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WOORDVOORAF

OpverzoekvandeAfdelingAkker-enWeidebouwvande
Directie vandeLandbouwwerd in 1954een onderzoek ingesteld
naardebetekenisvandevoorbeelddorpenKerkhovenenRottevalle
alsnieuwemethode vanlandbouwvoorlichting.Omhieroverte
kunnen oordelen iseeninzicht inde sociale structuur ende
mentaliteit vandeagrarischebevolking onontbeerlijk.Hierop
heeft zichdanookhet onderzoekgericht.
Met ditonderzoekheeft deAfdelingStreekonderzoekweer
eennieuw studie-terreinbetreden.Wellicht datdit onderzoek
inslechtstweedorpent.z.t.zalworden gevolgddooreen
onderzoek inmeerdorpen,verspreid over debelangrijkste
landbouwgebieden inNederland.Ismenhet erover eens,dater
eennauwverband dient tebestaan tussende sociale structuur
ineenbepaald gebiedendewijzevanvoorlichting,dankaneen
verdiepingvan inzicht indeze structuurhetverband slechts
hechtermaken.
Indevoorbeelddorpen isgelijktijdigmet deverbetering
vanhetbedrijf ookdeverbeteringvandehuishoudingterhand
genomen.De gedachtewint steedsmeerveld,dateengoed gevoerde
huishoudingeengunstige invloedheeftopdebedrijfsvoering.
Het onderzoeknaardehuishouding,waarvanderesultaten zijn
opgenomen inbijlage IenII,werduitgevoerd doordeAfdeling
Landbouwhuishoudkunde vandeLandbouwhogeschool endeNoordbrabantse Christelijke Boerenbond.
Tijdenshetonderzoekwerd een studiereisgemaaktnaar
enkele voorbeelddorpen inFrankrijk,waaraan ookeender
samenstellersvanditrapportdeelnam.Opverzoekvande
AfdelingAkker-enWeidebouw iseenverslagvandeze studiereis
opgenomen inbijlageIII.
Hetrapportwordtvoorafgegaan door eenwoord "tengeleide"
vanIrJ.M.A.Penders,inspecteurvoor de landbouwvoorlichting.

Het onderzoekisverricht doorIrC.H.Hoefnagelsen
J.L.Jessen,soc.drs.

DeDirecteur,
*s-Gravenhage,Maart 1955
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TEN GELEIDE

Devoorlichtingheeft als doel,hetvergrotenvande
productiviteit indelandbouwenhetverhogenvandelevensstandaardvandeplattelandssamenlevingdoorhetbevorderen
van eenalgemene toepassing indepractijkvanderesultaten.
vanhet onderzoek, zowel landbouwkundig alshuishoudkundig,
technisch,economischen sociologisch.Alsrichtlijnvoorhaar
werken geldtsdeplattelandsbevolking hexpen zichzelfte
h e l p e n . Indedoelstelling heeft zijveelgemeenmethet
landbouwonderwijs,waarop zijdanook steedszalmoeten steunen;
slechtsdemethodiek isverschillend.
Demethoden vanvoorlichting zijngevarieerd en invoortdurende ontwikkeling.Men zalzich immersmoeteninstellen op
deverschillende en zichsteedswijzigende omstandighedenvan
delandbouw enplattelandssamenleving.Veelal zaleen combinatie
vanverschillende methodenhet grootste effect geven.Welke
methodenencombinatiehetmeeste effect zullenhebbenvereist
eennader onderzoek,wilmenervanverzekerdkunnen zijndat
tijd engeldbijdevoorlichting ook zogoedmogelijkrenderen.
Dit onderzoek,waarvanbijgaande studieeenvoorbeeldvormt,
werd inonsland geïntroduceerd door Prof«,Hofstee.
Indevoorlichtingsmethodiek spelendemonstraties,onmet
namebedrijfsdemonstraties,eengroterol,daar zijresp,een
bepaaldewerkwijze enhetresultaat vanbepaalde maatregelen
aanschouwelijkvoorstellen onderpractijkomstandigheden.Vanouds
zijndanookalombekendb.v.werktuigendemonstraties,
demonstratieveldjes envoorbeeldpercelen.Deze demonstraties
bepalen zichtottechnische onderdelen indebedrijfsvoering.
Bijeenhogerproductieniveauwordtdeondernemersfunctie,
debedrijfsorganisatiedus,vangroterbetekenis? zijkan
zelfseenknelpuntworden.Dit geldt zeer zekervoorde
veehouderijbedrijven,waarhet geproduceerde veevoer geeneindproductvormt eninnoggroterematevoordegemengdebedrijven.
Hierkunnenproefbedrijven -waareenbepaalde ingrijpende
maatregel inbedrijfsverbandgedurende langeretijdwordt
getoetst op zijntechnische enfinanciëlemérites-maarvooral
voorbeeldbedrijvendeboervandienst zijnalsdemonstraties
vaneendoelmatigebedrijfsvoering.Hierbijbepaaltmen zich
dusnietalleentotafzonderlijketechnischeverbeteringsmaatregelen,maarooktotdeverbeteringvandeorganisatie
vanhetbedrijfalsgeheel,dushetbedrijfseconomischaspeOt.
Dezevormvandemonstratiesheeft zichnadeoorlog sterkontwikkeld.Momenteel zijnerongeveer 300voorbeeldbedrijven in
deweidegebieden en streken,waarhet gemengde zandbedrijf overweegt,metdaarnaast eenhonderdtal proefbedrijven.
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Tot dehier genoemde categorie zoumen ookkunnenrekenen
de z.g. rendementsbedrijvenvooreendoelmatigeveevoedingen
z.g. rationalisatiebedrijven voorderationalisatie vanterzake
nogachtergeblevenkleinerebedrijven,welke in1954hun intrede
hebben gedaan.Dezebedrijvenworden zoveelmogelijk inkernen
samengevoegd omprofijt tetrekkenvanhet groepseffeet,dat
indevoorbeelddorpen gedurende dekorte tijdvanhunbestaan
zoduidelijkheeft gesproken.
Hetvoorbeeldbedrijf als zodanig,hoewelwaardevol,heeft
toch slechtseenbeperktebetekenis alsvoorlichtingsmethode,
daarmentemakenheeftmeteenbedrijf onder z.g. speciale
omstandigheden eneenveelal geselecteerdebedrijfsleider.
1.Demogelijkheden voordoelmatige onderlinge samenwerking,
vanbetekenisvooralvoordekleinebedrijven,wordenniet
gedemonstreerd.Toch geldthet hier eenuitgebreid arsenaal,
waaruit dezebedrijven kunnen puttenvooreenmeer solide
bewapeningvanhetbedrijfsfundament.Gewezenmogewordenop
eenwerktuigencombinatie,gemeenschappelijke onkruidbestrijding,
gezamenlijkekuikenopfoken aanstellingvaneenpluimveeselecteur,gemeenschappelijke teeltvanaardappelpootgoed en
pootaardappelbewaarplaats etc.toteenruil-ofherverkaveling
toe,inclusiefwaterbeheersing,waterleiding-aanlegen
electrificatie.
2.Ookkunnenineengebiedmaatschappelijke problemen bestaan,
dieêenvooruitgangbelemmeren.Geleidelijkdringthetbesef
door,dattechnische,economische en sociale factorenmet elkaar
samenhangen enelkaarwederzijdsbeïnvloeden.Deoplossingvan
deze problemen ligtbuitenhetbereikvanhet individuelebedrijf.
Deknelpuntenbehoeven zeer zekernietalleen inhetproductietechnische vlakteliggen.Het ontwikkelenvaneenvoorlichtingsprogrammaopbasisvaneenvoorafgaande economisch-sociografische
analyse,alsmedevandefactoren,die inhet productietechnische
vlakliggenvooreengebiedteronderkenningvande zwakkepunten
inde schakel,verdient danookalleaanbeveling.Wanneermen
b.v.bijhetkleinere bedrijf overhethoofd zieteenkernprobleem
alshet arbeidsaanbod t.o.v.dearbeidsbehoefte,waaruit
resulteert hetarbeidseffect enonvoldoende aandacht zoubesteden
aan devoorlichtingt.o.v.denoodzakelijke,tijdigeenverantwoorde afvloeiingvanagrarische jongeren,zalmenmeteen
technische voorlichtingnimmer dezebedrijven saneren,jazelfs
bestaathet gevaar,datmenhetprobleemverzwaart,doordatbij
eengeprojecteerde intensiveringvandebedrijfsvoeringzonder
meerdezeafvloeiingwordtbelemmerd.Het opsporen enwegnemen
vanderemmingen,die inhetmaatschappelijkklimaat gelegen
kunnen zijn,behorendanooktegeschieden,wileenuiteindelijke
saneringkunnen plaatshebben.
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3.M e t alleenaandeverbeteringvanhetbedrijf alszodanig,
maar ookaandievanhethuishouden zalaandachtmoetenworden
geschonken.Hetmerendeelvan onzeagrarische"bedrijvenbestaat
uit gezinsbedrijven,waarinhet gezinnietalleeneenlevensdochookeenwerkgemeenschap vormt.Dehuishoudelijkevoorlichtingopbasisvanhethuishoudonderwijskanmethet in
practijkdoenbrengenvanderesultaten vanhetnogte intensiveren
huishoudkundig onderzoekniet alleenmedewerken aandeverbetering
vanhethuishouden enderationalisatie vanhuishoudelijkearbeid,
rnaartevens indirect delandbouwvoorlichtinginengere zinondersteunen.Ookophet gebiedvandehuishoudelijke voorlichting
zijnwaardevolle objectenvan samenwerkingdieverdienente
worden gedemonstreerd.
4.Tenslotteneemtmen indepractijkwaar,datdeafstand
tussen devooruitstrevende bedrijven-enhuishoudens!-die
vaakeigenerbewegingvoorlichting zoekenendegroepdiedat
niet doet,allengsgroterwordt.Ditmoet sociaal-economisch
ongewenstworden geacht.Dooreengezamenlijke aanpakenhet
inschakelenvanhetgroepseffect indevoorlichtingkanhier
veeltengoedeworden gedaan.Menkanhiereenparallel trekken
t.o.v.minderenmeer ontwikkelde gebieden ineenland,waarde
ontwikkelingveelalnietharmonisch isverlopen,jazelfsvan
minder enmeer ontwikkelde landen indewereldvanvandaag,daar
hetprobleem inwezenveelgemeenheeft.Hier zijnbijzondere
maatregelenvereist ookenmetnameophet gebiedvandevoorlichting.Hetvraagt omeengezamenlijke krachtsinspanning in
eenwederzijdswelbegrepeneigenbelang.Daarom staatde ontwikkelingvanhet ideevoorbeelddorpm.i.niet stilbijeen
buurtschap,maarkan indetoekomstuitgroeientoteenvoorbeeldstreeken zelfsverder.

Voornoemde 4factoren,dievanbetekenis zijnvoorde
opvoeringvandeproductiviteit enhetwelzijntenplattelande,
welke ineenvoorbeeldbedrijfuiteraardniet zijntedemonsteren,
hebben geleid totdegedachtevanhet stichtenvan eenvoorbeelddorp,waarinditwelmogelijk zouzijn.Menkandezevormvan
demonstratie duszienalseenlogische voortzettingenalseen
sluitstuk indereeksvandereedsalombekendebedrijfsdemonstraties.Dehoeksteenwordthier gevormddoordesamenwerking,zoweltussendebedrijven onderling,deverschillende
voorlichtingsdiensten, inclusief dievoorhethuishouden,als
metdeinstellingen,diebetrokken zijnbijhetwelzijnten
plattelande.Vermeld dient teworden,dat inFrankrijk reeds
enige jaren eerdervoorbeelddorpenhun intredehebbengedaan
alsmethode voorvoorlichting,waar zij sindsdien zichhebben
ontwikkeldtot z.g. voorbeeldstreken.
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Hoeweldaarmede overeenkomst"bestaat.\isdeNederlandse
conceptie tochwezenlijkoenandere.
Menbedenke,datheterbijdezevoorbeelddorpen omgaat
eennieuwemethodevanvoorlichtingteintroduceren endathet
eenenanderbovendien eenexperimentbetreft,terwijl
tenslotte deverbeteringsmaatregelen ineen sneller tempo
plaatsmoetenhebbendannormaliterhetgeval zouzijn.
Het experimentele karakteruit zichookinhetfeit,dat
indebeidevoorbeelddorpen,hoeweluiteindelijkwerkend
volgenseen zelfdeprincipe,eenverschillend systeemwordt
gevolgdbijdeuitvoering,hetgeenmede zijngrondvindtin
deverschillende omstandighedenvanbeide dorpen.Zoworden
inKerkhovenvanalle deelnemende bedrijven,dienaastelkaa.r
ineendoorvierwegen omslotenblokliggen,debedrijfsvoering
enhethuishouding,uiteraardbinnendefinanciëlemogelijkheden,
verbeterd.InRottevalle,waardebedrijvenmeer verspreid
liggen,zijndriegroepenvan elktienbedrijven gevormd.
Hierworden ineerste aanlegdeverbeteringen slechtsbijdrie
bedrijven (eenpergroep)doorgevoerd.Dezedriebedrijvenzijn
dusleidinggevendvoordeoverigenegenvanhungroep.Rekening
houdendmetdeliefhebberijvandebedrijfsleidergeeftmen
allereersthet zwakke onderdeelvandebedrijfsvoeringde
aandacht.Ditkanzijns grondverbeteringinclusiefwaterbeheersing,
verhogingvandeproductie dergewassen,stalverbetering,melkwinning,varkensfokkerij,varkensmesterij,pluimveeteelt enhet
huishouden.Debedoeling is,datbijdezebedrijven allengsook
degehelebedrijfsvoeringzalwordenverbeterd,hetgeen slechts
geleidelijkzalkunnengeschieden,omdathet organisatietalent
vandebedrijfsleiding zichmoet ontplooien.
De organisatie isinbeidedorpenvrijwel gelijk? Inieder
voorbeelddorpwerd eenverenigingvandeelnemersendeelneemsters
gevormd.Deledenkomengeregeld samen,besprekendeverbeteringsplannen enmogelijkheden en stimuleren,ondermeerdoorvakonderwijs,detechnischevormingvande leden.Ditmoetbelangrijk
worden geacht,omdatmeteentoenemendeverbeteringvanhet
bedrijf enhuishouden ookaandekennisvandeboerenboerin
grotere eisenworden gesteld.Voortswerden stichtingen gevormd
met eenbestuuruit endoordeleden-deelnemersen-deelneemsters
gekozen,dattoeziet opdeverbeteringsmaatregelen die inoverleg
met dedeelnemendebedrijvenworden genomenenophetverstrekken
van subsidiegelden.

