkheden moet hier plaatsvinden. Belangstellingzalbestaan voor onderzoeken
naar veranderingen in voorkeuren voor recreatiegelegenheden, voor veranderingen
in afstandsgedrag, etc.
c. Operationele planning. Op dit niveau wordt bepaald welke recreatieobjecten uitgevoerd zullenworden,inwelkevolgordeenhoedatzalgebeuren,etc.Belangstelling
op dit niveau bestaat vooral voor onderzoek naar huidig gebruik van recreatievoorzieningenendeontwikkelingvanditgebruikinhetrecenteverleden omopbasisdaarvan eenvoudige extrapolaties te kunnen maken.
Inhetplanningsprocesspelenprognoseszoweleenrolbijhetzoekennaar mogelijke
toekomstmodellen (algemene beleidslijnen), - accent op prognoses, die met behulp
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van prospectieve methoden zijn opgesteld - alsook bij het zoeken naar een optimale
operatiebasis voor nu reeds te creëren voorzieningen, - accent op prognoses, die met
behulp van projectieve methoden zijn opgesteld.
8.4.2. Flexibele planning
Is eenmaal omtrent de ontwikkeling van de openluchtrecreatieve mogelijkheden van
een bepaald gebied een prognose opgesteld, dan bestaat steeds het gevaar dat de voorspelde ontwikkeling gerealiseerd wordtzonderdatvoldoenderekeninggehouden wordt
met veranderende omstandigheden en inzichten in toekomstige openluchtrecreatiebehoeften. Een van de, zij het vaak niet bedoelde functies van een prognose is het in
een onzekere situatie verschaffen van zekerheid omtrent een bepaalde ontwikkeling,
ook al zijn de uitgangspunten voor die prognose en de gebruikte veronderstellingen
aanvechtbaar. Op verschillende manieren kan echter, ter voorkoming van dit fixatieeuvel,gedurende het ontwikkelingsproces van openluchtrecreatiemogelijkheden in een
bepaald gebied, waarmee vaak velejaren gemoeid is, met het optreden van veranderingen rekening worden gehouden, alsook met gewijzigde inzichten in het recreatiegedragen kunnen deconsequenties van dezeveranderingen inhet ontwikkelingsproces
worden verwerkt. Daartoe moet de prognose van de behoefte aan recreatiemogelijkheden in een bepaald gebied zo worden opgesteld dat deze gemakkelijk kan worden
herzien. In deze opzet moeten dan de volgende elementen duidelijk worden aangegeven. In de eerste plaats dienen de randvoorwaarden van waaruit gewerkt wordt
duidelijk omschreven te worden. Bij de prognose voor een bepaald gebied kan men
ervan uitgaan, en dit alsrandvoorwaarde voor de prognose accepteren, dat het gebied
alleen een functie voor de dagrecreatie moet krijgen. Ook moet aangegeven worden
welke factoren bij de opzet zijn betrokken en waarom dit gebeurde, welke prognosemethode(n) is(zijn) gebruikt, welkeveronderstellingen zijn gehanteerd enwaarop deze
zijn gebaseerd, welkegegevens men heeft gebruikt en waarom menjuist deze gegevens
gebruikte, welke ramingen zijn gemaakt en op basis waarvan dat is gebeurd, welke
normen zijn gehanteerd voor het berekenen van de hoeveelheid ruimte, die voor de
diverse vormen van openluchtrecreatie nodig is, etc. Wanneer er zich veranderingen
voordoen in het recreatiegedrag of wanneer nieuwe inzichten baan breken omtrent
toekomstige ontwikkelingen van de behoeften aan recreatiemogelijkheden, dan kan bij
deze systematische opzet gemakkelijk worden nagegaan welke consequenties de veranderingen en gewijzigde inzichten hebben voor de planning.
Inverschillende plannen voor deontwikkeling van openluchtrecreatiemogelijkheden
worden pogingen gedaan om de planningflexibelte houden. In het recreatieplan voor
het kanaal Almelo-Nordhorn werd bijvoorbeeld omdehoeveelheid ruimte,nodig voor
verschillende recreatievormen te kunnen bepalen een schema opgesteld van alle
factoren, dienaar men vermoedde, daarop vaninvloed zijn. (Zie Smit, 1969).Aan elke
factor wordt een bepaalde grootte toegekend (bijvoorbeeld omvang van de bevolking
in 1980; %van de bevolking, dat deelneemt aan de trek naar buiten, percentuele verdeling van de naar buiten trekkenden over de diverse recreatiedoelen, etc). Alle ge164

gevens zijn in een systeem verwerkt. Wil men nu op basis van nieuwe gegevens de
grootte van een van de factoren veranderen, dan kan met behulp van een computer
snel berekend worden welke gevolgen deze verandering heeft voor het eindresultaat,
i.e. de raming van de vereiste ruimte voor de diverse recreatievormen. Bovendien kan
worden berekend hoe gevoelig het eindresultaat is voor veranderingen in de verschillende factoren door de grootte van elke factor afzonderlijk te variëren en voor elke
variatie de invloed op het eindresultaat te berekenen.
Treden in de toekomst wijzigingen op in de grootte van de verschillende factoren,
die men nu nog niet kan voorzien, dan weet men tevoren welke wijzigingen tot een
herberekening aanleiding moeten geven.
Ook wordt wel op basis van inzichten in het huidige recreatiegedrag en in mogelijk
toekomstige ontwikkelingen daarin een minimum- en een maximumprognose opgesteld van debehoefte aan recreatiemogelijkheden in b.v. 1980ineen bepaald gebied.
Bij het inrichten van het gebied wordt dan voorlopig uitgegaan van de minimumprognose. Met toename en/of verandering in de behoefte aan recreatiemogelijkheden
in het gebied kan rekeninggehouden worden door hetreserveren vanruimte voor meer
en/of andere voorzieningen en door recreatieobjecten zointerichten dat het inbouwen
van meer en/of andere recreatievoorzieningen mogelijk blijft.
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9.ABORTUSPROVOCATUSEN
HETGEBOORTENCIJFER

C. DE HOOG

9.1. INLEIDING

In dit artikel willen wepogen om de invloed na te gaan van een geliberaliseerde abortuswetgeving op de geboortencijfers. Wij willen ons beperken tot die landen waar
abortus provocatus zowel op sociale als op medische gronden is toegestaan en waar
bovendien deze wetten meer dan tienjaren in praktijk worden gebracht. Deze landen
zijn,mettussenhaakjes hetjaartalvanlegalisatie:Japan (1948),Polen (1954), U.S.S.R.
(1955), Bulgarije (1956), Hongarije (1956), Tsjecho-Slowakije (1957) en Roemenië
(1957). Buiten beschouwing zijn gelaten Joegoslavië, door het ontbreken van cijfermateriaal, en die landen waar abortus provocatus alleen op medische gronden is toegestaan (IJsland (1935), Zweden (1940), sommige staten van de V.S. etc.)
Een eerste belangrijke moeilijkheid bij bestudering van de aantallen legale abortussen in bovengenoemde landen, is de verschillende inhoud die aan het begrip 'sociale
en medische indicatie' gegeven wordt. In Roemenië zijn deze gronden sinds 1966 zeer
beperkt, terwijl er in Japan in dit opzicht bijna geen beperkingen zijn. De gevolgen
van deze ongelijke wetgeving zijn dat naast legale abortussen ook illegale abortussen,
inlanden met een 'vrije' wetgeving, kunnen blijven voorkomen. De grens tussen beide
vormen verschilt van land tot land en is vaag te noemen. Dit maakt een onderlinge
vergelijkingvandegeboortencijfers endeabortuscijfers toteengewaagde onderneming.
Soortgelijke vergelijkingsproblemen kunnen we in de criminologie konstateren. Sommige vergrijpen worden, afhankelijk van het land tot de officiële misdaadstatistieken,
toegelaten. Bovendien zijn lang niet alle gepleegde misdaden bekend bij de justitie.
Naar onze mening isillegale abortus provocatus een voorbeeld van een dergelijk vergrijp. Voegen wij dan bovendien de demografische komplicatie toe dat het cijfermateriaal van de legale abortussen zich veelal beperkt tot een andere populatie dan de
geboortencijfers (bijvoorbeeld, alleen deabortusgevallenuitgevoerdinziekenhuizenen
klinieken worden geregistreerd), dan menen we zelfs van een hachelijke onderneming
te kunnen spreken.
Alvorens echter toch enige uitspraken te doen over de invloed van legale abortus
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provocates op de geboortencijfers, zullen wij aangeven overwelk materiaal de onderzoeker zoumoeten kunnen beschikken, wilhijtot eenvolledige analysekunnen komen
van de invloed van abortus provocatus op de geboortencijfers.
9.2. GEWENST MATERIAAL

Idealiter zou het volgende basiscijfermateriaal de onderzoeker meer inzicht in het
verband tussen abortus provocatus en de geboortencijfers kunnen verschaffen :
a. het aantal legale abortussen per gedefinieerde eenheid
b. het aantal illegale abortussen per gedefinieerde eenheid
c. het aantal 'spontane' abortussen per gedefinieerde eenheid (miskramen)
d. het aantal geboorten per gedefinieerde eenheid.
Met het begrip 'per gedefinieerde eenheid' bedoelen wij dat, afhankelijk van de probleemstelling, gekozen kan worden voor een bepaalde relatie tussen het aantal abortussen c.q. geboorten en een te variëren populatie. Op deze wijze zouden we dan b.v.
van een bruto abortuscijfer kunnen spreken. Ook zou het mogelijk zijn om allerlei
verfijningen aan te brengen, zoals bijvoorbeeld het aantal legale abortussen van gehuwde vrouwen tussen de 15en 44jaar. Buiten beschouwing laten we de vraag of het
wel mogelijk is om enige greep te krijgen op illegale en 'spontane' abortussen (miskramen).Inbeschouwingen1overabortusprovocatusendegeboortencijfers, komenwe
bovendien veelvuldig de opvatting tegen, dat abortus provocatus als een bijzonder
soort 'geboorte' gezien wordt. Tietze en Lewitt2 gaan zelfszoverdatzijhet geboortencijfer per 1000 inwoners optellen bij het legale abortuscijfer per 1000 inwoners. Zij
komen dan tot een somfrekwentiekurve, d.w.z. het aantal zwangerschappen dat of in
een legale abortus eindigt, of uitgedragen wordt.
Om drie redenen menen wij is de benaderingswijze van Tietze en Lewitt onvolmaakt,
ofschoon wij ons bewust zijn dat zij met gelijke problemen te kampen hadden.
1. Beide onderzoekers gaan impliciet uit van een scherpe grens tussen legale abortussen enerzijds en illegale en 'spontane' abortussen anderzijds.
2. Abortus provocatus wordt niet gezien als een op zichzelfstaande, bijzondere vorm
van geboortenverhindering, maar als een soort 'geboorte'.
3. Er wordt geen rekening gehouden met delaatste ontwikkeling ophet terrein van de
anti-conceptiemiddelen, zoalsde'morning-after' pil.
Bij bestudering van het verschijnsel abortus provocatus staan wij op het standpunt,
dat hettotale gebied van geboortenverhinderende methoden inbeschouwing genomen
dient te worden. Om tot een adekwaat antwoord te komen op de vraag welke invloed
abortus provocatus op de geboortencijfers heeft zou, behalve het cijfermateriaal dat
vermeld is onder depunten a. tot en met d. van dezeparagraaf, materiaal over het ge1
2

N.I.S.S.O.,AbortusProvocatus, Zeist, 1970.Literatuurrapport 1.
Ch.TietzeandS.Lewitt,'Abortion', ScientificAmerican220,1969,no.1.
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bruik van andere geboortenverhinderende methoden eninzicht in de huwelijksleeftijd
van de vrouw, de huwelijksfrekwentie en het verschil tussen echtelijke vruchtbaarheid
enbuitenechtelijke vruchtbaarheid, beschikbaar moeten zijn. Wijhebben echter slechts
de beschikking over beperkt materiaal zoals in deloop van dit artikel zal blijken. Derhalve stelden wijin deaanhef van dit deel 'Idealiter zou de onderzoeker...' etc.
Het onderstaande schema geeft het verband aan tussen abortus provocatus en anticonceptionele methoden:
SchemaI
Huwelijksleeftijd
goede
contraceptie

Maatschappelijke*
en
culturele**
variabelen

uiteindelijke
vruchtbaarheid

geenofgebrekkige
contraceptie

Huwelijksfrekwentie
*b.v.aantalweduwen,urbanisatieetc.
**b.v. hetaldanniet aanvaarden vancontraceptie
In ditschema zijn wijvoorbijgegaan aan devraag,ofbij beschikkingsmogelijkheid over anti-conceptionelemiddelen,dezealtijdworden aanvaard.
Indien wij de verhouding tussen de wetgeving, abortus provocatus en contraceptie
eveneens in een schema weergeven, dan kunnen we globaal vier verschillende typen
onderscheiden:
SchemaII
situatie voor
legalisatie

overgangssituatie

voorlopige eindsituatie (1970)

land

I

illegale abortus,
gebrekkige contraceptie

legale abortus,
gebrekkige
contraceptie

legale abortus,
goedecontraceptie

bv. Japan

II

illegale abortus,
gebrekkige
contraceptie

legale abortus,
gebrekkige
contraceptie

legale abortus,
gebrekkige
contraceptie

globaal Oost-Europa

III

illegale abortus,
geen betrouwbare
contraceptie

illegale abortus,
goede
contraceptie

illegale abortus,
goede
contraceptie

globaal West-Europa

IV

illegale abortus,
geen betrouwbare
contraceptie

illegale abortus,
goede
contraceptie

legale abortus,
goede
contraceptie

bv. Engeland

type
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Uit schema II blijkt dat in de Oost-Europese landen en in Japan, de legalisering van
abortus provocatus vooraf is gegaan aan de verkrijgbaarheid en de toepassing van
goedecontraceptionele middelen.
Wijmenen dat eendergelijke situatie alsvolgttot stand isgekomen:
a. er moet een zeerdwingenderedentotgeboortenbeperkingzijngeweest (bijvoorbeeld
eentesterke bevolkingsgroei)
b. het waarden- en normensysteem moet op een of andere wijze ontvankelijk zijn geweest voor legalisering
c. deillegale abortus provocatus wordtin demedische sfeer gebracht. Een belangrijke
faktor is dat er dan een redelijke medische infrastruktuur aanwezig moet zijn of snel
kan worden opgebouwd.
d. deoverheden inJapan enOost-Europa beschikten niet over duidelijke alternatieven
(bijvoorbeeld sterilisatie of goedeanticonceptie methoden)
9.3. HET EFFEKT VAN LEGALE ABORTUS PROVOCATUS OP DE GEBOORTENCIJFERS

In het voorafgaande hebben we aangegeven over welke materiaal de onderzoeker in
feite zou moeten kunnen beschikken, als hij tot een volledige analyse van de invloed
vanabortusprovocatusopdegeboortencijfers wilkomen.Niettegenstaande het gebrekkige bestaande materiaal willen wij toch pogen om het effekt te meten van althans
legale abortus provocatus op de geboortencijfers. Uitgangspunt hierbij is dat legale
abortus provocatus binnen het raam van de andere contraceptieve middelen gezien
moet worden. Drie mogelijkheden zijn dan aanwezig:
a. legale abortus provocatus ishet voornaamste contraceptieve middel
b. naast legale abortus provocatus zijn er andere effektieve contraceptieve middelen
aanwezig
c. legale abortus provocatus neemt een marginale positie in, binnen het kader van de
geboortenbeperking.
ad a. Als voorbeelden hiervan noemen wij Japan tot 1960 en de Oost-Europese landen met een schaarste aan contraceptieve middelen. Deze schaarste uit zich niet alleen
in verschillen tussen landen onderling, maar ook in verschillen in distributie tussen
rurale en urbane gebieden. Bovendien kan de onregelmatige aanvoer op de markt van
anticonceptionele middelen vanjaar totjaar belangrijke fluktuaties in de abortuscijfer
teweeg brengen.
ad b. Voorbeelden zijn Japan na 1960 en Oost-Europa in jaren met een voldoende
distributievan contraceptieven.
ad c. Met marginale positie bedoelen we dat abortus provocatus wordt aangewend
indien er sprake is van 'uiterste' noodzaak. Abortus provocatus wordt niet gezien als
een 'normaal' geboortenbeperkend middel,maar alseen 'laatste' middel. Voorbeelden
van landen waar legale abortus provocatus als marginaal geldt zijn o.a. Engeland,
Zweden, Zwitserland ensommige staten van deV.S. (Californie).
Wij willen ons thans voornamelijk beperken tot d onder a. en b.genoemde landen.
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9.3.1. De Japanse situatie
In de twintigerjaren was erinJapan reeds sprake van eenzeer sterke bevolkingsgroei.
Deze bevolkingsgroei veroorzaakte een grote druk op de Japanse economie. Waarschijnlijk is deze druk een der oorzaken geweest om een oorlog te beginnen (ofschoon
deze theorie door velen niet wordt ondersteund). Direkt na de Tweede Wereldoorlog
was het bevolkingsprobleem door de terugkeer van militairen- en burgerrepatrianten,
groot. Mede op aandringen van het Amerikaanse gezag werd in 1948abortus provocatus op sociale gronden toegestaan. Deze 'Eugenic Protection Law' staat abortus
provocatus toe als de volgende redenen aanwezig zijn: '...pregnancy of delivery
might markedly injure the health of the mother because of the physical or financial
condition'. Tabel 1toont de invloed van deze liberalisering van de abortuswetgeving
opdegeboortencijfers aan.
Tabel 1.Vergelijking tussen de stijging van legaleabortussen en daling van het geboortencijfer
Jaar

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Legale abortussen
per 100geboorten3
9.1
20.9
29.9
39.8
57.2
64.6
67.6
69.6
71.6

Aantal levend geborenen
per 1000inwoners4
33.0
28.1
25.3
23.4
21.5
20.0
19.4
18.4
17.3

Wij komen tot de konklusie, aan de hand van tabel 1, dat de legale abortussen in de
periode 1949-1957 sterk zijn toegenomen,terwijldegeboortencijfers belangrijk zijngedaald. Verder gaan onze konklusies vooralsnog niet.
Betrekken wij echter bij bovenstaande cijfers de ruimte die de 'Eugenic Protection
Law' geeft aan het toestaan van abortus provocatus en het ontbreken van andere goede contraceptiemethoden in de periode 1949-1957, dan menen wij te kunnen zeggen,
datdedalingvan degeboortencijfers inJapanvooreenbelangrijk deelistoete schrijven
aan de invoering van legale abortus provocatus. Eenuitvloeiselvandezekonklusie is
dan bovendien dat voor dezeperiodein Japan abortus provocatus alsde voornaamste
effektieve geboortenregelende methode gezien kan worden.
3

Deeersterijcijfers vandezetabelisvermeld in:M. Muramatsu, 'Effect ofinducedabortion on the
reduction of births inJapan', TheMemorialFundQuarterly, Vol. XXXVIII, April 1960,no. 2,New
York,p.155.
*A. Klinger,Demographicaspectsonabortion(summaryoftheOrganizer),GeneralConference ofthe
International Union for theScientific StudyofPopulation, 3-11sept., 1969,paperk.4.2.10.
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M. Muramatsu 5 komt op grond van de volgende aan hem ontleende tabel tot eenzelfde konklusie.
Tabel2.Estimation ofrespectivesharesofcontraception, inducedabortionsand deliveriesinthetotal
pregnanciestheoreticallyexpectedifnofertility controlwasexercised.
Contraception
1955
1960
1965

Induced
abortions

17.7%
29.8%
39.9%

Deliveries6

Contraception/
abortions

44.9%
38.8%
39.3%

3:7
5:5
7:3

37.4%
31.4%
20.8%

Contraceptieisindezetabeleenrest-groep,ni.geboortenmin

abortussen.

Na 1957isdeJapanse regeringeenzeerintensieve campagne begonnen ten gunste van
andere geboortenbeperkende methoden. Dat deze campagne redelijk suksesvol is verlopen, blijkt eveneensuittabel 2.
Toch blijkt dat de abortuscijfers ook na 1960 niet marginaal te noemen zijn. Als
mogelijke oorzaken voor dezehogeaantallen in dezestigerjaren kunnen gelden:
a. de belangrijke plaats die abortus provocatus binnen het Japanse patroon van gezinsopbouw zich heeft weten te verwerven. Een niet zo uitzonderlijke kwestie, als wij
ons realiseren dat gedurende de Japanse 'Middeleeuwen' kindermoord een geaccepteerde zaak was. Men noemde dit prozaïsch 'het uitdunnen van de bloemen'.
b. het aanvaarden van legale abortus provocatus als eigen Japanse methode tot geboortenregeling.
c. de schok die de periode van bezetting door de Amerikaanse troepen na de Tweede
Wereldoorlog teweegbracht.
d. een blijvende vrees bij zowel de overheid als bij de burgers om in een situatie van
overbevolking tegeraken. Een vreesdiedoor deindustrialisatie weggenomen is.Heden
tendageiserzelfs sprakevaneentegeringebevolkingsgroei, alsuitsluitend geletwordt
op het beschikbare aantal arbeidsplaatsen in deindustrie. Bezien wij echter de Japanse
geboortencijfers, uitgedrukt in het aantal levend geborenen per 1000inwoners, vanaf
1957tot en met 1967,vertonen dezeeenredelijke stabiliteit7 (tabel 3).
Tabel 3.Levendgeborenenper 1000inwonersinJapan
1958
1959
1960
1961
1962
5

18.1
17.6
17.2
16.9
17.1

1963
1964
1965
1966
1967

17.3
17.7
18.6
13.8
19.4

M. Muramatsu, Thedemographic aspectsof AbortioninJapan,General Conference of the InternationalUnionfortheScientificStudyofPopulation,3-11sept., 1969,London,paper M.4.2.4.
6
M.Muramatsu,op.cit. p.6,vertalingEngels: Deliveries(lifeandstillbirths).
7
A.Klinger,loc.cit.
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Het 'raadsel van 1966', houdt volgens het eerder geciteerde N.I.S.S.O.-rapport verband met het feit, dat volgens Japanse traditie deindatjaar geboren meisjeseenongelukkig leven tegemoet gaan (het gesternte was toen erg slecht).Helaasontbreekt ons
het materiaal om na te gaan of dezelagegeboortencijfers door toenemingvanhet aantalabortussen tot stand isgekomen.
Voor Japan menen wij te kunnen zeggen dat abortus provocatus, bij stabilisering
van het geboortencijfer in de periode 1957-1967, terrein verliestaan andere effektieve
geboortenbeperkende methoden. Bovendien kunnen wij uit andere gegevens afleiden
dat de huwelijksleeftijd van de vrouw in Japan aan een dalende trend onderhevig is 8 .
Deze beweging schakelt derhalve belangrijke komplikaties ten aanzien van de huwelijksvruchtbaarheid in dit verband uit. Want stijgt de huwelijksleeftijd immers, dan
kunnen wij een eventuele daling van de vruchtbaarheidscijfers verwachten. Onze konklusie gaat echter niet zover om te stellen dat legale abortus provocatus waarschijnlijk
een gelijke positie in gaat nemen als in de West-Europese landen, - namelijk een
'laatste middel -.
9.3.2. Legale abortusprovocatus inde Oost-Europeselanden
Ofschoon wij ten aanzien van Oost-Europa veel minder van een gelijkvormigheid
kunnen spreken als ten aanzien van Japan, willen wij deze gebieden toch als eenheid
beschouwen, en wel op grond van devolgende overwegingen:
a. het staatkundig bestel is gelijkvormig (wij bedoelen hiermee niet te zeggen dat er
geen verschillen zijn, Polen is bijvoorbeeld vurig Rooms-Katholiek, in tegenstelling
tot Bulgarije).
b. door het karakter van de abortuswetgeving blijft naast legale abortus provocatus,
demogelijkheid voor illegale abortus provocatus bestaan.
Voor Polen geldt: 'de moeilijke sociale situatie'. Voor Tsjecho-Slowakije 'alleen
voor moedersmet drieofmeerkinderen en voor deeerstezwangerschap'. In Roemenië
kan men slechts tot abortus overgaan indien de vrouw ouder is dan 40jaar of drie
kinderen heeft. Bovendien zijn indeU.S.S.R. dekosten voor abortus op niet-medische
gronden relatief hoog(oplopend tot f 300,-).
c. in geen van de Oost-Europese landen zien we belangrijke veranderingen in de huwelijksleeftijd en huwelijksfrekwentie optreden. H. J. Heeren9 spreekt van een OostEuropees patroon nl.:jong en nagenoeg algemeen huwen. De huwelijksleeftijd ligt
laag (24.5jaar voor mannen en 20.3jaar voor vrouwen). Het huwelijk is bijna algemeen (4%ongehuwden bij de4 5 ^ 9 jarigen).
De beperkingen van de abortuswetgeving zijn waarschijnlijk mede ingegeven door het
idee het aantal abortussen onder controle te houden, zoals ondermeer blijkt uit de
voortdurende, veranderende bepalingen. (Roemenië, D.D.R.). Het ontbreken van
8

DemographicYearbook,UnitedNations,NewYork, 1969,p. 521.
H.J.Heeren, 'Huwelijksleeftijd, gezinsgrootteengeboortedaling', Sociologische Gids, 16eJaargang,
1969,no.5,sept/okt.p.292.

9

173

goede anticonceptie was een der belangrijkste oorzaken voor wetsliberalisering in
Oost-Europa. Bovendien waren in de periode rond 1955 de vijfjaren-plannen minder
voorspoedig verlopen. Het was onmogelijk gebleken omdirekt een verzorgingsekonomie op te bouwen. Belangrijke grondstoffen (rubber!) voor contraceptieven werden
voor andere industriële produkten gebruikt. De weinige anticonceptionele middelen
zijn bovendien nietvoor degehelebevolkingverkrijgbaar1°.
Tabel4.Contraceptieven inOost-Europa per 100vrouwen tussen 15-44jaar 11
Hongarije

1966

TsjechoSlowakije
1959

52%

25%

25%

46%

12%
36%
0%

67%
8%
0%

54%
21%
0%

40%
14%
0%

Leningrad

Bulgarije

1965

1964

Geen contraceptie
Wel contraceptie waarvan:
gebrekkig
redelijk
goed

Totaal

100%

100%

100%

100%

Een overzicht van de toepassing van contraceptie in enige Oost Europese landen
geeft tabel 4. Hieruit is af teleiden dat gemiddeld achtjaar nainvoeringvaneen 'vrije'
abortuswetgeving ernoggeengoedecontraceptievenaanwezigzijn.Opvallendisvoorts
dat K. H. Mehlan de situatie in Leningrad koos voor de U.S.S.R. Het Russische platteland zal zeerwaarschijnlijk minder gunstige uitkomsten geven.
Uit tabel 5 kan afgelezen worden hoe de geboortencijfers zichgedragen voor en na
legalisatievande abortuswetten.
Beschouwen we de geboortencijfers van de in dezetabel genoemdelanden afzonderlijk, dan zien we voor Bulgarije de geboortencijfers vanaf 1950 konstant dalen. Het
lijkt waarschijnlijk dat de vroege daling moet worden toegeschreven aan het feit dat
deillegaleabortussen van 1950delegale abortussen van 1956zijn geworden. Bewegingen in dehuwelijksleeftijd en de huwelijksfrekwentie hebben niet of nauwelijks plaatsgevonden. Wij nemen niet aan dat effektieve conceptieve methoden in die periode,
naast illegaleabortussen, eenrolhebben kunnen spelen.
Voor Hongarije zien we een minder duidelijke dalingvan de geboortencijfers inde
periode voor de legalisatie (1948-1965). Na invoering van de nieuwe abortuswetten
kunnen we wel van een daling spreken. Indien we andere demografische variabelen
buiten beschouwing laten (wij achten dit toelaatbaar gezien de geringe beweging van
10
K. H. Mehlan, ChangingPatternsof Abortion inthe SocialistCountries of Europe, General Conference of the International Union for the Scientific Study of Population, 3-11 sept. 1969, London,
paper4.2.p.l.
11
K.H.Mehlan,loc.cit.,na herberekening.
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Tabel 5 Levendgeborenenper 1.000inwonersinenkeleOost-Europeselanden12
Jaar

Bulgarije

Hongarije

Tsjecho-Sl.

Polen

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

24.6
24.0
25.1
21.0
21.1
20.7
20.2
20.1
19.5*
18.4
17.9
17.6
17.8
17.4
16.7
16.4
16.1
15.3
14.9
15.0

21.0
20.6
21.0
20.2
19.6
21.6
23.0
21.4
19.5*
17.0
16.0
14.7
14.6
14.0
12.9
13.1
13.0
13.1
13.6
14.6

23.4
22.4
23.3
22.8
22.8
21.2
20.6
20.3
19.8
18.9*
17.4
16.0
15.9
15.8
15.7
16.9
17.1
16.4
15.6
15.1

29.3
29.5
30.7
31.0
30.2
29.7
29.1
29.1*
28.0
27.6
26.3
24.7
22.6
20.9
19.6
19.0
18.1
17.4
16.7
16.3

Roemenië
23.9
27.6
26.2
25.1
24.8
23.8
24.8
25.6
24.2
22.9*
21.6
20.2
19.1
17.5
16.2
15.7
15.2
14.6
14.3**
27.1

U.S.S.R.