1)OverdeFranèevoorbeelddorpen,resp.voorbeeldstrekenwordt
alsbijlage doorIrKruse eensamenvattende beschrijving
gegevenvaneenstudiedieenigeNederlandse deskundigen,
werkzaam indevoorboelddorpenalhier,inFrankrijkhebben
verricht.
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VanhetBestuurmakenvoortseenvertegenwoordiger vanhet
coöperatiefboerenleenbankwezen endelandhouwconsulentdeel
uit)deze laatste fungeert alsniet-stemgerechtigdsecretarispenningmeester.Tenslotte iservoor iedervoorbeelddorp een
raadvanadviesofbijstand gevormddie overdetenemen
verbeteringsplannen adviesuitbrengt.Deze adviesraden zouden,
althanstendelevoor detoekomst,eenmeerpermanentkarakter
kunnenhebben.Hierinhebben zittingvertegenwoordigers(-stern)
van deprovinciale maatschappelijke organisatiesvanboeren,
boerinnen,jongeboeren enlandarbeiders,vanhet coöperatief
boerenleenbankwezen,vandeprovinciale engemeentebesturen,
de provinciale veeteelt-,pluimveeteelt,zuivel-encultuurconsulenten,landelijke landbouwconsr:.lenten,zoalsdievoor
bedrijfseconomie,borgstellingsfonds,boerderijenbouwen
deskundigen.De InspecteurvoordeLandbouwvoorlichting is
voorzitter,delandhouwconsulent inhetdesbetreffende gebied
secretaris.
Voorallebedrijven wordt debedrijfseconomischeboekhouding
bijgehouden,waaruitmenhetrendementvan dediverse
verbéteringsmaatregeleneninvesteringenhoopttekunnenberekenen.
VandebedrijvenwerddoordeVoorlichtingsdienst endehuishoudelijke deskundigen eenanalyse gemaakt omde zwakstepunten
vandebedrijfsvoeringenhethuishouden optesporen.
Debeide eerstevoorbeelddorpen inNederlandbestaannog
geen tweejaar.Zijontwikkelen zich'nogvoortdurend.Zo staan
o.m. eenvoorlichtingt.o.v.eenverantwoorde afvloeiingder
agrarische jongeren inclusieftijdige beroepskeuze-voorlichting,
eenvrijwillige ruilverkaveling,hetmede inschakelenvande
landarbeiders,die indezedorpenmet overwegendkleine bedrijven
echternauwelijksaanwezigzijn,nogophetprogramma.Zozal
het gegevenvoorbeeld inde.beidebuurtschappen zich geleidelijk
ookmeeroverdeomgevinguitbreiden.
Dit allesdientmenwel tebedenkenbijdehieronder
volgende studiedoordeherenJessenenHoefnagels.Uitde
ervaringen,diemet dezenieuwemethodevanvoorlichtingwerden
opgedaan,kanleringgeputwordenvoortoekomstigte stichten
voorbeelddorpen.Hierbij zaldanzeer zekereenmeer volledige
streekbeschrijvingmoetenvoorafgaan,welkeindebeidehier
beschrevenvoorbeelddorpen doorgebrekaantijdi.v.m.een
tijdslimiet,aandebestedingvan deAmerikaanse gelden gesteld,
slechtsonvolledigkonplaatshebben.
Voorgebiedenmetkleinerebedrijven,waar zoveelaan
onderlinge samenwerking isgelegen,zaldeze voorlichtingsmethode
mogelijkvanvoordeelkunnen zijne Zeer zekerzaldit geldenvoor
nog teontwikkelen gebieden,waar ookaandemaatschappelijke
problemenaandachtmoetwordengeschonken.Tenslotte zalbij
cultuurtechnischewerken,die een saneringbeogenenwaarrosp.
voor-ennazorgnogmeeralgemeen ingangmoetenvinden,het
voorbeelddorp eenwaardevolle voorlichtingsmethode kunnenvormen.
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Want tenslotte zaldepractijk inhet desbetreffende gebiedvan
degebodenmogelijkhedeneeneffectief gebruikmoetenmaken,
willendetheoretischberekendevoordelen ookdaadwerkelijk
ingangvindenende geïnvesteerde gelden zogoedmogelijk
renderen.Deplattelandssamenleving,die sterkgevarieerdis,
zalbijontwikkelingsplannen centraalgesteldmoetenworden.
Hierop zalde "planning"afgestemd moetenworden.
Watbetreft definanciële zijde zijinditverbandmedegedeeld,datvoordebeidevoorbeelddorpen fondsenbeschikbaar
warenuit de10/otegenwaardegelden vanhetMarshallplan.
Intussenheeft hetbedrijfsleven zelfreedseenveel groter
bedraggefourneerd dandeoorspronkelijke 50$>,diewerdvereist.
Het isdevraagofdeOverheid inde toekomstvoorandere
voorbeelddorpen subsidiebeschikbaar stelt.Men zouechter
kunnendenkenaanhetbeschikbaar stellenbijontwikkelingsplannenvaneenoverigensnaarverhouding slechtsgering
percentage vandegelden,diemet deagrarische ontwikkeling
alscultuurtechnische werkendoorgaans gemoeid zijn.Men zal
zichdanookmoetenbehelpenmetdebestaande subsidie-en
credietmogelijkheden,waarvanhet gebruikwelkanwordengestimuleerd.Daarom zijnvanmeetafaan instellingenalshet
coöperatiefboerenleenbankwezen,provinciale engemeentebesturen,
bijdezevoorbeelddorpenmede ingeschakeld.
Mogede graadvanhetbezoekaan debeide dorpen in 1954
gebracht,waaronder datvanH.M. deKoningin,deMinistervan
LandbouwenveleledenvandebeideKamersderStaten-Generaal,
autoriteiten opagrarisch gebiedenmetnamevandeettelijke
duizendenboeren enboerinnen,reedseenaanwijzingvormenvoor
dewaardevanhetvoorbeelddorpalsmethodevanvoorlichting
inonsland.

IrJ.M.A.Penders
Inspecteurvoorde Landbouwvoorlichting
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INLEIDING

Inhethiervolgendverslagtrachtenwijtekomentot
eenanalysevandebetekenisvanhetwerk,datwordtverricht
indeheidevoorbeelddorpen Kerkhoven enRottevalle.Bijdeze
analysewashet tevensonzebedoelingeniginzicht tekrijgen
inhst antwoord opdevraag,ofhet zinheeftheide,ofeen
vanheide experimenten opandere plaatsenteherhalen.
Hetwerk,dat indeze dorpenwordtverricht,isopde
allereerste plaatseenkwestievanmethodiek» Aanpassinghiervanaandementaliteit van-deboeren (diedezenieuweweg
zullenmoetenbewandelen)is eeneeratevereiste.
Het isderhalve zaakna te gaan,welkevariaties inditkader
mogelijk zijnenhoehiervan deresultaten zullen zijn,gezien
dementaliteitvandeboerenonderwiehetwordtgebracht.
Uiteraard ishetnietmogelijkalle theoretischevariatiemogelijkheden,welke inhetvoorbeelddorp-werk schuilen,opte
sporen,endeze teleggen opeen staalkaartvankaraktersvan
boeren.Infeite zullenwij onsbeperkentoteenonderzoekvan
deuitvoeringderplannen inKerkhoven onRottevalle,waarbij
wijdezeuitvoering zullenbetrekken opdeaangetroffen
structuur inbeide dorpen.
Eenbeschrijving,envooral eenbeoordelingvanopzeten
uitvoeringderplannen isnietmogelijk zondereen overzicht
vandebestaande toestand.Vandaardevolgendeindeling?
I.Beschrijvingvandefeitelijke toestand indelandbouw.
1.De productieomstandigheden.
2.Productieplan enbedrijfsvoering.
3.De sociale structuur,dementaliteit enhetontwikkelingspeilvandebevolking.
II.Beschrijvingvanhetexperiment.
Inhoud enopzetvanhetplan,keuzederbedrijven.
Deuitvoering.
Dehoudingderboeren.
III,Devoorbeelddorpenalsnieuwemethodevan landbouwvoorlichting.
IV.Nutenmogelijkheid vanhet stichtenvannieuwevoorbeelddorpen.
Tot slotnogeenenkele opmerking.
De30deelnemers aanhetvoorbeelddorpRottevalle werden
gekozenbinneneengebied,dat ongeveer samenvaltmethetwerkgebied
vandebedrijfsverenigingRottevalle.Ditomvatbehalvehetdorp
Rottevalle ookdebuurtschap 'tWitveen,hetwestelijkdeelvan
Boelenslaan, 'tZwartveen,Opeinde,HoutigehageenLuchtenveld.
Inhetvervolgwordt (tenzijduidelijk andersblijkt)methetwoord
Rottevalle het gehele onderzochte gebiedbedoeld,datdusingrote
trekkenovereenkomtmethet gebiedvandegenoemdebedrijfsvereniging.
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Van 140bedrijven inditgebiedwerdbijhetC.B.S.een
aantalgegevensverkregen,ontleendaandelandbouwtellingen1953
I enII.
De groepvandeelnemendebedrijven zalwordenaangeduid
met "voorbeelddorp"of "voorbeeldcentrum",of,ookwel,de
"deelnemers".
InKerkhovenisergeen gevaarvoorverwarring,aangezien
dedeelnemerseenaangesloten groep,debuurtschapKerkhoven,
vormen,waaruitbijna alleboeren aanhetplandeelnemen.
Deze groepzalbehalvevoorboelddorpof-centrumdusookwel
kortwegKerkhovenworden genoemd.Voor zover sprake isvaneen
enkeleboer,dieniet totdedeelnemersbehoort,maar feitelijk
weltotdebuurtschapmoetwordengerekend,blijktditduidelijk
uitdetekst.
HetonderzoekterplaatsewerdeindAugustus1954afgesloten.
Devoorbeelddorpenblijven zichintussenverderontwikkelen,
zodat onzeconclusiesniet ontkomenaanhetpraedicaat "voorlopig".
Watwijechterna genoemde datumnogvernamen overdeverdere
ontwikkeling,gafgeenszinsaanleidingtotwijzigingvande
voorlopige conclusies,inditrapportvervat.Inhetbijzonder
verheugthet ons,datdeontwikkelingvanKerkhoven sterkgaat
inderichtingvanversterkingder zelfwerkzaamheid derboeren,
eenbelangrijke voorwaardevoorhet slagenvanditproef-voorbeelddorp,
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HOOFDSTUKI
BESCHRIJVINGVANDEFEITELIJKETOESTAND INDELANDBOUW