_
26.5
26.8
26.4
24.9
26.6
25.7*
25.2
25.4
25.3
25.0
24.9
23.8
22.4
21.2
19.7
18.4
18.2
17.4

*tijdstipvanlegalisatievandeabortuswetten
**beperkingvandeabortuswetgeving inRoemenië

de huwelijksleeftijd en de huwelijksfrekwentie) dan schijnt het ons toe dat voor Hongarije de legaleabortussen niet deplaats van deillegale abortussen hebben ingenomen,
maar evenals in het Japan van 1948-1957, als zelfstandige faktor de geboortecijfers
hebben doen dalen. Uit onderstaande tabel blijkt dan ook dat het aantal illegale abortussen konstant isgebleven, terwijl het aantal legaleabortussen is toegenomen.
De situatie in Tsjecho-Slowakije is grotendeels identiek met die van Bulgarije. Hier
zijn we in de gelukkige omstandigheid wel over cijfermateriaal te beschikken dat het
verband tussenlegale enillegaleabortussen aangeeft.
In Polen zien wij tot 1960, vijfjaren na invoering van legale abortus, een traditioneel
geboortenpatroon. Daarna treedt ereensterkedalingopvandegeboortencijfers. Deze
vertraagde daling kan als oorzaak hebben de de-confessionalisering van de Poolse
jeugd en daarmee samenhangend eenjeugdigcohort vrouwen dat ontvankelijk isvoor
toepassingvanlegaleabortus provocatus.
In Roemenie menen wij eenzelfde verschijnsel te kunnen zien als in Hongarije. De
invloed van legale abortus provocatus kan bovendien worden aangetoond door de
enorme stijging van de geboortencijfers na 'afschaffing' van devrije abortuswetgeving
:

A.Klinger,loc.cit.
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Tabel6. Vergelijking tussen het geboortencijfer en het aantal abortussen per 1000 inwoners in
Hongarije13
Jaartal
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Aantal levend
geborenen
21.0(20.9)*
20.2
19.6(19.5)*
21.6(21.5)*
23.0
21.4
19.5**
17.0
16.0
14.7(15.2)*
14.6
14.0
12.9
13.1
13.0(13.1)*
13.6(13.1)*

*De tussen (...) geplaatste cijfers van Tietze wijken af
(Klinger)
**legaliseringsdatum

Aantal legale
abortussen

Aantal andere
abortussen

0.2
0.2
0.2
0.3
1.7
3.6
8.3**
12.5
14.7
15.3
16.2
17.0
16.3
17.2
18.2
17.8

3.7
3.8
4.4
4.2
4.3
4.4
4.2**
4.0
3.8
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.3

van de V.N. statistieken vermeld in tabel 5.

in 1966. M.a.w. legale abortus provocatus is de belangrijkste geboortenbeperkende
methode.
In de U.S.S.R. zienwijevenalsinPolen,paseensterkedalingvande geboortencijfers
optredenvijfjaren na de legaliseringsdatum.
Wij achten het zeer welmogelijk, dat het konstant blijvenvandegeboortencijfers na
legalisatie moet worden toegeschreven aan hettraditioneel blijven vanhet geboortenpatroon in derurale gebieden van de Sovjet-Unie, (een belangrijke faktor kan het ontbreken van een goede medische infrastruktuur zijn geweest). Ook achten wij het niet
uitgesloten dat, het driegeneratiehuishouden, een stabiliserende invloed op de geboortencijfers tot detweedehelft van de zestigerjaren heeft kunnen behouden.
Tabel 7.Vergelijking tussenhetgeboortencijfer enhetaantalabortussenper1000inwonersinTsjechoslowkije14
Jaartal

1955
1960
1965
13
14

Aantal levend
geborenen

Aantal legale
abortussen

20.3
15.9
16.4

0.2
6.5
5.6

Aantal andere
abortussen
2.5
1.9
1.8

Ch.Tietze,'Abortion inEurope',Am. JournalofPublicHealth,Vol.57(1967),no.II,p.1930.
Ch.TietzeenS.Lewitt,op.cit., p.1930.
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9.4. ENIGE KONKLUSIES

In het begin van dit artikel hebben wij een schets gegeven over welk materiaal de onderzoeker zou moeten beschikken, wil hij tot adekwate konklusies komen betreffende
de vraag welke invloed abortus provocatus heeft opdegeboortencijfers. Wijhebbenin
paragraaf 9.3 gepoogd - met gebrekkig cijfermateriaal - een beeld tegevenvan deinvloed van abortus provocatus op de geboortencijfers. Debelangrijkste konklusies die
wijmenentekunnen trekken zijn devolgende:
a. legalisering van abortus provocatus kan de geboortencijfers doen dalen (Japan,
Hongarije).
b. indien goede anti-conceptionele middelen verkrijgbaar zijn neemt het belang van
legale abortus provocatus duidelijk af.
c. naast 'klassieke' demografische beïnvloedingsvariabelen zoals het gebruik van geboortenregelende middelen en bewegingen in de huwelijksleeftijd, blijft hetvanessentieelbelang om aan maatschappelijke veranderingen, zoals deurbanisatievandeOostEuropese landen en daarmee samenhangend de stedelijke huisvestingssituatie, invloed
op degeboortencijfers toete kennen 15
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10. ASPEKTEN VAN ANTI-CONCEPTIE EN SEXUALITEIT

C. J. CRAMWINCKEL-WEEDA

De sexualiteit blijft nogaltijd een onderwerp dat despeciale aandacht trekt. Dit onderwerp staat echter zeker niet borg voor de aantrekkelijkheid van een geschrift. Men
hoeft maar hetKinsey-rapport doortewerkenomtebeseffen hoedroogde wetenschappelijke sex kan zijn. Overigens zal de anti-conceptie de hoofdschotel vormen van dit
artikel, de sexualiteit is slechts het nagerecht. Het gaat trouwens niet om 'boerensex'
zoals een enkeling misschien gedacht heeft, evenmin als om de anti-conceptie die door
deze groep van de bevolking zou worden toegepast. Er werd namelijk een onderzoek
verricht onder de clientèle van hetArnhemse Consultatiebureau voor Huwelijks- en
Geslachtsleven (het Rutgershuis) en wel onder die mensen die het bureau bezochten
om voorbehoedsmiddelen te krijgen.
Aan deanti-conceptie endefaktoren dievaninvloed zijn opeengoed gebruik ervan,
wordthedentendagegroteaandachtbesteed.Tochisdewensomdegeboortentebeperkenniet nieuw. Zelfs bij primitieve volkenwordt hetgebruik vanrationele (waaronder
decoitus interruptus) en ook magischemiddelen gevonden. In deMiddeleeuwen werd
het bevolkingstal in toom gehouden door laat trouwen of in het geheel niet trouwen
(dit werd in hoge mate door de familie geregeld). De middelen die in dit onderzoek
centraal staan, hetpessarium en depil,zijn nog betrekkelijk jong. Het pessarium werd
in de vorige eeuw door een Duitser uitgevonden. Dat het in Amerika o.a. 'Dutch pessary' wordt genoemd, is te danken aan Aletta Jacobs en andere vooruitstrevende Nederlanders die zeer aktief zijn geweest bij de verspreiding van dit middel. De pil werd
in dejaren 50 van deze eeuw voor het eerst gebruikt in Amerika en pas in 1963 kon
men ditmiddel inNederland verkijgen.
Voor het gebruik van zowel het pessarium als de pil moet men de arts raadplegen.
Dit kan via de huisarts, maar ook via het consultatiebureau. Op zo'n bureau nu worden van degenen diede artsvoor deeerste maal bezoeken (hetgeen gezien de middelen
alleen vrouwen zijn) een groot aantal gegevens vastgelegd. Het betreft o.a. de leeftijd
van de vrouw en van haar partner, de godsdienst van beiden, het beroep van beiden,
haar kindertal, de eventuele huwelijksdatum, de reden waarom ze anti-conceptie wil
gebruiken, de leeftijd bij de eerste coitus, de frekwentie van de geslachtsgemeenschap.
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Het zal duidelijk zijn dat deze gegevens zich zeer goed lenen voor een sociaal-wetenschappelijke analyse. Omdat bovendien het materiaal klaarligt en de langdurige interviewfase dus wordt overgeslagen, kan een groot aantal personen in het onderzoek
worden betrokken. Een nadeel van een dergelijke secundaire analyse isdat geen extrainformatie te verkrijgen is van de proef-personen. Men moet het doen metdevastgesteldevragen, waardoor dusook deprobleemstelling hiernaar gericht moet worden.
In ons onderzoek betrokken we 2789 vrouwen (driekwart kwam voor het pessarium,J voor depil).Dit waren de vrouwen dievan november 1959tot april 1965voor
de eerste maal het bureau bezochten. Deze tijdsafbakening was op grond van het feit
dat in november 1959 een arts in dienst trad die de vragenlijsten zeer nauwkeurig invulde terwijl in 1965een nieuwe status werd ingevoerd die veel minder vragen behelsde. Het lage percentage 'pilvrouwen' hangt uiteraard samen met het feit dat pas in
1963depilinNederland werd verstrekt.
Deprobleemstelling van ons onderzoek luidt alsvolgt:
I Welke zijn de sociale achtergronden van de groepbezoekstersdievan november
1959 tot april 1965 voor de eerste maal het consultatiebureau van de N.V.S.H.
teArnhem bezocht om hetpessarium ofdepiltegaan gebruiken?
- InhoeverreverschiltdezesamenstellingvandiedertotaleNederlandsebevolking?
- In hoeverre treden er in de loop derjaren (1960tot 1965) in deze samenstelling
verschuivingen op?
II In welke mate en richting oefenen defaktoren leeftijd, kindertal, opleidingsniveau
en godsdienst een invloed uit op dewijzewaaropmenbesluithet consultatiebureau
te bezoeken?
III In welke mate en richting oefenen de faktoren leeftijd, opleidingsniveau en godsdiensteeninvloed uit ophet gezinsplanningsmoment, waarop men het consultatiebureau voor deeerstemaal raadpleegt?
IV Welke zijn, volgens de beschikbare gegevens, de sexuele gedragingen der bezoekstersvanhetArnhemse consultatiebureau?
- In hoeverre wijken deze uitkomsten af van in andere onderzoekingen opditgebied gevonden resultaten?
- In hoeverre wordt een verschil in sexueel gedrag bepaald door defaktoren leeftijd, opleidingsniveau en godsdienst?
In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk alle onderdelen diepgaand te behan
delen. De belangrijkste uitkomsten zullen in grote trekken gegeven worden. Het zal
duidelijk geworden zijn dat aan de door ons onderzochte populatie eengroot nadeel
kleeft. De groep kan niet representatief geacht worden voor de Nederlandse situatie of
zelfs voor de Arnhemse situatie, betreffende het gebruik van anticonceptionele middelen. Het gaat hier om slechtstwee- zij het op dat moment demeest effektieve - middelen,terwijl menhiervoor bovendien naar een consultatiebureau van de N.V.S.H. ging.
Men kan de middelen immers ook bemachtigen via de huisarts. Dit geeft aleen zekere
selektie. Door deze geringe representativiteit kunnen geen algemene konklusies gege180

ven worden omtrent beinvloedende faktoren op het gebied der anti-conceptie en
sexualiteit. Desbetreffende resultaten moeten gezien worden als min of meer duidelijke aanwijzingen voor bepaalde samenhangen, eventueel te gebruiken als hypothesen
voor verder onderzoek. Deverdereindelingvan dit artikel isop basis van deindeprobleemstelling gemaakte onderverdeling.
10.1 PROBLEEMSTELLING I - Sociale achtergronden
Op het gebied van de anti-conceptie is al het een en ander aan onderzoek verricht.
Vooral een aantal Amerikaanse sociologen hield zich er uitgebried mee bezig. Op
grond van deze en andere onderzoekingen was het mogelijk verwachtingen uit te
spreken omtrent de samenstelling van de onderzochte populatie naar verschillende
sociale achtergronden. Zo veronderstelden we dat het opleidingsniveau van de pil- en
pessariumgebruikster hoger zou liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander.
Freedman c.s.1 vond dat naarmate de opleiding hoger was, meer personen gebruik
maakten van voorbehoedmiddelen in het algemeen, terwijl deze samenhang voor het
pessarium nog sterker was. Naar aanleiding van onderzoek onder 100personen uit de
arbeidersklasse gaf Rainwater 2 hiervoor een verklaring. Het bleek dat men vooral in
de 'lower-lower class'het gebruik van kunstmatige voorbehoedmiddelen onnatuurlijk
vindt. Om effektief de geboorten te kunnen beperken is vertrouwen in de toekomst
nodig en geloof dat detoekomst te beinvloeden is,welk vertrouwen en welk geloof in
geringe mate aanwezig waren. De kennis van het bevruchtingsproces was hierbij een
belangrijke faktor. Mensen diedenken dat deman het eitje (eenvolledigwezentje in de
dop) bij de vrouw deponeert zonder dat daarvoor iets van de vrouw nodig zou zijn,
zullen eerder een condoom gebruiken of coitus interruptus toepassen dan een pessarium.
De resultaten van ons onderzoek stemmen volledig overeen met de gemaakte veronderstelling. We moeten overigens nog vermelden dat niet naar hetopleidingsniveau
van de bezoekster gevraagd werd. Wel echter naar het beroep dat ze op het moment
van haar komst uitoefende of, indien ze alleen huisvrouw was, het beroep dat ze voor
haar huwelijk uitoefende. Ook het beroep van de partner werd gevraagd. Uit dit gegeven distilleerden we het opleidingsniveau wat uiteraard een zeer grove indeling vereiste. Deze werd als volgt gemaakt: 1. lager niveau - hiertoe werd men gerekend als
duidelijk was dat de persoon na de lagere school geen verdere opleiding genoten had ;
2. eventueel middelbaar niveau - degenen waarvan we niet zeker waren of ze tot
groep 1dan wel 3behoorden kregen hier een plaats;3. kennelijk middelbaar niveau degenen die na de lagere school nog duidelijk voortgezet onderwijs gevolgd hadden,
echter geen academisch; 4. academisch niveau. Uiteraard zullen er door deze procudure fouten zijn gemaakt. Wegeloven echter dat dezedoor dezeer globale indeling en
1
Freedman, R., Whelpton, P. K. and Campbell. A. A. Family Planning, Sterility and Population
Growth, New York, 1959.
2
Rainwater, L.e.a. And thepoor get children, Chicago, 1960.
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door de grootte van de groep geen vertroebelende invloed zullen hebben. De totalen
waren voor de bezoekter resp. haar partner als volgt: lager niveau: 40% resp. 19%;
eventueel middelbaar niveau: 14%resp.24%;kennelijk middelbaar niveau: 39%resp.
48%; academisch niveau: 1,5% resp. 8% (onbekend: 6% resp. 1 %). Als we nu het
opleidingsniveau van departner vergelijken met dat van de gehelemannelijke beroepsbevolking (debeste vergelijkingsgroep omdat de leeftijd van de partners varieerde van
20tot 60jaar), zien weeen duidelijke ondervertegenwoordiging van het lagere niveau.
Het percentage bedroeg bij de 13eVolkstelling (mei 1960) ruim 55tegenover een percentage van 19voor het consultatiebureau. Eenzelfde verschil zien we als we alleen de
inwonersvandestadArnhem indebeschouwing betrekken.
Ook de samenstelling van de groep naar levensbeschouwing verschilde aanmerkelijk
van die der Nederlandse bevolking. De Rooms-Katholieken waren ondervertegenwoordigd (voor de woonplaats Arnhem: 25% van de vrouwen die het consultatiebureau bezochten tegenover 37% katholieken in heel Arnhem) evenals de gereformeerden (3% tegenover 9%). De Ned-Hervormden waren iets oververtegenwoordigd
(33%tegenover 27%), debuitenkerkelijkenwarensterkeroververtegenwoordigd (32%
tegenover 23%). Deze bevindingen zullendelezer niet bevreemden. Het isnogaltijd zo
dat de Katholieke kerk het pessarium en de pil verbiedt en eveneens is het bekend dat
onder de gereformeerden de normen strenger zijn dan inhetalgemeenonderdeNederlandse bevolking (de ontkoppeling van sexualiteit en voortplanting is minder ver gevorderd).
Een ander belangwekkend gegeven is de burgerlijke staat van de bezoeksters. Voor
de hand liggend lijkt de veronderstelling dat de gehuwden oververtegenwoordigd zullen zijn omdat er in deze groep het meest behoefte bestaat aan voorbehoedmiddelen.
Echter moet nietvergeten worden dat het hier gaat om mensen dievoor deéérste maal
het consultatiebureau bezoeken, waardoor ook een oververtegenwoordiging van ongehuwden verwacht zou kunnen worden, want meer dan de helft van de Nederlandse
vrouwen heeft voor het huwelijk geslachtelijke omgang gehad. Toch was slechts 10%
van de groep ongehuwd (van alle 15-44jarige Nederlandse vrouwen is bijna 40%
ongehuwd). Een reden zal zijn dat in het begin der zestigerjaren voor vele ongehuwde
vrouwen de stap om naar een consultatiebureau te gaan voor anti-conceptie nog te
groot was.De samenstelling naar burgerlijke staat zal rond 1970zekereenandere zijn.
Verder zal het pessarium veel minder door ongehuwden gebruikt worden. Uit onderzoek is gebleken dat men voor het huwelijk meer het condoom en de coitus interrupt s toepast.
Op welke leeftijd komen de vrouwen nuvoor deeerstemaal naar het consultatiebureau?Detop lagmet 8%bij 25jaar. Vergeleken metdeNederlandse bevolkingzienwe
een ondervertegenwoordiging van de 15-19 jarigen en de 35-49 jarigen; 1/5 van de
vrouwen komt binnen het eerste of tweede huwelijksjaar, 15% in het 3e of 4e, maar
hierna blijft het percentage vrij konstant tot en met het 7een 8ehuwelijksjaar. Daarna
daalt het sterk. Dat het percentage tussen het 3een 8ehuwelijksjaar niet verder daalt,
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat velen omstreeks het 6e à 7e huwe182

lijksjaar het gewenste kindertal bereiken, waardoor de wens naar een betrouwbaar
middel sterker wordt.
Het kindertal van de bezoekster op het moment dat ze het bureau raadpleegde,
werd ook vastgelegd. Als we alleen de gehuwden in de beschouwing betrekken, zien
we dat 1/3 van de vrouwen komt als ze nog geen kinderen of 1kind heeft. Nog eens
1/3 komt op het moment dat er twee kinderen zijn en 5% van de vrouwen heeft bij
eerstebezoek meerdan 5kinderen.
Dit waren enkele uitkomsten betreffende de samenstelling van de groep. Een andere
vraag die we ons stelden, was in hoeverre er in deze samenstelling verschuivingen optraden in de loop der jaren (de onderzoekperiode bevat 5 volledige kalenderjaren).
Dat er verschuivingen optraden is mogelijk door de veranderende normen binnen
steeds bredere lagen der bevolking. We noemen devolgendemaatschappelijke veranderingstendensen, die van betekenis geweest kunnen zijn in het begin der zestiger
jaren:
- toenemende anti-conceptionelekennisonder de bevolking;
- veranderende houding tegenover het gebruik van voorbehoedmiddelen (sexualiteit
envoortplanting worden steedsminder alsverbonden gezien);
- toenemende bekendheid van deN.V.S.H.;
- hetvoorechtelijk geslachtsverkeer wordt steedsmeergeaccepteerd;
- voortschrijdende emancipatie van devrouw.
Op grond van deze ontwikkeling was onze hypothese dat er in de loop der jaren
zodanige verschuivingen optreden in de samenstelling van de groep dat er in steeds
mindere mate van een over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde sociale groeperingen sprakezal zijn. De verdeling zou naar een normaalverdeling tenderen. Ook
veronderstelden we dat men naarmate de jaren verstreken het consultatiebureau op
gemiddeldjongere leeftijd en met een gemiddeld kleiner kindertal voor de eerste maal
zou bezoeken. Deze laatste gedachte vond nauwelijks of geen steun in ons materiaal.
De gemiddelde leeftijd daalde maar weinig (1960 - 28.9; 1964 - 28.3) en bij een beschouwing van het kindertal viel helemaal geen verschuiving waar tenemen. Dit was
wel zeer tegen onze verwachtingen en tegen de resultaten van andere onderzoekingen
in.
Een aantal sociale groeperingen, m.n. de stedelingen, de werkende gehuwde vrouwenende katholieken bleken tevoldoen aan degrondgedachte van de bovengenoemde
hypothese (tenderen naar een normaalverdeling in deloop derjaren), bij andere sociale groeperingen, m.n. degenen met een lager opleidingsniveau en de buitenkerkelijken
viel er geen rechtlijnige verandering te bespeuren, terwijl de agrariërs zelfs een steeds
meer uitgesproken ondervertegenwoordiging aan de dag legden. Vooral het feit dat de
ondervertegenwoordiging van personen met alleen een lagere opleiding niet afnam
was opmerkelijk. Het percentage schommelde ietsmaar bleef over het geheel vrij constant. Een verklaring hiervoor kan zijn, dat binnen deze groeperingen in het algemeen
wel meer anti-conceptie werd toegepast maar dat het pessarium niet evenredig meer
intrek raakte. Het iseenmiddel dat inwendig aangebracht moet worden hetgeen bij de
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enesocialegroepering meer tegenstand opwekt dan bij de andere. Ook ishet mogelijk
dat de tijdsperiode nogtekort wasomeenwijziging te registreren.
10.2 PROBLEEMSTELLING II - Wijzevan besluiten om het Rutgershuis te bezoeken
We stelden ons de vraag welke faktoren een invloed uitoefenden op de wijze waarop
men besluit het consultatiebureau te bezoeken. Men vroeg de bezoekster namelijk of
ze uit eigen beweging kwam dan wel op advies van ouders, van kennissen, arts of
zuster. Een derde zei uit eigen beweging te komen. De helft van de groep kwam op advies van kennissen die hiermee dus wel de belangrijkste beinvloedingsbron vormden.
Ruim 15%kwam op advies van arts ofzuster en slechts2,5%noemde de ouders. Ook
Heeren en Moors 3 vonden in hun onderzoek naar anti-conceptioneel gedrag onder
Utrechtse vrouwen dat slechts zeer weinigen contact met de moeder gehad hadden
over geboortenregeling.
De leeftijdvan de bezoekster wasduidelijk van invloed op de wijze waarop besloten
werd het consultatiebureau te bezoeken. Naarmate men ouder was, kwam men meer
uit eigen beweging. De kennissen namen in betekenis af, terwijl een advies van de ouderseigenlijk alleen bleek voor tekomen bij de 17tot 25jarigen.
Het moment waarop de arts over geboortenbeperking zalgaan praten, hangt waarschijnlijk nauw samen met het kindertal van de vrouw. Er zijn dan vaak sociale of gezondheidsredenen om dit onderwerp te berde te brengen. De resultaten bevestigden
deze veronderstelling volledig. Van de groep vrouwen dienoggeen kinderen hadden,
kwam 10%op aanraden van arts/zuster ,van de vrouwen met 1kind 11 %,2kinderen
16%,3kinderen 21 % 4kinderen 23%, 5kinderen 24%,6ofmeer kinderen 37%.
Zowel de levensbeschouwing als het opleidingsniveauvan de vrouw oefenden een belangrijke invloed uit. Daarbij wasdeinvloed van de eerstgenoemde faktor sterker dan
van de tweede (dezeuitkomst vindt men door eenvan beide faktoren konstant te houden). 21%van de personen met alleen een lagere opleiding kwam uit eigen beweging
en 44% van de personen met een middelbare opleiding. De percentages voor de
Katholieken, Ned-Hervormden, Gereformeerden en buitenkerkelijken waren resp. 17,
29, 34 en 51.Van de buitenkerkelijken kwamen dus 3maal zoveel vrouwen uit eigen
beweging dan van de Katholieken. Een verklaring kan zijn dat het al dan niet geoorloofd zijn van het gebruik van middelen meer en meer ter diskussie wordt gesteld binnen de eigen, katholieke groep. Het is dan waarschijnlijk dat deze groep belangrijk is
voor het individu bij het nemen van de beslissing om daadwerkelijk tegen het verbod
van de kerk in te handelen. Bij de Katholieken zal men meer dan bij welke andere
groepering ook, de goedkeuring en aanmoediging van andere groepsleden nodig hebben om het pessarium of de pil te gaan gebruiken. De buitenkerkelijken daarentegen
kennen in het geheel nauwelijks een groepsefTekt.
3

Heeren,H.J.enMoors,H.G. Gezinneningroei. MededelingenvanhetSociologischInstituut vande
Rijksuniversiteit Utrecht,1968.
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10.3. PROBLEEMSTELLING III - Het gezinsplanningsmoment

In ditdeel vandeprobleemstelling staat hetgezinsplanningsmoment centraal. Deze
term verdient weleennadere toelichting. Hieronder wordt verstaan het aantal kinderen datdevrouwheeft ophet moment datzehetbureau voor het eerst bezoekt, plus
de reden diezedanopgeeft voor hetgebruik vananticonceptie. Van devele antwoorden dieopdeze laatste vraag mogelijk waren, interesseren eronsslechts twee en wel
a. nog/weer even wachten metkinderen; b. genoeg kinderen/liever geen kind meer.
Degenen diede eerstgenoemde redenen opgeven komen dusopeen moment datze
het gezin nog alsincompleet beschouwen, degenen diedelaatste reden opgeven komen
in eenduidelijk later stadium vandeplanning, hetgewenste kindertal isbereikt dan
wel overschreden. Hetmerendeel der vrouwen valt in deze beide antwoordcategorieën, 38% antwoordde nog(meer) kinderen te wensenen 42% antwoordde genoeg
kinderen tehebben.
Uit de twee gegevens (kindertal + reden van anti-conceptie) kan allereerst een
norm gedistilleerd worden omtrent het meer algemeen gewenste kindertal vande
groep diehetconsultatiebureau bezoekt. Onderstaande tabel laat duidelijk zien datde
normenm.b.t. het gewenstekindertal zichrichten op2en3 kinderen.
Tabel 1.Redenvananti-conceptiegedifferentieerd naarhetkindertalvandevrouwinpercentages.

Okind
1 kind
2kinderen
3kinderen
4kinderen
5kinderen
6ofmeer
onb.
totaal

nogwachten

genoeg
kinderen

36
71
43
22
11
7
1

4
10
48
70
81
90
93

38

42

overige
redenen

onbekend

51
16
7
5
5
2
1
16

9
3
2
3
3
1
5
4

N=100%

547
551
794
443
232
101
117
2789

Van deindeprobleemstelling genoemde mogelijke beïnvloedende faktoren zullenwe
onshiervooral bezighouden met het opleidingsniveau van devrouw en haar partner.
Dat deleeftijd van devrouw duidelijk verband houdt methet planningsmoment is
niet meer danlogisch. Ookdegodsdienst oefende enige invloed uit, deze bleek echter
aanzienlijk minder sterk dandeinvloed die vanhetopleidingsniveau uitging. Het gemiddeld kindertal bij eerste komst naar het bureau was van de buitenkerkelijken
1.6, vandeKatholieken 2.4, vandeHervormden 2.2envande Gereformeerden2.3.
De reden vananti-conceptie liet voor deonderscheiden groeperingen veel minder verschillen zien. Uit deze twee uitkomsten tezamen kan geconcludeerd worden dathet
185

gemiddeld gewenste kindertal bij de Katholieken en Gereformeerden aanzienlijk hogerwasdan bij debuitenkerkelijken. Een verklaring kan echter ook zijn dat de Katholieken en Gereformeerden door hun levensbeschouwelijke overtuiging een schroom
hebben om op tegevengeen kinderen meer tewensen, ook alisdit infeite het geval.
En dan deopleiding.Dezevertoont een duidelijke samenhang met het gewenste kindertal. Blood enWolfe 4 stelden dat voor de oudere generatie gold, dat des te hoger de
sociale status was, des te kleiner de gewenste gezinsgrootte, terwijl voor dejongere generatie het omgekeerde gold. Dit stemt overeen met de resultaten van Heeren en
Moors 3 . Zij vonden onder 5-jarig gehuwde Utrechtse vrouwen een gewenst kindertal
van gemiddeld 2.8 bij vrouwen met alleen eenlagere schoolopleiding eneen gemiddeld
gewenst kindertal van 3.4bij vrouwen meteen middelbare opleiding. Echter ondanks
een lager gewenst kindertal blijkt toch steeds weer uit onderzoekingen dat paren met
een lagere opleiding minder, maar vooral ook minder snel, middelen toepassen. Ook
indit onderzoek ishet gemiddeld kindertal van vrouwen met eenmiddelbare of hogere
opleiding bij de eerste komst naar het bureau lager dan dat van vrouwen met een lagereopleiding (resp. 1.5 en 2.4). Het isdan ook begrijpelijk dat de reden van anti-conceptie bij vrouwen met alleen lager opleidingsniveau aanzienlijk meer was 'genoeg'
kinderen te hebben waardoor dus over het algemeen deze vrouwen in een latere fase
van de gezinsplanning voor het eerst naar het consultatiebureau gingen dan vrouwen
dieeenmiddelbare opleidinghadden genoten.
Verrassende uitkomsten leverde een beschouwing van de opleiding van de partner
op. Omdat de opleiding van man en vrouw sterk parallel lopen, moet men nagaan of
zeonafhankelijk van elkaar eenzelfde invloed blijven uitoefenen, door eenvan detwee
constant te houden. Dit iszeker het geval voor het opleidingsniveau van devrouw, de
gevonden samenhang blijft volledig bestaan. Dit is niet verwonderlijk want zij moet
naar het bureau en zij moet het middel nadien gebruiken. Houden weechter de opleidingvan de vrouw constant dan blijkt deinvloed van het opleidingsniveau van de man
wegte vallen waar het een gezin met een klein kindertal betreft (0kinderen of 1kind).
Bekijken wedaarentegen de gezinnen met een groot kindertal (5ofmeer) dan blijkt de
opleiding van de man (evenals die van de vrouw dus) wel degelijk een zelfstandige invloed uit te oefenen. Zodra éénvan beide partners een middelbare of hogere opleiding
heeft, daalt het percentage bezoeksters dat komt als er 5 of meer kinderen zijn aanzienlijk. Het lijkt erop, dat de man met de middelbare of hogere opleiding zich pas
werkelijk met een betrouwbare gezinsplanning gaat bezighouden als het gewenste
kindertal bereikt is of misschien met één overschreden. Zolang dit gewenste kindertal
nog niet bereikt is zal het vooral de vrouw zijn die beslist om dergelijke middelen te
gaan gebruiken; in dit stadium is dan alleen haar opleidingsniveau een beïnvloedende
faktor. Dat de vrouw meer dan de man de spreiding van de kinderen indehand zou
willenhouden isniet onlogisch, dedruktevanhaar huishouden kan erdoor worden bepaald. Voor deman echter isvooral het aantalbelangrijk (o.a.economische motieven).
4

Blood, R.O.jr.andWolfe,D. M.HusbandsandWives;thedynamicsofmarriedliving, 1960.
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Uiteraard kunnen deze gedachten slechts hypothetisch blijven, onze gegevens zijn te
onvolledigomvaneenduidelijk gedragspatroon tekunnen spreken.
10.4 PROBLEEMSTELLING IV - Sexuele gedragingen

Het laatste deel derprobleemstelling werd opgesteld op basis vandevolgende gegevens:leeftijd van devrouw bijdeeerste coitus, derelatie totdepartner waarmee deze
plaatsvond (aldan niet de (huidige) huwelijkspartner), deregelmaat van het beleven
van eenorgasme door devrouw en de frekwentie vande geslachtsgemeenschap per
week. Bijhetverwerken vandeze gegevens gebruikten weniet destatussen diewaren
ingevuld door deartsen dieinvakantietijd e.d. invielen. Dezevulden vragen op sexueel
gebied onvolledig ofinhet geheel niet in. Wehielden 2003statussen over, allen dusingevuld door dezelfde arts, althans waar hetvragen opsexueel gebied betreft (deantwoorden op de'hard facts' werden door debeheerders genoteerd).
De aard vandevragen iszodanig datwerekening moeten houden meteen zekere
bewuste danwelonbewuste verdraaiing der feiten. De neiging kan hebben bestaan
om het'mooier' telaten lijken dathetinwerkelijkheid was. Ditwerd misschien weer
ietstegengegaan door enkelegunstige aspekten van de ondervraagsituatie:
- deartswasvoorpraktisch allebezoeksters eenvolledig onbekende;
- eenarts geniet over hetalgemeen een groot vertrouwen o.a.door dezwijgplichtdie
hij heeft;
- een direkt gesprek heeft boven een schriftelijke vragenlijst het voordeel, dateen
aarzeling vanderespondent opgemerkt enopgevangen kanworden. Bovendien kunnen devragen nader uitgelegd worden;
- debezoekster zalindemeeste gevallen niet voorbereid zijn geweest opdezevragen
hetgeenineendirekt gesprek een verdraaiing van defeiten bemoeilijkt;
- demedewerking vanpersonen dieuiteigen wileenbureau voor anti-conceptiebezoeken, zalbijditsoort vragen groter zijn danvanpersonen die, doordat ze bijvoorbeeld ineenrepresentatieve steekproef vallen, zomaar worden benaderd omdezegegevenste verschaffen;
- vaneenarts dieindienst vandeN.V.S.H, staat zalmeneenneutrale houding verwachteninzake sexuele gedragingen.
We zullen nudevragen stuk voor stuk langsgaan. Allereerst derelatie totde partner
waarmeedeeerstegeslachtsgemeenschap beleefdwerd. Washetvoor hethuwelijk enzo
ja was hetmetdelatere huwelijkspartner ofmet iemand anders. Ofhad mentot het
huwelijk gewacht? Vergelijkingsmateriaal biedt enigszins het onderzoek 'Sexualiteitin
Nederland' 5 . Derespondenten vormden een representatieve steekproef van deNederlandse21-65jarigebevolking.Vandevrouwenzei 46%vóörhethuwelijk gemeenschap
tehebben gehad (de non-response was 16%). Kinsey6 vond onder Amerikaanse vrou5

N.I.S.S.O.Sexualiteit inNederland, Onderzoek uitgevoerd inopdracht vandeGeïllustreerde Pers,
1967.
6
Kinsey,A.C.e.a. Sexuelegedragingen vande man ende vrouw,Amsterdam,1951

187

wen (overigens geen representatieve steekproef) in de veertiger jaren een percentage
van rond de 50.Zowel Kooy 7 , die de uitkomsten van het S.I.N.-onderzoek toelichtte,
als Kinsey suggereerden dat de percentages in werkelijkheid hoger zouden liggen,
maar dat met een oneerlijke beantwoording rekening moest worden gehouden. Bij de
vrouwen diehetArnhemse consultatiebureau bezochten laghet percentage aanzienlijk
hoger. Daarbij moet bedacht worden dat het in deze groep toch hoofdzakelijk ging
om 20-40jarigen. Van degehuwdenvrouwen zei bijna 75%deeerste geslachtsgemeenschap vôôrhethuwelijk tehebben gehad, waaronder 10%meteenanderedandehuwelijkspartner. 20% wachtte tot het huwelijk en van 5% bleef het antwoord onbekend
(overigens waren er in de totale groep slechts 8vrouwen, oftewel 0.4% die nog nooit
geslachtsgemeenschap hadden gehad).
Het grote verschil tussen het S.I.N.-onderzoek en het onze, dat blijft bestaan als we
gelijke leeftijdsgroepen met elkaar vergelijken, kan op tweeerlei wijze verklaard worden. Van een groep die een consultatiebureau van de N.V.S.H, raadpleegt i.v.m. anticonceptie kunnen de waarden en normen rond de sexualiteit zodanig verschillenvan
die der gemiddelde Nederlander dat dit een weerslag heeft op de mate waarin voorechtelijk geslachtsverkeer plaatsvindt. Verder ishet mogelijk dat de situatie bij het ondervragen op het consultatiebureau een eerlijk beantwoorden der vraag meer in de
hand werkte,dan bij deS.I.N.onderzoek het gevalwas.
Er bleek een duidelijke samenhang te bestaan tussen het opleidingsniveau van de
vrouw en het al dan niet plegen van voorechtelijke geslachtsgemeenschap, zoals onderstaande tabel laat zien.
Tabel2.Partnervandeeerstecoitusgedifferentieerd naarhetopleidingsniveauvandevrouwinpercentages.

lager niveau
evt. middelbaar
kennelijk middelbaar
academisch
totaal

wel
voorechtelijk

tot huwelijk
gewacht

onb. + n.v.t.