In.hat algemenekadervanditrapportheeftdebeschrijving
vandebestaande toestand indelandbouw opde eersteplaatsten
doeleenbeterbegripmogelijk temaken vanhetwerk,dat inde
beidevoorbeelddorpen wordtverricht.
Twee consulentenhebben,aandehandvaneen eerste opzet
vaneennieuwemethodiekvanlandbouwvoorlichting inhunbeider
ambtsgebied eendorpgekozen,datzichnaarhunmeninghetbest
leende totrealiseringvandezeplannen.Vanzelfsprekend lieten
zijdezekeuzemede afhangenvandefeitelijkemogelijkhedenen
behoeften inhunambtsgebied,terwijl zijbijdeconcreteuitwerking inhet gekozendorprekeningdienden tehoudenmetde
toestanden,die zijdaaraantroffen.
Wilmenderhalvebegrijpen,waarom deplannen zó,enniet
anderswerdenopgezet enuitgevoerd,dan zalmendelandbouwin
deze dorpenmoetenkennen.Eniginzicht indeverhoudingvan
dezedorpen tothunomgevingiseveneensgewenstenkomt danook,
zijhetwat later,tersprake.
Daarnaastkandezebeschrijvinghaarnuthebbenvoorde
consulentschappen,diehunalgemenekennisvan dezedorpenmet
feitelijke gegevenszienverduidelijkt.Terwille vandittweede
doelgaatdezebeschrijvinghierendaarwellichtverder,dan
nodigware geweest,indien zijalleendiendevooreenbeter
begripvanopzetenuitvoeringderplannen.
Bijdenavolgendebeschrijvingwordt eerstaandachtbesteed
aandeproductieomstandigheden,diealshetwarehet gegeven
kadervormen,waarbinnendelandbouwwordtuitgeoefend.Vervolgens
wordenhetproductieplan endebedrijfsvoeringbeschreven enin
eenderdeparagraaf zalde,voordezevoorbeelddorpen zobelangrijke, sociale structuurwordenbesproken,met inbegripvande
mentaliteitenhet ontwikkelingspeilvandebevolking.Indeze
paragraafbepalenwijonszoveelmogelijk totde essentiële
punten,diewijzohebben geschetst,dat eengo9devergelijkingsmogelijkheid tussendebeide dorpenwordt geschapen.Wanneerwij
sprekenvanessentiële punten,danhebbenwijhetoogopdie
punten,waarvan dekennisinverbandmet eenbeoordelingvanhet
voorbeelddorpvanbelangmoetwordengeacht.
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A.Rottevalle
| 1.De

p r o d u c t i e o m s t a n d i g h e d e n

Rottevalle isinhoofdzaakeenoudontveningsgebied,waar
reedseeuwengeledenhetveengeheelwerdverwijderd envrij
zuivere zandgrond 'overbleef.'Dekwaliteit vandeze zandgronden
isgoed.Metuitzonderingvanhetmeestnoordelijke deel (tegen
Drogeham)enenkele'perceleninhetmidden enzuidenvanRottevalle
waarborgendelage liggingendevochthoudendlieidvandegrond
ookindemeeste zomerseenbehoorlijkewatervoorziening.Plaatselijkisdeafwatering onvoldoende omindewinter enhetvoorjaar
wateroverlast tevermijden.
Verkaveling
Watdeverkaveling"betreft,alleenvandeaanhetvoorbeeldcentrumdeelnemende "bedrijvenzijngegevens"bekend.Er isechter
geenredenomaantenemen,da.tdeze indit opzichtbelangrijk
vandeoverigebedrijveninRottevalle zullenafwijken.Inhet
algemeenkanmenzeggen,datdekleinebedrijvenmatigtot slecht
verkaveld zijn(gemiddeldekavelgrootte 1à2ha), degrote
bedrijven.behoorlijk.Staat 1geefthierover enkele
cijfers '.Deafstandvan grond totbedrijfsgebouwen iszowel
bijdegrotealsbijdekleinebedrijvennogal groot.De gemiddelde
afstand (ongeacht de groottederkavels)bedraagt ongeveer1,3km.
Dekavelsbijhuiszijngemiddeldveelgroterdandeoverige
(ruim6tegenovernogniet 2ha).Houdtmenbijdeberekening
vandegemiddeldeafstandrekoningmetdeze grootteverschillen,
danwordtdeafstand gemiddeld 8à900meter,hetgeen tochnog
vrijongunstigmoetheten.Aangezienhet gemiddelde alleengeen
volledigbeeldgeeft,dienthierbijvermeld,datdehelftvanhet
aantalkavels(^ vandeoppervlakte cultuurgrond)binneneen
afstandvan500metervandebedrijfsgebouwenisgelegen,terwijl
7 procentderkavels (5$vandeoppervlakte)verderwegligtdan
5km.Gezienhetbedrijfstype {9ö?ovande grond isgrasland)
vormtdeafstandtotdebedrijfsgebouweneengroterbezwaarvoor
eengoedeexploitatievandegronddande groottederkavels.
Hoewelplaatselijknoggebrekkig,moetde ontsluiting inhet
algemeenbehoorlijkwordengenoemd.
Bedrijfsgrootte
Eenbelangrijkpunt,datgrotebetekenisheeft zowelvoor
eeneconomische exploitatie derbedrijven alsvoorde sociale
structuurderagrarischebevolking,isde groottederbedrijven.
1)De 30deelnemerswerdenallengeënquêteerd.Aangezien aanvankelijk
vantweebedrijveneenaantalgegevensnietbekendwas,komenin
detabellendegegevensvan slechts28bedrijvenvoor.
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Inhetgehele gebied,ingrotetrekkenovereenkomendmetdat
vanhetvoorbeeldcentrum,liggen ongeveer 140bedrijven groter
dan 1ha,waarvandegebruikerhethoofdberoep indelandbouw
heeft.Hiervanisdehelftkleinerdan5ha,terwijl 15bedrijven
groter zijndan20ha.De gemiddelde grootte is7s"ha.-Inhet
Oosten (gemeenteAchtkarspelen)overweegthetkleinebedrijf
zeersterk.Dehelftderbedrijvenvalthier indegroepvan
1 -3haendegemiddelde grootte iseramper4ba. Inhet
Zuiden (Smallingerland)zijndebedrijven gemiddeld 9baenin
hetnoordwesten(hetWitveen,behorende totdegemeente
Tietjerksteradeel) 10,6ha.
Datbedrijvenvanongeveer 15-20hanagenoeg ontbreken,kan
eentoevalligheid zijn,maardaneentoevalligheid,diehetfeit,
datmeninRottevalle duidelijkmet tweebedrijfstypestemaken
heeft,duidelijk onderstreept.Invele dorpen opde zandgronden
inOost-enZuid-Nederland vindtmenééntype,hetkleinebedrijf
•vanongeveer 10hametuitlopersnaarbenedenen-vaakveel
minder-uitlopersnaarboven.Daarnaast treftmendan somtijds
grotereontginningsbedrijvenaanvanlatere datum.InRottevalle
echter iservan oudshereenbehoorlijke kern grotebedrijvenvan
20-30haofmeerendaarnaast eengrote groepbedrijfjesvan
amper 5ba.Vanzelfsprekend zijnsommigekleinebedrijven vergroot
enzijnergrotebedrijvendoorvervalof splitsingbijdekleine
terechtgekomen,maarvoor zoverhetdedeelnemersbedrijven betreft
kon ooknunogwordennagegaan totwelke groephetbedrijf
oorspronkelijkbehoorde.De consequentiesvandeze tweeledigheid
opeconomischen sociaalterreinkomen in §3aandeorde.
Pachten eigendom (staat2)
Vande28geënquêteerde deelnemershebbener22debedrijfsgebouwen ineigendom,terwijlvandeoppervlakte cultuurgrond 60%
doordeeigenaarwordt gebruikt.Ditpercentage isvoorbouwland
+_45?voor grasland 62.Hetverschil tussendebedrijvenbeneden
15ha(357°vandegrondeigendom)endegroterebedrijven (löfo
eigendom)isookhier opmerkelijk.Het ongunstigste verschijnsel
vanlosbijpachtenvan grond isinRottevalleniet onbekend.
Kleinebedrijven,waarvandegebouweneigendom zijn,moetenvaak
bijnaalhungrondpachtenendannogvanverschillende eigenaars.
Voor grotebedrijven isditnaarverhoudingvanminderbetekenis.
Inhoeverre dezedeelnemendebedrijven,watdepacht-eigendomsverhoudingbetreft,representatief zijnteachtenvoorhethele
dorp,isnietnategaan.Waarschijnlijk treftmenbijdenietdeelnemersmindereigendomvangebouwen (enduswellicht ookvan
grond)aan,omdatvelepachters zichniet zullenhebben opgegeven
voorhetplan,daar zijernietsvoorvoelenda gebouwenvande
verpachter teverbeteren.
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Financiële toestand
Vaakwordt,ook inRottevalle enomgeving,het gebrekaan
geldelijkemiddeleneengroteremvoorbedrijfsverbetering
genoemd,speciaalopdekleinebedrijven.Voordedeelnemers,
-het zijtoegegeven,datdeze ookindit opzichtwellicht een
nietvoor 'tgehele gebied representatieve groepvormen,-gaat
dit zekerniet op.Vanhenwas2/3 instaatdenodige gelden
uiteigenmiddelenvrijtemaken.Ongetwijfeld haddenvelenvan
henwelenigebezwaren tegenhetopnemenvan crediet,maarnaar
hun zeggenwarenvrijwelallenbereidvoor rendabel teachten
investeringen zonodiggeld telenen.Ongeveer 1/3 vanhenhad
ditookinpractijkmoetenbrengen terwille vande investeringen
inhetkadervanhetvoorbeelddorpplan*
Arbeidsvoorziening
Deverschillen inbedrijfsgroottebrengenvrijgrote
verschillenmee inarbeidsvoorziening. Opdekleinebedrijven
wordt practisch alhetwerk doordeboer en somseenmeewerkende
zoonverricht.Degrotebedrijvenmaken gebruikvanbetaalde
arbeidskrachten.Hetbedrijfstypebrengtmee,datditvrijwel
allenvastearbeidskrachten zijn.Inwonend personeelkomt,voor
zoverhetdedeelnemersbetreft,nietmeervoor,vooral omdat
menhierdoor de intimiteit vanhet gezinsleven gestoordacht.
Hetkrijgenvanarbeiders iserdelaatste jarenvooral ophet
Witveenniet gemakkelijker opgeworden,maarhetvormt toch
zekernogniet eengrootprobleemvoorde grotereboerenin
Rottevalle.Vooreerst,omdat zoonsvankleineboerenwelals
landarbeiderwillengaanwerken.Immersmenwilrnettrouwenniet
wachten tothetbedrijfvanvadervrijkomt.Enverder zijnerde
dorpenHoutigehage e.a.alsreservoirvanagrarischearbeidskrachten,waardanookvelevandelandarbeiders inRottevalle
vandaankomen.
Wordenvolgensde gebruikelijkemethode alle arbeidskrachten
omgerekend totvolwaardige arbeidskrachten,danblijktin
Rottevalle opde 1-5habedrijven 97$vanhetwerkdoorgezinspersoneel tewordenverricht.Opdebedrijven groterdan25ha
daarentegenvormthetvreemdpersoneel 68fovanhet arbeidsaanbod.
Vrouwenarbeid komtvrijwelnietvoor.

§2.P r o d u c t i e p l a n

en

b e d r i j f s v o e r i n g

Hoewel demeeste bedrijven inRottevalle gemengd zijn,valt
denadruk zeersterkopderundveehouderij.Vandetotaleoppervlakte cultuurgrond is85tot 90/0grasland,derestbouwland.
Alleen inhetNoordwestenkomtbijdekleinstebedrijvenwat
tuinbouwvoor.Degemiddeldemelkveebezetting is140per 100ha
grasland (staat3 ) .
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Opdekleinste bedrijvenkomtman zelfsboven de2koeienper
ha grasland.Bijdebedrijven groterdan5ha zietmenbij
toenemendebedrijfsgrootteeenlangzamedalingvandemelkveebezetting,maar ookonderde grootstebedrijven zijner,wier
melkveebezettingbovende 150per 100ha graslanduitkomt.Ook
dekwaliteit vanhetrundvee isgoed,mot grote melkproductie
enhoogvetgehalte.
Dezehogemelkveebezettingvraagtuiteraard een intensief
gebruikvanhet grasland (staa-t4)„volgensdeLandbouwtelling
1953-11wordtvandetotale oppervlakte grasland 60-90$
(gemiddeld 70)gehooid,50$gekuild enongeveer 10$gebruikt
voorhet drogenvan gras, zodathetpercentage gemaaid grasland
130bedraagt.Dekleinebedrijvenhooienwatmeerendrogenwat
minder dandegrotere enhetpercentage gemaaid grasland is
ongeveer 140tegenover 120opdegrotebedrijven.Hetruiteren
vanhooiwordtnogweinigtoegepast"bijhet inkuilenworden
meestal geen conserveringsmiddelen gebruikt.Dezelfde Landbouwtellingverschaft ook gegevensoverhetbeweidingssysteem en
de stikstofbemesting.InEottevallewerd op37$«Ierbedrijven
rantsoenbeweidingtoegepast;intensieve omweidingkwamop36$
engewone standsbeweiding op39$clerbedrijven voorw.De
gemiddelde stikstofgiftwas ^5kgNperhagrasland.Wat
beweidingstechniek enbemestingaangaat zijnergeen sprekende
verschillen teconstateren,diemetdegrootte derbedrijven
samenhangen.Tochheeftmenopdekleinstebedrijven een zwaardere
veebezettingenishetpercentage gemaaider zelfsietshoger.
Bovenstaande gegevenswijzenuit,dat inRottevalledemelkveehouderijongetwijfeld opeenbehoorlijkhoge trap staat,ook
al zijnernogwelverbeteringenmogelijk,zoalsophetpuntvan
beweidingstechniek enconserveringsmethodiek.
Hethogepeilvanderundveehouderij isechterbereiktdoor,
ofgaatalthansgepaardmeteen zekereverwaarlozingvandeandere
takkenvanveehouderij(tabel 3). Opvelebedrijvenwindtmen
practischgeenvarkens.Het gemiddeldeperbedrijfvan2,3 mestvarkensen0,7 fokzeugengeefteengeflatteerdbeeld,omdatdit
sterkverhoogdwordtdoor eenpaarbedrijvenmeteenflinkaantal
mestvarkensenfokzeugen.Deverschillennaarbedrijfsgrootte
zijnniet groot.Kippenkomenvrijwelalleenvoor opdekleine
bedrijvenen ookdaarvormen zijslechtsvoorenkelebedrijveneen
bedrijfstakvanwerkelijkebetekenis.
Debetrekkelijk geringe oppervlaktebouwlandwordt gemiddeld
voorbijna60$gebruiktvoorde teeltvanhakvruchten (aardappelen
envoederbieten)envoorde overige40$voor granen (hav&ren
rogge)(zietabel 5 ) , 19$vanhetbouwlandwordt gebruiktvoorde
verbouwvan stoppeIgewassen,maarvoordewintervoedingvanhet
veekunnen deze slechtseen zeerbescheidenbijdrage leveren
(2arepermelkkoe).
1)De som.dezerpercentages isgroterdan 100,omdat sommige
bedrijvenmeer systemen toepassen,b.v,rantsoenbeweidingbij
huisen standsbeweiding opverafgelegenpercelen.
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Vat men de arbeidsbehoefte samen in staadaarduren, dan is
de arbeidsbehoefte per ha een maatstaf voor het intensiteitsniveau, terwijl de procentuele verdeling er van een inzicht geeft
in de relatieve betekenis der diverse bedrijfsonderdelen (staat6 ) .
Het blijkt dan opnieuw, dat vooral de kleinste bedrijven een zeer
hoog intensiteitsniveau hebben weten tebereiken.,Ook de ruim 500
standaarduren per ha op de grote bedrijven zijn vrij hoog, indien
men daarbij bedenkt,.-dat deze voor het overgrote deel van de kant
van de rundveehouderij én de graslandverzorging moeten komen,
zoals de procentuele cijfers aantonen. Maar tevens blijkt uit de
procentuele verdeling der arbeidsbehoefte, dat het bedrijfstype
in alle grootteklassen sterk eenzijdig is.
Bovenstaande beschrijving geldt voor het totaal van de
bedrijven in Rottevalle '. Men kan zich afvragen, of de deelnemers
sterk van dit gemiddelde afwijken. In de Blaten 3, 4,
5 en 6 vindt men de belangrijkste gegevens betreffende het
productieplan en debedrijfsvoering afzonderlijk vermeld voor het
totaal van Bottevalle envoor de deelnemers.Het meest opmerkelijke
verschil is,dat bij de deelnemers de grotere bedrijven relatief
veel sterker zijn vertegenwoordigd dan in het totaal. Verder hebben
de deelnemers in alle grootteklassen een zwaardere melkveebezetting,
een groter percentage hakvruchten enuiteindelijk een grotere
arbeidsbehoefte per ha dan de niet-deelnemende bedrijven van gelijke
grootte. Maar deze verschillen, evenals de procentuele verdeling
der arbeidsbehoefte over de diverse bedrijfstakken zijn van b i j komstige aard. Wat hierboven van het totaal werd'gezegd, geldt dan
ook evenzeer voor de groep van deelnemers.
Arbeidseffect
Vergelijkt men de totale arbeidsbehoefte per bedrijf met het
arbeidsaanbod, dan heeft men inhet arbeidseffect, d.w.z.het aantal
standaarduren per volwaardige arbeidskracht een maatstaf ter
beoordeling van de productie per werker.