N=100%

84
70
70
55
75

13
23
24
36
19

3
7
6
9
7

810
281
753
33
2003

Dit resultaat strookt niet met de uitkomsten van Kinsey (waar het echter om Amerikaanse vrouwen gaat in de tijdsperiode 1940-1950) en, indien welstandsklasse enigszinsvergelijkbaar ismet opleidingsniveau, evenmin met dievan het S.I.N.-onderzoek.
Bijgeenvan beideonderzoekingen waservan eenduidelijke invloed sprake.
De invloed van het opleidingsniveau was sterker dan de invloed die van de godsdienst uitging (hiervoor werd een van de twee faktoren constant gehouden). Er ging
evenwel zeker een duidelijke invloed van de levensbeschouwing uit. Een op de 8 bui7

Kooy,G. A.'Voorechtelijk geslachtsverkeer' In:Seks inNederland, Utrecht,1969.
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tenkerkelijke vrouwen hadden tot hethuwelijk gewacht met deeerste geslachtsgemeenschap, 1op de 5katholieke vrouwen, 1 op de4Ned-Hervormde vrouwen en 1 op de3
gereformeerde vrouwen. Opvallend is dat de katholieken vrijer waren in hun gedragingen dan de hervormden. Het is echter mogelijk dat de katholieken die een consultatiebureau van de N.V.S.H, bezoeken voor anti-conceptie in opvattingen t.a.v. de
sexualiteit meer verschillen van de gemiddelde Nederlandse katholiek dan bezoeksters
met een andere levensbeschouwing verschillenvanhungroepering. Bij Kinseywasechter de samenhang tussen voorechtelijk geslachtsverkeer en godsdienst aanzienlijk sterker.
Bij de tweede aansluitende vraag werd geinformeerd naar de leeftijd bij de eerste
coitus. Meer dan de helft van de bezoeksters (54%) had de eerste coituservaring voor
het 21elevensjaar, 13%was 17jaar ofjonger. De top ligt met 15%bij 18jaar. Gezien
de resultaten bij de vorige vraag, valt te verwachten dat het opleidingsniveauvan de
vrouw een belangrijke invloed zal hebben op de leeftijd waarop men voor de eerste
maal geslachtsgemeenschap had. De vrouwen met eenlagere opleidinghadden immers
gemiddeld meervoorechtelijk geslachtsverkeer gehad terwijl bovendien de gemiddelde
huwelijksleeftijd van vrouwen meteenmiddelbare opleiding hoger isdan van vrouwen
met een lagere opleiding. Het blijkt eenjuiste verwachting: 39% van devrouwen met
een lagere opleiding was 18jaar ofjonger, dit percentage was voor vrouwen met een
middelbare opleiding een stuk lager (17%)en slechts 3%van devrouwen met een academische opleiding viel in deze antwoordcategorie. Naarmate de opleiding van de
vrouw dus hoger is, vindt de eerste coitus op een later tijdstip plaats en het lijkt ons
aannemelijk dat deze samenhang ook meer algemeen in Nederland zal gelden. Het
houdt wellicht verband met wat Rainwater2 beschouwt als de grotere toekomstgerichtheid vanpersonen met eenhogere opleiding. Men ziet de toekomst minder alseen
niet te beinvloeden lot. Door deze mentale instelling zal men meer bewust het nemen
van risico's, door reedsopjeugdigeleeftijd volledige geslachtsgemeenschap te hebben,
tegengaan. De resultaten van een studie van Kooy 8 wijzen ook in deze richting, het
gedwongen huwelijk bleekminder voortekomen naarmatehetopleidingsniveau hoger
was.Voortredenerend kan deveronderstelling geuit worden dat bijhetverschijnen van
eenpraktischvolledigbetrouwbaar middel alsdepil deverschillentussendeopleidingsniveaus betreffende de leeftijd bij deeerstecoitusverminderen. Met dienverstande dat
vrouwen met een middelbare of hogere opleiding bij de voorechtelijke gemeenschap
vooralsnog ditmiddel meer toepassen dan vrouwen met eenlagere opleiding.
Aan de bezoekster werd de vraag gesteld of ze 'steeds', 'meestal', 'zelden' dan wel
'nooit' eenorgasmehad. Het isuiteraard een oppervlakkige vraag om ietsvan de sexualiteitsbeleving van de vrouw te weten te komen. Allereerst is de indeling zeer grof,
tussen 'meestal' en 'zelden' ligt een uitgebreid gebied en verder zou een groot aantal
vragen moeten worden toegevoegd om desexuele beleving tebeoordelen. Desalnietteminkunnen dezegegevenseenhypothesevorming bevorderen.
8

Kooy,G.A.andKeuls,M.EnforcedmarriageinTheNetherlands,Wageningen,1967.
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De normen t.a.v. het orgasme van de vrouw zijn in een eeuw volledig veranderd.
Was men in de Victoriaanse tijd een 'slechte' vrouw als men ook maar enig sexueel
genot lietblijken, vandaag dedagwordt menmethet negatief beladen woord frigide
bestempeld bij het afwezig blijven van genotssymptomen. We mogen dan ook verwachten dat als vrouwen de waarheid willen verdoezelen tegenover de arts zeeerder
eentehogedaneentelagefrekwentie zullenopgeven.Hetantwoord 'zelden' werdgegevendoor 16%van devrouwen, 9%zeinooit eenorgasmetebeleven (samen25%).
'Altijd' werddoor21.3%opgegevenen'meestal'door48.4% (samen70%).Dezepercentages benaderen deuitkomsten van Kinseyenandere Amerikaanse onderzoekers.
Weverwachten dat depercentageszelden ofnooit onder degeheleNederlandsevrouwelijke bevolking in dezelfde leeftijdscategorie hoger zullen zijn. Uit onderzoek is
namelijk gebleken dat vrouwen die meer van de sexuele omgang genieten, eerder
vrouwelijkemethodenalsdepilenhetpessarium aanvaarden.
Vanvelefaktoren hebben wegetrachteeninvloed optesporen.Zobleekde leeftijd
van devrouwweinigeffekt te hebben,hetgeenenigszinsbevreemdend isgeziendeuitkomsten van Kinsey enanderen. Hierbij werd gevonden dat devrouw omstreeks het
25elevensjaar haar maximale sexuele vermogens bereikte, hetgeen constant bleef tot
haar 60ejaar.Hetgeringeeffekt inditonderzoek moetwellichtwordentoegeschreven
aan eenmogelijk verschil vaninstellingt.a.v. sexualiteit tussen degenen dieopjonge
leeftijd voor het eerst een consultatiebureau bezoeken en degenen die dit op oudere
leeftijd voor de eerste maal doen. Dit kan mede de sexuele beleving beinvloeden.
Evenmin ging invloed uit van het leeftijdsverschil tussen de vrouw en haar partner,
hetgeennietinovereenstemmingismetdewijdverbreide opvattinghieromtrent.
In overeenstemming met de resultaten van Kinsey is de uitkomst dat de levensbeschouwingvandevrouwgeenbeïnvloedendefaktor isvoor hetregelmatigbelevenvan
eenorgasme.
Welkefaktoren hadden nuwelenigeffekt ophetaldannietbelevenvaneenorgasme?Desterksteinvloedginguitvanhetopleidingsniveau, waarvanonderstaandetabel
deresultatenlaatzien.
Tabel 3.Regelmaatvanhetorgasmevandevrouwgedifferentieerd naaropleidingsniveauvandevrouw
inpercentages

lagerniveau
evt. middelbaar
kennelijk middelbaar
academisch
totaal

altijd/meestal

zelden/nooit

onb. + n.v.t.

N = 100%

64
69
76
76
70

32
24
17
15
25

3
7
7
9
5

810
281
753
33
2003

Het verschil tussen beide groeperingen kan verband houden met een verschil in rolverwachting enrolgedrag van man envrouw. Rainwater spreekt van wederkerigheid
binnen de sexuele relatie, een gedragspatroon waarbij rekening wordt gehouden met
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de wensen van beidepartners. Ditpatroon vindtRainwater 2 weinigbijdelageresociale
groepen. Een andere hypothetische gedachte (alhoewel deze niet het gehele verschil
behoeft te verklaren) is dat de bezoeksters met een middelbare of hogere opleiding
meer dan degenen met een lagere opleiding de werkelijkheid geweld aandeden, doordat ze er (o.a. door een grotere kennis omtrent dit soort zaken) meer voor beducht
waren bij dearts deindruk tewekken abnormaal offrigide te zijn.
Een andere faktor die een duidelijke invloed had, was de fase waarin de gezinsplanning zich bevond (gemeten naar het kindertal en de reden van anti-conceptie). Naarmate de vrouw meer kinderen had werd relatief vaker opgegeven zelden of nooit een
orgasme te beleven. De percentages altijd/meestal - zelden/nooit - onb. bedroegen
voor vrouwen met 2of minder kinderen 73-23-4 ( N = 1339)envoor vrouwen met 3of
meer kinderen 64-28-8 (N=663). Het is zeer waarschijnlijk dat deangst voor een ongewenste zwangerschap de sexuele beleving van de vrouw kan beinvloeden. Een verdere bevestiging van deze gedachte zien we bij de reden van anti-conceptie. Van de
vrouwen die beantwoordde genoeg kinderen te hebben zei 27% zelden of nooit een
orgasme te bereiken (6.5%onb.), voor vrouwen die nog even wilden wachten met een
(volgend) kind wasdit percentage 21(onb. 4%).
De laatste vraag die hier aan de orde komt is of de bezoekster een schatting wilde
maken van degemiddeldefrekwentie vandegeslachtsgemeenschapper week. Dit iseen
moeilijke opgave en weveronderstellen dan ookdat nietiedereen datevengoedgekund
heeft. Men zal ons inziens dan eerder een te hoge dan een te lage frekwentie hebben
opgegeven, hetgeen gebaseerd is op de nadruk die de sexualiteit heden ten dage krijgt.
De onbewust gemaakte fouten zullen echter dewerkelijkheid benaderen en bij een verdeling van defrekwentie in grote groepen zal deinvloed hiervanweinigbelangrijk zijn.
Anders staat het met degenen die de frekwentie bewust verhoogden om een 'goede indruk' te maken op de arts.Juist bij deze vraag wasdaar gelegenheid toe omdat het om
een schatting ging. De antwoorden zullen beschouwd moeten worden als een mengelingvan werkelijkheid en norm. Voor degehuwden waren deuitkomsten alsvolgt: 5%
zei minder dan 1keer per week geslachtsgemeenschap te hebben, 21% gaf als schatting 1 keer per week, 34%zei 2 keer per week, 17%3keer per week en 11 %meer dan
3 keer per week (waaronder 3% dagelijks of meerdere malen per dag antwoordde).
Van 12% bleef het antwoord onbekend. Als we deze uitkomsten vergelijken met die
van het S.I.N.-onderzoek zien we dat de genoemde schatting door een representatief
deel der Nederlandse 21-65jarige vrouwen aanmerkelijk lagere frekwenties laat zien
(24%zei minder dan 1keer per week geslachtsgemeenschap te hebben). Het is echter
duidelijk dat de leeftijdsgroepen te sterk verschillen om hieraan conclusies te verbinden. Uiteraard zal defrekwentie bij 20-40jarige vrouwen die bovendien een betrouwbaar voorbehoedmiddel willen gaan gebruiken hoger liggen dan bij 21-65jarige vrouwen. Vooral de antwoorden 2en3 à 3keer per week werden veel gegeven (de benaderende frekwenties rondden weoverigensnaarbenedenaf).Wevermoedendatrond deze
frekwenties dan ook de meer algemene norm gecentreerd is voor vrouwen in deze
leeftijdsgroep.
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Wat is de invloed van het opleidingsniveauop het antwoord dat men op deze vraag
geeft? Kinsey vond geen verschil in gedrag tussen de verschillende opleidingsgroepen.
Omdat we dachten ook een norm te registreren, is het zeer moeilijk hierover een verwachting te vormen. Het blijkt dat er weinig verschil bestaat tussen de verschillende
niveau's, vooral alswede percentages onbekend incalculeren (tabel4).
Tabel4.Frekwentievandegeslachtsgemeenschap gedifferentieerd naar hetopleidingsniveau vande
vrouwinpercentages.

lagerniveau
evt. middelbaar
kennelijk middelbaar
academisch
totaal

l/week of minder

2en 3/week

4/week en meer

onb.
n.v.t.

N = 100%

31(33)
28(32)
27(32)
15(18)
28(32)

53(57)
46(53)
44(53)
64(78)
48(55)

9(10)
13 (15)
12(15)
3(4)
11 (13)

7
13
17
18
13

810
281
753
33
2003

Alleen de academisch gevormde vrouwen springen eruit, op dit resultaat willen we
straks nog terugkomen.
Ook degodsdiensthad geen noemenswaardig effekt op de schatting vande frekwentievan de geslachtsgemeenschap.
10.5. BESLUIT

In kort bestek werd een beeld geschetst van de groep vrouwen die in het begin der
jaren zestig een consultatiebureau bezocht in het Oosten van het land. Door de gevarieerdheid van de gegevens is het moeilijk enkele algemene slotconclusies te geven.
Dit was trouwens ook niet het oogmerk van deze studie, de bedoeling was om aanknopingspunten te bieden voor verder onderzoek. Aan één aspekt willen we hier echter nog aandacht schenken, namelijk het opleidingsniveau. Zowel op het anti-conceptioneel gedrag als op het sexuele gedrag had het een duidelijke invloed die meestal
sterker was dan de invloed van andere faktoren. We vermoeden echter dat de invloed
op het sexuele gedrag groter lijkt dan in werkelijkheid het geval was. Al eerder werd
terloops op de mogelijkheid gewezen dat vrouwen met een lage opleiding eerlijker
zouden antwoorden, zich dus minder op een normrichtend. Eenuitkomst dieo.a. een
hint in dezerichting geeft, is defrekwentie van de geslachtsgemeenschap onder academischgevormde vrouwen (tabel4).Hetgrootste deelvan dezegroepgafde waarschijnlijk 'normale' frekwentie van 2of 3keer per week op. Dat het nieteen gedragspatroon
isdat verankerd ligt in het academisch milieu zien wealswe desamenhangmethetopleidingsniveau van departner bekijken. Hier blijkt dat hetpercentageacademici dat in
demiddelste groepvalt zelfs ietslager isdan bij deoverigeniveaus.Omdat weniet verwachten dat deze frekwentie een typisch trekje van de vrouwelijke academici zal zijn,
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zien wein deze uitkomst meer een aanwijzing dat vrouwen met een hoge opleiding
bewust dan welonbewust meeronoprecht zijn geweestinhun beantwoording dan de
overige vrouwen. Wel moeten we bedenken dat het hier om een kleine groep gaat.
OverigensgevenderesultatenvanKooy9 een duidelijke steunaan deveronderstelling
dat personen met een hogere opleiding zich bij de beantwoording van meer intieme
vragen meer naar een norm richten dan personen met een lagere opleiding. Bij een
direkteondervragingbleekmen,naarmate hetopleidingsniveauhogerwas,zijnhuwelijkgunstigertebeoordelenterwijl bijeenindirekteondervraginghet opleidingsniveau
eerdernegatief dan positiefcorreleerdemetiniedergevaldemeningsovereenstemming
en de communicatie tussen de huwelijkspartners. Mocht het werkelijk zo zijn dat de
hier genoemde hypothese in het algemeen geldt, dan zal daarmee bij het sociale onderzoek terdege rekening moeten worden gehouden. Men zal om deinvloed van het
opleidingsniveautemeten, nietmeerkunnenvolstaanmetdirektevragen.
Dit geldt uiteraard nietvoor dehard facts. Deinvloed diehet opleidingsniveau op
het anti-conceptioneel gedrag had, kwam voor deze groep vrouwen onmiskenbaar
naar voren. Er was allereerst een aanzienlijke oververtegenwoordiging van vrouwen
met een relatief hoge opleiding en bovendien kwamen dezevrouwen op een vroeger
moment van de gezinsplanning, ze hadden bij de eerste komst naar het consultatiebureau gemiddeld minder kinderen. Het isduswaarschijnlijk dat in het algemeen de
sociale laag een belangrijke rol speelde bij de beslissing effektieve anti-conceptie te
gaan gebruiken. Deze uitkomst onderschrijft de ideeën van Hofstee10 die de sociale
laag een belangrijke plaats geeft bij het doordringen van het moderne denken. In de
hogeresocialelagenzoumeereenpositievehoudingtenopzichtevanveranderingbestaan.Menstaatminderargwanend tegenoverhetnieuwe.Omdatechterhetmoderne
denken steedsmeer normatief wordt, aldusHofstee, zalereensteedsgrotereegalisering t.a.v. de ontwikkeling van het geboortecijfer in deverschillende bevolkingsgroepenplaatsvinden. Ditzoudan ookinhouden datmenindelageresocialelagensteeds
meerenineensteedsvroegerefasevandegezinsplanningeffektieve middelenzalgaan
gebruiken. Bij eenzelfde onderzoeksgroep als hier gebruikt, zou dit in het begin der
jarenzeventiggetoetstkunnenworden.

9

Kooy,G.A.HethuwelijkinNederland, Utrecht,1969.
Hofstee E.W.'DegroeivandeNederlandsebevolking'.In:DriftenKoers, 1962.
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11. O N T M Y T H O L O G I S E R I N G
DER EROTIEK(?)*

G. A. KOOY

Er is reden om ons hogelijk te verbazen over de in doorsnee nog niet zozeer falende
menselijke communicatie. De betekenisgeving aan menig woord verschilt immers
soms van gebruiker tot gebruiker zeer aanmerkelijk. Een voorbeeld vormt determ 'democratie'. Het zou een interessante proef zijn, eenieder uit een min of meer toevallige
verzameling mensen te laten omschrijven, wat hij of zij meent onder democratie te
moeten verstaan. Toch is waarschijnlijk, althans binnen de Nederlandse grenzen, de
overeenkomst inbetekenisgevingen aan ditwoord nietonbelangrijk groter dan die aan
de termen, welke in de hiernavolgende beschouwing een centrale plaats innemen:ontmythologisering, afgeleid van mythe, en erotiek. Aannemelijk is,dat dezetermen in zo
verschillende betekenissen en met zo verschillende gevoelsladingen worden gebruikt,
dat een spreker of schrijver over de ontmythologisering der erotiek zonder voorafgaande definitie van de twee begrippen in kwestie het communicatieve oogmerk ernstig zal belemmeren. Daarom zal hierna het eigenlijke probleem - d e alofnietplaatsvindende ontmythologisering van de erotiek in onze moderne samenleving - niet te
lijf worden gegaan vóór en aleer is geëxpliceerd, wat precies wordt bedoeld met ontmythologisering en erotiek.
In de in 1960uitgekomen 25ste druk van Het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal van de hand van M. J. Koenen en J. Endepols vinden wij onder de
term 'mythe' hetvolgende: 'Fra., van Gr. mythos: 1.Uit deoudste tijden van een volk
of groep stammende overlevering die de godsdienst, de goden, het bestaan of voortbestaan van dat volk betreft; godenverhaal; 2. overlevering waarvan dejuistheid oncontroleerbaar ofzeertwijfelachtig is. 'Dit bekendewoordenboek laat onsoverigens in
de steek bij ons zoeken naar een omschrijving van ontmythologisering. Het woord
bleeferonvermeldin.Dat wijsterdanwaarschijnlijk op,dathethiergaatomeenbetrekkelijk recentetoevoegingaan onze taalschat.
Hetzelfde Koenen-Endepols brengt ons via Eros en erosie bij erotiek. Het lijkt ter*Een ietsandereversievandebeschouwingverscheenin'Oost-West'vannov./dec.1969.
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zake de omschrijving dievan Eros gegeven wordt, te vermelden. Zij luidt: 'Gr. myth.:
1. Amor of Cupido, de god der liefde; 2. eros ,het liefdesverlangen.' De toevoeging
achter erotiek in het boek is nog beknopter. Gezegd wordt slechts: 'het geheel der
liefdesgevoelens'.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat Het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal, terwijl het ons over ontmythologisering in het geheel niets zegt, ook t.a.v.
erotiek geenszins bevredigt. Bedenken wijslechts, dat demoeder liefdesgevoelens kent
tegenover haar kind, het kind tegenover de moeder, de tot sexuele wasdom gekomen
jonge mens tegenover deze of gene vertegenwoordiger van de andere of - in minderheid der gevallen - van de eigen sexe, alsnog de christen, althans naar opgaaf, tegenover de naaste. Steeds betreft het hier liefdesgevoelens, maar op zijn minst zijn zij in
twee essentieel verschillende soorten te verdelen.
Wij zoeken dan de aanvaardbare verduidelijking bij die auteurs, die zich professioneelhetmeestdiepgaand metontmythologiseringen/of erotiekhebben beziggehouden:
theologen, historici, psychologen e.d. In feite blijken zij evenwel de duidelijkheid eer
afbreuk te doen dan te bevorderen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen... Het is overbodig
hier zelfs maar enkele voorbeelden te geven, waaruit de veelzinnigheid blijkt. Wie er
speciaal belang in stelt, bladere wat gemakkelijk verkrijgbare literatuur door. 1 In
ieder geval, de veelzinnigheid geeft ons de vrijheid, ofwel ons te conformeren aan de
opvattingen van een bepaald auteur, dan wel onze eigen min of meer 'synthetische'
conclusies te trekken.
Wat ontmythologisering betreft heb ik mijn uitgangspunt gevonden bij Denis de
Rougemont's 'Liefde en Avondland'. Op pagina 16 e.v. van dit boek wordt een begripsbepaling van mythe gegeven, die, bij mijn weten, nimmer werd overtroffen in
diepgaandheid en duidelijkheid. Ik geef enkele citaten. De eerste daarvan luidt: 'Men
zouinhetalgemeen kunnen zeggen,dat eenmytheeenverhaalis,eensymbolische fabel,
die ons door zijn eenvoud treft en een oneindig aantal min of meer analoge situaties
samenvat.' Doch - ik citeer opnieuw - : 'Als wij het woord in eenmeer beperkte zin
nemen,kunnen wij zeggen, dat mythesgedragsregelsvaneensocialeof religieusegroep
vertolken. Zij komen dus voort uit het sacrale element rondom hetwelk de groep zich
gevormd heeft'. Nog een derde citaat ten leste: ''Maar'mythe'' in de diepezin vanhet
1

De bedoelde werken zijn met name: O. Schwartz - Thepsychology of sex (Penguin Books, 1951);
V.W.D. Schenk -Liefde, huwelijk,Sexualiteit (Amsterdam, z.j.); E. Michel - 'Veranderingen in de
huwelijksliefde' (in: Man en Vrouw,bijzonder nummer van Wending,1954); D. de Rougemont LiefdeenAvondland(Amsterdam, 1949);H. R. Lanzen E.G. Snyder - Marriage(New York, 1962);
F. Henriques - Love in action(Panther Book, London, 1964); C. Köhn-Behrens - Problemen der
hedendaagse erotiek(Aula Boek 88, 1966);R. Flacelière -Liefde inhetoudeGriekenland(Aula Boek
111,1963).
Omdat de auteurs zelden definities geven en dushun opvattingen doorgaans slechts uit een ruimere
context begrepen kunnen worden, kan de lezer alleen uitgenodigd worden tot zelf bladeren. Depretentie isniet, dat dehiervoor genoemdewerkeneen'representatieve steekproef zouden vormen'.Wel
lijken zijechter tezamen reedsvoldoendeteverduidelijken, dat deonderlingeverschillen in opvatting
tussenvooraanstaande auteurs aanmerkelijk zijn.
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woordisdemythe doordemacht, die zij over onsheeft en dat doorgaanszonder dat wij
het weten.' Het isjuist, dat De Rougemont dit laatste zo sterk accentueert. Door de
hele geschiedenis heen hebben ni. de menselijke groepen vanuit hun specifieke mythen
geleefd, gehandeld en gewandeld, zich zelden meer dan uiterst vaag bewust zijnde, dat
dit het geval is. Terloops mag hierbij worden opgemerkt, dat hun neveneffect de instandhouding, eventueel zelfs deversterking van de groepscohesie was.
Ontmythologisering, zeiik eerder, iseenbegrip,afgeleid vanmythe. Het kan dan nu
reeds vermoed worden, wat ik eronder zou willen verstaan. Het is de bewustwording,
dat wijzijnuitgeleverdgeweest aaneenschoonof angstaanjagendverdichtsel. Het isons
ontwakend besef, dat een in min of meer symbolische vormklemmend gesuggereerdeen
vooronze existentie consequentievolle waarheidinfeite een halve waarheidof volledige
onwaarheidis. In geval van ontmytologisering geraken wij uit de ban van de betovering door het traditionele godsdienstige verhaal, het nationale geschiedverhaal of enig
ander verhaal. Dat dit gebeurt, heeft alleste maken met de cumulatie van wetenschap
en techniek, een cumulatie, die aangeduid mag worden als eentoenemende macht van
de mens tot autonome lotsbepaling. Het is dan ook allerminst bevreemdend, dat juist
onze tijd de tijd der ontmythologisering is. Overigens zou ik niet durven verdedigen,
dat de ontmythologisering een voortschrijdend proces is. Mythen worden als mythen
ontmaskerd, maar zolang de diepere existentie-angst blijft - en die zal vermoedelijk
nogzeerlangblijven -, zullennieuwemythen onslevengaan beheersen.
Ik kan onmogelijk zeggen, op welke schrijver of schrijvers ik het meest steun in
mijn interpretatie van het begrip 'erotiek'. Door de jaren heen heb ik over erotiek
gesprokengevondendoortheologen,cultuurhistorici, psychiaters,psychologen en zelfs
sociologen. Mij is duidelijk bijgebleven, dat zij soms zeer uiteenlopende opvattingen
verkondigen. Mij isniet bijgebleven, met wiens of wier opvatting ik het meest vrede
kon hebben. Misschien pleeg ikhierna 'plagiaat', maar dan geheel onbewust.
Dat - men vergelijke Koenen-Endepols - erotiek slaat op liefdesgevoelens, zal wel
door eenieder uit het meer ontwikkelde volksdeel worden aanvaard. Liefdesgevoelens
zijn echter zeer geschakeerd, zo geschakeerd, dat het niet aangaat om hen onder één
hoofd te brengen. Reeds de oude Grieken beseften dat. Blijkens de studie van Robert
Flacelière over de liefde in het vôôr-christelijke Griekenland bezigden zij minstens de
volgende woorden voor wat wij dikwijls slordigweg liefde noemen: philia, physikè,
xenikè, hetairikè, erotikè, agapè, storgè, pothos, chads en mania 2 . Het wil mij voorkomen, dat een zo ver gaande specificatie in het kader van de huidige beschouwing
overbodig is. Ik houd echter graag naast erotikè of eros vast agapè. Voor een juiste
afbakening van erotiek lijkt mij intussen de contrastering van eros en agapè ontoereikend. Erisdaarvoor overigens nog eenander begripnodig,nl.het Latijnse sexus.
Wij weten dikwijls niet goed van welke aard precies de gevoelens zijn die ons beheersen. Welke gevoelensbepalen derelatie tussen dezeeneman (ik of hij) en dezeene
vrouw (ik of zij)? Zijn de gevoelens, ten grond liggend aan deze paarverhouding, primair driftmatig, dus gericht op het bereiken van zinnelijke lust en roes? Ofzijn zij eer,
2

Vgl.Flacelière,blz.148e.v.
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hoewel degeslachtelijke aantrekking er debasisvan vormt, gevoelensvan eenhartstochtelijke gerichtheid opdezeuniekeandereals'l'âmequienveloppelecorps'?3Danwelzijnzijindeeersteplaatsgevoelensvaneen rustigeen belangeloze genegenheid?
Het paar zelf kan er veelal geen duidelijk antwoord op geven. Indegesteldevragen
liggenevenwelvooreeniederherkenbaremogelijkheden aangeduid, de mogelijkheden
van resp.deblotesex,deerosendeagapè.
Ik zou willen betwijfelen, dat er blote ofpure sexzou bestaan, maar welishetzo,
dat debordeelbezoeker bovenal tot zijn bezoek gedrevenwerddoor verlangens naar
lust enroes.Zoals debordeelbezoeker verginghet deberoemde Casanova en deniet
minderberoemde'edel-fascist' d'Annunzio4. Dezebeidemannenwistenzonderuitstel
iederevanhunvelevluchtigeverliefdheden omtezetteninlust.Ikzouevenzeerwillen
betwijfelen, dat in de man:vrouw-verhouding de agapè allesbeheersend zou kunnen
zijn.Altijd speelterbijbeidepartnersofopzijn minstbijéénvanhenhetegocentrisch,
aan het lichaam gekoppeld lustverlangen mee. Niettemin, er zijn die verhoudingen,
waarbij deman envrouwin kwestieelkander zonder twijfel, laat staan vertwijfeling,
aanvaarden 'for betterandworse'.Alofnietvanuiteenchristelijke geloofsovertuiging
vervullen zijdechristelijke eisdernaastenliefde, deeisvan deagapè.Zij- endit lijkt
zeer essentieel - zetten zich voor elkander in, ondanks het in de ander bespeurde tekort. WanneereenDuitssocioloogterechtheeft gezegd:'In derEhestirbt dieLiebe',
dan heeft hij daarmee niet bedoeld, dat het huwelijk de agapè zou doden. Hij
doelde op depraktischeonmogelijkheid, inhethuwelijk oplangeretermijn de erotiek
levendtehouden. En ditisdan tegelijkertijd voor onshet moment, tekomen tot uitdiepingvanditbegrip.
Een scherp contrast met Casanova vormt Don Juan. Weliswaar stortte de laatste
zichnietandersdandeeerstevanliefdesavontuur inliefdesavontuur, maar Don Juan
wasnietuit op het beleven van zinnelijke lust. Wat hijvoor alleszocht,maarnimmer
vermochttevinden,wasverlossingvooreengekweldeziel.DonJuanmagwordengezien alsdezuiverste afbeelding van deeroticus5. De tragiek van zijn bestaan wasin3