Tabel A

ARBEIDSAANBOD,-BEHOEFTEEN-EFFECT

Totaal Rottevalle
Arbeids- Arbeidsbehoefte aanbodin
Grootteklasse
perha
v.a.k.per
bedrijf

Hacult.
grond

per
v.a.k.

Voorbeeldcentrum
Arbeids- Arbeids- Arbeidseffect
behoefte aanbod
st.u.per perha
inv.a.k.
v.a.k.
perbedrijf

Hacult.
grond

per
v.a.k.

Arbeidseffect
st.u.per
v.a.k.

1- 5ha
5-10ha
10-15ha
15-25ha
> 25ha

765
615
575
505
550

1,05
1,55
2,10
2,60
3,95

2,50
4,60
6,00
7,85
7,40

1925
2825
3475
4000
4075

G40
685
580
535
555

1,27
1,72
2,30
2,70
3,45

2,50
4,25
5,75
7,70
8,25

2075
2925
3325
4125
4600

totaal

500

1,55

4,85

2900

580

2,30

6,45

3725

) Dit gebied gaat vooral in oostelijke richting iets verder dan
dat,waaruit de deelnemers werden gekozen.Met name zijn daardoor
de kleine bedrijven iets te sterk vertegenwoordigd.
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Deverschillen inarbeidseffectnaargrootteklassen zijn
groot,watvooralwordtveroorzaakt doorhethogeniveaudergrote
"bedrijven.Mendient erdan ook"bijte"bedenken,datde gebruikte
standaardurenwelalsmaat,maar nietalsnormkunnen dienen.Voor
dekleinstebedrijven zouhetwellichtmogelijk zijn-endelandbouwvoorlichtingsdienst streefthier ooknaar -dearbeidsbehoefte
optevoerendooruitbreidingvan devarkens-enkippenstapel.Op
velebedrijven zoudit
medebrengen,datdevrouwalsarbeidskrachtinhetbedrijfwordt ingeschakeld.Daardoor zoudezeintensiveringmisschienniet ineenvergrotingvanhetarbeidseffect,
maarwel ineenverhogingvanhet gezinsinkomen totuitingkomen.
Vorenstaande tabellaatverdernog zien,datdedeelnemende
bedrijven intensiever zijndandeoverigebedrijven inhet gebied^.
Inhetalgemeen isookhun arbeidsaanbod ietsgroter,zodatde
verschillen inarbeidseffectbetrekkelijkklein zijn.
Bedrijfsinrichting
Cijfermatige gegevensbetreffende de inrichtingderbedrijfsgebouwen zijnalleenbekendvandedeelnemendebedrijven.Inhet
algemeen laatdeinrichtingvanvele stallentewensen overen
ook isderuimtevoor degroteveebezettingvaak teklein.Degrote
belangstellingvoor stalverbetering isdanookbegrijpelijk.Nadat
gedurende delaatste jarenvelekleinebedrijven eengierkelder
hebben latenaanleggen (al ofnietmet steunvandeDienstKleineBoeren),beschikken alledeelnemendebedrijvennuhierover.De
gemiddelde inhoudvan3-g^3permelkkoe isookwelvoldoende te
achten.Bijnaallebedrijven groterdan 10haenookeenpaar
kleinerehebbeneenofmeer groenvoedersilo's.Ookhierhebbende
kleinebedrijven deze gedurende delaatste jarenmet steunvande
D.K.B,aangeschaft.Opdezekleinebedrijvenheeftmenpermelkkoe
heelwatmeer silo-inhoud danopdegrotere,nl.3"ètegenover 1-g-m^.
Voor dezegrotebedrijven duswelwat aandekrappekant.
Electrischeweide-afrasteringen treftmenaanop+fderbedrijven,
opdekleinenaarverhoudingmeer danopdegrote.
Nu inhethele dorpwaterleidingwordt aangelegd,zalde
drinkwatervoorzieningvanhetvee opvelebedrijvenwordenverbeterd.
Weliswaarkwamenopverschillendebedrijvenreedsautomatische
drink-ofvlotterbakjesvoor,maaropdemeestekleinebedrijvenmoest
menhetwaternogmet emmersaandragen.Anderewaren inzoverre
gemechaniseerd,dathetwater direct indedrinkbakjeskonworden
gepompt.