'DansIeveritableamourc'estl'âmequienveloppelecorps'.De'definitie' isvandebefaamde Franse
schrijver Stendhalenkomtvoorinzijnstudie'De l'amour'.
*Casanova,eenItaliaansebonvivant,leefdevan 1725tot 1798.Hijheeft onszeeropenhartigememoiresnagelaten overzijn vele,vluchtigeliefdesavonturen. D'Annunzio, geboren in 1863 enoverleden in
1938,behoort ongetwijfeld tot de kleurigstefigurenuit het Italië van vóór de Tweede Wereldoorlog.
Hij waseen begaafd dichter, romancier enfilosoof,maar eveneenseen briljant vliegenier. Alsvlieger
onderscheidde hijzichindeEersteWereldoorlog.In 1919deedhijvanzichspreken door debezetting
van Fiumemeteenvrijschare vannationalisten. Defascisten warenhemzeergenegen. D'Annunzio's
liefdesleven vertoont een grote gelijkenis met dat van Casanova, hoewel het zuiver erotische element
ernietin ontbreekt.
5
Don Juan,zoalshijisopgenomenindeEuropeseliteratuur enmuziek,is- ermaggeenmisverstand
dienaangaande bestaan - een schepsel van de artistieke verbeelding. De Don Juan, door Molière in
1665(in een karaktercomedie)en door Mozart in 1787(in een opera) op de planken gezet, isde uitgewerkte verbeelding van de hoofdfiguur uit een oude Spaanse legende. Dat die hoofdfiguur een lid
zouzijn geweestvanhetgeslacht Tenorio,wordt waarschijnlijk geacht.OverigensisvandeechteDon
Juan, indiendebewusteTenorioenhijaldezelfdezoudenzijn geweest,historischweinigbekend.
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tussen gegeven met zijn instelling. Hoezeer hij liefhad, hij was onbekwaam, te houden
van eenlevendevrouw, d.i. eenwezen met meer of minder onvolkomenheden. Wat hij
liefhad, was een in zijn geest aanwezig beeld van volmaakte schoonheid, goedheid en
waarheid. Zijn korte verrukking door de levende vrouw, die hij ontmoette, vloeide
voort uit begoocheling. Hij projecteerde in haar het in zijn geest aanwezige ideaalbeeld en in het reële contact met haar moest hij ontdekken, dat zij onvolkomen was.
In het leven van Don Juan wordt ons, naar ik meen, heel scherp geopenbaard, wat
erotiek is.In deerotiek 'c'est Vâmequienveloppelecorps', maar indeerotiek ook wordt
deziel van deandergeïdealiseerd vanuiteennietzozeer opdieanderalswel op het eigen
zelf gerichte instelling. (Wie erotisch liefheeft, behoeft zich aan dit 'testimonium paupertatis' weinig of niets gelegen te laten liggen, maar wel moge hij ofzij bedenken, dat
eros zonder agapè een uitermate wrede wereld schept voor zowel de liefhebbende als
de beminde.)
De twee centrale begrippen uit de beschouwing zijn gedefinieerd. Men kan het met de
gegeven definitie al of niet eens zijn, maar in ieder geval is nu een zekere garantie verkregen, dat geen te grote misverstanden zullen rijzen. De eigenlijke verkenningstocht
zou dan zonder verder uitstel kunnen aanvangen, ware het niet, dat er nog een onduidelijkheid lag.
Devraag, of er in onze modernesamenlevingeenontmythologisering vandeerotiek
plaatsvindt, is een vraag, die slechts kan worden gesteld op grond van een bepaalde
premisse. De premisse nl., dat ons voorgeslacht de erotiek gemythologiseerd zou hebben. Is dit denkbeeldjuist? Dat is het ongetwijfeld. Het lijkt echter in dit kader noodzakelijk aan te geven, waarom. Dat dit gebeurt in een zeer kort bestek - zo kort, dat
de geschiedenis eigenlijk geen recht kan worden gedaan -, zal intussen voor lief moeten worden genomen.
Het Griekenland van de bloeitijd ruimt aan de erotiek nauwelijks een plaats in. De
paederastie of knapenliefde is er wijd verbreid en Plato, zelf homosexueel, zoekt deze
filosofisch te rechtvaaardigen, maar de eros tussende volwassen manenvrouw wordt
geduid alseenziekte.6 Flacelière meent- naar valt aan tenemenopvoldoendegrond -,
dat Aristoteles de eerste onder de oude wijsgeren is, die de huwelijksliefde bepleit.
(Zijn leermeester Plato is nog van oordeel, dat het huwelijk geen ander doel heeft dan
kinderen aan de gezinnen en de staat te geven.) Maar voor Aristoteles isde huwelijksliefde duidelijk de goede vriendschap tussen de partners 7 . Het oude Rome denkt over
de eros niet anders dan het Griekenland van het hoogtij. Wat de Griekse wereld betreft, treedt eerst in de Alexandrijnse poëzie de eros naar voren. 8 Naast andere verha6
'De oudheid heeft niets gekend, dat te vergelijken valt met de liefde van Tristan en Isolde. Ieder
weet,dat deliefdevoor deGriekenendeRomeineneenziektewas(Menander),indemate,waarin zij
degrenzen van dewellust diehaar natuurlijk doel was,overschreed.Hetiseen'waanzin',zegtPlutarchus.'Sommigen hebben gedacht,dat heteenrazernij was- Zo moet menhen, dieverliefd zijn, maar
vergeven,alswarenzijziek.''AldusDeRougemont,blz.57.
7
Vgl.Flacelière,blz.160.
8
De Alexandrijnse poëziestamt uit detijd vanna Alexander deGrote( ± 323v.Chr.)enisdeelvan

199

lenis er de tragische geschiedenis van Hero, de priesteres, en Leandrós, haar minnaar,
die haar zwemmende over de Hellespont tracht te bereiken. Hij verdrinkt daarbij, zijn
lijk spoelt aan en Hero, die het aangespoelde lijk vindt, werpt er zich op om ook te sterven. Ondanks deze en aanverwante geschiedenissen uit de latere Griekse cultuur lijkt
het toch geschiedkundig vast te staan, dat een werkelijke en massale mythologisering
van de erotiek nog uitblijft in het Westen tot de 12e eeuw van onze jaartelling.
De gepassioneerde eros-liefde krijgt plotseling mythische macht binnen de Europese
maatschappelijke bovenlagen omstreeks 1150. Verrassend snel raken deze (adellijke)
lagen in de ban der liefdespoëzie uit Languedoc, de troubadourspoëzie. In velerlei variaties bezingen de troubadours of minstreels dat ene thema: het kuise, maar brandende
verlangen van de buitenechtelijke, ongelukkige liefde. Aan de hoven en op de burchten wordt keer op keer gefascineerd geluisterd naar de minnezangers. Overigens gaat
met ontstaan en verbreiding van de troubadourspoëzie samen een aanzienlijke statusverhoging van de vrouw. Was eerder de vrouw altijd de maatschappelijk mindere geweest van de man, nu wordt zij boven hem verheven. De mythologisering van de erotiek als een zich plotseling in de 12e eeuw voltrekkend gebeuren is meer dan een historische hypothese. Het staat geschiedkundig vast, dat deze mythologisering zich dan
plotseling voltrekt. Het is in hoge mate interessant om te achterhalen, hoe en waarom
zij heeft kunnen plaatsvinden binnen een maatschappelijke structuur, die steeds zozeer androcentrisch geweest was. De Rougemont heeft een complexe verklaring aangevoerd. Volgens hem is de gepassioneerde liefde 'in het Avondland verschenen als één
van de reacties op het Christendom (en in het bijzonder op zijn leer van het huwelijk)
in die geesten, waarin nog een natuurlijk of overgeërfd heidendom leefde 9 • Via platonisme, het keltische priestercollege der Druïden en de Manichese religie komt De
Rougemont terecht bij de Kathaarse ketterij van de 12e eeuw10 . Naast deze boeiende,
maar niet onaanvechtbare verklaring zijn er - het dient toegevoegd - andere verklaringen. In dit kader kan er evenwel niet verder op in worden gegaan. Bovendien, het is
niet zozeer de eventuele achtergrond van de mythologisering van de erotiek, die ons
hier interesseert, maar het feit, dat die mythologisering zich voltrekt.
de zgn. Hellenistische, vanuit Egypte tot in het eigenlijk Griekenland en het Romeinse rijk doorwerkende kunst.
9
De Rougemont, blz. 73.
10
Het Manicheeïsme of de leer van Mani, een van 215-276 na Chr. levend, Perzisch godsdienstleraar,
vond in Azië en Europa talloze aanhang_ers. Deze religie, volgens welke de ziel naar haar natuur aan
God of de engelen gelijk en verwant is, maar is gevangen in de geschapen vormen en de macht van het
stoffelijke, is feller bestreden dan ooit met het Christendom het geval was. Haar aanhangers werden
overal door de machthebbers der orthodoxieën op grote schaal letterlijk afgeslacht. Het is niet afdoende aangetoond, dat de Katharen in hun godsdienstige denkbeelden stoelden op het Manicheeïsme. Sommige historici zijn echter die mening toegedaan. Hoe het zij, in de 12de eeuw kwam in de
Provence de Kathaarse of Albigenische ketterij op, welke zich zo snel verbreidde, dat zij spoedig miljoenen aanhangers had. Paus lnnocentius 111 was zelfs gedwongen om een kruistocht tegen hen te
doen prediken (1208). Verschrikkelijke oorlogen woedden nadien tussen de aanhangers van de Paus
en de Katharen. In 1229 waren de Albigensische ketters vrijwel uitgeroeid.
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De mythologisering van de erotiek voltrekt zich binnen de context van een feodale
maatschappij, waarbinnen het Roomse christendom nog geenszins het toppunt van
zijn geestelijke en politieke invloed heeft bereikt. Het is een sociaal-cultureel context,
die aanmerkelijk verschilt van die van twee, drie eeuwen later. Het is een context, die
nog onnoemelijk veel meer verschilt van de huidige. Toch blijft de mythe zijn gelding
behouden door al die acht eeuwen van verregaande veranderingen van leefwereld en
wereldbeeld. Daarbij komt dan nog, dat in al die eeuwen zijn 'werkingsgebied' een
zeer grote uitbreiding vindt. Aanvankelijk slechts de adel in zijn ban verkrijgend, doet
hij later ook de ontwikkelde burgerij en nog later tevens het zgn. gemene volk zwichten. Dat hij in zulk een lang tijdsbestek qua inhoud niet geheel dezelfde blijft, zal niet
te zeer verbazen, doch over die inhoudsverandering later.
De Middeleeuwse en latere Westerse letterkunde mag worden gebezigd als een maatstaf voor de gevoelens en verlangens van diegenen, die haar 'consumeren' . 11 Voorname functie van de belletrie is nl., dat zij de lezer doorgaans de mogelijkheid biedt,
zich te identificeren met de held of helden van het verhaal. Men behoeft nu geen groot
kenner te zijn van bedoelde letterkunde om zich toch te kunnen realiseren, dat de
mythe van de erotiek steeds machtiger in Europa gaat heersen. Men stelle zich slechts
voor ogen, wat doorgaans het kernthema is van de grote en de kleine literatuur, alsook
wie degenen zijn, die deze literatuur door de eeuwen heen bereikt. Het is waar, dat de
naturalistische of, zo men liever wil: pornografische literatuur, waarin de zuiver lijfelijke lust 'bezongen' wordt, reeds in de Middeleeuwen verschijnt en daarna steeds
blijft geproduceerd 1 2 . Het kernthema van de roman is evenwel doorgaans de verrukkelijke en tegelijkertijd smartelijke liefde, waarbij de ziel het lichaam vrijwel omsluit.
(De figuren uit de erotische roman zijn nagenoeg 'lichaamloos': zij hebben nog wel
een hoofd, handen, en, afhankelijk van hun sexe, een boezem, maar alreeds geen benen). Romans, - en ook toneelstukken - waarvan dit het kernthema is, vinden aanvankelijk slechts aftrek onder een kleine maatschappelijke bovenlaag, doch later worden zij 'verslonden' binnen vrijwel alle lagen der maatschappij. Men kan hierbij de
tegenwerping maken, dat het laatste de stelling van een 'machtsverbreiding' van de
mythe niet werkelijk steunt, omdat eerder het analfabetisme het romans lezen door de
gewone man onmogelijk maakt. Natuurlijk is het laatste op zichzelve waar. Lezen veronderstelt nu eenmaal geletterdheid. Het veronderstelt trouwens veel meer. Er zijn
echter, naar het lijkt, voldoende aanwijzingen voor de geringe erotische geïnteresseerdheid van de gewone man in vroegere eeuwen. Hij wordt vooral gepakt door een
in onze ogen wonderlijke mengeling van het godsdienstig fabuleuze en het boertig naturalistische. Eerst in de 19de en de 20ste eeuw gaat de massa meetellen en die dan
U.De Rouchefoucauld heeft eens met veel recht gezegd, dat weinig mensen verliefd zouden zijn, hadden zij nooit over de liefde horen spreken. Draagt de erotische literatuur dan ook tot erotisering bij?
Of biedt zij, afgezien van haar artistiek gehalte, slechts een identificatiemogelijkheid, waarop de lezer
eigenlijk zat te wachten? Het zijn interessante vragen, waarop echter nog geen wetenschappelijk gefundeerd antwoord werd verkregen.
12
Van dit genre is Boccaccio's 'Decamerone' (± 1350) een aansprekend vroeg voorbeeld.
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meetellende massa raakt evenzeer in de ban van eros als de lagen, die tot dusverre de
geschiedenishadden gemaakt: de adelen degegoede burgerij.
Het hoeft nauwelijkstewordentoegevoegd,dat, wanneerdeletterkunde mag worden
gebezigd als criterium voor de gevoelens en verlangens van haar 'consumenten', dit
evenzeer geldt voor het toneel en het nog vrijjonge fenomeen film. Wanneer men dan
hun thema analyseert, kan men moeilijk tot een andere conclusie komen dan t.a.v. de
literatuur. Ook de toneelschrijvers en filmmakers zijn op uiteenlopend artistiek niveau
overwegend bezigmet deverheerlijking van de erotiek.
Zoals gezegd, de inhoud van de erotische mythe blijft door deeeuwenheen nietgeheel dezelfde. In wezen verandert deze vrij aanzienlijk. Vermoedelijk- Denis de Rougemont is ervan overtuigd - wortelt hij in de Middeleeuwse mystiek13. Als dit zo zou
zijn, dan wordt de mythe in ieder geval geseculariseerd. Hij blijft nietlangeringebed in
het veld van gevoelens en voorstellingen, die de relatie tussen God en de mens betreffen. Terloops moge worden opgemerkt, dat onderwijl in het modern erotisch taalgebruik,indeomschrijving van deerotische belevingen degebezigde woorden dezelfde
zijn alsdieuit detaal der godsdienstige mystici.Er dientechter vooral teworden gewezen op een ander, in dit kader voornamer punt. De mythe verliest mettertijd zijn dieptragische aspect van de onafwendbare dood. Tristan en Isolde alsook Romeo en Julia
sterven, maar de latere romanfiguren wordt uiteindelijk het geluk vergund in het hier
en nu 14 . Daar komt dan nog iets belangrijks bij. Is het oorspronkelijke verhaal degeschiedenis van de, zij het kuise, overspeligheid, het wordt degeschiedenis vanhet lang
en bijna dodelijk geblokkeerde geluk, dat alleen het huwelijk biedt. De mythe komt er
in zijn hoofdtrekken aldus uit te zien: er is slechts één enkele man of vrouw, die wij
werkelijk kunnen liefhebben; de liefde voor hem of haar is altijd liefde op het eerste
gezicht; hij of zij blijft door objectieve of subjectieve barrières gedurende een martelend-lange tijd van ons gescheiden;tenslotte staat er niets meer tussen ons en, omdat
de liefde een panacee is, volgt een huwelijk, dat ons in zijn volkomenheid hoog uittilt
boven deangst ofdevervelingvan alledag.
Onze tijd is een tijd van snel voortgaande levensrationalisatie. Wij glimlachen goedmoedig om de kortzichtigheid en het angstig bijgeloof van het voorgeslacht. Natuurlijk, wij hebben genoeg reden om niet al te optimistisch en al te zelfverzekerd te zijn.
De honger in dezgn. ontwikkelingslanden is nog niet gestild, eenvrijwel allelevenvernietigende atoomoorlog behoort nog steeds tot de mogelijkheden en dagelijks worden
wij direct geconfronteerd met de precaire problemen van democratische onmacht,
overbevolking en milieuvervuiling. Dat mag allemaal zo zijn, het is echter niet in
strijd met de voortgaande levensrationalisatie. Het is daar eer een consequentie van.
Dielevensrationalisatie impliceert vanzelfsprekend ontmythologisering. Tal van oude,
13

Zie:DeRougemont,blz.151 e.v.
Hetlijkt zotezijn,dathethappyendisuitgevonden doorde17deeeuwseschrijvers.Het duurtdus men lette wel- ongeveer 500jaar alvorens deerotiek niet langer tot eennoodzakelijke, onherroepelijkedoodleidt!
14
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eens in de letterlijke zin van het woord machtige verhalen vinden niet langer geloof.
Onze wereld is niet langer een wereld, waarin de huivering gewekt wordt voor het
'Jenseitige'. Het leven hier en nu is ons vrijwel of zelfs geheel genoeg en wij weten, dat
wij het zelf zijn, die er de verantwoordelijkheid voor dragen, daarbij gesteund door
een snelaccumulerende wetenschap en techniek. De hernieuwde kondgeving, dat God
dood zou zijn, verwekt zelfs nauwelijks opzien meer. 15 Het is een bericht, dat alleen
wat theologen en andere nog ernstig gelovigen van hun stuk heeft gebracht. Het lijkt
er m.a.w. op, dat, althans binnen het Westen, de oude religieuze mythe nog weinigen
in zijn ban houdt. (De religieuze exaltatie van het revivalisme beperkt zich per saldo
tot weinigen en hij ebt steeds weer snel af.) Zoals het de grote religieuze mythe is vergaan, verging het ook de kleine mythen van heidense oorsprong. Zij zijn nog vaag te
herkennen uit een opmerking, gemaakt binnen het volksmilieu, of uit een in stand gehouden oeroud gebruik, maar zijhebben hun oorspronkelijke macht verloren.
Het begin van de grote en kleine religieuze ontmythologisering is niet precies dateerbaar. Duidelijk is wel, dat deze ontmythologisering als massale ontmythologisering aanvangt ergens in de 19de eeuw, nl. dan, wanneer onder de invloed van wetenschap en techniek de agrarisch-ambachtelijke bestaansvorm wordt omgezet in een
geheel andere. De voortgaande levensrationalisatie kan echter niet verhinderen, dat de
doorschouwing van de religieuze mythen als mythe samenvalt met de opkomst van
pseudo-religieuze mythen:die van het nationalisme, van het rassisme en van het communisme.16 Datdezepseudo-religieuze mythen machtigzijnenblijven,zal wel niemand
per saldo meer durven ontkennen. Wat de situatie van het moment betreft, Frankrijk
isnogsteedsgevangeninzijn nationale mythe,veelblanke Amerikanen(enook Nederlanders) blijven zwichten voor de bekoring van een rassistische mythe, die eerder specifiek Duits werd genoemd, en zodecommunistische mythe al verzwakt, ishet dankzij
de nationalistische. Waarlijk, in het algemeen is de ontmythologisering maar een heel
betrekkelijke. Wij moeten echter langzamerhand komen tot ons eigenlijke probleem:
de ontmythologisering van de erotiek. Vindt zij,terwijl de mythe inalgemeenheid, ondanks de voortgaande levensrationalisatie, geenszins als ontkracht mag worden aangemerkt, plaats? Ofmogen wij betwijfelen, dat het het geval zou zijn?
Hiervoor zijn de themata van roman, toneel en film gebezigd als maatstaf voor de
voorstellingen en gevoelens van hun 'consumenten'. Daarom zou het onjuist zijn, hen
bij de beantwoording van de vraag naar de ontmythologisering der erotiek niet langer
alszodanigte bezigen.
Er moet dan eerst op een misvatting worden gewezen en wel op deze, dat de vrijmoedigheid insexualibus,zokenmerkend voor demeerrecenteuitingen vande letterkunde
15
Bijonswetenwordt Godmetzoveelwoorden voorheteerstdoodverklaard inde19deeeuwenwel
doorNietzsche.
16
Frankrijk looptwatvooruit opderestvanhetWesten.Indejarennegentigvande19deeeuw,wanneerderevolutieerhaarhoogtepunt heeft bereikt,krijgt denationalistischemytheerreedsvastevoet.
Erwordenzelfsaltarenvoorhetvaderland opgericht,eennieuwetijdrekening wordt ingevoerd,enz.
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endeverhalend-beeldende kunst,opzichzelfvoldoendeopdeontmythologiseringder
erotiek zou wijzen. Zoals reeds gezegd, de naturalistische kunst (of 'verstrooiingskunst') stamt reeds uit de Middeleeuwen. Heeft Van Ussel, de schrijver van 'De geschiedenisvanhetsexueleprobleem'gelijk, danwordtditgenrenade 16deeeuwrandverschijnsel in de letterkundige produktie door toenemende verpreutsing van een in
machtenaanzien groeiendeburgerij17. Deonduldbaarheid van hetpornografische of
naturalistische van de 16deeeuwtot bijna onzedagen heeft wellicht enigerelatie met
de mythe van deeros, doch zij vloeit niet uit diemythe voort. Detoenemende duldbaarheid van het naturalistische, zoals wijdieinhet Westen meemaken, kan daarom
ook niet worden begrepen als gevolg of indicatie van erotische ontmytologisering.
Trouwens, wie kent een erotischer boek dan het befaamde van één der eerste 20ste
eeuwsenaturalisten?Lawrence's'LadyChatterley's Lover' datdeverpreutste burgerij
zo hevig schokte, is het verhaal van de volledige verlossing, zij het, dat hetfallische
elementindeerotischeliefdedandedameenhaarboswachter eenzeercentraleplaats
isgegeven.Wat Lawrenceheeft willenzeggen,is,datdeerotiek doorgenitalesexualiteitslechtsaandiepteofhoogtekonwinnen,maar niet,dat deverlossingdoordeerotiekijdelewaanzouzijn.
Alsereennieuwgenreroman,toneelstuk offilmis,dat opontmythologisering van
deerotiek zoukunnen wijzen, danishetzekerniethethevignaturalistische, waarwij
meevertrouwd zijn geraakt. Het kan alleen deliteraire ofverhalend-beeldende kunst
zijn van de ontmaskering en van het échec, welk in dejaren na de Tweede Wereldoorlog,inzonderheidindeallerlaatstejaren,envogueisgeworden. Wieleest,resp. bezietdit genreechter uit krachtige aandrift? Voorts:wievindt ertevenseen identificatiemogelijkheid in?Menkanlangenbreed bespiegelenoverdefunctie vandezekunst,
maarhetlijdt geentwijfel, datrelatief slechtszeerweinigeninheterotischécheczichzelveofdeeigensituatieherkennen.Daarmeekomenwijvande kunstenaar, die, naar
het heet, beter dan lezer ofkijker deeigentijdse situatie zou kunnen verstaan enverwoorden dan de lezer of toeschouwer, bij die lezer-toeschouwer. Over de belevingswereld van deze lezer-toeschouwer is de informatie nog steeds beperkt. Dankzij de
moderne techniek van het mens-wetenschappelijk onderzoek iszij evenwel geenvolledige terra incognita. Meer dan zichin feite laat afleiden over demacht of onmacht
vandeerotiek onder dehedendaagse Westerlingen dooranalysevanboek offilmlaat
zichdaaromtrent afleiden door deanalysevanwatrepresentatieve respondenten hebben geantwoord op bepaalde, hun door psychologen en sociologen gestelde vragen.
Welnu, in het jaar 1968werd in Nederland een onderzoek verricht, dat ons in zijn
resultaten meer licht verschaft wat betreft de macht van deerotiek over de modernWestersemens.18
Hetbedoeldeonderzoek werduitgevoerd omeenbeeld teverkrijgen van desexuele
opvattingen engedragingen vanenerzijds devolwassen Nederlander enanderzijds de
17

Zie:J.van Ussel,Geschiedenisvanhetsexueleprobleem,Meppel, 1968,438blz.
Vgl.'Sex inNederland', Utrecht, 1970,292blz.(Deze publicatie geeft deeersteresultaten van het
nogaltijd niet afgesloten onderzoek).
18
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Nederlandse jongere. Daartoe werden twee steekproeven getrokken, waarvan aannemelijk is,dat zijredelijk representatief zijn voor resp.de21-65jarige bevolkingen
de 16-20jarige bevolking. Informatie werd verkregen van 2455volwassenen en 809
jongeren. Vanhetzeer veel omvattende onderzoek zijn in het kader vandezebeschouwing slechtsenkelevragenendedaaropverkregen antwoorden interessant. Eén
'stelling'uithetproject, diehierdeaandachtverdient,was:'Erismaaréénwareliefde
injeleven mogelijk'. Andere, aan derespondenten voorgelegde 'statements', diehier
deaandacht waard zijn, waren: 'Alsjevaniemand houdt, wordt diehetenigedoelin
jeleven';'Ware liefde voeljeallebeidirect aan';'Wareliefde leidt tot bijna volmaakt
geluk'; alsmede'Wareliefde duurt eeuwig'.Hoereageerdeeenvolkvanveronderstelde nuchterlingen opdeze stellingen, waarop deresponsie konzijn: volkomenmee
eens,ingrotelijnenmeeeens,weethetniet,eigenlijk nietmeeeens,helemaalnietmee
eens?
In de hiernavolgende tabel liggen vervat dereacties van resp. volwassenen enjongeren opde bovengenoemde, hen voorgelegde 'stellingen'.

Reactiesverkregen opeenaantal 'Statements';procentuele verdeling
Volwassenen (n=2455)

Er ismaar één ware liefde
injeleven mogelijk
Alsjevan iemand houdt,
wordt diehetenige doel
inje leven
Ware liefde voelje allebei
directaan
Ware liefde leidt tot bijna
volmaakt geluk
Ware liefde duurt eeuwig
Jongeren (n=809)

Erismaaréénwareliefde
injeleven mogelijk
Alsjevaniemand houdt,
wordt diehetenigedoel
injeleven
Wareliefdevoeljeallebei
direct aan
Wareliefdeleidttot bijna
volmaakt geluk
Wareliefde duurt eeuwig

volkomen
mee eens

in grote lijnen eens

weet
niet

eigenlijk
niet eens

helemaal
niet eens

31%

17%

6%

26%

20%

27%

31%

2%

29%

11%

37%

25%

10%

19%

8%

38%
33%

35%
24%

8%
12%

14%
17%

5%
15%

volkomen
mee eens

in grote
lijnen eens

weet
niet

eigenlijk
niet eens

helemaal
niet eens

29%

17%

i%

20%

25%

28%

34%

9%

19%

10%

36%

22%

18%

14%

10%

37%
34%

33%
17%

12%
16%

10%
16%

8%
17%
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De cijfers uit de tabel zijn in hoge mate interessant. Daar de vijf 'statements' over de
liefde, in samenhang gebruikt, vermoedelijk redelijk valide zijn ter bepaling van aanwezige erotische idealisatie, zijn hier vooral twee aspecten de aandacht waard. Het
eerste is, dat degenen, die, hetzij volkomen, hetzij in grote lijnen met een 'stelling' instemden, tezamen nooit minder dan 46% van alle respondenten vormden. (De 'instemmers' waren zonder uitzondering in de meerderheid, wanneer de 'blanco stemmers' buiten beschouwing worden gelaten.) Het tweede is, dat, hoewel het percentage
'instemmers' binnen de steekproef van volwassenen bijna steeds hoger wasdan binnen
het samplevanjongeren, deinstemming onder volwassenen enjongeren nagenoeg niet
verschilde. (Met deeerstgenoemde 'stelling' washet min of meereens48%van de volwassenen en46%van dejongeren. De vergelijkbare percentages met betrekking tot de
vier overige 'statements' waren 58:62, 62:58, 73:70 en 57:51.) Het lijkt dan ook
niet te gewaagd, te poneren, dat de meerderheid van een zogeheten uiterst nuchter
volk, dat bovendien volop deel heeft aan de moderne ontmythologiseringsprocessen,
nog altijd blijk geeft, in de ban tezijn van de mythe, welke in de Middeleeuwen debewoners der riddersloten in haar greep kreeg. Evenmin lijkt het te gewaagd, onmiddellijk aansluitend te poneren, dat binnen dit volk dejeugd de erotiek niet of nauwelijks
minder idealiseert dan de ouderen dit doen.
Wellicht bevindthet Westen zichinderdaad ook in diezinin de kentering der tijden,
dat demythevan Eroszijn greep opdemensen aan hetverliezen is.Wijzijndaar echter
nogsteedsnietvan overtuigd, ondanksherhaalde geluiden overaantredende sceptische
generaties. De hierboven weergegeven informatie van het Nederlandse onderzoek van
1968mag niet worden opgevat als afdoend bewijs van een even krachtig aanwezig gebleven romanticisme. Deze informatie heeft ons echter gesterkt in het reeds geruime
tijd bij ons aanwezige vermoeden, dat, bij alle ontmythologisering binnen de Westerse
wereld, de erotische mythe er niets aan kracht inboette. Overigens reikt bedoeld vermoeden verder. Het heeft ook betrekking op de toekomst. Het wil ons als waarschijnlijk voorkomen, dat, indien het gegeven karakter van de Westerse maatschappij niet
fundamenteel wordt veranderd, de Westerlingen inde toekomst eer meer dan minder
in de ban van Eroszullen geraken. In een situatie, waarin het individu zich toenemend
als 'vervreemd' ervaart van zijn maatschappij en van zichzelf, terwijl de godsdienst
steeds minder soelaas biedt, kan de macht van Eros als leidsman voor de geprangde
ziel moeilijk worden overschat.
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12. T H E O R E T I S C H E
B E N A D E R I N G S W I J Z E N VAN
HET G E Z I N V E R G E L E K E N