1)Menvergelijkehieralleende groepenvandezelfdegrootte.
Eenvergelijkingvandebeide totaalgroepen isnietmogelijk
wegensdeverschillen inbedrijfsgrootte tussendeelnemersen
overigebedrijven.
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Wat deanderevormenvanopenbarenutsvoorzieningbetreftsop
drieuitzonderingen nabeschikkenallen overelectrischlicht;
twaalfbedrijven-meestgrotere -ookoverkrachtstroom ennog
twee zeggendaaraanbehoefte tehebben.Op13(óokhiermeest
grotere)bedrijvenheeftmentelefoon,terwijl5anderewel
behoefte daaraanhebben« Ookindeze opzichtenkande toestand
inRottevallenahetaanleggenvanwaterleiding invergelijking
metveleandereplai'telandsdorpenniet ongunstigwordengenoemd.
Enkele gegevensover debedrijfsinrichtingendo openbare
nutsvoorzieningvindtmen in staat7=
§3.D e s o c i a l e s t r u c t u u r , d e m e n t a l i t e i t en h e t o n t w i k k e l i n g s p e i l v a n
de a g r a r i s c h e
b e v o l k i n g
'ÜBT inleidingopdezeparagraaf ishetnuttigenkele cijfers
tevermelden.,dievandirectbelang zijnvoor eeninzicht inde
structuurvandebevolking.Tevenskanhierbijworden ingegaan
opdefeitelijke toestand vanhet onderwijs,,Gegevenshierover
zijnalleenuit deétiquete,dusvandedeelnemers,bekend.De
aantallen zijnhierdoor zeerbeperktenhetgemiddeldevandeze
groepzaldusnietklakkeloosalshet gemiddeldevan geheel
agrarischRottevallemogenwordenbeschouwd.
Degemiddelde leeftijdderbedrijfshoofdenislaag,nl.ruim
45jaar.Indegroepvan 1-5ba isdeze 55»bijdebedrijven
bovende 15baongeveer 40.Dezeverschillen,dievoorhetgrootste
deeltoevalliglijken,makenvergelijkingen tussendegrootteklassen zeermoeilijk.Aan deenekantheeftmentemakenmet
oudere gezinnen,waarvanhetmerendeelderkindjerenreedsgehuwd
is,aandeanderekantmetmeest jonge,noggroeiende gezinnen.
Eenaantalgegevensvindtmenin staat8 ., Hierkanworden
volstaanmetenkelehoofdpunten,waarvanallereerst dehuwelijksleeftijdvermelding'verdient.Deze is,zowelvoordebedrijfshoofden,alsvoorhun zoons,gemiddeld 25à26jaar» De spreiding
rondcm'ditgemiddelde isgering, zoalsookblijktuit deburgerlijke
staatvande zoons.Vande 20-24-jarigen isnogslechts 10$,van
de25-29-jarigenreeds80%getrouwd.De gemiddelde leeftijd,waarop
menbedrijfshoofdwerd,is29.Dit geeftduseenverschilmetde
gemiddeldehuwelijksleeftijdvan 3tot4jaar.Hetblijktechter,
datditverschilalleenwordt veroorzaakt doordegroepvande
kleinereboeren,vanwieerverschillenden alslandarbeider
begonneneneerst later eeneigenbedrijfwistenteverkrijgen.
Deze cijfers-enhunachtergronden-wijzenopvrijgrote
verschillenmetdeoverigeNederlandse zandgronden,waar deleeftijdenvoorhuwenenbedrijfsaanvaardingbeideopongeveer30jaar
liggen.InRottevallewachtonde zoonsvankleineboerenmethet
huwelijkniet opeenbedrijf.Zonodiggaanzijtijdelijk (of
voorgoed)alslandarbeiderwerken.
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Hoewelvergelijkbare gegevensvangrotere boeren ontbreken
(jongere gezinnen),gelovenwijtemogenzeggen,dathunzoons
nietlicht alslandarbeider zullengaanwerken.
Het gemiddeld kindertal pergezinis3,65datvande
volgroeide gezinnen (devrouw 45jaarof ouder)3,9« Ditligt
nogalwat lager danhet gemiddelde opdezandgronden. Eriseen
vrijsterke gelijkvormigheid ingezinsgrootte (2,3of 4
kinderen).
Voor eeninzicht inde sociale structuur zijnookvan
betekenis deberoepenvandeouders endekinderenvandehuidige
boeren (Staat 10en 11). Dekleinereboeren,vooraldievan
1 - 5 ka$ maar ookdievan5 - 1 5 ha,zijnvoor eendeelniet
vanboerenafkomst.Wellichtmedehierdoor gaanhunzoons eerder
alslandarbeiderwerkenofkiezen eenberoepbuitendelandbouw.
Deaantallenzijnevenwelte geringomditmet cijfersexact
aantetonen.Grotereboeren daarentegenhebbenmeestalmeer
"boerenbloed" (endoordesplitsingsmogelijkheidmeerkansen).
Ookhier zijndebeschikbare cijfersonvoldoende,maaruitde
gesprekkenkwam steedsnaarvoren,datzijhetzelfstandig-boerzijnvoorhunzoonsnastreven enbijafvloeiingsproblemen eerder
aanintellectuele beroepen danaanwerkals landarbeider denken.
Al ishet genotenonderwijsnietdo enigefactor,diede
ontwikkeling (alsookdeontwikkelingsgang indenkenenhandelen)
bepaalt,een grotebetekenismoet erongetwijfeld aanworden
toegekend. Inditopzicht isRottevallevelezandgebieden zeker
vooruit,In ieder gevalgeldt ditvoor de deelnemers.Vande28
bedrijfshoofdenzijner slechts5zonder enigvoortgezet onderwijs|11volgdendelandbouwwinterschool (LWS)(aldanniet in
combinatiemetlagere landbouwschool,algemenelandbouwcursus
ofvakcursus)en 10volgdendealgemene landbouwcursus.Onderde
kinderen isvoortgezet onderwijs nadelagere schoolalgemeen,
albetrefthethiervaaknog alleen cursusonderwijs.Ongeveer 20$
volgtMULO ofKweekschool.Ouders enkinderenmetalleenlager
onderwijsvindtmenpractischalleenonderdekleinsteboeren.
Weliswaarwordtditmedebeïnvloed door dehogereleeftijd van
dezegroepboeren,maarbijgesprekkenkwam tochookduidelijk
naarvoren,datmenhet gebrekaanonderwijs sterkbetreurde en
datde oorzaakhiervaningeldgebrek tezoekenvalt.Ookbijde
huisvrouwen endochtersligthetonderwijsniveauvrijhoog
(ziebijlage 2punt 7).
?/anneerwijthansovergaantoteenbesprekingvandesociale
structuur en dementaliteit,danbedoelenwijniethiermee een
scheidingvandezegebiedenaantegeven,maar slechtsdestof
watoverzichtelijker temaken.
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Sociale structuur
Dedeelnemersvanhetvoorbeelddorpwonen,behalvein
Rottevalle zelf,vooralookindebuurtschap 'tWitveen,dat
deelsopRottevalle,deelsopOostermeer isgeoriënteerd.
Rottevalle zelf iseenagrarisch dorpje,inhoofdzaak
"behorendtotdegemeente Smallingerland, terwijlhetnoordelijk
deelisverdeeld tussendegemeentenAchtkarspelenenTietjerksteradael.Het ligtop6kmafstandvanDrachten,datdeB-kernfunctie vervult,terwijlLeeuwardenvoorbelangrijker zakende
aangewezen stadis.
Totvoor enkele jarenliepde scheidingtussendedrie
gemeentendwarsdoordekernvanhetdorp,hetgeenalseenonhoudbare toestandwerd gevoeld,reden,waarommendanooktot
eengelukkiger verdelingisgekomen.Uiteraardheefthetfeit,
dathetvoorbeelddorp inverschillende gemeenten isgelegen,
specialemoeilijkhedenmeegebracht.Men denkehierbijaande
verschillende schoonheidscommissies,die ieder-huneigen
opvattingenvanaesthetica indevarkens-enkippenhokkenhebben
uitgedrukt.Inhoeverrehetfeit,datdedeelnemerstotopzekere
hoogte ookin tweedorpenwonen,van invloed isgeweest ophet
plan,besprekenwijlater.
Degrootsteenveruitdebelangrijkste bevolkingsgroep
wordt gevormd doordeboeren? tochishet onjuist tespreken
vaneenaparte groep.De contacten tussenboerenenniet-boeren
zijn zeergoed enveelvuldigenwanneermenb.v.de schoolfeesten
bezoekt (die totopgrotehoogte dezelfde socialefunctie vervullen
alsdeBrabantsekermissen)merktmenvaneen scheidingalheel
weinig.Men zietdegehelebevolkingdooreenentezamenhieraan
deelnemen;ookopdeavondjesindebeide café's-dieaande
middagbuiten,aansluiten-isergeen sprakevantweeafzonderlijkaanwezige groepen.Ookindeorganisatie ervan (dit;ligt
dusandersdanbijdeBrabantsekermis)hebbenboerenennietboeren eengelijkaandeel.
Heteen enanderblijkt ookduidelijk indevisites,die
menelkaarbrengt.Uiteraard zijndevisitestussenboerenonderlingoverhet geheel genomenwel ietsindemeerderheids hiervoor
isnaastdegeografischefactor ookhet gelijkzijnvande
interessenvanbelang.Maarèr zijnookboeren,dieineenreisenkaartclubje zittenalsenigboerenlid enditclubjemeer
frequenteren, ingezelschapvanhunvrouw? andereboerenblijken
vakerbezoeken tebrengenbijallerleimensenuithetdorp,zoals
mendeniet-boeren tezamennoemt,danbijhunnaasteboerenburen.
Metdezebenaming-mensenuithetdorp-geeftmenwellicht een
tochwelbestaandonderscheid aan,maardit isgeringenwordt in
ieder gevalnergenstoteengevoelde scheiding.
Inhet algemeen ishetbij-elkaar-visites-brengensterk
afgenomen,vooralonderdezeboeren.Hiertoeheefthet zichsteeds
verder ontwikkelende verenigingslevennietweinigbijgedragen.
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Ditheeft ongetwijfeld tot gevolg,datde contactentussende
boerenonderlingveelvuldigerworden,zichiniedergevalover
meerboerenverdelen.Dit zoukunnen leiden toteenzich-afsluiten
vandeboeren alsbijzondere groepmetbijzonderebelangen,maar
menmag inditverbandnietvergeten,dat inRottevalle ookhet
overigeverenigingsleven zeer sterkontwikkeld isendathieraan
doorverschillendeboeren zeer intensiefwordt deelgenomen.Dit
geldtvoorboerenènboerinnen,voor ouderenminder danvoor
jongeren.Kinderenvanboeren enniet-boerennemen,voor zover
zijlid zijn,hieraan even intensief deelenblijven,ookinde
speelsituatie buitenhet georganiseerde verenigingsverband,
geregeldbijelkaar overdevloerkomen.Ookdevriendenen
vriendinnen,diemen opschool,evengoed onderdemensenuit
hetdorp,maakte,blijftmenlaterbezoeken.
Menheeft inhet dorp ookveelfamiliewonen.Het lijkt
onsniet juist,hierindevoornaamste redenvoorhetveelvuldig
contact tezoeken,algevenwijdirecttoe,datditeenbepaalde
band schept.Wijzoudenlieverwillenwijzen ophetkaraktervan
eenwederkerige veroorzaking,waarbijenerzijdshetbestaande
contact ookdefamilie-relatie (door trouwen)teweegbrengt,
anderzijdsdebestaande of tot standkomendefamilierelatie de
wederzijdsebandennauweraanhaalt.
Menmoet erinditverband aandenken,datRottevalle een
vrijkleindorp is,waar debeidebevolkingsgroepen geringin
aantal zijn,zodatmenreedsdaardoor tamelijk sterkopelkaar
blijftaangewezen.
Hetverschil ingodsdienst geeftveelmeeraanleidingtot
scheidinginverschillende facettenvanhetdorpsleven.Overigens
ishet onderscheid ookweerniet zodanig,dat samenwerking is
uitgesloten.Integendeel? derelatief goede samenwerking-in
verhoudingtotandereplaatsen inde omgeving- zoalsdeze
blijkt inhet samengaan ineenbedrijfsverenigingenopverschillendeandere terreinen,werdmede aanleidingtotdekeuze van
Rottevalle alsvoorbeelddorp»De scheidingbestaatwel,maar
doetzichslechtshierendaar scherpervoelen.Speciaalzienwij
ditbijde scholen.Tochgaatde scheidingookhierweerniet
zover,datmeneikaars schoolfeestenniet zoubezoeken.Waarschijnlijkvormenhierbijdegereformeerden demeest gesloten
groep.Bijinformatiesaangaande visitesvertelden verschillenden
vanhen "dat jenatuurlijk eerderopbezoekgingbijgeloofsgenoten,omdat jedaarnueenmaaldichterbijstond".
Inditverbandmoge gememoreerdworden,wateenvroegere
dorpsonderwijzeronsvertelde.Dezemanheeftbijzonderveel
verdienste gehadvoordeBondvanOudleerlingen (vandelandbouwcursussen)enzich,speciaal indebeginperiodehiervan,
bijzonder ervoor ingespannen.Hijhadde indruk,dathetverschilinreligieaanvankelijk nogaleensaanleidingtot conflicten
gaf, die echter,naarmate debondbeter opgangkwam, stilaan
minderwerden.
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If
ogsteeds speeltbijallerlei gelegenhedendereligie eenrol,
zoalsbijdeverdelingderfuncties inde tallozeorganisaties.
Nogaltijdkomterweleenseenmindergeschiktemariopeenpost
vanwege zijngodsdienstige overtuiging,maardeoverigenaccepterenditalsietsvanzelfsprekends.Deverschillenbestaandus
nogwel,zoudenwijwillen zeggen,maarmenheeft ereen.houding
tegenover gevonden,die indemeeste gevallen samenwerking zeer
welmogelijkmaakt.Deze samenwerkinggaat.veelverderdande
formele vereniging ineenbond oforganisatie
Hetaanzienlijke verschil inbedrijfsgrootte,gevoegdbij
hetfeit,datdegroterebedrijvenbezetwordendoorboeren,die
ditvan generatie opgeneratiewaren,terwijldekleinereboeren
sterkgeparenteerd zijnaande landarbeiders (erisvrijveel
uitwisseling tussenkleineboeren enlandarbeiders)zouIrunnen
leiden toteenaanmerkelijkverschil "Lussendeboerenonderling.
Hetverschijnsel, datonder "deboeren"alleende grote,overgeërfdeboerenwordenbegrepen,waarmede dekleineboeren alleen
het soortberoep,maarnietaanzienen atanddelen,isinons
land.niet onbekend.
Ophet eerste.gezicht ishiervan inRottevalleweinigte
merken.De samenwerkingishechtengoedenindebesturenvan
standsorganisaties,coöperatiesenagrarische verenigingen zijn
steedsvertegenwoordigersvanbeide groepen tevinden.Ditbehoeftechternognietmeerte zijndaneenbewijsvaneengaring
"stands-besef",zonder ietste zeggenoverhetminderbewuste
"standsgevoel"s waarbijwijonderheteerstebegripdemeer
rationele opvattingtegenover "stand"bedoelen,terwijlonder
het laatste demeer innerlijkehoudinghiertegenoverwordt
begrepen.Datmenookindit opzichtweinig standsbewustleeft,
mogeblijkenuithetfeit,dat invergaderingen ensamenkomsten
groteenkleineboerenvolledigdooreen zittenendekleineman
nooitbeduchthoefttezijn,dat zijn"grotere"collegahem zal
negeren.
Het zou intussenoverdreven zijn.tebeweren,datergeen
verschillen zijn.Hetis.vanzelfsprekend,datdegrotereboer,
dieeendeelvan zijnafteleggenvisitesnog steedsgebruikt
omoverhetbedrijftepraten,daartoeboerenkiest,die
enigermatejwat grootte enomstandigheden.vanbedrijfbetreft,
methem overeenkomen.Ditzelfde geldtvoordekleinereboeren.
Zoging,bijeenvandepraatavonden,die onderleidingvan
eenassistent 'swintersworden gehouden,eenenkelekleineboer,
die ineengroepje zat,waarvanhetmerendeel totde grotere
boerenmoestwordengerekend,overnaareenandere groep,waarin
meerkleine'boerenvertegenwoordigd waren,maarderedenhiervan
moetmen eerder zoeken inde omstandigheid,datde gesprekken
steedsbetrekkinghadden opproblemen,die voor zijneigen,
zoveelkleinere,bedrijfniet golden,dan inhetfeit,dathij
zichnietthuiszouhebbengevoeld inditmilieu.
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Hetblijkt eveneensduidelijkuit hetpatroonvandevisites.
Het isinditverband overigens opmerkelijk,dateendergelijke
"selectie"vanzijnbezoeken sterkervoorkomt op 'tWitveendan
inRottevalle,Dit zoueenaanwijzingkunnen zijnvoorhetfeit,
dathetvrijlevendige contact,datmen speciaalindekomvan
Rottevalle ookmet deniet-boeren onderhoudt,inhet algemeen
deverschillen doetafnemen,waarvoor dandebredere interessen
medeaansprakelijkzoudenkunnenworden gesteld.
Terugkomend opdeboerenvisitess datdeze contacten
specialebetrekkingenweven,die ookbuiten dedirect-zakelijke
sfeervanbelangblijven,isalleszinsverklaarbaar.Nergens
echterwordtdittotafgeslotenheidenhetlijktonsjuistte
stellen,dathet standsgevoel inhetalgemeen inRottevalle
inderdaad geringtenoemenvalt.
Ooktussendeboer enzijnarbeider (diehem steedsbijde
voornaamnoemt)bestaat inRottevalle eenopenverhouding.
Hetiswellicht ookdoordeze geringematevanstandsbewustzijn,datdehoudingtegenoverhetprobleemvandeafvloeiinganders isdan indemeeste zandgebieden.Weliswaar
heeftmenbezwaren tegenfabrieksarbeid,maar dezebezwaren
zijnvrijweluitsluitend gericht tegendeaardvanwerken.Vooral
deonzelfstandigheidvandearbeiderwordt,speciaaldoorde
grotereboeren,alseenbezwaar gevoeld.Moetmenechter toch
onzelfstandigworden,danprefereertmenhetrelatiefvrijere
beroepvanlandarbeider, 'tZitniet indeuren,maar inde
muren,zoalseenboer opmerkte.Niemandmaaktedeopmerking,
ditberoepbeneden zijn standtevinden.Overigensbedenkemen
hierbij,dathet aantal zoonsinRottevallebetrekkelijk gering
is, zodat slechtsweinigboeren (enboerenzoons)infeitemet
hetafvloeiingsvraagstuk zijngeconfronteerd. Indienmen ér
persoonlijkmee temakenkrijgt,zullenerwellicht ookbij
henmeer (gemoeds)bezwarenkomen,
Indeverhoudingtussendeboeren onderlingmoet ookde
reedseerdergenoemdeBondvanOudleerlingen vangrotebetekenis
zijngeweesten,zoalsdeboeren herhaaldelijkbeweerden,de
eveneensgememoreerde dorpsonderwijzer (enzijnbeidevoorgangers).
Dezewendde zichaanvankelijknl. vooral totdegrotereboeren,
metwiehijveelkleinebedrijvenbezocht,waar,vooral inde
slechte jaren,het intensieverwerken leerzame resultatenopleverde.
Maarookmaaktehijmetdekleinereboerenexcursiesnaarde
boerderijenvandegroteren,waarverschillendeproefveldenwaren
aangelegd.Dehierdoor gelegde contacten zulleninniet geringe
matehebbenbijgedragen toteenverstevigingvande samenwerking.
Nogeenandere oorzaakvoorhetontbrekenvan sterkestandsverschillenmoet,behalve indeontwikkelingsgangvandemoderne
maatschappij,naar onzemeningworden gezocht inderationele
opvattingenvandezeboeren,speciaal de grotere,degroep,van
wiehandhavingvanhet standsbewustzijn indeeersteplaatszou zijn
teverwachten.