L. TH. VAN LEEUWEN

12.1 INLEIDING

Bij zijn beschrijving van de ontwikkeling van de gezinssociologie onderscheidt
Christensen *de volgende vier fasen:
1. Devoor-wetenschappelijke periode,dietot ongeveerhetmiddenvandenegentiende
eeuw duurt.
2. De periode van het sociaal-darwinisme, die ongeveer de tweede helft van de negentiende eeuw in beslag neemt.
3. De periode van de 'emerging science', die omstreeks de eeuwwisseling begint en bij
het begin van dejaren vijftig eindigt.
4. De periode van de systematische theorie constructie. Zoals iedere indeling is ook
dezearbitrair. De onderstaande toelichting op dezeindelingisvoor een groot deel aan
Christensen ontleend.
De in de eerste periode verschenen publicaties over huwelijk en gezin hebben alle een
belerend, moraliserend, theologisch, juridisch of filosofisch karakter. Steeds gaat het
om beschouwingen, waarin de vraag aan de orde is, hoe het gezin zou moeten zijn of
wat het eigenlijk is. Pas in de tweede helft vande negentiende eeuw begint een wetenschappelijke benadering van het gezin zich duidelijk af te tekenen. Men begint theorieën over het gezin te formuleren. Het zijn de sociaal-darwinisten (onder andere
Spencer)dieindezeperiodeeenbelangrijke rolspelen. Zijpassen hetevolutie principe
toe op samenlevingen en dedaarin thuishorende instituties. Overhet evolutie principe
zelf is men het wel eens, maar over de binnen dit proceste onderscheiden fasen en de
volgorde van die fasen bestaan grote verschillen van mening.
Aan een systematische verificatie van deze theorieën komt men nauwelijks toe. Het
lijkt ereerder op,dat men zijn bronnen (literatuur enhistorische bronnen) alleen maar
gebruikt om er illustraties voor zijn theorie aan te ontlenen. Le Play vormt hierop een
uitzondering. Met zijn werkwijze is hij een voorbode van de fase van de 'emerging
1
H.T. Christensen, 'Development of thefamilyfieldofstudy'. In:H. T. Christensen (editor), HandbookofMarriageandtheFamily,Chicago,Rand McNally,1964,pag. 3-32.
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science'.Bijzijnstudiesvanhetarbeidersgezingebruikthijempirischmateriaal,dathij
zelf door middel van budgetstudies en participerende observatie verzamelt.
Deperiode van de 'emerging science' wordt gekenmerkt door een toenemende belangstelling van degezinssociologen voor het empirisch onderzoek. Er ontstaat langzamerhand eengroot aantal onderzoeksmethoden entechnieken. Hetgebruik vande
statistiek bij deanalyse van onderzoeksgegevens wordt geïntroduceerd. Mede onder
invloed van deze ontwikkelingen veranderen de in de vorige periode ontstane institutioneelenfunctioneel georiënteerdebenaderingswijzenvankarakter.Eennieuweontwikkeling op theoretisch gebiedishet ontstaan van de interactionele en de situationelebenaderingswijze van het gezin, diebeidehet gezin als'kleine groep' bestuderen.
Vooraldeinteractionele benaderingswijze zalindeAmerikaanse gezinssociologieeen
belangrijke rol gaan spelen.
DezojuistgenoemdeontwikkelingenzettenzichindelaatstedoorChristensenonderscheiden fase voort. Nieuw is de toenemende belangstelling in gezinssociologische
kringen voor een evaluatie van eigen activiteiten. Regelmatig verschijnen er publicaties, waarin de ontwikkeling van de gehele gezinssociologie of een deel ervan beschrevenen/ofbecommentarieerd wordt.Eenvoordezefasezokenmerkend criterium
bij deevaluatie van het verrichte onderzoek isderelevantie voor de theorievorming.
Eriseenduidelijke tendens ombijhetbepalen vanprobleemstelling enopzet vaneen
onderzoek aan detheoretische relevantie meer aandacht tebesteden. De achtergrond
van deze ontwikkeling is het streven naar een gezinssociologische theorie, die gebaseerd isopresultatenvanempirischonderzoek. DitgeldtmetnamevoordeAmerikaanse gezinssociologie.
Dit strevenisdeinspiratiebronvoor de activiteiten rond de 'Inventory of Research
onMarriage andtheFamily'aandeUniversiteitvanMinnesota.2Menwildaarkomen
tot een synthese van alle na 1900verricht gezinssociologisch onderzoek. In verband
hiermee heeft men een bibliografie aangelegd. Het gedeelte van de bibliografie, dat
overdeperiode 1900-1964gaat,iseenaantaljarengeledengepubliceerd.3Vaneendeel
vande titels uit debibliografie in Minnesota zijn ook abstracts gemaakt.
JuistmethetoogopdesynthesevanaldezeonderzoeksresultatenhebbenHillenzijn
medewerkers onderzocht vanuit welke theoretische gezichtspunten het gezin benaderd werd. Na de bestudering van ongeveer 200publicaties hebben zij zeven verschillende theoretische benaderingswijzen van het gezin kunnen onderscheiden.4
Deze benaderingswijzen duiden zij aan als 'conceptual frameworks'.
2

R.A. M.Hill,A.M.Katzand R. L.Simpson,'An inventory ofresearchinmarriageandfamilybehaviour; astatement ofobjectives and progress'.MarriageandFamilyLiving,jrg. 19,1957,February,
p. 89-92.
3
J. Aldous and R. Hill, Internationalbibliography of research inmarriage andthefamily 1900-1964.
MinnesotaUniversityofMinnesotaPress,1967.
4
R. A. M. Hill and D. A. Hansen. 'The identification of conceptual frameworks utilized in family
study'.MarriageandFamilyLiving,jrg.22,1960,November,p.229-311.
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Nu blijken er van het begrip conceptual frameworks nogal uiteenlopende definities
te bestaan. De definitie, die Nye en Berardo van dit begrip geven, komt echter goed
overeen met de opvatting ervan binnen de Amerikaanse gezinssociologie. Onder een
conceptual framework verstaan zij:een aantal met elkaar samenhangende begrippen,
die door de eraan ten grondslag liggende veronderstellingen tot één geheel verenigd
worden.5
Het begrip conceptual framework is niet identiek met het begrip theorie. Wel kan
men stellen,dat eenconceptual framework eennoodzakelijk onderdeel vaneen theorie
vormt. Wanneer men er tenminste van uit gaat, dat een theorie minstens de volgende
elementen moet omvatten;Allereerst moeten ereenaantal veronderstellingen zijn over
het bestudeerde werkelijkheidsgebied met een daaruit voortvloeiend begrippenapparaat, waarmee ditzelfde werkelijkheidsgebied beschreven kan worden. Daarnaast moet
een theorie een aantal beweringen omvatten over de verbreiding van de met het begrippenapparaat aangeduide verschijnselen ofeenaantal beweringen overhet verband,
dat tussen die verschijnselen bestaat.
Hill en zijn medewerkershebben vooral debegrippenapparaten vandedoor hengeidentificeerde conceptual frameworks op hun beschrijvend vermogen onderzocht.
Nye en Berardo besteden in hun boek vooral aandacht aan de veronderstellingen, die
aan deze begrippenapparaten ten grondslag liggen. In het hier volgende wil ik met
name aan dit laatste aspect aandacht besteden. Hierbij zullen achtereenvolgens de
volgende vijf conceptual frameworks behandeld worden:
- De interactionele benadering (12.2)
- De structureel-functionele benadering (12.3)
- De situationele benadering (12.4)
- De institutionele benadering (12.5)
- De gezinsfase benadering (12.6)
Ongetwijfeld zijn er meer benaderingen te noemen dan deze vijf. Men zou onder
andere nog kunnen noemen:de anthropologische, de psycho-analytische, de sociaalpsychologische en de economisch-huishoudkundige benadering. Maar deze benaderingen zijn buiten beschouwing gelaten omdat zijóf opveronderstellingen gebaseerd zijn die niet essentieel verschillen van de benaderingen, die wel behandeld worden, óf omdat zij niet het gezin als geheel dan wel alle relaties binnen het gezin bestuderen.
Bij de behandeling van de vijf hierboven genoemde benaderingen is vooral gebruik
gemaakt vandepublicatiesvan Hill enzijnmedewerkers over dit onderwerp envan het
reeds eerder genoemde boek van Nye en Berardo. 6 Voor ieder van deze benaderingen
5
F. I. Nye and F. M. Berardo, Emerging conceptualframeworks infamily analysis. New York Mac
MillanCompany,LondonCollier-MacMillanLtd, 1966,p. 3.
6
Zie de voetnoten 2, 4 en 5. Verder: R. A. M. Hill, 'Contempory developments in family theory'.
Journalof Marriageand the Family,jrg. 28, 1966, February, p. 10-26 en J. Mogey, 'Contempory
developments in family theory; a discussion'. Journal of Marriageandthe Family, jrg. 28, 1966,
February,p. 26-28.
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komen steeds de volgende onderwerpen aan de orde:
- De aspecten van het gezin, die door deze benadering bestudeerdworden;
- De veronderstellingen, die gemaakt zijn over de relaties tussen de niveaus van: de
samenlevingalsgeheel,socialeeenheden buiten hetgezinmaarbinnen diesamenleving,
het gezin als abstractie, het gezin als concrete groep, de sub-groepen binnen het gezin,
en het individu;
- De manier, waarop iedere benadering rekening houdt met het verschijnsel tijd.
De resultaten van deze vergelijking worden weergegeven in de figuur op pag. 217.
12.2 D E INTERACTIONELE BENADERING

Kenmerkend voor de interactionele benadering is de veronderstelling, dat het gedrag
van een individu niet zonder meer een reactie is op het gedrag van zijn tegenspeler,
maar dat aan diereactieeeninterpretatie vanhetgedragvandetegenspeler voorafgaat.
In het interactieproces wordt dezeinterpretatie aan een toetsingsproces onderworpen.
Wederzijdse interpretaties kunnen zich op die manier op elkaar afstemmen. Iedere
fase van het interactieproces moet gezien worden als het product van voorafgaande
fasen.7
Het interactieproces ismeer dan de som van deer aan deelnemende individuen. Het
gezin moet worden opgevat als de ruimte waarbinnen dit proces zich afspeelt. Het geziniseenafgeleide van dit procesenis niet dedeterminant ervan. Gemeenschappelijke
gedragspatronen zijn te beschouwen als het product van in voorafgaande interactieprocessen ontstane gemeenschappelijke definities van een situatie, die echter aan een
voordurend toetsingsproces onderworpen zijn.7
Het interactieproces binnen het gezinishetvoornaamste onderwerp van studie. Aan
het gezin als geheel komt men bij deze benadering nauwelijks toe. Het zijn vooral de
subgroepen binnen concrete gezinnen, die er goed mee bestudeerd kunnen worden.
De relaties tussen het gezin en de buitenwereld vallen buiten het perspectief van deze
benadering. Voor zover er met invloeden vanuit deze sfeer rekening gehouden wordt,
gebeurt dit door het toekennen van bepaalde kenmerken of eigenschappen aan de bij
het interactieproces betrokken individuen. Het verschijnsel tijd is in deze beschouwingswijze verwerkt als een fase van het interactieproces. Maar indepraktijk wordt
volgens Hill het gezinsgebeuren als nagenoeg statisch behandeld.8
E.W. Burgesswordt in de literatuur genoemd alsgrondlegger voor deze benadering
van het gezin. Verder kunnen Hill en Stryker als vertegenwoordigers van deze benaderingswijze genoemd worden. Hetvoorgaandeisin figuur 1 schematisch weergegeven.
De centrale betekenis van het interactie proces voor het bestuderen van het gezin en
het handelend individu isaangegeven door eenpijl, dievanhetniveauvandeeenheden
7
J.D.Schooneveldt, 'Theinteractionalframework inthestudyofthefamily'. In:F.I.Nyeand F.M.
Berardo. Emerging conceptual frameworks infamily analysis. New York Mac Millan Company,
LondonCollier-MacMillanLtd., 1966,p.97-129.
8
R.A.M.HillandD.A.Hansen,op.cit.,p. 302-303.
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binnen het gezin wijst naar beide aangrenzende niveau's. De wisselwerking tussen individu en interactie proces isaangegeven door ook nog een pijl te tekenen, dievan het
individuele niveau naar dat van de eenheden binnen het gezin wijst.
12.3 D E STRUCTUREEL-FUNCTIONELE BENADERING

De structureel-functionele benadering biedt zowel de mogelijkheid om 'het' gezin binnen een bepaalde samenleving te bestuderen als de mogelijkheid om een aantal concrete gezinnen meer gedetailleerd te bestuderen. Men zou deeerstgenoemde mogelijkheid kunnen aanduiden met de term macro-functionalisme en detweedemet de term
microfunctionalisme.9 Hiermee introduceert men wel een onderscheid maar constateert men geen essentieel verschil. Deze benadering kan beidemogelijkheden ook heel
goed tegelijk bieden.
Het macro-functionalisme neemt de samenleving als vertrekpunt en veronderstelt
daarbij, dat erin diesamenleving aan een aantal minimumvoorwaarden voldaan moet
zijn wil dit sociale systeem zich kunnen handhaven. Voor het gezin en andere sociale
sub-systemen wordt dan nagegaan welke bijdrage ieder van deze sub-systemen levert
tot het vervullen van deze minimum voorwaarden. 10 Deze benadering bestudeert de
samenleving door die uiteen te leggen in verschillende delen en de onderlinge relaties
daartussen na te gaan. Het gezin wordt bestudeerd als onderdeel vaneengeheel, dat is
opgebouwd uit interdependente sub-systemen. Een verandering in een deel van de
samenleving heeft weer veranderingen inandere delen ten gevolge. Deze benadering is
dus bij uitstek geschikt om derelatietussen dewereld buiten hetgezin enhet gezinzelf
te bestuderen.10
Het micro-functionalisme neemt het gezin als startpunt en ziet dit als een interdependent stelsel van sub-systemen. Deze sub-systemen worden bestudeerd vanuit het
gezichtspunt, dat zij een bijdrage leveren tot het gezin als geheel en uiteindelijk tot de
société globale. Het accent valt hierbij op de verdeling van de essentiële gezinstaken
over de individuele gezinsleden. Of op derelatie tussen het gezin en de persoonlijkheid
van de individuele gezinsleden.11 Zowel voor het macro-functionalisme als voor het
micro-functionalisme geldt, dat zowel de veronderstellingen als het begrippenapparaat 12 weinig of geen mogelijkheden bieden (biedt) om met het verschijnsel tijd rekening te houden.
Typische vertegenwoordigers van de structureel-functionele benadering zijn:
Merton,Parsons, Kingsley DavisenWinch.Inhaar boek 'Gezinssociologie en gezinsbeleid' maakt H. M. in 't Veld-Langeveld gebruik van de structureel-functionele
9

R.A.M.HillandD.A.Hansen,op.cit.,p.303-304.
J. Mclntyre,'Thestructure-functional approach tofamily study'. In: F.I.Nyeand F. M.Berardo,
Emerging conceptualframeworks infamily analysis. New York, Mac Millan Company, London Collier-MacMillanLtd., 1966,p.52-77.
1
' J. Mclntyre,loc.cit.
12
R.A.M.HillandD.A.Hansen,op.cit.,p.303-304.
10
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benadering. Omdat bij deze benaderingswijze het systeem als geheel het vertrekpunt
vande redeneringis,iserin figuur 1 eenpijlgetekend, dievanhetniveauvande samenleving als geheel wijst naar de niveau's van de samenstellende delen. De interdependentie tussen het gezin en de andere sub-systemen, die binnen de samenleving onderkend kunnen worden, is aan gegeven door ook een in tegenovergestelde richting
wijzend pijltje tetekenen. Voor het micro-functionalimse isdezelfde voorstellingswijze
gebruikt.
12.4 D E SITUATIONELE BENADERING

De situationele benadering beschouwt het gedragvandegezinsledenalseenfunctie van
de situatie. Hiermee wordt voor het individu als actor weinig ruimte opengelaten. De
situatiebinnen het gezinbeschouwt men alseen objectieve en opzichzelf staande realiteit, die meer is dan de som van de samenstellende elementen. Die elementen kunnen
zowel van fysieke als van sociale of culturele aard zijn. Ieder samenstellend element
van desituatiekan derolvan afhankelijke variabele spelen ofwel desituatie kan vanuit
ieder van de samenstellende elementen bestudeerd worden. 13
De veronderstellingen van de situationele beschouwingswijze laten de mogelijkheid
open om ook met elementen van buiten het gezin rekening te houden. In depraktijk is
men daar echter niet aan toe gekomen. De situatie wordt meestal alseen stilleven bestudeerd of als een korte periode van interactie. 14 De boeken 'Family situations' en
'Ritual in family living' van Bossard and Boll zijn vanuit de situationele benaderingswijze geschreven; ook Chombart de Lauwe heeft van deze benaderingswijze gebruik
gemaakt. De arcering in figuur 1geeft aan op welke niveau's deze benaderingswijze
zich beweegt. Pijlen ontbreken, omdat ieder element van de situatie de rol van afhankelijke variabele kan spelen en deze elementen op ieder van de drie niveau's kunnen thuishoren.
12.5 D E INSTITUTIONELE BENADERING

Het begrip institutie wordt door de vertegenwoordigers van de institutionele benadering op twee manieren opgevat. De minderheid definieert dit begrip in termen van
groepen. De meerderheid ziet een institutie als een min of meer duurzaam geheel van
cultuurelementen gegroepeerd rond devervulling van eenbehoefte. Dezebehoefte kan
zowel van sociale als van bio-fysische aard zijn. De samenleving wordt gezien als een
interdependent geheel van instituties. Het gezinis demeest fundamentele institutie, en
is er om en voor het kind. Veranderingen in de samenleving hebben veranderingen in
13

E. M. Railings, 'A conceptual framework for studying the family; the situational approach'. In:
F. I. Nye and F. M. Berardo, Emergingconceptualframework infamily analysis.New York, Mac
MillanCompany,LondonCollier-MacMillanLtd. 1966,p.130-151.
'* R.A.M.HillandD.A.Hansen,op.cit.,p.304-306.

212

het gezin ten gevolge en omgekeerd. 15
Vorm en inhoud van een institutie kunnen naar tijd en plaats verschillen. Vooral de
veronderstelling, dat eeninstitutie niet goed bestudeerd kanwordenwanneermengeen
rekening houdt met zijn historie, is kenmerkend voor dezebenadering. 15 Niet het individu of een individueel gezin vormt het object van deze benadering maar de institutie. Dezebenadering leent zich dus meer voor debestudering van 'het' gezin binnen
eenbepaalde samenleving dan voor eengedetailleerdebestuderingvaneenofmeerconcrete gezinnen.16
Stuart, Adams, Sirjamaki en voor Nederland Ponsioen en Kooy kunnen als vertegenwoordigers van de institutionele benadering beschouwd worden. De relatiestussen de verschillende niveau's zijn in figuur 1 met pijlen aangegeven. De grote pijl geeft
aan, dat de samenleving als geheel voor de institutionele benaderingswijze het vertrekpunt is. De interdependentie van de instituties, die binnen de samenleving onderscheiden kunnen worden, is aangegeven door ook een kleine pijl te tekenen.
12.6 D E GEZINSFASE-BENADERING

Het meest kenmerkende voor de gezinsfase-benadering is de manier, waarop het verschijnsel tijd geïntegreerd is in het begrippenapparaat en de daarbij behorende veronderstellingen. Voor deze benadering zijn zowel gezin alsindividu onderworpen aan
een ontwikkelingsproces, dat in de loop van de tijd steeds weer andere behoeften doet
ontstaan, die hun neerslag krijgen in steedsveranderende rolverwachtingen. De vorm
en inhoud van deze rolverwachtingen wordt niet alleen door biologische behoeften,
maar ook door culturele imperatieven en individuele aspiraties en waarden bepaald. 17
Voor analytische doeleinden wordt de gezinscyclus in een aantal fasen ingedeeld,
die ieder gekenmerkt worden door hun specifieke ontwikkelingstaken. Deze taken
moeten worden opgevat alseen na te streven doel. Succesbij dit streven doet een tijdelijke evenwichtssituatie ontstaan en schept devoorwaarden tot succesbij het nastreven
van taken die later naar voren komen. 17
Het object van dezebenadering ishet handelende individu. Tussen individu en gezin
bestaat een relatie, die er noch een is van volledige afhankelijkheid noch een van volledige onafhankelijkheid. De normatieve pressie,diehetgezinopzijnledenuitoefent,is
wel van belang, maar van de andere kant is het gezin afhankelijk van de acties en reacties van zijn leden. Het gezin is ten opzichte van zijn omgeving volgens deze benadering een semi-gesloten systeem. En ook hier isdus weer sprake van een relatie, die
15

D. J. Koenig and A.E. Bayer, 'The institutional frame of reference infamily study'. In: F. I. Nye
andF. M.Berardo,Emergingconceptualframeworksinfamily analysis. NewYork, MacMillanCompany,LondonCollier-MacMillanLtd., 1966,p.78-96.
16
R.A.M.HillandD.A.Hansen,op.cit.,p.306-307.
17
G. P. Rowe, 'The developmental conceptual framework to the study of the family'. In: F. I. Nye
and F. M. Berardo, Emerging conceptualframeworks infamily analysis.New York, Mac Millan
Company,LondonCollier-MacMillanLtd., 1966,p.198-222.

213

noch een gehele afhankelijkheid noch een gehele onafhankelijkheid inhoudt. 1 7
Hill heeft in zijn bewerking van het boek van W aller de basisprincipes voor deze benaderingswijze geformuleerd. 18 Duvall en Rodgers zijn twee andere vertegenwoordigers van deze benaderingswijze. De arcering in figuur 1 geeft aan op welke niveau's de
gezinsfase-benadering zich beweegt. Omdat geen van de betrokken niveau's als vertrekpunt voor de redenering gebruikt wordt, zijn er geen pijlen getekend.
12. 7

SLOTBESCHOUWING

De eerste kennismaking met deze verscheidenheid in benaderingswijzen van het gezin
herinnerde mij aan een voorval tijdens een excursie van de Landbouwhogeschool naar
een houtvesterij. Eén van de deelnemende hoogleraren stelde toen de vraag: 'Wat voor
een boom staat daar?' Er ontstond toen een merkwaardige situatie. Een deel van de
excursiegangers deed een paar stappen achteruit, weer anderen gingen de boom van
dichtbij bekijken. Het waren de plantensystematici, die de boom van dichtbij gingen
bekijken. Op grond van detailkenmerken als bladvorn, bladkleur, kleur en structuur
van de bast van de twijgen bepaalden zij de naam van de boom. De bosbouwers onder
de aanwezigen hadden een paar stappen achteruit gedaan en stelden op grond van kenmerken zoals de vorm van de kroon, de vorm van de stam en de plaatsing van de takken de naam van de boom vast.
Hoewel deze situatie niet geheel analoog is aan die bij de bestudering van het gezin
binnen de gedragswetenschappen, kan men zich in beide gevallen afvragen, of deze
benaderingswijzen ieder op zich recht van bestaan hebben en hoe men zich de relatie
tussen deze benaderingen moet voorstellen. Het beantwoorden van het eerste gedeelte
van deze vraag komt neer op het beantwoorden van de vraag naar het recht om veronderstellingen te opperen ten aanzien van een bepaald werkelijkheidsgebied en op
basis hiervan een begrippenapparaat en een aantal beweringen te ontwikkelen. Hiermee zijn we aangeland op het terrein van de vrijheid van theorievorming.
In zijn boek 'Methodologie' stelt de Groot, dat de onderzoeker deze vrijheid inderdaad toekomt, maar dat hij uiteindelijk voor het gebruik van deze vrijheid verantwoording moet afleggen door zijn theorie met de werkelijkheid te confronteren. 19 Uit
het overzicht, dat in de literatuur van deze vijf verschillende benaderingswijzen gegeven
wordt, blijkt dat er bij ieder van deze benaderingen aan deze voorwaarde voldaan is.
En hiermee heeft ieder van deze benaderingswijzen zijn bestaansrecht bewezen.

18

S. Stryker, 'The interactional and situational approaches'. In: H.T. Christensen (editor) Handbook
of Marriage and the Family. Chicago Rand McNally & Comp., 1964, p. 149. De hier bedoelde publicatie is:
W. Waller and R. Hill, The family; a dynamic interpretation. New York Dryden, 1951.
19
A.D. de Groot, Methodologie; grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
Den Haag Mouton & Co., 1961, p. 35-67.
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Hiermee is nog niets gezegd over de vraag hoe men nu de verhouding tussen deze benaderingswijzen moet zien. Dit is een vraag, die in verband met het huidige streven
in de gezinssociologie naar theorievorming van groot belang is. Vooral voor de sociologen, die geïnspireerd door Zetterberg streven naar de constructie van één grote theorie. Uit het bovenstaande is wel gebleken, hoe zeer deze vijf benaderingswijzen van
elkaar verschillen. Er zijn duidelijke verschillen in de basis-veronderstellingen en hiermee samenhangende verschillen in de aspecten van het gezin, die met deze benaderingswijzen onderzocht worden. Die elkaar soms geheel en soms gedeeltelijk tegensprekende veronderstellingen maken een synthese bijzonder moeilijk.
Als deze synthese zo moeilijk is, moet men dan maar voor één benaderingswijze
kiezen en die verder uitbouwen tot die éne grote theorie? Alleen al het feit, dat het
merendeel van de theorethisch bewuste gezinssociologen adept is van één benaderingswijze maakt dit tot een hachelijke onderneming. Een dergelijke keuze zou inhouden,
dat men de andere benaderingswijzen als onjuist en/of niet relevant ter zijde schuift.
Bij deze keuze zou men verschillende wegen kunnen volgen:
- een vergelijking van de basis-veronderstellingen
- een vergelijking van de aspecten van het gezin, die onderzocht worden
- een vergelijking van de hoeveelheid onderzoek, die vanuit de verschillende benaderingen verricht is.
Hiermee zijn niet alle mogelijkheden gegeven. Hieronder wordt alleen ingegaan op de
twee, die het eerst genoemd zijn.
Baseert men zijn beslissing op de gezinsaspecten, die in de verschillende benaderingswijzen aan de orde komen, dan zal men bepaalde benaderingen buiten beschouwing
moeten laten omdat ze niet relevante gezinsaspecten tot object hebben, of omdat die
gezinsaspecten al in andere benaderingen voldoende aan de orde komen. Het nemen
van dergelijke beslissingen impliceert, dat men ook beslissingen over de basis-veronderstellingen van die benaderingswijzen neemt. Dit omdat er een verband bestaat
tussen de basis-veronderstellingen en de gezinsaspecten, die het object zijn van een bepaalde benaderingswijze.
Op die manier komt men dan toch terecht bij een keuze op grond van een vergelijking van basis-veronderstellingen, die elkaar geheel of gedeeltelijk tegenspreken.
Een keuze zonder meer houdt in, dat men bepaalde veronderstellingen op voorhand
verwerpt. Dit zou een weinig wetenschappelijke handelswijze zijn. De juistheid van
een dergelijke keuze zou men door middel van onderzoek moeten aantonen. Het is
dan heel goed denkbaar, dat men in een situatie terecht komt, die analoog is aan die in
de moderne natuurkunde bij de bestudering van het licht. Wanneer men namelijk licht
als trillingsverschijnsel bestudeert, dan is het niet mogelijk om tegelijkertijd het licht te
bestuderen als een regen van deeltjes. 20
Dit alles overziende is het op dit moment verstandiger om het uitverkiezen van één

° C. J. Dippel, 'Overschatting en onderschatting van wetenschap en techniek'. Katernen 2000, jrg. 2,
no.2.
2
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bepaalde benaderingswijze achterwege te laten. Het isreëler om iedere benaderingswijzein zijn eigenwaarde telaten. Waarbij iedere benadering bepaalde aspecten van
hetgezinbestudeert,zonderhetgezininzijn volheidtekunnenomvatten.Ditbetekent
overigens niet, dat iedere benaderingswijze in zelfgenoegzaam isolement verder moet
gaan.Eenvoorallebenaderingenvruchtbaregedachtenwisselingisheelgoeddenkbaar.
Daarvoor zal men echter eikaars taal moeten verstaan. Men zal vertrouwd moeten
zijn met de basisveronderstellingen, begrippenapparaten en de voornaamste onderzoeksresultaten van de verschillende benaderingen van huwelijk en gezin. Dit heeft
consequenties voor de opleidingvan detoekomstige gezinssociologen. Zij zullenmet
deverschillende benaderingswijzen tijdens hun studiemoeten kennis maken. Hoeintensief die kennismaking zou moeten zijn, wilik buiten beschouwing laten.
Tot nu toe isdeverhouding tussen deverschillende benaderingswijzen bezien vanuit
het gezichtspunt van de in theorievorming geïnteresseerde gezinssocioloog. Hoe zal
eensocioloog,diezichmet op het beleid gericht onderzoek bezig houdt, nu de verhoudingtussen dezebenaderingen zien?Het antwoord opdezevraagmoet nogalopportunistisch zijn. Het hangt helemaal af van het soort problemen, waarmee deze
onderzoeker temaken heeft. Dus van dedoeleinden van dit beleidende beschikbare
beleidsmiddelen.
Zozaleenopdrachtgever, diebehoefte heeft aaninzichtineenlandelijkesituatieen
slechts een aantal betrekkelijk ruwe beleidsinstrumenten tot zijn beschikking heeft,
weinig te verwachten hebben van een benaderingswijze, diezeer individualiserend te
werk gaat. Een medisch opvoedkundig bureau daarentegen zal weinig direct toepasbareresultatenkunnenverwachten vanhetgebruikvaneenbenaderingswijze, diezich
op macro-niveau beweegt. Hieruit magniet geconcludeerd worden, dat ervoor ieder
beleidsprobleem maar één relevante benaderingswijze bestaat. Meestal zal het zo
zijn, datiederebenadering opeigenwijzeeenbijdragezalkunnenleveren.Een treffendeillustratiehiervanishetboekje 'Kennisentheorieomtrenthetgezintenbehoevevan
hetmaatschappelijk werk.' Hierinwordtvooreenconcreetgezinsprobleem nagegaan,
wat de verschillende benaderingswijzen uit de gezinssociologie kunnen bijdragen tot
de analyse en de behandeling van dit probleem door het maatschappelijk werk.21

21

L. E. van Rijswijk-Clerkx, Kennis entheorie omtrenthetgezin tenbehoeve van het maatschappelijk
werk. DenHaag,Staatsuitgeverij, 1966.
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13. DE TOEKOMST BESCHOUWD
VANUIT W A G E N I N G E N
Notities bij de futurologische bedrijvigheid vande afdeling
Sociologie der Landbouwhogeschool gedurende de25jaar
van haar bestaan

W. H. DOUMA

Das Perfekt und das Imperfekt
tranken Sekt.
Sie stiessen aufs Futurum an
(was man wohl gelten lassen kann)
Plusquamper und Exaktfutur
blinzten nur.
Christian Morgenstern
13.1 BEDOELING EN BEHANDELING

Waren het voor Morgenstern de tijden van het Latijnse werkwoord die hem tot zijn
'toekomstbeschouwing' inspireerden, voor mij zijn het evenzeer de wijzen van het Latijnse werkwoord, die tot nadenken over het vooruitzien stimuleren. Het Latijnse
werkwoord kent immers de volgende wijzen:modus indicativus, modus coniunctivus
en modus infinitivus. Het onderscheid tussen deze wijzen vormt een goede verwijzing
naar wat ik met deze bijdrage beoog, nl. het geven van een terugblik op het vooruitblikken, waarbij vooral demanier waarop deafdeling Sociologiefuturologisch isbezig
geweest de aandacht zal hebben. Het gaat mij dus om de evaluatie van dat stuk
Wageningse werkzaamheid dat hier als 'futurologie' aangeduid wordt. Zonder mij nu
al inuitvoerige discussies tebegeven overwatfuturologie is,verstaik erhier voorlopig
het zich min of meer systematisch met de toekomst bezig houden onder, zoals dat in
publicaties van deze afdeling zichtbaar is geworden.
Zulkeenevaluatie van de Wageningsefuturologische activiteitendientechterweliets
meerteomvatten dan alleeneentoetsingopdeaantonende wijsdan welde aanvoegende wijs of de onbepaalde wijs ervan. Voor een goede beoordeling is het gewenst deze
bedrijvigheid van de afdeling ook te kunnen plaatsen in het futurologisch bedrijf als
geheel. Een - in dit bestek summiere - analyse van defuturologie in haar geheel zowel
als die van het eigen onderdeel, zal daarbij het materiaal moe.ten leveren om tot een
evaluatie te komen, een waardering dieniet slechtseenhistorische appreciatie is, maar
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bedoelt ook van actuele waarde te zijn, ja de pretentie heeft voor verdere werkzaamheid van sociologen in en aan de toekomst enige oriëntatie te bieden.
Deze bedoeling leidt tot de volgende opzet. Eerst wordt een korte schets gegeven
hoe de futurologie er in het algemeen uitziet en is uit komen te zien. De toekomstpublicaties van deafdeling Sociologie passeren hierna derevue.Zij worden vervolgens
tesamen geanalyseerd en geconfronteerd met de futurologie, zoals die dan eerder is
getekend. Tenslotte mondt debehandeling dan uit indeevaluatievan dit futurologisch
bezig zijn met het oog op de verdere taak van de sociologie, ook de Wageningse, in
dezen.
13.2 FUTUROLOGISCHE STROMINGEN

Hoe in deWesterse samenleving over de toekomst wordt gedacht en geoordeeld hangt
- zoalsF.L.Polakheeft latenzien- sterksamenmetdegeesteshouding diedeze samenleving in een bepaald tijdperk kenmerkt. 1 Het is overigens opvallend te zien hoe het
toekomstdenken van grote geesten voorijlt op de 'Zeitgeist' zelveen diea.h.w. faseert.
Voor een perspectief op het toekomstdenken van onze huidige tijd stap ik terug tot in
het begin van de vorige eeuw. Voorbereid door de grote denkers uit de 18eeeuw staat
de 19eeeuwinhet teken van deVerlichting, hetishettijdperk van optimisme en rationalisme.Men denkt intermenvanevolutieenmenselijk kunnen. Vooruitzien envormgevenwordt mogelijk ennoodzakelijk geacht, ook t.a.v. hetmaatschappelijk leven. De
Utopisten (Saint Simon, Fourier, Owen) leggen er een welsprekend getuigenis van af.
Aan de 'aufgeklärte' hemel vormden zich echter al vrij spoedig verschillende donkere
wolken door het toedoen van wijsgeren als Kierkegaard, Schopenhauer en Nietzsche
dieeenveelpessimistischer visiehadden. Rond enna delaatsteeeuwwisseling werd het
beeld van de toekomst steeds somberder. Verantwoordelijk hiervoor waren vooral de
donkere tinten, die in de schildering werden aangebracht door Freud met 'Das Unbehagen in der Kultur', Spengler met 'Der Untergang des Abendlandes' en Huizinga
met 'In deschaduwen vanmorgen'. Ookindesciencefiction,eenopkomend literatuurgenre, dat een duidelijke spiegel vormt van de ideeën in een samenleving over de toekomst, werd het beeld steeds zwartgalliger. Van Jules Verne via H. G. Wells naarAldous Huxley ziet de maatschappij zich een steeds pessimistischer beeld in de toekomstspiegel voorgehouden. Als de Westerse samenleving dan door decrisisvan twee
wereldoorlogen met daartussen een grote economische depressie is gegaan, is de toekomst die Orwell in 1948van '1984' laat zien van utopie tot anti-utopie geworden, tot
één van de 'new maps of hell', zoals Kingsley Amis 2 zijn overzicht van de sciencefiction literatuur betitelde.
Hoeisna de2eWereldoorlog dehouding tegenover detoekomst geworden?In de50er
jaren zat men aanvankelijk nog te sterk gedrukt op de nasleep van deze meest om1
2

F.L.Polak,Prognostica,deelII.Deventer,1968.
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vangrijke aller oorlogen om de gedachten veel op de toekomst te richten: De dreiging
van de atoombom, de 'koude oorlog', de restauratie van de zwaar gehavende samenlevingen, deafwikkeling vanhet koloniale stelselhielden degemoederen testerk bezig.
Pas in dejaren '60isde preoccupatie daarmee inzoverre voorbij, dat er zichin breder
kringen duidelijk enzelfs steedsnadrukkelijker een wending naar groter belangstelling
voor de toekomst gaat manifesteren. De wijze, waarop degenen die zich sindsdien
actief met het denken over de toekomst bezighouden, istoch - althans voor een groot
deel - anders dan voorheen. Prevaleerde vroeger visie en/of speculatie, thans ligt de
nadruk op onderzoek. Zo kon ook de uitdrukking futurologie ontstaan. Hiermee is
tevens gegeven, dat bij deze toekomstbenadering wat meer nuchterheid, voorzichtigheid en kritische waarneming betracht wordt. Tegelijkertijd meen ik echter te mogen
concluderen dat het onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheden van de
toekomst toch weer verricht wordt in hoop en vertrouwen, waarbij een practisch verantwoordelijkheidsbesef - hoe eng het soms wezen moge - niet ontbreekt.
Er zijn in deze futurologie vijf stromingen te onderscheiden, dieeigenlijk alle voortkomen uit bronnen, die zich vormden te midden van of uit de problematiek van de
Westerse samenleving in haar somberste tijd, dejaren '30 en '40. Weer blijkt het denken van enkelen voor teijlen opdat van ruimere kringen in desamenleving, zijhet dat
het niet meer zo ver in fase voorligt als voor de 19de eeuw geconstateerd werd. Ik zal
hieronder devijf door mij onderscheiden stromingen vermelden inde volgorde waarin
zij wel enigszins ontstaan zijn en aanduiden wat, naar het mij voorkomt, hun onderscheidende kenmerk is.Elke stroming zal - zonder pretentie en slechts voor een handzaam intern gebruik - in dit artikel van een etiket voorzien worden.
a. Een stroming ontstaan onder invloed vanenigebelangrijke economen en gouvernementele planners, die - lerend van de crisis-en oorlogservaringen - hopenhet sociaaleconomisch leven beter en planmatiger te kunnen laten verlopen. Tot deze stroming
reken ik als vroege vertegenwoordigers figuren als Keynes, Fourastié en Tinbergen,
maar ook deconstructeurs van Roosevelt's New Deal politiek. Na de oorlogwordt, te
beginnen welin Frankrijk, het toekomstonderzoek t.b.v. het regeringsbeleid vanuit de
Overheid gestimuleerd en soms door haarzelf opgezet. Uit deze taakopvatting van de
Overheid zijn verder ook de planningsinstituten- en bureaus voortgekomen. Betrof
het eerst vooral de sociaal-economische ordening van het maatschappelijk leven, later
werd de werkzaamheid uitgebreid tot andere sectoren als ruimtelijke ordening, volksgezondheid en cultureel leven. De naam, die ik aan deze stroming wil geven is
eco-futurologie.
b. De toekomstgerichte activiteiten van het geheel van instellingen, dat tegenwoordig
welaangeduid wordtmet de term 'militair-industrieel complex', sterk geconcentreerd
in de U.S.A., maar ook in de andere Westelijke grootmachten aanwezig en van veel
betekenis.Inderdaad ishiersprakevaneenzeerverwevenpatroon van ondernemingen,
strijdkrachten en research instellingen. Dit complex moest zich bij de beëindiging van
de2ewereldoorlog,hetgeen devoornaamstedoelstelling ervan wasgeweest, op nieuwe
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doelstellingen richten. Dezeheroriëntatie leiddetot- methodischzeergeavanceerde vormenvantoekomstonderzoek.ZijzijndoorJantsch,adviseurvoorwetenschapsaangelegenheden van de O.E.C.D. uitvoerigbeschreven.3 Uit dezesfeer stammen dein
groterekringbekendgewordennamenvandez.g.denkfabrieken alsdeRand Corporation enhet Hudson Institute, vooral werkend aan militaire, maar verder ook aan industriële opdrachten. Ik spreek hierbij maar van techno-futurologie.
c. Alstegenhanger van detechno-futurologie, of beter als dwarsligger daarop, heeft
zichnadien het vredes-onderzoek (ook weljuist andersom het polemologisch onderzoek genoemd) ontwikkeld. Kwantitatief is hetonderzoek vanveelgeringeromvang,
maar kwalitatief is de in deze lijn verrichte arbeid van bekende namen als Anatole
Rapoport, Galtung ente onzent B.V. A. Röling, van veel gewicht te achten. Deze
soort toekomstgerichte research is het meest duidelijk ontstaan als gevolg van
een nieuw verantwoordelijkheidsbesef voor het voortbestaan van de wereld onder
de dreiging van denucleaire wapens. Dit zoeken naar toekomstoverlevingsmogelijkhedenisduidelijk geïnspireerddoordeethischebewogenheiddiesindsdeontwikkeling
vandeatoombom vele,ook vooraanstaande, natuurwetenschappelijke onderzoekers,
begontekenmerken. Daarom duidikdezestromingaanalsetho-futurologie. Zij blijft
overigens niet beperkt tot deinternationale militaire enpolitieke verhoudingen, ook
het kritisch ingestelde onderzoek naar interne ontwikkelingen ineen samenlevingbehoortertoe.IndezetrantwerktindeU.S.A.bv.hetInstitutefor PolicyStudiesonder
leiding van Arthur Waskow.
d. De vierde stroming wordt gevormd door het meer sociaal-wetenschappelijke denken. Daarvan moet direct gezegd worden, dat wat uit dejournalistieke hoek kwam
enerzijdsenwatvandekantvandefilosofiekwamanderzijds meerbetekendedanwat
ervansociologischeofsociaal-psychologische zijdewerdbijgedragen. Grotenamenin
deze stroming zijn vooral filosofisch georiënteerde figuren als Flechtheim en de
Jouvenel,terwijl recentelijk ookPichtnaambeginttemaken.Indejournalistiekesfeer
ishetJungk,diedoorkwaliteitswerksterkdeaandachtgetrokkenheeft. OokdeEngelse wetenschapsjournalist Calder heeft echter op dit gebied zijn sporen verdiend. De
sociologen hebben opeenenkeleuitzondering nazichvan defuturologie onthouden.
Zulk een uitzondering en tegelijk een uitschieter was de als historisch-sociologisch
onderzoek ingeklede toekomststudie van Michael Young'The Riseof Meritocracy'.
Eveneenseenuitzonderingvormt deNederlandse socioloog Fred Polak, diesystematischer dan Younginging tegen het sociologische gebruik omzichvan futurologie te
onthouden, maar overigens in de trant van Flechtheim en de Jouvenel schreef. Als
dezenishijerudietenbreedbeschouwend,maarookalsdezenishijweinig'onderzoekmatig' prospectief werkzaam. In de laatste tijd evenwel hebben verschillende vaksociologen zich ontworsteld aan de druk om als wetenschappelijk en niet-empirisch
te boektestaanalsmenzichaanhetbestuderenvandetoekomstovergaf,enheeft bv.
3
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een man als Daniel Bell het voorzitterschap op zich genomen van de 'Commission on
the year 2000' van de Amerikaanse Academy of Arts and Sciences. Op deze stroming
in zijn geheel plak ik het etiket van socio-futurologie.
e. Het zich sterk uitbreidende genre van de science-fiction literatuur, dat inzijn beste
vertegenwoordigers als bv. Asimov, Heinlein, Wyndham en A. Clarke van zoveel verbeeldingskracht en bezonnenheid getuigt, dat het in vele opzichten opgewassen is
tegen desocio-futurologie, ja, daaraan soms superieur, omdat het ook op een natuurwetenschappelijk-technologisch hechte basis stoelt. Vele van de sf-auteurs hebben een
natuurwetenschappelijke opleiding genoten. Niet voor niets heeft Ofshe, de uitgever
van de bundel 'Sociology of the possible'juist aan verschillende van bovengenoemde
schrijvers belangrijke stukken ontleend. 4 Hierboven is opgemerkt, dat science-fiction
tevens alseen spiegel istebeschouwen van deideeën dieineen samenleving leven over
de toekomst. Als dat zois, dan blijkt uit een analyse van deze tak van literatuur, dat
men zich in de laatste decennia realistischer, maar ook sceptischer én maatschappijcritischer tegenover de eigen samenleving zoals die zal worden verhoudt dan voorheen.5
De naamgeving van deze stroming ligt voor de hand. Ik zal er, waar nodig, over
spreken als de fictio-futurologie.
Wienuna de overgangtot dejaren '70tracht destromingen, diezichindejaren'60alle
breed hebben gemaakt, teoverzienenten opzichte van elkaar tetyperen, kan daarvoor
terecht bijdejonge Nederlandse socioloogvan Steenbergen, diezichin sterkemate tot
futuroloog ontwikkeld heeft. In navolging van wat Horton gedaan heeft voor de bestudering van de actuele maatschappelijke verschijnselen in de sociologie, maakt hij
een tweedeling in benaderingswijzen van de toekomst bij de futurologie, die hij aanduidt als resp. de establishment-futurologie en de critische futurologie.6 De eerste benadering heeft in de termen van Horton een duidelijk ordeperspectief op de toekomstige maatschappij, de tweede benadering heeft daarop een conflictperspectief. De
eerste wordt gekenmerkt door retrospectieve methoden van toekomstverkenning, de
tweede door prospectieve methoden. De eerste gaat uit van een natuurwetenschappelijk onderzoeksmodel en belijdt de subjectieve waardevrijheid, de tweede gaat uit van
het historische en 'verstehende' onderzoeksmodel en is overtuigd van de subjectieve
waardebepaaldheid, die dit subject overigens welexpliciet moettrachten temaken;de
eerste is in feite gericht op sociale continuïteit: de toekomst - gededuceerd - is het
heden X 2,de tweede isgericht opjuist ook kwalitatieve sociale verandering en tracht
intentioneel de toekomst te bewerkstelligen: bv. in de vorm van anticipatie. Voor een
verdere profilering van de beide onderscheiden richtingen moge ik verwijzen naar de
studie van van Steenbergen.
4
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Het is vanuit dit standpunt wel mogelijk in het stromingsbeeld van de futurologie
zoals hierboven geschetst, een tendens tot stroming óf in de ene, óf in de andere richting
waar te nemen. De polarisatie voltrekt zich dan rond de techno-futurologie enerzijds
en de etho-futurologie anderzijds, waarbij de eco-futurologie affiniteit tot eerstgenoemde pool vertoont. De socio-futurologie neigt eerder naar de tweede pool, die ook
de door de fictio-futurologie geprefereerde lijkt te zijn. De eerste pool is krachtiger en
in de huidige machtsverhoudingen in de Westerse maatschappijen meer dominerend
dan de tweede. Op deze laatste potentieel meer dynamische pool zou echter de Wageningse wapenspreuk: 'Al gaande wint het wiel aan krachten' wel eens van toepassing
kunnen zijn.
Bij deze beschrijving en typering van de futurologie wil ik het voorshands laten. Zij
bieden voldoende kader om daarin de thans te beschouwen Wageningse werkzaamheid op dit terrein te plaatsen. Bij de beóórdeling van dit soort toekomstgerichte
activiteiten wil ik echter vanuit een wat ander gezichtspunt trachten de perspectieven
op de wijzen en vormen van toekomstonderzoek te verdiepen en te verruimen.
13.3

TOEKOMSTBENADERING DOOR WAGENINGSE SOCIOLOGEN

De toekomstbeschouwingen in de 25 jaar van haar bestaan door medewerkers van de
afdeling Sociologie gepubliceerd, tonen duidelijk, dat hier ook sprake is van gemengde
bedrijvigheid. Dat is in tweeërlei opzicht het geval. Ten eerste zijn zij van de hand van
zeven verschillende personen, ten tweede bestrijken zij - soms zeer - verschillende aspecten van de toekomst. Een dertiental publicaties uit de bestaansperiode van de af'deling Sociologie is aan te merken als futurologisch van aard. 7 Ik zal hen zoveel
mogelijk in de volgorde waarin zij verschenen zijn de revue laten passeren.
De inzet in 1949 lijkt direct al dramatisch. Toen nl. hield Hofstee een beschouwing
over 'Population pressure and the future of Western Civilization in Europe'. De hoogdravende titel is trouwens meer afkomstig van de organisatoren van de bijeenkomst
waar deze beschouwing als referaat werd gehouden (een summercourse voor buitenlandse studenten aan de Utrechtse universiteit) dan van de referent. Overigens is de
publicatie van deze lezing in de 'American Journal of Sociology' de enige maal dat
Wageningen een bijdrage leverde tot één van de twee meest vooraanstaande sociologische vaktijdschriften. Hofstee's niet zo erg optimistisch gestemde referaat, beoogt
een breed zicht te krijgen op de ontwikkeling van de gevoelde verhouding tussen bevolkingstal en welvaartsbronnen.
Het heeft tien jaar moeten duren voor Hofstee zich weer over de toekomst uitliet.
Dit maal was de gelegenheid, waarbij dit gebeurde, het K.N.L.C.-congres in 1959,
alwaar hij een rede hield, die de titel ervan 'Uitdaging' waardig was. Hij hield daarin
boeren en plattelanders een toekomstspiegel voor, waarin hij hun op grond van de
7
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overgang van het traditionele naar het modern-dynamische cultuurpatroon bijna irriterend duidelijk op de noodzaak-wees dat zij zelf actief de komende veranderingen
meer vorm moesten geven, gesteund door onderzoek en voorlichting. De door Hofstee
tijdens de Wageningse Landbouwweek 1962 gehouden lezing 'Veranderend Platteland'
was een variatie op hetzelfde thema. Hierin riep hij echter het schrikbeeld op van de
mogelijke ontwikkeling naar het op industriële leest geschoeide agrarische grootbedrijf.
Tezelfdertijd verrichtte Constandse in de N.O. Polder het veldonderzoek, dat leidde tot de ju bulletin 24 van de afdeling Sociologie gebundelde beschouwingen 'Boer en
Toekomstbeeld'. Deze blik in de toekomst is onbehaaglijk: Ook bij boeren en in streken waar het moderne cultuurpatroon ingang gevonden heeft zullen zich welvaartsproblemen gaan voordoen; en er is geen 'Leitbild' dat de richting wijst waarin de problemen opgelost moeten worden. Wanneer hij op zijn beurt uitgenodigd wordt te
spreken voor een K.N.L.C.-congres (dat van 1965) tracht hij in zijn referaat 'Van boerderij tot landbouwonderneming' in de door hem geconstateerde lacune te voorzien en
zelf aan dat 'Leitbild' voor de toekomst van landbouw en platteland enige vorm te
geven.
In datzelfde jaar laat ook de gezinssociologische sectie van de afdeling Sociologie
zich horen. Douma levert tijdens een gezinsweek van de Barchem-beweging zijn beschouwing 'Het gezin in de wereld van morgen'. Hierin wordt de toekomst van het
gezinsleven duidelijk geplaatst in het perspectief van de zich z.i. voltrekkende veranderingen in de samenleving als geheel.
Na een korte rustpauze zetten Hofstee en Constandse zich nogmaals en nu tegelijkertijd, nl. bij het afscheid in 1967 van mr. Vink als directeur van de Rijks Planologische Dienst, tot een beschouwing over de toekomst, de !)erste over die van de Nederlandse samenleving in zijn geheel, de laatste weer over die van het platteland. Hun
aandeel in het plaatsen van 'Wegwijzers naar een goed bewoonbaar Nederland' is niet
hetzelfde. Hofstee haalt heel breed uit en tracht in de trant van zijn referaat uit 1949
voor de belangrijkste sectoren en instituties van de Nederlandse samenleving de
komende ontwikkeling ervan te voorzien. Constandse werkt de door hem ontwikkelde
visie, hierboven al aangegeven, verder uit. Nieuwe elementen die hij bij deze gelegenheid in het Leitbild aanbrengt zijn de aandacht voor de openluchtrecreatie, het nederzettingspatroon en het cultuurlandschap.
Inmiddels had Douma zich, daartoe van theologische zijde enigszins aangezet, meer
in de literatuur en theorie van het toekomstdenken verdiept. Hij deed daarvan, na de
aanvankelijke mondelinge presentatie voor de studenten van de Theologische Hogeschool in Kampen, in 1968 uitvoeriger schriftelijk verslag in het Kamper Cahier
'Futurologische oriëntatie en confrontatie'.
Voor het laatst in deze periode verheft Hofstee nogeens zijn stem, ditmaal in Duitsland t.g.v. het hem in 1968 verleende eredoctoraat van de Universiteit van Hohenheim.
In zijn rede 'Soziologische Betráchtungen zur Zukunft des Familienbetriebs', hamert hij
voort op hetzelfde aambeeld, waarop de Nederlandse boeren hem en Constandse
enige jaren geleden al indringend bezig gehoord hadden. Het was waarschijnlijk niet
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ten onrechte, dat hij hetzelfde geluid nog eens in het niet vrij van Bauern-ideologie
zijnde Zuidduitse land liet klinken.
Voor het eerst in deze periode daarentegen begeeft Kooy zichinhetgezelschap van
toekomstbeschouwers van de afdeling Sociologie. De aanleiding voor hem om zich
uit te laten over 'De toekomst van het Westerse gezin' vormt het afscheid in 1970 van
prof. Fischer, de Utrechtse ethnoloog en cultureel anthropoloog. Kooy signaleert
duidelijk de moeilijkheden, diezijns inziens deempirische sociologie heeft om tot verantwoorde uitspraken over de toekomst te komen, maar hij wil toch niet nalaten vanuit zeer algemene sociologische inzichten in de ontwikkeling van het familiale en gezinsleven en bepaalde maatschappelijke krachten, die daarop nu al aan het inwerken
zijn, tot een schatting te komen van de richting waarin het instituut gezin zich onder
invloed van tot uitdrukking komende waarde-bepalingen beweegt.
Ook Groot verschijnt in 1970 ten tonele. Hij neemt de 'Leitbild'-thematiek van
Constandse weer op, maar verdiept zich theoretischer in de diverse aspecten daarvan.
Zijn artikel 'The Leitbild in physical planning of rural areas' vormt de uitvoerige inleiding tot een kleine bundel, bestaande uit enkele bijdragen voor de planologische
sectie van het 2e Wereldcongres voor Agrarische Sociologie in 1968, die naderhand
tesamen als Afdelingsbulletin zijn uitgegeven. Groot behandelt het Leitbild als concept, de vorming en constructie ervan, daarbij de invloed van ideeën en visies accentuerend.
In ditzelfde, wat toekomstoriëntaties betreft voor deafdeling Sociologiedrukkejaar
1970,tevens het laatste van de hier beschouwde periode van afdelingsactiviteiten, treden ook de twee gastmedewerkers van de afdeling Sociologie, Kerstens en Weerdenburg nog voor het voetlicht. De eerste met 'Prognose en planning, openluchtrecreatie
in detoekomst', voortgevloeid uit een uiteenzetting voor onderzoeksingenieurs van de
Cultuurtechnische Dienst, en de tweede met zijn 'Prognose van de ontwikkeling van
het aantal landbouwbedrijven', in eersteinstantie ontstaan n.a.v.eenaantal ambtelijke
extrapolaties op dit punt. De aard van hun beider bijdragen tot de benadering van
de toekomst weerspiegelt hun positie bij de afdeling Sociologie. Zij zijn daar nl. elk
meteenstudieopdracht gedetacheerd door deCultuurtechnische Dienst, Kerstens voor
de vragen van de openluchtrecreatie in landelijke gebieden en Weerdenburg voor het
vraagstuk van de afvloeiingswijze van boeren uit de landbouw. Het is, gezien deze
taken geen wonder, dat zij zich meer hebben toegelegd op de methodologisch-technische aspecten van de wijze, waarop zicht op de toekomst verkregen kan worden.
Hiermee zijn de tableaus van de Wageningse futurologische bedrijvigheid vertoond.
Na de bezichtiging dienen zij nu nader geïnspecteerd en vergeleken te worden in het
licht van de bovenbeschreven vormen van futurologie.
13.4 ANALYSE EN EVALUATIE

Eén van de eerste dingen, die opvalt bij een nader bezien van defuturologische prestaties, die de afdeling geleverd heeft, is dat de Wageningse sociologen zich toch niet
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onbetuigd hebben gelaten bij het kijken in de toekomst. Meer dan de helft van de
medewerkers van deafdeling heeft zichaan dezeactiviteit weleensofmeermalen overgegeven. Dereden dat zij ditintegenstelling tot demeestevan hun collega'sin binnenen buitenland wel hebben gedaan, heeft naar het mij voorkomt, te maken met twee
zaken, diezelf ook nauw samenhangen. Eerst iser het feit dat eigenlijk alle toekomstbeschouwingen op verzoek geleverd zijn en gehouden voor gezelschappen of publieken, waarvan de leden in de practijk meer direct bij de aan de orde gestelde of voorziene ontwikkelingen betrokken waren. Ten tweede moet in aanmerking genomen
worden, dat de afdeling Sociologie als onderdeel van de Landbouwhogeschool in
nauw contact staat met afdelingen voor andere vakgebieden, waar de wetenschapsbeoefening vaak een toegepast en aan de practijk dienstbaar karakter heeft.
Een tweede verschijnsel dat zichtbaar wordt bij het nagaan van de genoemde publicaties, isdat zij vooral uit de laatste tijd van het afdelingsbestaan stammen. Hofstee is
- zoalsop menig gebied - ook op dit terrein eenvoorloper geweestmet zijn beschouwingen rond 1950en 1960. De overige publicaties zijn nagenoeg alle tot stand gekomen
in de laatste vijf à zesjaar. Deze cumulatie is in overeenstemming met de in het algemeen na het midden derjaren '60 te constateren verheviging van de belangstelling
voor de toekomst.
Kom ik dan nu tot een ontleding en typering van de wijze waarop men in Wageningen te werk is gegaan, dan kan dat het beste auteursgewijze. Er bestaat nl. tussen de
aanpak van deverschillendetoekomstbeschouwers tedezerstedewelenig onderscheid.
Er isreden om met Kooy te beginnen. Altijd bereid om van zijn stellingname inzake
de wetenschapsbeoefening getuigenis af te leggen, doet hij dit ook nu weer in alle
duidelijkheid. Zelf plaatst hij zich uitgesproken in Van Steenbergens categorie van de
establishmentsociologen. 'Wij zijn nl. bijna hartstochtelijk aanhanger van de subjectievewaardevrijheid in de sociologie en onze beschouwing zal daarmee in verband het
merkteken dragen van de retrospectieve gerichtheid' (Kooy, in druk). In het methodologische deel van zijn verhandeling snijdt hij dan eerst het vraagstuk aan van de
mogelijkheid om als socioloog futurologie te bedrijven. Kooy ziet die nauwelijks,
omdat de empirische sociologie het door de aard van haar object (een open systeem)
al zo moeilijk heeft om in het heden tot een geverifieerde theorie te komen. Ik citeer
hem nogmaals:'Wil de socioloog uitspraken doen over de toekomst, die op het predicaat wetenschappelijk enige aanspraak kunnen maken, dan zalhijhet maatschappelijk
heden en verleden in hun voornaamste determinanten moeten kennen. Geen hedendaags socioloog pretendeert nu nog, dat hij met zekerheid de belangrijkste vormende
krachten van verleden en heden inderdaad heeft onderkend' (Kooy, in druk). Op verzoek wil deze auteur dan nog wel enige stof ter overweging aanbieden, zowel voor 'de
opgeschrikte meerderheid' (zijn aanduiding voor rechts) als 'de roerige minderheid'
(zijn aanduiding voor nieuw en anarcho-links), maar hij doet het als prognosticus
zonder pretenties en vrijblijvend. De aangeboden stof bestaat bij hem dan uit het
tonen van op grond van sociologisch onderzoek en eigen brede ervaring verkregen
globale inzichten in hem voor de toekomst relevant lijkende maatschappelijke ver227

schijnselen, samenhangen en ontwikkelingen; in feite dus uit extrapolatie. Wel is het
pikant, dat hij zijn beschouwing zo toespitst op enkele door hem in sexualibus gevonden Leitbilder, die mij meer uit verstehen dan uit prognose lijken voort te vloeien.
Hofstee is veel minder expliciet over de wijze van futurologie beoefening. Bij hem
moet - om een door Hofstee in de wandeling graag gebezigde uitdrukking te parafraseren - de filosofie opgeploegd worden. Wat dan in eigenlijk al zijn beschouwingen
zichtbaar wordt is de ook bij Kooy reeds aangetroffen beschouwingswijze van de zich
zo objectief ( = neutraal?) mogelijk opstellende waarnemer, die prognosticeert op de
wijze als bij de laatste beschreven. Deze positie wordt door Hofstee echter wel eens
verlaten. Zelf zegt hij: 'Men ontkomt moeilijk aan de neiging zich in de eventuele vooren nadelen van een dergelijke ontwikkeling te verdiepen, ook al verlaat men daarbij
natuurlijk ten dele het terrein van de wetenschap'. (Hofstee, 1962, pag. 684). Vooral
m.b.t. die verwachtingen, die een Leitbild-karakter kunnen aannemen, veroorlooft
Hofstee zich soms deze ethische excursies.
Bij Constandse, van wie men bij oppervlakkiger kennismaking de indruk kan krijgen dat hij op ongeveer dezelfde wijze tewerk gaat als de voorgaande auteurs, blijken
de accenten toch duidelijk anders te liggen. Bij het zich realiseren van de problematiek
van de plattelandssamenleving in de toekomst voelt hij sterk de betekenis van het
waardenstelsel en hij zegt in zijn onderzoekingen dan ook uitgegaan te zijn van de
spanningen in de moderne maatschappij veroorzaakt door conflicterende elementen in
een algemeen aanvaard ethos. Onder erkenning, dat de futurologie in zijn extrapolatieve hoedanigheid nuttige diensten verlenen kan, gaat het hem niet om het voorzeggend karakter ervan, maar wenst hij met nadruk voor en in het heden opheldering te
geven. 'Ik doe dus het omgekeerde van wat men in wetenschappelijk werk gewoonlijk
nastreeft, namelijk het schrijven in een 'tijdloze' taal die het mogelijk maakt ook in
latere tijden gewaardeerd en begrepen te worden'. Aldus letterlijk Constandse (1967).
Uit deze houding vloeit ook zijn preoccupatie met het verschaffen van een Leitbild
voort. Hij voelt het zelfs als zijn verantwoordelijkheid elementen voor het vormen van
dit Leitbild aan te dragen, hoe bescheiden hij zich hierin ook toont. Dat hij als zulk
een futuroloog daarvoor, evenals de spreekwoordelijke profeet, in het eigen vaderland
niet altijd geëerd werd, moge ik hier terzijde opmerken.
Groot's beschouwing gaat uitvoerig in op de kwestie van het Leitbild. Zijn stuk is in
zoverre van andere aard dan dat van Constandse, dat hij zich meer afvraagt wat dat
Leitbild nu eigenlijk is, wie het moeten construeren en hoe die constructie plaats vindt.
Door middel van scrupuleus literatuuronderzoek weet hij theoretisch het begrip Leitbild(er) duidelijk te plaatsen in het ruimere begrip waardenstelsel. Moeilijker blijkt de
feitelijke herleiding van waarden tot Leitbild en het uitpellen van het Leitbild uit een
mengsel van maatregelen, doelen, ideeën, aspiraties en oordelen. Groot ziet daarbij
juist een taak voor de sociaal-wetenschappelijke onderzoekers, die volgens hem ook
wat nuchter tegenwicht moeten bieden tegen al te boute utopieën. Met Picht staat hij
een, mede met behulp van sociologen, 'aufgeklärte Utopie' voor.
Douma heeft zich ook uitgelaten over de manier, waarop hij de toekomst heeft
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trachten te benaderen. Hij vindt aan de hand van een systematisch nagaan van de futurologische literatuur vooral zijn aa1lknopingspunt bij Fourastié, wiens werkwijze volgens Douma kwantitatief én kwalitatief, empirisch-analytisch én toch duidelijk gericht
op handelen is. Zijn methode is die van het extrapoleren van de 'tendances lourdes',
de moeilijk te beïnvloeden zwaartelijnen van de maatschappelijke ontwikkeling, waartussen dan nog een grote ruimte bestaat, die door menselijk kiezen en beslissen gevuld
moet worden. Douma wijst er dan, m.n. in zijn voor theologen bedoeld Kamper Cahier
duidelijk op, welke belangrijke rol zij kunnen vervullen in de ethische oriëntatie op
de toekomst.
In Weerdenburgs toekomstbeschouwing gaat het om de methodiek van de prognose.
De retrospectie wordt bij hem vervangen door op grond van uit onderzoek verkregen
informatie, schattingen te geven van de ontwikkeling van het te voorziene verschijnsel.
In deze methode fungeren wel waarden en Leitbild-elementen, maar als gegevens. Het is
een benaderingswijze, die passend is in het kader van de planning voor een bepaald beleid, maar niet voor het hoogste niveau daarvan.
In de sfeer van de planning beweegt zich ook de methodologisch te noemen verhandeling van Kerstens. Hij geeft een overzicht van in de futurologie gebezigde prognosemethoden, hen indelend in projectieve (retrospectieve) en prospectieve methoden. Interessant is, dat Kerstens de soorten prognosemethoden koppelt aan de niveaus waarop planning bedreven wordt. Omdat Kerstens zich op een ruimer standpunt 'stelt dan
Weerdenburg wat zijn behandeling van de stof betreft, komt hij er toe, te stellen, dat
de vraagstelling bij prognostiserend onderzoek niet moet zijn: 'hoe passen wij ons aan
de voorspelde toekomst aan? De vraag luidt veeleer: hoe passen wij de toekomst aan
onze idealen aan? De kwestie van de evaluatie van het heden en mogelijke toekomstige
ontwikkelingen komt dus centraal te staan'. (Kerstens, pag. 38) Wanneer hij tenslotte
van oordeel is, dat bij het maken van een prognose op lagere planningsniveaus, de
randvoorwaarden van waaruit gewerkt wordt duidelijk omschreven dienen te worden,
mogen m.i. de elementen van een Leitbild als zodanige voorwaarden beschouwd worden.
De ligging van 'de Wageningers' in het futurologisch stromingsgebied valt niet eens zo
gemakkelijk vast te stellen, blijkt nu. Bevindt Kooy zich in het schema van van
Steenbergen bij de pool van de establishment futurologie, Hofstee raakt daar al iets
verder van verwijderd. Constandse en Douma houden zich meer midstrooms op,
maar verkeren al enigszins onder aantrekkingskracht van de kritische futurologie-pool,
hetgeen eveneens van Groot gezegd mag worden. Het is bij deze plaatsbepaling nog
van belang op te merken, dat - zoals ik het zie - al deze vijf auteurs meer onder invloed van de eco-futurologie dan die van de socio-futurologie verkeren. De gerichtheid
op dienstverlening aan de practijk, zo kenmerkend voor de sfeer waarin de Wageningse
sociologie bedreven wordt, is hieraan niet vreemd. In nog sterker mate geldt dit voor
Weerdenburg en Kerstens, die ik dan ook als eco-futurologen wil betitelen. De meer
methodologische aard van hun bijdrage maakt het moeilijk hen te situeren in het veld
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tussen depolen van establishment-futurologie enerzijds en kritischefuturologie anderzijds. Zij maken deindruk de Scylla van het één en de Charybdis van het ander tewillen ontwijken.
Detotaalindruk, diedezebeschouwing van deWageningse futurologische bedrijvigheid oplevert iser toch één van een zekere aarzeling, een zekere tweeslachtigheid. Het
is niet met zekerheid te zeggen naar welkepool men zich beweegt. Er bestaat affiniteit
tot de ene,maar ook tot de andere pool. Men bekent zich niet duidelijk tot één van de
tweeperspectieven op detoekomst, dievan Steenbergen schetst. Hoe komt dat? Is dit
soms geen dilemma, waarin eenkeuze gedaan moet worden? Of kan de sociologie niet
kiezen,m.a.w. isfuturologie voor een socioloogniet goed mogelijk? Wat betekent dan
echter de sociologie voor de maatschappij, voor 'policy and planning'? Zie hier enige
vragen waartoe bovenstaande beschouwing noopt, vragen, dievoor deafdeling Sociologie niet onbelangrijk zijn, omdat zij van doen hebben met de taakvervulling van
sociologen, verbonden aan een wetenschappelijke instellingmeteenpractischegerichtheid, maar daarmee ook vragen, diede sociologiebeoefening zelf regarderen. Afdoend
antwoord valt op dezevragen waarschijnlijk niet te geven. Tot het geven van enige opheldering daarin voel ik mij echter toch enigszins uitgedaagd. Tenslotte dus nog enige
sociologische 'soul-searching'. Een kwart eeuw Wageningse sociologiebeoefening is-er
misschien geen ongeschikte gelegenheid voor.
13.5. GIDSEN VOOR DE TOEKOMSTBENADERING