1183

- 26-

Datmenonderdegrote"boerenmeerDoopsgezinden enonkerkelijken
aantreftdanonderdekleineboeren ishierbijwellichtvan
"betekenis.
Men zouzichnogkunnen afvragen,inhoeverrede"bestaande
verschillenmeerhetkaraktervanstand-ofklasseverschijnsel
dragen.Derationele opvattingen zoudenkunnendoenvermoedeny
datdeklassetegenstellingen of-verschillen overheersen.Men
krijgtechterde'indruk,datdoorhetrationeler denkende
standsverschillen aan scherptehebben ingeboet,zonderdat
maatschappelijkeverhoudingenaanleidinghebben gegoventothet
ontstaanvanklassetegenstellingen.
Mentaliteit
Eenookmaarenigszinsnaarvolledigheid strevende schots
vankarakter enmentaliteit vandezeboeren isinhetkadervan
ditonderzoekniet teverwachten.Eet zijn slechtsenkele
karaktertrekken,voorhet onderhavige onderwerpvanbelang,die
inhetkortworden getekend.
Indeeersteplaatsmagdandealgemene levenshoudingvan
dezeboerenworden genoemd,die invergelijkingmetdieopda
zuidelijkeenoostelijke zandgronden aanzienlijkmeerrationeel
is.Entegelijkdaarmeemoethet grotere individualismeworden
genoemd. Dezebeidekenmerken,diereedseerderwordenvermeld,
hangennauw samenmeten spruitenvoortuitdevoortschrijdende
ontwikkelingvanpersoon engemeenschap inmoderne zin.Het
lijktevident,dateengrotere ontwikkelingvandepersoon zijn
zelfstandigheidtegenover het "gezag"vananderen,niet inhet
minstvanzijneigengroep,vergroot.De overgeleverde traditie
wordtmeereneerderop zijninnerlijkev/aardegetoetstenmet
andereervaringenvergelekenenboetdaardoor onvermijdelijk
aankrachtin.
Uiteraard zijneennaar-buiten-treden vandegroepen zijn
ledenvooreenverruimingvanblikendegenoemdevergelijking
vaneigenwaardenenideeënmetdievananderen,vangrootgewicht.
Het isinditverband goedtevermelden,welkeennadruk
verschillendeboeren juistopditpuntlegden.Zijwarenvanmening,
dathunbezoekaanvolkshogescholen (13boerenbezochten deze)
voorhunontwikkelingbelangrijkerwasgeweest dandekennis,
opgedaanopdelandbouwscholen.Eenhoofdvaneenlagerelandbouwschoolbepleitteeenuitwisselingvanleerlingen,waardoor
hetmogelijk zouworden gemaakt,datboerenzoonsvangeheel
verschillende dorpenelkanders sfeerenleven zoudenlerenkennen.
Voordebedrijfsvoeringeninhetbijzondervoorhetaanvaardenenuitvoerenvanhetvoorbeelddorp-plan heeftditalles
ongetwijfeld grotebetekenis.Datdeboer losser staatvande
traditionele bedrijfsmethodenenophetverstandelijkinzichtook
gemakkelijkerhethandelen laatvolgen (omdatditminder gebonden
isaanhethandelenvande groep)maakthetmetnamevoorde
voorlichtingsdienst gemakkelijker,hetnieuwebijhemingangto
doenvinden.
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Hetmet dezementaliteit samenhangende en sterk/verbonden
individualisme derboeren inRottevallemoetniet zbzeerin
negatieve als een"los-van-de-gemeenschap-zijn"wordenopgevat,
alswelinpositieve zin,alsgrotere zelfstandigheidvande
persoon.Dat ookhieraan gevarenverbonden zijn,magnietworden
vergeten en zalnogwordenbesproken.
De samenhangvandezevorm van individualisme metde
rationele instelling isonmiskenbaar enbeidekenmerken steunen
opeen zekeremate vanontwikkelingenkennis (waarmee -zie
boven-niet alleen de schoolontwikkelingwordtbedoeld)» Zonder
dezekande zelfstandigheidvandepersoon indenken,oordelen
enhandelen - eventueel inafwijkingvanwatde groepstraditie
voorschrijft - zich immersmoeilijk evenwichtig ontplooien.Bij
deenquêtebleek,datnaasthetlandbouwonderwijs(vooraldoorde
kleinereboerenprimair gesteld)ookdealgemene ontwikkelingop
hogeprijswerd gesteld enalsnuttig-voordeze tijd zelfs
alsnoodzakelijk-werd gevoeld.De grotereboeren grepen daarbij
metHBSenvoldoende talenkennisaanzienlijkhogerdandemeeste
kleineboeren.
Aandeandere kant zal,wanneer eendergelijke zelfstandigheidvandenkenweertotde "traditie"isgaanbehoren,hierdoor
eeneisvangrotere ontwikkelingwordengesteld.Hetblijft in
dezematerie moeilijkpreciesaan tegeven,welkvandezebeide
phenomenenhet anderemeebracht.Het lijktaannemelijk,dat
beidemeten inelkaarontstonden engroeiden.
Ofeninhoeverre deze ontwikkelingwerdbevorderd doorde
"aangeboren"volksaardendoorhistorische ontwikkeling,kan
moeilijkwordenbeoordeeld.Het iswaarschijnlijk,dathetniet
ongunstige productievermogen vande grond,gevoegdbijeen
redelijke grootte derbedrijven,eeneconomischebasisaandeze
ontwikkelingheeft geschonken.
Daarnaast moetwordenvermeld dereedseerdergenoemde,
zeerbelangrijke stimulerende krachtvanenkelevroegeredorpsonderwijzers,diebijdehuidigebedrijfshoofdeneenbredebelangstellingvoorvelerlei zakenhebben gewekt.Eenvandezeonderwijzersmerktehierover tegen onsop,dathethem tochniet
mogelijk zou zijngeweestenigresultaat tebereiken,wanneer hij
niet debeschikking zouhebben gehad overeenzeergoedekern
van jonge,energiekeboeren.
Waarookpreciesdeoorzaak te zoekenvalt,hetblijfteen
gegeven,dat dezelfstandigheidvandezeboerenvrijgrootis.
Ditbleekb.v.uit degroteverscheidenheid vanantwoorden op
talrijkeenquêtevragen,dieervan getuigden,datmen zelfstandig
overeenaantal zakenhadnagedacht.Hetbleek ookbijdelatere
bezoeken,waarbij somsavondenwerden doorgebrachtmet gesprekken
overonderwerpen,waarvoormenbij"deboer"inhetalgemeentoch
?/einiginteresseverwacht.Iniedergevalwasdekennisvan zaken
vaak zeergroot.
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Speciaalbijgesprekken over landbouwcoöperatie en
-verenigingkwamheteigen standpunt zeer sterknaarvoren.Dat
het indeze gevallenniet slechtseenopiniebetrof,dochdatdeze
opiniehaarneerslagvondinhetreële gedrag,viel gemakkelijk
te controleren aandefeiten.Vrijwel iederwist zijn"eigen
idealistische ofpractische redenentenoemenendeverschillen
vanboer totboerwarenhierbijzeergroot.
Deze zelfstandigheidbleekookbijvergaderingen.Erwas
hierbijgeen sprakevanhetovernemenvandeplannenvande
consulent of zijn staf,,omdeenkelereden,dathet tochhun
plannenwaren.Demeningvan devergaderingwas,nueensmeer,dan
weerminder,vaak zosterk,,dathetniet eenvoudigleekdeze
omtebuigen.
Degenoemde eigenschappenzijninhetalgemeen sterkeraanwezigbijde grotereboerendanbijdekleine.Dit isbegrijpelijk,
daarvoordebasisvandeze ontwikkeling scholing isvereist',in
ieder gevalwordt zijerdoorvergemakkelijkt.Ookhebbende
groteboerenmeestalenigefinanciële armslag,diewelhaast vereist
is,wilmen speciaalophet gebiedvandebedrijfsvoeringnieuwe
wegen inslaan.Overigensiseenflinke groepvangrotereboeren,
diebeter ontwikkeld enzelfstandiger is,voordegehele groep
vanbetekenis.Doorhenimmerswordteenbewegingopgang
gebracht,waarinook.deanderen spoediggeheelof gedeeltelijk
volgen.
Zondereenuitspraak tedoenover deabsolutewaardevan
dezeontwikkeling,kanmen stellen,dat zijvoordewelvaartvan
grotebetekenis isenwelvoornamelijk doorhetdiepere inzicht,
dedurfomtedoenwatmeninzieteninhetalgemeenvanwege het
grotere aanpassingsvermogen.
Naastdeuitermategewichtige algemenevormingmoet toch
ookgrotewaardewordentoegekend aanhetlandbouwonderwijsen
devakscholing.
Naarhet oordeelvande geënquêteerden islandbouwonderwijs
voor detegenwoordigeboernoodzakelijk.Hetuitzonderingvan
enkele oudeboerenenenkeleboeren,dievroeger landarbeider
waren, hebbenallenlandbouwonderwijsgehad,vroeger indevorm
vaneenalgemene cursus,delaatste jarensteedsmeer indevorm
vanLLSenvoordegrotereboeren deLWS.Sommigenvindendit
zelfsnietgenoegenvragen omeenmiddelbare landbouwschool.
25jarenterughebbenenkele onderwijzersdelandbouwcursus
sterkgepropageerd;wijduiddenhierreedsop.Uithunleerlingen
ontstonddebondvanoud-leerlingen,die steedszeeractief
bleef omdoorkorte cursussen,lezingen enpraatavondenhet
ontwikkelingspeil teverhogen.Uitdezebondnuontstondde
Bedrijfsvereniging^ diebehalve eenbronvankennisvoorde
talrijke deelnemers,tevenstotgevolghad,dat zijde scheidingen
tussendereligiesoverbrugde.Deze laatstevereniging schijnt
dewaarde enhetbelangvandeouderebond tedoenverminderen.
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Enigewoordenwillenwijnogwijdan aande "leiding",die
•bijhet invoerenvannieuwedingenvan zogrotebetekenisis,
althanskan zijn.Inhet algemeenhehhen degrotereboerende
leidende functies,hetgeen"begrijpelijkis,gezienhungrotere
ontwikkeling,kennisenmogelijkheden.
InRottevalle iseendergelijkekernaanwezigenhierin
mag speciaalworden genoemd dehuidige voorzittervande
bedrijfsvereniging,die tevensvoorzitter isvanhetvoorbeelddorp.Dezemanbeschikt overveelvrije tijd,diehijkanwijden
aan zijnbestuurstaak,hetgeenhijookmet grote liefdedoet„
Het iseen zeer innemendmens.Hijheeft zijnpositieniette
dankenaanafstamming,dochalleenaan zijnpersoonlijke
kwaliteiten.Wijgaanhiernietverder opditpunt in,omdat
wijerlaternogover zullenspreken.
Ookde conslusies,diewijinditverband zoudenwillen
trekken,besprekenwijlieverlater.
Vermeldingverdientnoghetfeit,datverschillende vande
leidendeboerenbeslistniet totdebesteboerenvanRottevalle
hehoren,hetgeenniet veelblijkt afte doenaandewaardering,
diemenvoorhenkoestert.
Tweeeigenschappen van "de"Friesehoermogen tenslotte
nogworden genoemd,teweten zijn "koppigheid" en zijn "stugheid".
Inhoeverre deze etiketten juist zijn,latenwijinhetmiddens
alleengelovenwijwel temogen stellen,dat deRottevalsehoer,
invergelijkingmet zijnKerkhovense collegakoppiger en stugger
kanworden genoemd.Wij zoudendehypothesewillen opperen,dat
dezeheidekaraktertrekken samenhangenmet zijnindividualisme,
waarbijde individuelekleurvandeze trekkenvanhoer tothoer
zalwisselen enalnaar gelang\anzijnpersoonzalvariërenvan
echte "persoonlijkheid" tot "starheid".Persoonlijkkregenwij
deindruk,datdeze starheid inRottevallenietveelvoorkomt.
OokdeRottevalsehoer isinzekere zinkoppig?hijgeeftzijn
eigenmeningniet gemakkelijkprijsen ookishijinzekere zin
stug,waarmeewijdanbedoelen,dathijeenbeschermend laagje om
zichheeft opgetrokken,dathijniet zomakkelijk loslaat.Heeft
hijechterdedeureenmaalvoordeander opengezet enheefthij
zijnfiat gegevenaaneennieuwplan,dankomen-beide eigenschappen
indienst te staanvanhet geaccepteerdenieuwe,dathijniet
gemakkelijkmeer zalloslaten.Mochthetniet dadelijklukken,
niet onmiddellijkdevruchtenopleveren,diehijervanverwachtte,
dan ontstaaterniet gemakkelijkeengemopper,eenverwijtende
houdingtegenover degene,diemethet planisgekomen.Deboer
heeft zichgebondenen zetdoor.
Wijhebben inhetvoorgaande deRottevalseboer getekend
doornadrukteleggenopzijnbijzonderheid,d.w.z.opdatgene
waarinhijhetmeest afwijktvanhetheeld,datwijhehhenvan
deNederlandse zandboer inhetalgemeen.Maar daardoorwerddeze
nadrukopzijnrationele instelling,zijn zelfstandigheid,zijn
individualisme zomenwil,watalte sterk.
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OokdeRottevalseboer zietnatuurlijk graag,dathijniet
alleenblijft opdenieuweweg.Wijmogenditgedeeltebesluiten
meteenuitspraakvaneenderdeelnemendeboeren,die inhetkader
vanhetvoorbeelddorpmisschienwatoneerbiediger danwijdit
trachtentedoen,maarminstensevenscherpdebetekenisvanhet
gehelewerkaangeefts
"AlsjeopeensmetwatnieuY/skomt,zeggen zedat jegek
bent,maarals jemot z'n vieren gek'bent,is 'tniet
zoerg!"