Er wordt met voorgaande vragen nogal het een en ander overhoop gehaald. Zij raken
aan de problematiek van de wetenschapsbeoefening, de waardevrijheid in de sociologie, de relaties tussen sociologie en ethiek en de verhouding van sociologie en beleid.
Wieverwacht dezevraagstukken tegen te komen, weetdathijzichopneteligterrein begeeft. Hij doet er verstandig aan zich van een goede gids te voorzien. Wel, ik heb er,
om met vertrouwen op stap te kunnen gaan, zelfs een paar uitgezocht.
Eerst wil ik Daniël Bell raadplegen, een bekend socioloog en ook een erkend futuroloog, gezien zijn voorzitterschap van de 'Commission on the year 2000'. Aan het
eind van het verslag over de eerste ronde van conferenties en werkzaamheden van dit
lichaam8, geeft hij twee gedachten weer: de eerste is,dat men in processen van sociale
verandering en de planning daarvoor te weinig de latente effecten en de functies voor
de betrokkenen ziet en dat de sociale wetenschap t.b.v. het beleid daaraan voor een
verstaan van de toekomst een belangrijke intellectuele taak heeft; de tweede gedachte
betreft 'the appropriate mode of looking at the future'. Daarvoor staat bij Bell
Daedalus model, de vader uit de Icarus-legende, die voor hem en zijn zoon vleugels
had gemaakt en die Icarus deze goede raad gaf: 'Mijn zoon, ik zegje op gematigde
hoogte te blijven, want alsje telaag vliegt, zal de vochtige zeedampje vleugels aan elkaar doen plakken, en alsje te hoog vliegt zal de hitte van de zon ze doen smelten'.
8

in:Daedalus, JournaloftheAmericanAcademyofArtsandSciences, summer1967(speciaalnummer
getiteld:Towardtheyear2000;workinprogress).
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Hoejuist deeerste gedachte ookis,zijbiedt geenenkeleconcrete oriëntatie. Enwatde
tweede aangaat, veel meer dan dat men er goed aan doet zich wat op de vlakte te
houden, tussen twee polen te blijven, tref ik er niet in aan. Bell beëindigt zijn slotbeschouwing met'alhetoverigeis exegese'. Daar dievaneengidsjuist verwachtmag
worden, moet ikmijtoteenandere wenden. Veel dichterbij lijkt zich onder desociologen eengids aantebieden. HetisHofstee zelf, diezich recentelijk over de onderhavige materie uitgesproken heeft. Ik doel op zijn afscheidsrede als voorzitter van de
Europese Vereniging voor Agrarische Sociologie voor het 7e congres van deze vereniging in 1970, onder de titel 'Therelations between sociology and policy, someremarks on their present and future state' 9 . Hofstee benadert dezaak vande kant der
verhouding tussen sociologie en beleid. Hij onderscheidt eenindeling van toekomstgerichte sociologiebeoefening op drie niveaus. Op het eerste (hoogste) niveau moet
onderzoek verricht worden naar de algemene aard vande sociale verandering dienu
en straks in de samenleving plaats vindt, onderzoek dateenbasis legt voor eenalgemene visie op de toekomst, waarbij de onderzoekers eenzekere feeling voor watbeleidsrelevant ismoeten hebben. Ophet tweede niveau gaat het om specifieke beleidsproblemen, maar vangrote betekenis, b.v.hetonderwijsbeleid. Detaak vanhetsociologisch onderzoek ishier aandeOverheid deproblematiek duidelijk temaken, nieuwe
inzichten enmogelijke oplossingen ervoor tebieden. Hetderdeniveau betreft hetdoen
van onderzoek nodigvoor engericht ophetuitvoerenvaneenreedsvastgesteld beleid.
Hofstee wijst ook ieder van deze wijzen van sociologiebeoefening de daarvoor geeigendeinstitutionele kaders toe. Voor hetonderzoek ophethoogste niveau (waaraan
Hofstee vanwege de trekkerfunctie ervan grote betekenis toekent) is de universitaire
sfeer z.i.hetmeest geschikt, mitshetgecoördineerd wordt door eengroepmensen,die
er eenbeeld vanhebben hoehet verricht moet worden enhoederesultaten ervangebruikt kunnen worden. Maar hethóekomt bij Hofstee, ondanks zijn herhaald pleidooi
voor eenmacrosociologische aanpak inhoudelijk niet uitdeverf. Hetgevolgisdatinzake de waardenproblematiek bij de wetenschapsbeoefening en het door van Steenbergen gestelde dilemma bij Hofstee geen antwoord gevonden wordt. Datis eigenlijk
wel merkwaardig, omdat Kotter, een andere voorman van de E.V.A.S., in zijn inleidende rede tot hetzelfde congres de hier liggende vraagstukken scherp genoegbelichthad. 10 Delaatste wijst ophetzg.pragmatische model,datHabermas voorgesteld
heeft omderolvansocioloogenpoliticus duidelijk temaken, eenmodel dat neerkomt
op eencontinue dialoog tussen dewetenschapsman metzijn vak-expertise en depoliticus metzijn belangen enwaarden. Kotter staat hier welwillend tegenover. Hij voegt
er welaantoe, datwanneer ophetlaagste niveau dewetenschap zichindienst vanhet
beleid stelt, degrens tussen 'Wertung andWertfreiheit' danvervaagt. Overigens vindt
hij datopdehogere niveaus dewetenschap kritiek opdedoelstellingenvanhetbeleid
moet kunnen uitoefenen en dat de huidige wetenschap als 'erster Produktivkraft' dit
9

opgenomenin:SociologicaRuralis,vol. 10,no.4(1970).
H.Kotter,LändlicheSoziologieundPraktischePolitik;eveneensopgenomen in: Sociologia Ruralis,
vol.10,no.4(1970):
10
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ook als haar verantwoordelijkheid heeft en zegt dari: Der hierin liegende Widerspruch
zur Forderung nach Freiheit der Wissenschaft die wiederum unabdingbar ist, läszt
sich nie völlig auflösen (Kötter, pag. 322)
Toch mag het hierbij niet gelaten worden. Wat er nl. in de toekomst kan gaan gebeuren en reeds aan het gebeuren is, als consequentie van hetgeen Hofstee en zelfs
Kötter voorstaan, valt te zien aan wat Jantsch nastrevenswaardig acht. Men doet er
goed aan deze stem te beluisteren, want hij is afkomstig van iemand, die naar ik meen
niet alleen de beste papieren heeft als vakfµturoloog, maar ook representatief is te
achten voor de denk- en werkwijze, waartoe opvattingen als die van Hofstee en toch
ook die van Kötter leiden. Wat Jantsch voor ogen staat, komt duidelijk tot uiting in
zijn artikel 'Technological forecasting for planning and its institutional implications',
ontstaan na en uit een week lang discussiëren over de toekomst met deskundigen in het
bekende futurologische centrum, het 'Doxiadis Centre for Ekistics' in Athene. 11
Jantsch voorziet de opname en integratie van de futurologie in een omvattend planningsstelsel, waarvan hij de ontwikkeling in den brede schetst. Verticaal onderscheidt
hij ook een aantal niveaus, één meer dan Hofstee, omdat hij boven. diens hoogste niveau
nog een niveau voor het verre-toekomst onderzoek en de lange-termijn planning
onderscheidt. Jantsch ziet verder dit planningsstelsel zich in horizontale richting uita
breiden, doordat naast de Overheidsplanning die van de industriële sector erbij getrokken wordt. Hij gaat zelfs verder met de vormgeving aan dit stelsel door de institutionele kaders ervoor verder uit te werken en te verbeteren. Op de hoogste niveaus
worden ook de universiteiten en andere niet-commerciële onderzoeksinstellingen erin
ondergebracht, terwijl het geheel bekroond wordt met een 'look-out' instituut, dat
volgens Jantsch onafhankelijk kan zijn, hoewel het door Overheid en bedrijfsleven
samen gefinancieerd zou moeten worden. De futurologische inbreng op de verschillende niveaus blijkt bij Jantsch niet meer de eenvoudige of verfijnde extrapölatie te zijn,
maar een arsenaal van geavanceerde technieken te omvatten, die aan de macrosociologie al zeer behoorlijk gestalte geven. 12 Daartoe behoren niet alleen de retrospectieve
methoden, maar vooral ook prospectieve methoden, in Jantsch' termen 'normative
technological forecasting'. Het onbehagen, dat de lezing van Jantsch' artikel bij mij
wekt zit hem nog niet eens in zijn verwachting, dat 'the outstanding feature of the
1970's will be the emergence of industry as a 'planner for society' (Jantsch, 1968,
pag. 156), hoezeer ook bij de door hem voorziene ca. 600 industriële groepen, die over
de hele wereld als planningsleiders gaan fungeren, de '200 van Mertens' kleine jongetjes zullen zijn. Neen, het trieste van deze onbekommerde toekomstvisie is vooral gelegen in het feit, dat hij het werkelijk normatieve in de eventuele werkwijze van de
socioloog of futuroloog niet ziet, dat hij aan het bovengeschetste dilemma gewoon
voorbijgaat. Dit is het prototype van de techno-futurologie, waar Wageningen althans
(gelukkig) nog niet eens voor uitgerust is.
11
E. Jantsch, Technological Forecasting for Planning and its Institutional Implications'. Ekistics,
vol. 26, no. 153 (aug. 1968):
i 2 zie zijn in noot 3 vermelde O.E.C.D.-rapport.
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Misschien deed ik er goed aan de opgeworpen vragen te beantwoorden aan de hand
van sociologen, die de discussie over de waardevrijheid voerden. In stede van aan te
knopen bij wat tegenwoordig gebruikelijk is, nl. de Duitse Positivismusstreit, zou ik dan
liever aanhaken bij de meer beleidsrelevante wijze waarop de stellingname in Amerika
plaatsvindt. De zaak is echter dat het toekomst-moment in deze posities wat op de
achtergrond blijft. Slechts omdat er belangrijke aspecten voor de aan het eind van
paragraaf 4 opgeworpen vragen uit voor de dag komen, wil ik er enkele opmerkingen
over maken. Er bestaat in de USA een confrontatie tussen de standpunten van twee
prominente sociologen, enerzijds Howard Becker, een leidend onderzoeker in de sociologie van deviant gedrag en anderzijds Alvin Gouldner, een organisatiesocioloog, die
zich ontwikkeld heeft tot socioloog van de eigen professie: de sociologie. 13 De stellingname van Becker in 'Whose side are we on?' (zijn presidential adress voor de Society
for the Study of Social Pro blems) is interessant, omdat - naar hij zelf direct al stelt het beruchte dilemma tussen enerzijds een technisch correcte en waardevrije sociologiebeoefening en anderzijds één, waarin een diepe toewijding aan een waardestandpunt
nadrukkelijk tot uiting komt, niet bestaat, en wel omdat de eerste hoorn van het
dilemma niet aanwezig is. Men kiest in feite altijd de zijde van één partij en bekijkt onwillekeurig de zaken in zijn onderzoek vanuit die zijde. Zelf deed hij dit als socioloog
van deviant gedrag vanuit de positie van de underdog. Maar, zo stelt Becker relativerend, iedereen heeft in de maatschappij wel upperdogs boven zich en underdogs
onder zich. Op den duur door meer onderzoek vanuit verschillende gezichtspunten
komt het totaalbeeld van de werkelijkheid van het onderzochte verschijnsel wel naar
voren. De momentane onderzoeker waarschuwe slechts vanuit welk hem geschikt of
gunstig lijkend standpunt ('vantage-point'), hij zijn onderzoek verrichtte. Gouldner
zet zich in een scherp artikel 'The Sociologist as Partisan: Sociology and the Welfare
State' krachtig tegen Becker af. De spits van zijn kritiek richt zich op het feit, dat
Becker, die uiteindelijk ieder standpunt betrekkelijk acht, de gronden voor de keuze
van een gezichtspunt (ook zijn eigen, al sympatiseert hij met de underdogs en de 'cool
world') niet openbaart. Gouldner vervolgt dan met aan te tonen, dat op deze wijze
slechts in schijn kleur bekend wordt. Het 'vantage point' is zo ook eigen voordeelstandpunt. Becker c.s. richten hun onderzoek zódoende niet op de punten, waar de
werkelijke oorzaken van afwijkend gedrag gezocht mogen wmden bv. de machts- en
en klassenverhoudingen binnen de maatschappij. Slechts vanuit een moeizaam verworven waarde-gevoeligheid zal de socioloog volgens Gouldner in staat zijn wetenschappelijk te werken, dat is objectief, maar dan.in de zin van de rechter die objectief,
d.w.z. rechtvaardig moet zijn. Ook de wetenschapsman, de socioloog heeft objectief te
zijn. Het moge en het moet hem om de waarheid gaan, maar er is een waarheid als een
koe en een waarheid als een boterberg, om de zaak eens in agrarisch-sociologische
termen te zeggen. Dit waarde-bewustzijn zal niet alleen de onderwerpskeuze leiden,
zoals de waardevrije socioloog graag toegeeft, maar ook de methodiek en het resultaat
13
beide stukken zijn opgenomen in: P. B. Horton & G. R. Leslie (eds), Studies in the Sociology of
Social Problems. New York, 1971.
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kunnen beïnvloeden en desondanks objectief zijn, hetgeen laatstgenoemde niet graag
onderschrijft. De would-be waardebetrokken sociologie, waartegen Gouldner waarschuwt en die misschien meer beoefenaren telt dan men vermoedt, zaleraan herkenbaar zijn dat zij te grif het eerste toegeeft, maar zonder het tweede te onderschrijven.
Maar hiermee is nog niet alles gezegd. Geldt nu voor de futurologie hetzelfde als
wat opgemerkt werd voor de sociologie? Isereen toekomst af teleiden ofte construeren en door wie dan precies? Hoe functioneert die waardebepaaldheid en welke waarden zijn eigenlijk in het geding? Komt de wetenschap niet op de stoelvan het beleidte
zitten, of doet zich het omgekeerde voor?
Het lijkt er niet op, dat ik na enige verkenningen van verschillende kanten al voldoende overzicht en doorzicht m.b.t. devraagstukken in kwestieheb gekregen. Ik voel
meeropnieuw voorstaan. Het voordeelisechter, dat ikdewaardevan de verschillende
gidsen beter ga beoordelen. Zo blijkt het me nu, dat een gids, waarnaar ik niet als
eerste greep, omdat hij uit een ander vakgebied komt, veelbelovender is dan ik eerst
vermoedde. Dat is de studie van Gibson Winter 'Elements for a Social Ethic', met als
ondertitel 'scientific and ethical perspectives on social process', die nu net tracht het
zopas hierboven nog eens omschreven terrein in kaart te brengen. 14 Alvorens deze
gids te gebruiken doe ik er, meen ik, goed aan enkele woorden te wijden aan de
auteur en zijn boek, dat in de sociologenwereld nagenoeg onopgemerkt gebleven is,
ondanks zijn uiterst waardevolle inhoud, ook voor de sociologie. De verklaring hiervan zal wel gelegen zijn in het feit, dat het uit een andere discipline stamt. Winter is
van huis uit een Episcopaals predikant, die thans de leerstoel voor ethiek en samenleving bezet aan de Divinity School van de Universiteit van Chicago. Hij heeft bij
Parsons gewerkt, maar heeft zich ook - mede waarschijnlijk dankzij een Europese
periode in Straatsburg - belangrijk laten beïnvloeden door Alfred Schütz, die het
fenomenologisch denken in de sociologie gestalte heeft gegeven. Winter stelt zich met
zijn boek een ambitieuze taak. Hij wilde fundamenten leggen voor een sociale ethiek,
een systematische ethiek van de samenleving, gegrond niet alleen op de theologische
bijdrage, maar in zeker zo sterke, zo niet sterkere mate, op de inbreng van de
sociale wetenschappen. Verdiept menzichechter, zovindt hij,inwat de sociale wetenschappen aan kennisover demensen zijn samenlevinghebben aangedragen, dan blijkt
die kennis fragmentarisch en controversieel te zijn. Deze controversen komen uit verschillende mensopvattingen voort. Eerst moest hij dus dit ideologische conflict overwinnen door een beter, ruimer en zowel in wetenschap als ethiek hanteerbaar mensbegrip (begrip van de mens als medemens en aldus van de samenleving) te verkrijgen.
Het zich kwijten van deze taak vult het grootste deel van zijn studie envormt uitgelezen voer voor sociologen, vooral ook omdat hierbij zo indringend de aard van de
sociologiebeoefening aan de orde komt. Daarna ontvouwt Winter het eigene en kenmerkende van deethische benadering van mensen maatschappij, waarna hij tenslotte
de rol van beide disciplines t.o.v. het beleid behandelt. Ofschoon Winter zijn werk
14

G. Winter, Elementsfor a SocialEthic; scientific andethicalperspectives onsocialprocess.New
York-London,1966.
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slechts bescheiden aanduidt als 'a first, meager step toward a social ethic which can
breath the air of our cities while remaining open to horizons of memory and hope'
heeft hij m.i. analytisch en synthetisch een belangrijk werk tot stand gebracht. Ik kan
hier maar summier enkele hoofdlijnen van zijn betoog weergeven en toepassen op de
vragen in verband met het dilemma van de futurologie.
De centrale gedachte van Winter is wel, dat er als systematische reflectie op de
maatschappelijke werkelijkheid twee wijzen van doen mogelijk zijn, een (sociaal)
wetenschappelijke en een ethische. Uitgaande van zijn - uit fenomenologische inzichten gewonnen - visie op het (tussen) menselijk handelen - kortweg geformuleerd:
het vanuit en in zijn situatie intentioneel gedrag van de mens - is sociale wetenschap
'reflection on the regularities which are discernible in the world of doing; itisa theory
of practice, so far as practice is shaped by past conditioning and typification. Thus,
socialscience isa theory of theconditioned character ofpractice'... Social ethics views
man and science in their intentionality, it evaluates the adequacy of doing in relation
to man's nature and fulfillment. Thus, social ethics is evaluative interpretation of the
intentional character ofpractice. Social ethics asks about 'the goodness for what and
whom' in societal process (Winter, pag. 262). Deze centrale gedachte werkt Winter in
verschillende richtingen uit. Ten eerstenuanceert hij heel duidelijk het scherpe van zijn
tweedeling. Hijzietinhetwetenschapsperspectief eenduidelijke variatiein werkwijzen
(in stijlen van sociologiebeoefening, zoals hij zenoemt) diesamenhangt met de aspecten van het menselijk handelen, waarop bij bepaalde onderzoekers de aandacht valt.
Hijordent dezeaspecten echter naar dematewaarin zijdichter bijhet gedetermineerde
vanuit de situatie c.q. verder van het intentionele staan. Zo ontstaat de volgorde in
stijlen van het behaviourisme, het functionalisme, het voluntarisme en (volgens
Winter) het intentionalisme. Uitvoerig gaat hij op dezezaken in. Hij wijst daarbij aan
voor welk soort verschijnselen en welk soort problemen iedere stijl geëigend is, laat
ziendatertussenhenvariatiesinkennisenwetenschapsideaal en-methodiek kunnenbestaan 15 ,hoebenadrukkingvanbepaaldewaardenwetenschapsmensen tot een bepaalde
stijlpredisponeertenkeertzichtegenimperialistischeneigingenvanwelkestijl dan ook.
Een dergelijke gedetailleerde uitwerking geeft Winter nietvoor het ethische perspectief (die taak, waarbij een confrontatie met de theologie plaats moet vinden, laat hij
voorlopig rusten). Wel zet hij een methode voor de beoefening van de sociale ethiek
uiteen, waarbij hij ook zijn uit de Joods-Christelijke traditie afkomstige waardenschema (als configuratie en alshiërarchie) presenteert. Het gaat tever er op deze plaats
op integaan. Zij slechts gezegd, dat hierin onder de koepel van liefde en gerechtigheid
alsbelangrijke waarden figureren ontplooiing, medebeslissing, participatie en gelijke
kansen. De speciale gevoeligheid of aandacht voor één dezer waarden leidt bij de we15

opheldereenscherpzinnigewijzeisvoordesociologiedezekantvandezaakookgeanalyseerd door
P. v.Schilfgaarde. Hij refereert meer dan Winter aan denatuurwetenschappen, maar zijn gedachtenganglaatzichgoedinWintersconceptieinpassen.
ZieP.v.Schilfgaarde, Hetkennisbegripinwetenschap enberoep;objectiviteitalspretentie.Alphen a/d
Rijn, 1970.
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tenschapsbeoefening volgens Winter tot een stijl, waarin - bewust of onbewust - de
realisatie van die betreffende waarde centraal staat.
Een tweede richting, waarin Winter zijn centrale stelling uitwerkt, is dat sociaalwetenschappelijk bezig zijn en ethisch bezig zijn, tot nu toe vaak in één persoon
onderling vermengd, samengingen en dat niet alleen bij wetenschapsbeoefenaren,
maar ook bij filosofen, kunstenaars enpractici.Zonder nu meteen een rigide scheiding
aan tewillen brengen tussen beide benaderingen acht Winter het meer expliciet maken
van dit onderscheid gewenst. Hij zegt dat vooral met het oog op desamenwerking van
beide ten dienste van mens en samenleving, dat wil in de practijk vaak zeggen ten behoevevan het beleid, waarmee dan de derde richting van uitwerking gegeven is. Hierbij wordt denoodzaak van eenwederzijdse controle van de beide disciplines op elkaar
in het licht gesteld bij het tesamen geven van opheldering aan eensamenlevingenhaar
onderdelen overhun verleden (identiteit),heden (integriteit)enrichtingin de toekomst
(bestemming). Tevens wordt de noodzaak van coöperatie ten behoeve van, maar ook
in onafhankelijkheid van de beleidsfiguren beklemtoond.
13.6. TOEPASSING EN CONCLUSIE

De toepassing van het bovenstaande op het dilemma van de futurologie is niet zo
moeilijk : het dilemma bestaat niet, althans niet in de zin dat de futurologie uit een
orde- of uit een conflictperspectief op de samenleving, uit een retro- of prospectieve
methode moet kiezen. Er zijn twee perspectieven op de maatschappij mogelijk, maar
zijvalleninprincipe aan verschillende disciplinestoe.Wat futurologie genoemd wordt,
valt dus in tweeën uiteen. Er is een retro-benadering van de samenleving en er is een
'pro'-benadering van de samenleving mogelijk: de eerste is weggelegd voor de wetenschap i.e. de sociologie, de tweede voor de ethiek i.e. de 'societhiek'. Er is, toegespitst
geformuleerd, futurologie alsdia-en prognose enfuturologie alsevaluatie en ontwerp.
Het verschijnsel doet zich nu dikwijls voor dat beide benaderingen door één persoon
en in één beschouwing toegepast worden, zonder dat hij zich dat zo sterk bewust is.
Dit is ook het geval geweest in de Wageningse futurologische bedrijvigheid. In de
huidige situatie is deze dubbele taakuitoefening niet altijd te vermijden. Men doet er
dan echter wel goed aan, zoveel mogelijk expliciet te maken, vanuit welk perspectief
men werkt en ook om aan te kondigen, wanneer menvanperspectiefwisselt. Tegelijk
ligt hierin echter een conclusie besloten m.b.t. het institutionele kader. Voor een ethofuturologie, te beoefenen in onafhankelijke of academische instituten, zou een veel
grotere plaats ingeruimd moeten worden. Als men in Nederland nog eens overweegt
of de verhouding van de besteding der Overheidsuitgaven voor research en ontwikkeling (7%voor de maatschappij- en geesteswetenschappen en 93%voor de natuurwetenschappen)16 correctie behoeft zou aan de ethische discipline, die nagenoeg ontbreekt,eerstwat ten goedemoeten komen. Dan zouhetstraksmogelijk worden, dat de
16
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waardenproblematiek methetoogophettevoerenbeleidnietmeerbestudeerd ofgeanalyseerd behoeft te worden als overwerk voorraads- encommissieleden,uitsoms
totaal anderevakgebieden17.Het zaleentestvoor devigerendewaardenhiërarchie in
de samenleving (ook indeNederlandse- en universitaire samenleving) zijn of deontwikkelingvaneensociaal-ethischediscipline,bv.doorhetinstellenvanopleidingenof
studierichtingen, kansen krijgt. Met klemzalbijdeOverheid bepleit moeten worden,
datzijhiereentaak heeft endatzijdezezaaknietoverkanlatenaan stichtingenvan
levensbeschouwelijke huize, die nauwelijks of niet een bijzondere leerstoel in stand
kunnen houden.
Deverwijzingvanhetpro-spectievegezichtspuntnaardeetho-futurologie ofsociale
ethiek betekent echter niet, dat degenen die vanuit het retrospectief werken, de
sociologen, daarom ethisch buiten schot blijven. Zij bevinden zich heus wel binnen
het schootsveld van de ethiek, binnen het bereik van de waarden, ja meer nog, zij
zullen zich aan deinvloed daarvan niet kunnen enmogen onttrekken. Deinwerking
vanhetwaardenstelsel- liefst ondergoedeethischebegeleiding- ophun sociologisch
bewustzijn zalechter vooral tot uitdrukking moeten komenindestijl vansociologiebeoefening,diezijbezitten.Ikhebhierbovenalverschillendestijlen,dieWinteronderscheidt, genoemd. Het isuiteindelijk voor deverantwoordelijkheid van iedere socioloog individueel, in welke stijl hij werkt, maar hij beseffe dan wel, m.n. degene die
universitair werkzaam is,voor wâthij verantwoordelijk is.Defunctionalistische stijl
is erg gangbaar. De vraag is echter of daarmee thans de beste resultaten te behalen
zijn, d.w.z.voor verschijnselen waarin het meest nodig klaarheid moet komen. De
voluntaristische of'kritische'stijl heeft eenscherpoogvoor dringendehuidigeentoekomstigeproblemen, diein desfeer van belang enmacht liggen enwaarbij zulkebelangrijkewaardenalsvrijheid, gelijkwaardigheid engerechtigheid gauwinhetgedrang
komen. Dezestijl magdoor eensociologie diebeleidsrelevant wilzijn, niet geschuwd
worden. Dat erbehalve dezozwaar wegendeenvaak pessimistisch makendeproblematiek van belangen en conflicten - iets meer zit in de samenleving en de toekomstverwachting daarvan, zaltot uitdrukking gebracht moeten worden in deintentionele
stijlvan sociologiebeoefening,dievolgensWinter vanuitdefenomenologie te ontwikkelenis.
Het zichbezinnenopdewijzevansociologiebeoefening enhetzichzelfonderzoeken
op het socioloog zijn is overigens niet alleen een zaak van de socioloog individueel,
maar ook van desociologen in vereniging. Soulsearching mag dan een Amerikaanse
hebbelijkheid zijn,erkomenbijGouldnerenkele'bleak hypotheses'overeigenbelang
uit, dievoor desociologen erg onaardig zijn. Zonder nu deAmerikaanse sociologiebeoefening gelijk tewillen stellenaan deEuropese, ishet tochzo,dat de uiteindelijk
doorGouldnervoorgestane'reflexivesociology'ooktenonzentbeproevingverdient.18
17

ik doel op mensen als de chemicus, de econoom, de linguist etc. in de Raad van Advies voor het
Wetenschapsbeleid endelandbouwkundige ingenieursindestudiecommissie 'Economische Evaluatie
vanhetLandbouwkundig Onderzoek',hoelofwaardig entoejuichenswaardig hunpogingenook zijn.
18
A.W.Gouldner, TheComingCrisisinWesternSociology. London,1971.
237

Dit iseenwijze van sociologiebeoefening, waarvan ik niet kan nalaten enkele hoofdkenmerkentevermelden: 'It impliesthat sociologistsmust surrender the assumption,
aswronghanded asitishuman, that othersbelieveoutofneedwhilewebelieve- only
orprimarily becauseofthedictates oflogicandevidence'.Itisawarethat' thosewho
supplythegreatestresourcesfortheinstitutionaldevelopmentofsociologyarepreciselythosewhodistort itsquestfor knowledge'. 'Its ultimategoalisthedeepeningofthe
sociologists' ownawareness, ofwhoandwhatheis,inaspecific societyat any given
time, and of how both his social role and his personal praxis affect his work as a
sociologist'. (Gouldner, resp.p. 490,494en498).
OmmetVoltaire's Candidetespreken: 'Celaestbiendit,maisilfaut cultiver notre
jardin!' Toch zijn deze verkenningen niet bedoeld geweest als theoretische excursies.
Zij zijn uitgevoerd met het oog op een toekomstgerichte sociologiebeoefening, niet
slechtsinhetalgemeen,maarinhetbijzonder ookvoordieinWageningen.Watdeze
verkenningen daarvoor meergepreciseerd tebetekenen hebben, zal verder doordacht
moeten worden. Ik heb niet de pretentie om aan dehand hiervan voor de afdeling
Sociologieeenonderzoeksprogramma optestellennochomeenbepaaldestijl alsvoor
Wageningendeenigjuisteaantebevelen.Welzijhetmijvergundinditverbandvanuit
de door mijverkregen gezichtshoek alsaanzettot verderediscussieeenenkelenotitie
temaken met betrekking tot dein Wageningen onderzochte themata.
Tenaanzienvandesociologievandeagrariëristebedenken,daternaasthet object
deboer, die'eenvoorwerpvanaanhoudendezorg'isgeweest,ooknogsteedsdelandarbeider bestaat, die veel en veel minder de aandacht heeft gekregen. Hierin is een
voorbeeld tenemen aan Max Weber, diezichweluitvoerig met hun situatie (entoekomst!)bezighield.19 Indeproblematiek vandeberoepsrolvandeboerishetvoorts
goederattent optewezen,wateraan dierolvanbuitenaf gedefinieerd wordtendoor
wie.Ofdesocioloogdanmeernaar debewindvoerders ofmeerinheteigenhartmoet
kijken, laat ik nu in het midden.
Watbetreft desociologievandeopenruimte,isdunktme,hetkaraktervancompetitie of strijd om het gebruik van dieruimte te onderkennen, hetgeen in ieder geval
impliceertdatdeintentiesvandebelanghebbendenenhunconsequentiesduidelijkgemaakt worden.
Voordesociologievan'gezinenhuishouding',eentypischWageningse formulering,
ishetdeconceptievanhetgezinzelfalswaardenbelichaming, die- opnieuw- belicht
moet worden, nu in de situatie van de verzorgingsstaat. Of en hoe dit concept nog
functioneert, enwaarin deoorzaak van 'het onbehagen inhetgezin' schuilt, zouweleenshet beste opgehelderd kunnen worden, wanneer via deman-vrouw relatie deinvloedvandemodernearbeidswereldendeconsumptiedrukonderzoeksingangvormen,
19

zie zijn'Entwickelungstendenzen inderLageder Osteibischen Landarbeiter' (opgenomen in: Max
Weber, GesammelteAufsätze zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte, Tübingen, 1924).waarin hij aan
het begin al zegt: 'Nicht die Frage: Haben diejetzigen Arbeiter einen auskömmlichen Lohn, gute
Wohnungen oder nicht ist die Wichtigste, sondern die:Wohin geht die Gesammtentwicklung ihrer
StellunginnerhalbderNation,wasistihre Zukunft?'
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een ingang die althans het proberen waard is,nu men van ethische zijde (i.e. het industriepastoraat) durft zeggen,datindegezinnenvandehogerenieuwemiddenstand de voorlopers in de welvaartmaatschappij - het bedrijf verwoestend aanwezigis.
Met betrekking tot het meer theoretische aspect van de sociologie, dat nu in
Wageningen duidelijker zichtbaar wordt, valt ook nog iets op temerken. Het sociologischbedrijf vindthierplaatsinsamenwerkingmet,althansinrelatietotverschillende natuurwetenschappen, speciaal de biologische. Het daarmee gegeven vóórkomen
van inter- of multidisciplinaire arbeid, dieveelminder probleemloos isalsvelenverwachtten,istenzeerstegediendmeteenverduidelijking vanwatdesocioloogkandoen
t.a.v. de opheldering van het menselijk handelen. Tevens zal de sociologie haars inziens onjuiste denkbeelden over het menselijk handelen, die er bij biologen leven,
moetentrachtentecorrigeren.Groenmangeefthiervaneengoedvoorbeeld,wanneerhij
critiek uitoefent opdeverklaringvanhetmenselijk gedraginhetverkeerm.b.v.aande
biologie ontleende dierlijke instincten, terwijl er duidelijk sprake is van een samenleving op de weg, waarvan de kenmerken m.b.v. sociologische begrippen veel beter
inzichtelijk te maken zijn.20
Isditallesnogfuturologie teachten?Indezinvantoekomstgeoriënteerde sociologie
meenik van wel.Het isdan futurologie van denabije toekomst, maar dat isgegeven
methetevaluatievemoment erin,datikbewust heb willenbeklemtonen. Zó als futurologieopgevatte sociologiekan samenmethaar tweelingzuster deethiek,ten dienste
ook aanhetbeleid,werkenaan eenmenselijke maatschappij, waarin zowelvoor deze
wetenschapsmensen alspersonenalsvoorhunobject,desamenleving,dewaardenzullen gelden, die zo fraai geformuleerd zijn door de zich 'anthropologisch realist'
noemende Kolakowski: goedheid zonder toegeeflijkheid, moed zonder fanatisme,
intelligentie zonder vertwijfeling en hoop zonder verblinding.

' Sj.Groenman,Sociaalgedragenomgeving,eeninleidingtotdesociologie.Assen,1971.
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'Financieringsproblemen bij bedrijfsovername.'
Contactblad voor bedrijfsvraagstukken, 10 (1960), 10 (okt.), p. 34.
'Hoe aanvaardt de boer nieuwe landbouwmethoden?'
Veranderingen ten Plattelande, Heterosiscursus 1960-1961, voordracht 4, 7 + 2 pp.
'Bibliografie over landbouwvoorlichting.'
Agrarische Voorlichting. Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, 1961, p. 440-445.
'Evaluatie van de landbouwvoorlichting.'
Agrarische Voorlichting. Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, 1961, p. 489-500.
'Research in the field of advisory work.'
Neth. Journal of Agr. Science, 9 (1961), 2 (mei), p. 122-133.
'Evaluatie van de voorlichting in India. Enige literatuur.'
Landbouwdocumentatie, 17 (1961)., 35 (2 sept.), p. 1091-1094.
'Besprekingsartikel: J. T. Klapper, The Effects of Mass Communication.'
Sociologische Gids, 8 (1961) 6 (nov./dec.) p. 308-312.
'Italiaan schreef belangrijk proefschrift over moderne boer in Nederland.'
De Nieuwe Veldbode, 29 (1961), 10 (8 dec).
(met L. J. P. Kupers)
'Evaluatie van voorlichtingsprogramma's.'
Landbouwvoorlichting, 18 (1961), 7 (juli), p. 454-461.
'A Review of Investigations in Advisory Methods in the Netherlands.'
Agricultural Progress, 36 (1962), p. 44-52.
'Waarom verdient de ene boer veel meer dan de andere?'
De Boerderij, 46 (1962), 32 (9 mei), p. 999.
De mening van enkele boeren over de Streekverbetering Maas en Waal- West.
Stencil ASS, sept. 1962.
Boer en landbouwvoorlichting; de communicatie van nieuwe landbouwmethoden.
Diss. Wageningen. Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen 69,3. Van Gorcum, Assen, 1963,
279 pp.
'De psychologie van de vrede.'
Wetenschap en Samenleving, 17 (1963), 2 (febr.), p. 17-20.
(met E. M. Rogers)
'Research on the diffusion of agricultural innovations in the United States and the Netherlands.'
Sociologia Ruralis, III (1963), p. 38-51.
'Cultural Change: the Basic for Increasing Agricultural Productivity.'
International Review of Community Development, 12 (1963), p. 67-78.
'The organization of extension evaluation.'
Sociologia Ruralis, III (1963), p. 281-293.
'Hoe vinden nieuwe landbouwmethoden ingang?'
Landbouwvoorlichting, 20 (1963), 5 (mei), p. 227-239.

245

'The Adoption Process.'
J. M. A. Penders ed., Rural Extension at the Cross Roads. Wageningen, International Agricultural
Centre, 1963, p. 104-107.
'Evaluation of Rural Extension.'
J. M. A. Penders ed., Rural Extension at the Cross Roads. Wageningen, International Agricultural
Centre, 1963, p. 114-123.
'Loonsverhoging en landbouwvoorlichting.'
Landbouwkundig Tijdschrift, 76 (1964) p. 305-309.
'Is economische groei voorspelbaar?'
Landbouwkundig Tijdschrift, 76 (1964) p. 485-^187.
'A revision of the two-step flow of communications.'
Gazette, vol. 10, no. Ill, 1964, p. 237-249.
A. K. CONSTANDSE
'Het Platteland als sociologisch probleem.'
Het Landbouwhuishouden, 16 (1962) nrs. 5, 7, 9, 11, 13 en 15 (telkens enkele bladzijden).
'De ontwikkeling van het platteland in Nederland.'
Lezingen gehouden tijdens de jaarvergadering van het Provinciaal Opbouworgaan Limburg op 24 mei
1962 te Maastricht, publicatie nr. 46, 1962, 8 pp.
'Planning in agricultural regions.'
Sociologia Ruralis, 2 (1962), p. 79-104.
'Reclamation and colonisation of new areas.'
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 54 (1963), p. 41-45.
'Over de invloed van de recreatie der stedelingen op de plattelandssamenleving.'
Recreatiestudiedag ANWB, 's-Gravenhage, 1963,p. 23-30.
'Overheid en maatschappelijk ideaal als faktoren in het agrarisch-geografisch patroon van Nederland.'
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Deel LXXXI, no. 1, 1964.
Boer en toekomstbeeld. Enkele beschouwingen naar aanleiding van een terreinverkenning in de NoordOostpolder. Wageningen 1964. Ass.-bulletin 24, 79 pp.
'Het dorp met de glamour'. Bouw, jrg. 19, 1964, no. 33, p. 1135-1139.
'Sociale en economische veranderingen in het Nederlandse grensgebied rondom de graafschap
Bentheim.'
De maatschappelijke outillering van de grensgebieden. Min. van Maatschappelijk Werk. Den Haag.
1964, p. 17-33.
'Sociale aspecten van de horizontale samenwerking in het agrarisch bedrijf.'
Landbouwkundig Tijdschrift, 76, 1964, nr. 15, 574-589.
Rural Sociology in action (m.m.v. Prof. Hofstee)
FAO Agricultural Development Paper no 79. Rome 1964, 64 pp.
'The Cultural Influence of Government Agencies on New Rural Settlement.'
International Migration, Vol. II, no. 4, 1964, p. 269-274.
'Restraining Urban Sprawl.' Local Government Problems in Urbanizing Rural Areas.
Southern Land Economics Research Publication, no 4.
Baton Rouge, Louisiana. 1965, p. 18-22.
'Agriculture: The New Industry?'
WAY-Forum, May 1965, p. 9-14.
'Van boerderij tot landbouwonderneming.'
Cultuurtechniek 3 (1965), 4 (nov./dec), p. 96-99; en 3 (1966), 5 (jan./febr.), p. 137-143. Tevens
gepubliceerd in 'Het Ondernemerschap in de Landbouw', Publicatie no 1, 1966, Kon. Ned. Landbouw Comité, p. 19-42.
Veroveringen in de ruimte. Lezing Belgische Radio en Televisie op 30-10-1965.
Stencil ASS, 11 pp.
Tevens als 'Mens en Ruimte' (iets gewijzigde tekst). VPRO-Academische Radio Omroep.
Stencil tekst, no 3484, VPRO. 1965.
Practical Application of Rural Sociology in Development.
Lecture 8-11-65, Deutsche Stiftung für Entwicklungsländer, Berlin-Tegel.
International Seminar on Sociological Aspects of the Development of Rural Areas, no 15, mimeo
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18 pp., + Report Round Table Discussion, mimeo 7 pp. no. 16a.
'Gedachten over het boer zijn in een industriële maatschappij.'
Verslag 7de Zeeuws-Vlaamse studiedag, 1966, p. 14-23 (Landbouwconsulentschap voor ZeeuwsVlaanderen).
(met L. Wijers en N. C. de Ruiter)
Planning and Creation of an Environment, Experiences in the IJsselmeerpolders.
Uitgave Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 1966, 89 pp.
Duitse tekst:Planung und Formgebung, 95 pp.
Franse tekst: Planification et création d'un milieu, 95 pp.
'Soçjologia Wsi w Holandii.' Rocznilci Socjologii Wsi, no 4, 1966, p. 266-271.
'Ruralna sociologija u Nizozemskoj.'
Sociologija Sela, 13-14, 1966, p. 104-108.
Rural Sociology in the Netherlands. Stencil ASS, 1966, 7 pp.
'The technical Revolution in agriculture. Some sociological aspects exemplified by the case of the
Netherlands.' Paper, Congress Praag, 1967.
For Socialists Agricultural Science, 1967, no 2-3, p. 159-166.
'De toekomst van het Nederlandse Platteland.'
Wegwijzers naar eengoed bewoonbaar Nederland. Alphen a. d. Rijn, Samson, 1967, p. 77-107.
(Constandse A. K., P. F. Hernandez and A. L. Bertrand)
Social implications of increasing farm technology in rural Louisiana. Louisiana, 1968, 39 pp.
Bulletin, Agr. Exp. St., Louisiana State University no 628.
C. J. CRAMWINCKEL-WEEDA
Aspecten van anti-conceptie en seksualiteit ; een analyse van gegevens, verzameld door een Bureau voor
Huwelijks- en Geslachtsleven in de periode november 1959-april 1965.
Wageningen, ASS, 1970, 110 biz.
W. H. D O U M A
De leesbaarheid van landbouwbladen.
ASS-Bulletin 17, Wageningen 1961, 54 pp.
Het gezin op een verstedelijkend platteland; een gezinssociologisch onderzoek in twee Zuid-Hollandse
plattelandsgemeenten met een verschillende urbanisatiegraad.
ASS-Bulletin 20, Wageningen 1961, 117 pp.
De beloning van de landarbeiders in de EEG.
Brussel, 1961. Internationale Unie van Gezinsorganismen, Werkgroep 'Plattelandsgezinnen', 30 pp.
Het landbouwkundig onderzoek in Nederland.
Rapport t.b.v. Commissie EEG, Directoraat-Generaal Landbouw.
Stencil ASS, 1962, 62 pp., met bijlagen.
'La famille dans la campagne en voie d'urbanisation.'
Les Cahiers Ruraux, X (1962), no 3 (sept.), p. 3-14.
Groeien wij vast in tal en last?
Referaat voor de Ned. Chr. Vrouwenbond - Wageningen, 15jan. 1963.
Stencil ASS, 1963.
De Zuid Westhoek van de Veluwe; iets over geschiedenis en karakter van deze streek en haar bewoners.
Lezing verpleegstersopleiding Prot. Chr. Streekziekenhuis, Bennekom.
Stencil ASS, 1964.
Het gezin in beweging.
Referaat voor de St. Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande, 6jan. 1965.
Stencil ASS, 1965.
'Het gezin in de wereld van morgen.'
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 20 (1966), no. 2, p. 17-25.
De relatie tussen man en vrouw als huwelijkspartners.
Lezing voor een conferentie van de gezamenlijke opleidingsinstituten voor jeugdleiders.
Stencil ASS, 1966, 10 pp.
De werking van het landbouwkundig onderzoeks- en voorlichtingsapparaat.
Rapport t.b.v. de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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Stencil ASS, 1967, 157 pp. met bijlagen.
Sociologische enpsychologische aspecten van wetenschappelijk onderzoek; eengeselecteerde en geannoteerde bibliografie met introductie.
Stencil ASS, 1967, 36 pp.
'Attentie voor de toekomst.'
Centraal Weekblad, 2 en 9 sept. 1967 (jrg. 15, no 35 en 36).
Futurologische oriëntatie en confrontatie.
Kamper Cahier no 6, 1968, 25 pp.
'Waar gaat het met het huwelijk naar toe?'
Gezond Gezin, nov. 1968 (jrg. 7) no 10.
'Verklaring van verschil.'
VA WO-visie, aug. 1969 (jrg. 1, no 7).
'Doorlichting van de voorlichting.'
Sexualiteit in Nederland (extra publicatie van 'Margriet') z.j. (ca. 1969).
'Een sociologische kijk op de echtscheiding.'
Echtscheiding, samengesteld door M. Nevejan en J. Huijts.
Bussum, 1969, p. 11-47.
Sociale factoren en geloofsoverdracht.
Lezing predikantenconferentie N.H.-kerk, 'Hydepark' 25 aug. 1969.
Stencil ASS, 1969.
Sociologische commentaren in de opinierubriek 'Uitpraten' van het weekblad 'De Spiegel', 1968 en
1969.
Enige opmerkingen over een mogelijk wetenschappelijke behandeling van het appreciatiesysteem van de
maatschappelijke conditie.
Lezing Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, afd. Wageningen, 5 nov. 1969.
Stencil ASS, 1970.
Redactionele bijdragen aan 'De BeLHameV (informatie en opinieblad LH) jrg. 2, 1970.
Medesamensteller van:
Beheer en Wetenschappelijke Staf bij de LH.
Rapport Vereniging Wetenschappelijke Staf Landbouwhogeschool, Wageningen, 1967.
Dienstverlening voor huwelijkscontacten.
Advies van de Gezinsraad op verzoek van de staatssecretaris van CRM (lid van de voorbereidingscommissie).
Den Haag, 1969, Staatsuitgeverij.
'Wetenschappelijk onderwijs in Nederland: een structuurplan.'
Rapport Structuurcommissie van de VAWO.
VAWO-Visie, juli 1969 (jrg. 1 no 6).
D . H. FRANSSENS
Een onderzoek naar de toekomst van de landbouwers in Rumpt en Gellicum. Wageningen, ASS,
1950, 23 pp.
J. P. G R O O T
'Gemeentelijk beleid op het veranderende platteland.'
De Gemeenteraad, 20, (1957) nr. 4 (april), p. 54-57.
'Over de plattelandsjeugd in Noord-Holland.'
Dux 26 (1959), 1(jan.), p. 5-12.
'Plattelandsjeugd tussen oud en nieuw.'
Bedreigt de stad het platteland? Praeadviezen, Provinciale Dag 1959. Stichting voor Maatschappelijk
Werk in de provincie Utrecht, 12 pp.
'Agrarisch-sociale voorlichting.'
Maatschappelijk Werk voor Friesland, 1960, nr. 3.
'Agrarisch-sociale voorlichting'.
Agrarische voorlichting, Den Haag 1961, p. 293-301.
'Het agrarische dorp in de huidige ontwikkeling.'

248

Veranderingen tenplattelande,Heterosiscursus 1960-1961, 12pp.
De arbeidsbezettingin de land-en tuinbouwin Nederland. Rapport uitgebracht aan de Europese
Commissie. Wageningen, 1961.
Stencil ASS, 68pp. tbln, krtn.
'Agrarstrukturpolitik im Rahmen regionaler Wirtschaftspolitik in Westeuropäischen Ländern,
Bericht für die Niederlande.'
BerichteüberLandwirtschaft, 175,Sonderheft, 1962,p. 143-170.
De leefbaarheidvan hetplatteland. Den Haag, 1962,28pp.
(met F. C. Prillevitz, Th. J. Rinsma en G. A. Sparenburg).
De houding tegenover ruilverkaveling inhet landvan HeusdenenAltena ende Tielerwaard-West.
ASS-Bulletin, nr. 22, 1962,59pp.
(met U. Geling)
De vrije tuinbouwvestiging opnieuwegronden inhet WestlandendeKring.
ASS-Bulletin, nr. 23, 1962, 57pp.
'Problems of Planning and the rural sociologist.'
Sociologia Ruralis,II (1962),p. 178-186.
'Die Westeuropäische Agrarstruktur in soziologischer Perspektive.'
Zukunft derLandwirtschaft imneuen Europa.
Uitgave Interessengemeinschaft Rhein-Ems en Belangengemeenschap Twente- Oost Gelderland.
1962, p. 1-11. Nederlandse tekst eveneens opgenomen,
(met F. L. Verhey)
Moderne agrarische bedrijfsopvolging. Zwolle, 1964. 83pp.
Maatschappijleer. Boeren-en tuindersleergang van de K.N.B.T.B., 1964, 124pp.
Plattelandsmiddenstanden leefbaarheid.
De Kern. no. 7en 9, 1965.(uitg. Ned. Kath. Middenstandsbond).
Regionale aspecten vandeontwikkelingvan deomvang vandeagrarische beroepsbevolkinginde landen
van deBeNeLux. Rapport uitgebracht aandeEuropese Commissie.
Wageningen, stencil ASS, 70 pp. (1965). Ook verschenen als 'Regionale Entwicklung der landwirtschaftlichen Erwerbsbevölkerung. III. Benelux.'
Hausmitteilungen über Landwirtschaft Nr. 41. Kommission der europäischen Gemeinschaften.
April 1969.
'De relatie overheid-boer, sociaal-wetenschappelijk beschouwd.'
Democratie enSociaalOnderzoek,positie enfunctie vanhet sociaal-wetenschappelijk onderzoekinde
verhouding tussen overheidenbevolking; o.r.v. H. A. Becker. Utrecht, 1966,p. 135-157.
'Poging tot verduidelijking van het begrip leefbaarheid.'
Stedebouw en Volkshuisvesting 48(1967),p. 388-391.
'Sociale grondslagen van de Planologie.'
Heterosiscursus 1967-68. TwintigsteCursus; Planologie. Wageningen. VerenigingvanTechnisch Personeel der Land- enTuinbouwkundige Instituten teWageningen. 1968.
(met P. van Hooijdonk)
Plattelandenkerkvernieuwing. Eensociologischepeiling.
Pastorale Cahiers 27,Hilversum, 1968, 137pp.
De leefbaarheid van dedorpen indegemeente Borger.
ASS-Bulletin, nr. 32, 1969, 148pp.
'Wat heeft de sociologie met de landbouw te maken.'
OnsPlatteland, 1969,Kerstnummer, p. 12-13.
(met D. B. M. W. van Dusseldorp, editors)
Theguiding imageandruralphysicalplanning.
ASS-bulletinno 36, 1970,81pp.
'Het Leitbild in de ruimtelijke ordening voor landelijke gebieden.'
Stedebouw en Volkshuisvesting, 52(1971),p. 75-87.
E. W. HOFSTEE
Overdeoorzakenvan de verscheidenheidindeNederlandsche landbouwgebieden.
Inaugurele rede, Wageningen. Groningen, Wolters, 1946,32pp.
'Boer en bedrijf als uitingen van het sociale groepsleven.'
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Hoofdstuk 10 in Ontwikkelingscursus 1946/1947 van het Departement van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening, p. 123-130.
'Planning in de landbouw'. Lezing Congres over Maatschappelijke Planning. 1947, 6 pp.
'Nota betreffende de wenselijkheid van bedrijfseconomische proeven met gemechaniseerde kleine
bedrijven in de Noordoost-polder'. 1947, 5 pp.
'Algemene opmerkingen over een ontwikkelingsplan voor de landbouw.' 1947, 13 pp.
'Opmerkingen naar aanleiding van het concept-schema voor de nota over het ontwikkelingsplan
voor de landbouw. 1947, 5 pp.
'De ontwikkeling van de grootte der landbouwbedrijven in de provincie Groningen.'
Tijdschrift voor Economische Geographie, Jrg. 38, 1947, p. 134-157.
'De regionale bevolkingsprognose als onderwerp van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek.'
Tijdschrift voor Economische Geographie, Jrg. 38, 1947, p. 297-311.
'De ontwikkeling van de sociale positie van de landbouwende bevolking'.
Defunctie van de landbouw in de maatschappij, Lustrumleergang Wageningen. 1948, p. 20-41.
Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriële
ontwikkeling. Van Gorcum, Assen, 1948, 86 pp.
'De ommekeer in de Groninger landbouw, 1775-1875.' Lezing 'Stad en Land'. Groningen, 1948,
11 pp.
'De te verwachten bevolkingsgroei van de stad Groningen.'
Econ. Stat. Ber., 33ejrg. 1948, no 1648, p. 970-971.
'Nog eens de te verwachten bevolkingsgroei van de stad Groningen.'
Econ. Stat. Ber. 33ejrg., 1948, no 1651, p. 1033-1034.
'Opmerkingen betreffende de indeling van de zuidelijke polders van het IJsselmeer in de dorpsgebieden en in de bedrijven.' 1948, 4 pp.
'Enige aspecten van bevolking en samenleving in de Drents-Groninger Veenkoloniën.'
Akademie-dagen, Deel II. Amsterdam, 1949, p. 11-36.
'De functie van de internationale migratie.'
Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie, Jrg. 40, 1949, p. 10-22.
'Economische ontwikkeling en bevolkingsspreiding.'
Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Jrg. 31, 1949, p. 4-11.
Ook verschenen als: Nota No. 3 van de Rijksdienst voor het Nationale Plan, 1949, 8 pp.
'Het Oldambt.' De Nederlandse Gemeente, 1949, nr. 43, p. 534-536.
'De sociale positie van de agrarische bevolking, in verband met de arbeidsproductiviteit in de agrarische bedrijven van verschillende grootte.'
Friesch Landbouwblad, 1950, p. 124-125 en 140-141.
'Population Pressure and the future of Western Civilization in Europe.'
The American Journal of Sociology, Vol. LV, 1949/1950, p. 523-532.
'Overzicht van sectie I (sociaal-economische problemen) van de Tuinbouwdagen, gehouden van
12-14 april 1950 te Wageningen.'
Meded. Dir. van de Tuinbouw 13 (1950), p. 250-255.
'Bevolkingsdruk en landbouw.'
De overheid, de boer en de grond. Voordrachten te Wageningen gehouden op 19/22 sept. 1950 voor
leraren bij het Middelbare Landbouwonderwijs.
'Het gezin in een veranderende wereld.'
Verslag vandeHuishoudkundige Studieweek te Wageningen. Veenman, Wageningen, 1950,p. 107-126.
'Levenskunst en levensstijl in stad en platteland.'
Sociologisch Bulletin, 1950. Ook in: Het Sociale Leven in al zijn Facetten, Deel I, p. 443-460.
'Enkele opmerkingen over de indeling van Nederland in Landbouwgebieden.' 1950, 9 pp.
'De landbouw en de migratie.'
Econ. Stat. Ber., 1950, p. 1024-1026.
'Sociale aspecten van de landbouwpolitiek.'
Landbouwkundig Tijdschrift, Jrg. 63, 1951,p. 23-33.
'Opmerkingen aangaande de historische ontwikkeling der regionale toonverschillen.'
Het vraagstuk der Gemeenteclassificatie, 1951, p. 14-42 (rapport Commissie Kruyt).
'Waarom Onderwijs in de Huishoudwetenschap aan de Landbouwhogeschool?'
Verslag van het 98e Nederlands Landhuishoudkundig Congres, 1951.
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'De plaats van de 'Land-Grant Colleges' in het landbouwonderwijs, de voorlichting en het onderzoek
in de Verenigde Staten.'
Landbouwkundig Tijdschrift, Jrg. 64, 1952, p. 189-195.
'De studie van de economische structuur als sociologisch probleem.'
Mens en Maatschappij, Jrg. 27, 1952, p. 81-96. Ook in: Het Sociale Leven in al zijn Facetten, Deel I,
p. 191-212.
Some Remarks on Selective Migration.
Publ. no. 7 van de Research Group for European Migration Problems, 1952. Oorspronkelijke tekst:
'Enkele opmerkingen over het probleem van selectie bij migratie.' Sociologisch Jaarboek, 1952,
p. 1-34.
'Quelques remarques sur les migrations vers les pays d'outre mer, dans le cadre d'une politique
européenne de migration.'
Inleiding Congres 'Session d'études internationales sur la Fédération européenne et le problème de
l'équilibre démographique, Saint Vincent, 1952, 5 pp.
'Waarom is Amerika anders.'
Verslag van de bijeenkomst van de deelnemers aan 'Technical Assistance' studiereizen naar de Ver.
Staten van Amerika. 1952, 6 pp.
'Een onderzoek betreffende de ontwikkeling van de demografische verhoudingen in de verschillende
delen van Nederland, van 1850 tot 1950.'
Lezing Eindhoven, 1952, 8 pp.
'Nota betreffende het landbouwkundig onderzoek te Groningen.' 1952, 3 pp.
'Die "Normalarbeitsstunden" - Methode. Untersuchungen nach der zweckmäszigen Grösze landwirtschaftlicher Familienbetriebe'.
Zeitschrift für das gesammte Siedlungswesen, Jrg. 1, 1952, p. 111-115.
'De zorg voor het gezin.'
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 6ejrg., 1952, no 20, p. 318-321.
(met Dr. A. Vlam)
'Opmerkingen over de ontwikkeling van de perceelsvormen in Nederland.'
Boor en Spade, no 5, 1952, p. 194-235.
(m.m.v. Sj. Groenman)
Possibilities for inter-European migration from the Netherlands.
Bulletin no 8 of the Research Group for European Migration Problems, 1953;eveneens verschenen
in:Etudes européennes dePopulation, Paris, 1954, onder de titel: Chances de succes d'une émigration
hollandaise à l'intérieur de l'Europe, p. 226 e.v.
'Changes in Rural Social Stratification in the Netherlands.'
Transactions of the Second World Congress of Sociology, 1953, Vol. II, p. 74-80.
Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting.
ASS-Bulletin nr. 1, 1953, 26 pp.
'Onderzoek naar de betekenis van de coöperatie in de gemeente Zelhem.'
Lezing Nat. Coöp. Raad, 6 mei 1953, 10 pp.
'Economic-sociographic research and its importance for agricultural planning.'
Lezing in Zweden, mei 1953, 7 pp.
'Een nieuwe methode voor het maken van cartogrammen.'
Lezing Woudschoten, 23 nov. 1953, 3 pp.
Sociale verschuivingen ten plattelande.
Stencil, uitgegeven door het Christelijk Nationaal Vakverbond, april 1954.
Het landarbeidersprobleem.
Lezing CNV, Utrecht, 1954, 16 pp.
De vorming van de demograaf. Vereniging voor Demografie, december 1954, 22 pp.
'De selectie van de kolonisten en de ontwikkeling van de plattelandscultuur in de IJsselmeerpolders.'
Opgenomen in: Langs gewonnen velden, (facetten van Smedings werk). Veenman, Wageningen, 1954,
p. 286-297.
'The Netherlands' Zuiderzee-Project.'
Yearbook of Education, 1954, p. 292-298.
Some Preliminary Conclusions concerning Internal Migration of Families and Individual Males and
Individual Females in the Netherlands based on New Statistical Data.
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R.E.M.P.-Bull.,juli/sept. 1954.Ookin: Proc. World Pop.Conf. Rome '54; NewYork '55,vol. II,
p. 545-555.
'Specialisatie enalgemene vorming.'
Universiteit enHogeschool, Jrg.1,1954,p.19-35.
'Regionale verscheidenheid indeontwikkeling vanhet aantal geboorten inNederland indetweede
helft vande 19eeeuw.'
Akademie-dagen VII,Amsterdam, 1954,p.59-106.
'Bevolkingsgroei en grondgebruik.'
Voordracht nr. 3,Heterosiscursus 1954/1955,p. 16-21.
'De ontwikkeling vandehuwelijksvruchtbaarheid inhet Oldambt in de periode 1880-1950.'
De wereldder Mensen,(Gedenkboek Prof. Fahrenfort). Groningen, 1955,p. 295-353.
'Enkele opmerkingen inverband metdeopdeconferentie universiteiten vandelanden vanhet Pact
vanBrusselteCambridge tebespreken onderwerpen.' 1955, 9 pp.
(met G.A. Kooy)
'Class structure intheNetherlands.'
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'Rural Social Organization.'
Sociologia Ruralis, Vol. I (1960), p. 105-117.
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'Recent trends and characteristics of rural-urban migrations in Western-Europe.' Summary of
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CEE, Informations internes sur l'Agriculture, no 43, 1969, 154 pp. + 21 pp. bijlagen.
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Europe 2000, broadsheet no 7, april 1971, p 3-7 (European Cultural Foundation).
A. P. C. KERSTENS
Ontwikkelingen van de openluchtrecreatie.
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Differentiatie van de openluchtrecreatie en het zoneringsprincipe.'
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Landbouwhuishouden, 9 (1955) 2 (febr.).

255

'Typen van gezinnen en hun betekenis i.v.m. de persoonlijkheidsvorming.'
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'The protection of the interests of the nuclear family in the modern countryside.'
Familles dansleMonde,jrg. XI (1958), p.290-294.
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Stencil ASS, 1961,11pp.
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Current Sociology, Vol. XII, no 1, 1963-64, p. 13-24. Ookin:Readings inKinship inUrban Society.
(ed. C. C. Harris), Oxford, Pergamon Press, 1970,p. 297-317.
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(met M. Keuls)
EnforcedMarriageinTheNetherlands. Astatisticalanalysisinordertotestsomesociologicalhypothesis.
Bulletin ASS no 28, 1967, 54pp.
'Leven met de anderen.'
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