B.Kerkhoven
VeelmeerdanRottevallokanKerkhovenwordenbeschouwd als
e n representant vande >\federlandsezandgronden.Dit geldt zowel
voordenatuurlijke eneconomische productieomstandigheden als
voorhetproductieplan endebedrijfsvoering.Wellicht geldt
hetevenzeervoorde sociale structuur,al zijnopditgebied
degrotelijnenonvoldoende bekend omtebeoordelenonderwelke
groepKerkhovenvalt.
§ 1.D e

p r o d u c t i e o m s t a n d i g h e d e n

Debodem inKerkhovenbestaat gedeeltelijkuitvrijlichte,
voorhetmerendeeluitmatige totvrijgoede,vochthoudëndezandgronden.Indroge zomersheeftvrijwelhet gehele complexlast
vanwatergebrek, zijhet,datditopdebetere gedeelten geen
bijzonder ernstige gevolgenheeft.Anderzijds zijnerlager
gelegen stukken,met lemige ondergrond,waarwateroverlast
voorkomt.
.
Deverkaveling (staat14)'isabsoluut genomenvrijongunstig
met gemiddeldbijna5kavelsperbedrijfvanietsminderdan2ha.
Ookde gemiddelde afstand totdebedrijfsgebouwen isnogalgroot,
nl. ongeveer 1km.Binnenderedelijkteachtenafstandvan500m
ligt 60/0vanhet aantalkavelsen 6yfovandeoppervlakte cultuurgrond" 4(resp.7) i°ligtverderwegdan 5km.Invergelijkingmot
veleBrabantse zandgemeenten isdeze toestandnogniet zoongunstig.
Opmerkelijkisdegrotematevanuniformiteit. éOfovanhetaantal
bedrijvenheeft3 - 5 kavels, 2>Of°heeft6 - 8 kavels.Ooknaar
grootteklassen zijndeverschillen geringmet dienverstande,dat
methettoenemen derbedrijfsgrootte zowelhet aantalkavelsper
bedrijfalsdegemiddeldekavelgrootte toeneemt.Verdervaltnog
tevermelden,datdekavelsbijhuisgemiddeld ietsgroterzijn
dandeoverige (2,50tegenover 1,60 ha). Degepachte gronden
liggen inhetalgemeenwatverdervanhuisende gemiddelde grootte
dezerkavelsisgeringer,nl. 1,50ha.
Dehoofdwegen door hetblok zijnmerendeelsvan goede
kwaliteit,dedetailontsluiting laatnogtewensenover.
1)Van de26deelnemersdeedereennietmee aandeenquête,zodat
denavolgende cijfersbetrekkinghebbenop25bedrijven.
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De"bedrijfsgrootte inKerkhovenvarieertvan3totruim 17
ha,hijeen gemiddeldevanruim9n a - Vande25"bedrijvenvallen
er 16tussen-degrenzenvan 7tot 11ha.Ook inditopzicht
derhalveeengroteuniformiteitmét slechtsweiniguitlopers
naa,rbovenennaarheneden.
Ookwatpacht-eneigendombetreft(staat15)wijktKerkhoven
nietafvan deverhoudingen opde zandgronden.Vande25
geënquêteerde deelnemershebben20debedrijfsgebouwen ineigendom.Vandetotale ojjpervlaktecultuurgrond is74/^eigendom,15'/°
wordtvastgepacht (datwil zeggenmet gebouwen)en11^>los
gepacht.De eigendom overweegt dus insterkemate.Vermelding
verdientnog,dathet losbijpachtenvangrondvrijweluitsluitendhetgraslandbetreft endathetbijgrote enkleine bedrijven
gelijkelijkvoorkomt.Het ishierdusniet zo,datvelekleine
bedrijven insterkematevandezeongewissevormvangrondgebruikafhankelijk zijn.
Definanciële positiederboeren isvrijgunstigtenoemen.
Slechtsenkele (4à5)moesten inhetkadorvanhetplangeld
opnemen,maarkondendaarvoor gemakkelijk zakelijke zekerheid
stellen.Ongeveer dehelftvanhetaantalboerenverklaarde,
dat zij, indiennodig,wel zouden zijnovergegaan tothetnemen
van crediet.Ofde daaddezemensenevengemakkelijk zouvallen
alshetwoord,kanmoeilijkwordenbeoordeeld,doch ongetwijfeld
bestaaterbijdemeesteneen grote afkeer tegenboerenmet
galeendgeld.Enkelenverklaarden,dat zijeerdervandeelneming
aanhetplan zoudenhebbenafgezien.
Dearbeidsvoorziening isinzoverreeenvoudig,dat practisch
allearbeiddoor gezinsledenwordtverricht.Slechtsgedurende de
seizoendrukte worden op sommigebedrijvenvreemde arbeidskrachten
ingeschakeld.Toch isdearbeidsvoorzieningniet zonderproblemen.
Zolangernoggeen zoonophetbedrijfmeewerkt,zijndeboeren
zijnvrouw,ookopeenbedrijfvanongeveer 7ha,overladenmet
werk.Zodraeenjonge zoon zijnvaderkomthelpengaathetgoed.
Indienechter,zoals inKerkhoven,het gezingrootende afvloeiing
uitdelandbouwkleinis,wordthet arbeidsaanbod spoedigzodanig,
dateronvoldoende werk isvoordevelehanden.Devrouwelijke
arbeidskrachten,die inKerkhoven 20^vanhettotale arbeidsaanbod
uitmaken,vergroten deze onevenwichtigheid. Ineenjonggezin
heeftdevrouweigenlijkgeentijdhaarman tehelpen.Paslater,
alsdehulpvanmoeder endochtersnietmeernodigis,kan zij
wordengeboden.
§ 2 . P r o d u c t i e p l a n

en

b e d r i j f s v o e r i n g

Ookinditopzichtmaghetboerenbedrijf inKerkhoven gelden
alseenexponent vanhetNederlandse gemengde zandbedri'jf.Vande
cultuurgrond is437°bouwland, 56fograsland en Vjotuinland.Doverzorgingvanhetbouwland isniet slecht,maarhetbouwplan is
extensief (staat 16).
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Dekwaliteit vandegrondinaanmerking genomen,zouhetniet
nodig zijnmeerdan 7ö/omet granente"bezetten,zoalsinfeite
hetgevalis.Dekleinebedrijvenverbouwden procentueelnog
meer granendandegrotere; 2^fowordt gebruiktvoorhakvruchten,
waarvanaardappelen 12,voederbieten 9onsuikerbieten5procent.
Verdervindtmenernog £ff°erwten.Suikerbieten enerwtenkomen
vooralvoor opdegroterebedrijven.l/3vandeoppervlaktebouwlandwordtgebruiktvordoteeltvannagewassen,inhoofdzaak
stoppelknollen.Met 20à25arepermelkkoe leveren zijeen
belangrijkebijdrage indewintervoederingvanhetrundvee.
Devooruitgang indelandbouw,diedelaatste decennia
gemaaktis,heeft opde zandgronden (envooral inKerkhoven)
zekerniet indeeersteplaatsbetrekking ophetgebruikvan
het grasland (tabel 18) t De gemiddelde stikstofgift is70kg
zuiverITperha,hetpercentage gemaaidgraslandbedraagt
38(practischalleenhooien endit zonder gebruikvanruiters).
Volgensgegevensvandelandbouwtelling1953-Hwordtop 28%
derbedrijvenrantsoenbeweiding toegepast,op 6ö/ointensieve
omweidingenop56$de gewone standbeweiding'/.,Rantsoenbeweiding
wordt echtermeestal slechtsgedurendekorte tijdtoegepast.
Demelkveebezetting (staat 17)blijftmet 1,2 stuksperhagrasland (inclusiefkunstweide)aandelagekant,maarvannogmeer
betekenisisdegemiddeldmatige tot slechtekwaliteitvanhet
rundvee.Dezeblijktvoldoendeuitde gemiddeldemelkvetopbrengst
van ongeveer 120kgperlactatieperiode.Ookdevoedingvanhet
vee indewintermaandeniseenzwakpuntindebedrijfsvoering.
Varkensenkippen staan invergelijkingmethetrundvee in
Kerkhoven ophettweedeplan,maarvanbetekenis zijnzijongetwijfeld.Van oudsherkendeKerkhovenvooraldevarkensfokkerij,
waarnaast delaatstetijd ookdemestvarkensmeerbetekenis
krijgen.Momenteelvindtmenperbedrijf gemiddeld 4fokzeugen
en3,7mestvarkens.Inbeide soortenlooptdebezettingper
bedrijfvan ongeveer2-J-opdekleinste tot5opdegrotere
bedrijven.Daarnaastvindtmen opallebedrijven eenkippenstapel
vanenige omvang,gemiddeld 125leghennenperbedrijf.De grootte
derbedrijvenheeftweinig invloed opdegroottevandezeproductietak.Dekwaliteit enverzorgingvankippen envarkenszijn
overhotalgemeen goedtenoemen.Tenaanzienvanhetrundvee
isvanenigeachterstand sprake.
EvenalsvoorRottevalle kanhet intensiteitsniveau ende
relatievebelangrijkheid derdiversebedrijfstakkenworden
uitgedrukt instandaarduren.Behalve deze gegevensvindtmenin
dehiernavolgende tabelookhetarbeidsaanbod enhet arbeidseffect
vermeld.

1)De somdezerpercentages isgroterdan 100,omdat sommige
bedrijvenmeer systementoepassen.
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label8
ARBEIDSSEHOEFTE,-AANBODEN-EFFECT
Arbeidsbehoefte
Arbeidsbehoeftevoor
Grootte- instand.uren
bouw- gras- tuin- rund- overig
klasse
per land land land vos vee
per
inha
bedrijf
ha
in /o vantotale arbeidsbehoefte

Arbeidsaanbod
in v.a.k.
perbedrijf

Aantal
hacult.
grond
per
v.a.k.

Arbeidseffect
inst.
urenper
v.a.k,

1-5

3050

805

26

5

-

33

36

1,10

3,45

2775

5-8

4265

620

34

8

5

31

22

1,51

4,55

2825

8-10

5160

565

32

9

-

35

24

1,57

5,80

3275

10-12

5970

565

38

7

2

30

23

2,68

3,95

2225

38

9

3

32

18

2,02

7,30 .

3725

34

8

2

33

23

1,81

5,10

2925

>12

7525

Totaal

5270

•510

570

Bijhetbeoordelenvandeze cijfersbedenkemen,datde
gebezigdemethode gebaseerd isopgemiddelde omstandigheden.
Bijeenkleinaantalbedrijven pergroepwordt aandezevoorwaardeniet stoedsvoldaan, zodatmeninbovenstaande tabel
niet opkleineverschillenmoetletten.
Het algemene intensiteitsniveau ligtniet ongunstig.Evenals
inRottevallekomen speciaaldekleinstebedrijvennaarvorenmet
eenaanzienlijkgroterearbeidsbehoefte perha.Ookdeprocentuele
verdelingervanoverdebedrijfstakkenwijkt indeze groepiets
afvanhettotalegemiddelde doorderelatief grotereplaats,die
devarkensenkippen innemen.InvergelijkingmetRottevalle (en
veleandere onderzoekingen) zijn inKerkhoven deverschillenin
arbeidseffectnaargrootteklassen vangeringe omvang.Alleenhet
arbeidseffect indegroepvan 10- 12ha isopmerkelijklaag.
Doordat indezegroeptoevalligerwijzeoudere gezinnenvoorkomen
- de gemiddelde leeftijdderbedrijfshoofdenis56jaar tegenover
44inde8- 10hagroep-ishetaantalmeewerkende zoonser
bijzonder groot.Daarditniettot eenevenredige intensivering
heeft geleid,iseenlaagarbeidseffect het gevolgvanditgrote
arbeidsaanbod.
Inhetalgemeenmoeten de zwakkepuntenvande landbouwin
Kerkhoven,vooralindekwalitatieve sfeer,ni. deverzorging
vanvee engewassen,worden gezochtendezefacettenkomen inde
cijfersvandearbeidsbehoefteenhetarbeidseffectniet'totuiting.
Bedrijfsinrichting
Hoewel demeesteboeren zichhiervan slechtsweinigbewust
zijn,isopvelebedrijvende inrichtingder gebouwenverrevan
voldoende.
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Met deuitbreidingvandeveestapelheeft deuitbreidingvande
stalruimte geen gelijke tredgehouden.Veelvuldig isineenschuur
ofbijgebouweenhoekjeafgeschoten,omenkelekalveren ofvarkens
onder tebrengen.Deboer iseraangewend enoververbouwingen,
die zoduur zijn,denkthijlievernietna.Intussenvalt erop
dit gebiednogveelteverbeteren enalsdebouwkostenniet zo
onevenredighoogwaren,zoudenveleboerenhieraan ook zeker
aandacht schenken.
Datdeverdereuitrustingderbedrijven inKerkhoven geenszins
achterlijk is,blijktuitdevolgendecijfers.
Vande 25bedrijvenhebben
eengierkelder
s 25bedrijven
eengroenvoedersilo
s 10bedrijven (waarvan 9motD.K.B.)
eenaardappelsilo
: 8bedrijven ( "
8 "
" )
eenverhardemestplaat s 14bedrijven ( "
12 "
" )
electrischeweideafrasts 17bedrijven ( "
6 "
" )
eenmaïsdroogren
s 13bedrijven
electrische verlichtingkippenhok s 24bedrijven
DepremiesvandeDienstKleineBoerenblijken stimulerend te
hebben gewerkt,zodatdeuitrustingderbedrijvenkleinerdan 10ha
veelalbeter isdandiedergroterebedrijven (staat19)«
Wat de openbarenutsvoorzieningen betreftsallebedrijvenzijn
aangesloten ophetelectriciteitsneten13(grotere)bedrijven
beschikken overkrachtstroom.Voorhet aanleggenvanwaterleiding
bleken ookinhetkader vanhetvoorbeelddorp nietvoldoende
middelenaanwezig.Opdemeestebedrijvenkanhetwatervoorde
koeien ineenbakworden gepompt,maar openkelekleineremoet
hetnogmet emmerswordenaangedragen.Slechtseenpaarbedrijven
beschikken overautomatische drinkbakjes ofvlotterbakjes,hetnut
hiervanwordtechterdooralleboerenerkend.
Telefoon treftmennog slechts opdriebedrijven aan} opvijf
anderebedrijvenvoeltmenerwelvoor.Algemeenbegeerd isde
telefoon zekernogniet.
WasbijRottevalle eenvergelijking tussendeelnemersen
overigebedrijvennuttig,omdatdedeelnemersverspreidwonenin
eengrotere groep,inKerkhovenvormendedeelnemerseenaaneen-r
geslotenbuurtschap.Vergelijkingmet andere groepen isdaarom
minder zinvol.Slechts zijvermeld,datmenaandeoverzijdevan
hetdorpOisterwijkeenanderbedrijfstypeenookeenandertype
boer aantreft.Het zijnontginningsbedrijvenmetveelal
geïmmigreerde boeren,dienogalveelvanhet "oude land",Kerkhoven,afwijken.Debedrijven zijngroterendus inhetalgemeen
minder intensief.Hetpercentage grasland ligtomde70» zodat
hetrundveemeer opdevoorgrond treedt,waarnaastvooralde
varkensmesterijbetekenisheeft.
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§3.De s o c i a l e
s t r u c t u u r ,
de m e n t a l i t e i t
en h e t o n t w i k k e l i n g s p e i l
van
d.e
a g r a r i s c h e
" b e v o l k i n g
Ook voor Kerkhoven worden allereerst enkele cijfers vermeld,
die tot een beter begrip,van de sociale structuur kunnen bijdragen»
De verschillen met Rottevalle springen al dadelijk naar
voren bij het vermelden van enige gemiddelde leeftijden. Zo is
de gemiddelde leeftijd van de huidige bedrijfshoofden bijna
51 jaar; de gemiddelde huwelijksleeftijd is 33 jaar en de gemiddelde leeftijd bij bedrijfsaanvaarding eveneens 33 jaar.Kan de
eerstgenoemde het gevolg zijn van toevallige omstandigheden, de
hogere leeftijden bij huwelijk enbedrijfsaanvaardingwijzen op
andere "zeden" dan inRottevalle werden aangetroffen.
Als eerste oorzaak moet het grote kindertal worden genoemd
(gemiddeld 5j8 per gezin,bij de volgroeide gezinnen 6,1).
Combineert men dit gegeven met de geringe beroepsmobiliteit, dan
wordt het duidelijk, dat de generatiedruk hoogmoet zijn, zodat
men pas laat zelfstandig wordt en tot zolang dan ookmet trouwen
wacht. De gevallen, waarin huwelijk enbedrijfsaanvaardingniet
samenvallen, zijn toevallige uitzonderingen. In herinnering mag
worden gebracht, dat het verschil tussen deze gemiddelden in
Rottevalle in hoofdzaak zijn oorzaak vond in de groep der kleinere
boeren, waarbij verschillenden waren, die pas op latere leeftijd
(na hun huwelijk) van landarbeider boer waren geworden. Dit'is
hier niet het geval.
De beroepsmobiliteit is zo gering, dat men bijna van een
verstarring kan spreken. Niet alleen waren de vaders van de
huidige bedrijfshoofden allen boer,maar ook kwamen en komen
huwelijken met niet-boerendochters practisch niet voor. Ernstiger
is het feit, dat ook bij de ^oons de binding aan de landbouw zo
sterk is,dat de afvloeiing sterkwordt belemmerd. Weliswaar zijn
van de 32 zoons van 15 jaar en ouder (naast de 17» die thuis en
de 2 die bij een andere boer ophet bedrijf werkzaam zijn) 8
jongens werkzaam buiten de landbouw, maar slechts in enkele gevallen
kan men van een werkelijke afvloeiing spreken.De anderen zoeken
erwat werk b i j ,liefst inde periferie van de landbouw, maar
zij staan steeds klaar om in de landbouw terug te keren, zodra
er eenbedrijf te bemachtigen valt.Van een positieve, gerichte
afvloeiingkan men spreken bij 2 zoons,die nu de ambachtsschool
bezoeken.
Berekent men de generatiedruk, danblijkt deze ongeveer
2,0 te zijn, zodat van de thans in de landbouw werkzame zoons
ongeveer de helft een bedrijf sal kunnen krijgen. Ook als men voor
dit beperkt aantal bedrijven de gevallen een voor een nagaat, komt
men tot eenzelfde conclusie. Indien de afvloeiingniet toeneemt,
zalwegens het grote aantal aanwezige zoens van 0 - 1 5 jaar in
de toekomst het probleem zichnog verscherpen.

1183

- 36-

Hoeweldeaantallen per grootteklasse gering zijn,kanmen
met vrijgrote zekerheid constateren,dateringenoemde opzichten
geenbelangrijke verschillen zijn,samenhangend met degrootte der
bedrijven.Ditkanwordenverklaard doorhetfeit,datdeboeren
met eenkleinbedrijf insociaal opzicht evenvolledig "boer"zijn
alshungrotere collega's» Het zalook samenhangen metde inhet
algemeenvrij sterke gelijkvormigheid vanleef-endenkpatroonvan
dezeboeren.Wijkomonhieropterug.
Wathet onderwijsbetreftsookonderdeouderebedrijfs~
hoofden iseniglandbouwonderwijsalgemeen.Demensenhebben,vaak
oplatere leeftijd,nogenkelepractischekorte cursussen gevolgd.
Schoolonderwijs,indevormvanlandbouwwinterscholen en
lagere landbouwscholen komtbijdebedrijfshoofden zeerweinig
voor.Slechtstweebezochten de IMS eneendeLLS.Negenvanhen
volgdeneenA L C Hetaantalvakcursussen,datvooraldoorde
jongerebedrijfshoofdenwerd gevolgd,iszeergroot.
Ookvoorde zoons isdeLWSnoggeenszinsnormaal (4vande
36 zoons),maar dejongeren gaanbijnaallennaar deLLS.Evenals
inRottevalleneemthierdoorhet cursusonderwijsaf.
Vandeechtgenotenhebbenernog slechtsvier eenhuishoudschoolbezocht,maarvrijwel iederheefteenofmeer cursussenop
huishoudelijk gebied gevolgd.De jongeredochters gaandelaatste
jarennahetverlatenvande lagere schoolnaar eenhuishoudschool,
eenenkelebezoektedeMULO.Bijdeouderevindtmenmeercursusonderwijs.
Ookhier zullenwijingaanopenige,voorhetplanbelangrijke,aspectenvanhetlevenderboeren.Tervergemakkelijkingvan
het overzichtmakenwijhierbijonderscheid tussendesociale
structuurendementaliteit,hoeweldezeaspectennietwerkelijk
te scheidenzijn.
Sociale structuur
Hetvoorbeeldcentrum Kerkhoven ligt inde gelijknamige
agrarischebuurtschap aandenoordzijde vanhetdorp Oisterwijk.
Hetbekende gebiedvanbossenenvennenligtaande zuidzijdevan
dit dorpendeKerkhovense boerenhebbendusmet toerismeniet
rechtstreekstemaken.
Indirect isdeontwikkelingvanOisterwijk tottoeristencentrumvoordeboerenniet zonderbetekenisgebleven.Deoriënteringvaneendeelderbevolkingopdezebedrijfstak,zovolledig
vreemdaandeeigendorpsgemeenschap,heeftmisschiennogmeerdan
devoortschrijdende industrialisatie,bijgedragen toteen sterke
scheidingtussenboerenenburgerij.Deze scheidingbetekent geen
vijandschap,maareenminofmeernaastelkaar levenvande
bevolking.
Deboeren zijnalsgroep inOisterwijk sterk indeminderheid,eengeheelandere situatie daninRottevalle derhalve.
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Wanneermendekermissen inOisterwijkbezoekteneen
vergelijking trektmetde schoolfeesten inEottevalle,valthet
verschilheelduidelijk inhet oog.Hier gaandehoerenin
groepjes,ofalleen,naardekermisenblijvendaar opzichzelf
of sluiten zichaanbijandereboeren.Opbepaalde avondengaat
deongetrouwdemannelijke jeugd tezamennaardekermis,naoerst
eenbezoek gebracht tehebben aanenkele cafe's,waarmenweer
alsgesloten groepaanwezigblijft.Er isgeensprakevan,dat
menmot deburgerijgemeenschappelijk kermisviert.Voor zover
konwordennagegaan,komenvisitesinhet dorp slechts sporadisch
voor.
Ookinhetverenigingslevenmengtmen zichniet.Evenmin
ontstaanop schoolblijvende bandenmet deburgerijenmentreft
hoogst zeldeneenkinduithetdorp spelendopeenboerenerfaan.
Inhetdorpwoont geenfamilie vandeboeren,terwijlvrijwel
alleboerendoorbloed-ofaanverwantschapmetdeandereboeren
zijnverbonden.Ditdraagter ongetwijfeld toebij,degeslotenheidvande groeptevergroten,maarmenmogeeraandenken,dat
wijinditverband vanwederzijdsebeïnvloeding spraken,toen
ditonderwerp inRottevalleter sprakekwam.
Daarenboven treftmenonderalle oudersvandehuidige
bedrijfshoofdenenechtgenotenvrijvielgeenandereberoepenaan
dandatvan deboer.De zeer zeldzame gevallen,waarin eenboer
meteenniet-boerendochter trouwt,kunnen gerustwordenbeschouwd
alsuitzonderingen,diederegelbevestigen.
Deautochthoniteitvande groeptenslotte iszeergroot,
waardoor eenvrijuniform leefpatroon ontstaat,datmede doorhet
feit,datallenroomskatholiek zijn,nogwordtversterkt.Oisterwijk iseengrotendeelskatholiekdorpendeboerenuitKerkhoven
zijnallen zonderuitzonderingkatholiek.Ditheeft totgevolg,
dathetpolitieke levenanderswordt opgebouwd danb.v.in
Rottevalle* terwijlhet zichdaar eerder zalformerenrondomde
religieuze overtuiging, zietmenhiereerdereenberoeps-belangenpolitiekontstaan.Deboeren sluiten zichdaarbijalseeneigen
belangengroep aaneen,waarbij zijeerder de zijdevandemidden_
standdandiederarbeiderskiezen.Deze splitsing inberoepsgroepenvergroot o.i.het saamhorigheidsgevoel tegenover de
anderweer.
Het is,kort samengevat,invergelijkingmetRottevalle
vooralderelatief grote "apartheid"vandegroepKerkhovense
boeren tenopzichtevandeoverigebevolking,dieonstreft.
Debetekenishiervanmagnietwordenonderschat.
Het standsgevoelvandezeboeren iszeersterk.Ditkomt tot
uitingbijhethuwelijk.Trouwt eenboermeteenniet-boerendochter,
maarmet een speciaal-arbeidersdochter,danstelthijzichin
zekere zinbuiten deboerengemeenschap enbuitende'eigenfamilie.
Alleendetijdkandezewond gedeeltelijk helen.Het standsgevoel
spreektookduidelijkbijdeberoepskeuze derzoons.

1183

-38

Hoewelmenovertuigd is (rationeel althans)vandeafvloeiingsnoodzaak,wijzende ouderseenarbeidersloopbaanvoorhun zoons
pertinentvandehand.Menheeftbezwaren tegendeaardvan
werken indefabriek,maarbelangrijker nog schijnthetfeit,
datditberoepnietmethun standovereenkomt.Oppertmenbij
deenquête demogelijkheidvan ditberoepvoorde zoons,dan
scheptditeenpijnlijke situatie,zodathet lijkt,alsofmen
over ietsonoirbaarsheeftgesproken.
Eenbelangrijk consolidatie-elementvandeze standsgroep
isdevrijsterkenaar-binnen-gerichtheid endeafwijzende
houdingtegenoverdatgene,wat indedaarbinnenheersende
waardenhiërarchie geenplaatsheeft.
Deafscheidingvandeboerenvan deoverigebevolkingsgroepenbetekent echterniet,datdeboeren onderlingeen
sterke eenheidvormen.
Opdeeersteplaatsisereenvrijgrootonderscheid (en
tevenseenzekere scheiding)tussen debonrenvanhetoudeland,
Kerkhoven endeontginningsboeren aande zuidzijdevanOisterwijk,
deboerenvandeHei.Deze laatsten zijnvaakondernemender,
vaakookmeer ontwikkeld.Zijvormennieteengroepvangezeten
boeren, zoalsmendeze inKerkhoven aantreft.Bijverschillende
gelegenhedenblijkt deanimositeit tussenbeide groepenzeer
sterk.Het zijnvooraldelangergevestigdeboerenuitKerkhoven,
diekostwatkosthunplaatsproberen tebehouden.Ditlukthun
vaakookdaarom gemakkelijker,aangezien zijspeciaalnaarbuiten
een sterkeeensgezindheid aandedagleggen,terwijldeboeren
uit deHei,vanverschillende plaatsennaarOisterwijkgekomen,
alsgroepminder teverdedigenhebben.Wel sluiten zijzich
juist inhetverzet somskrachtigaaneen.Huneigenbelangen doen
erdanvaakminder toe.Zokozen zijeens,nadat zijhetniet
eenswarengewordenmetKerkhoven over een gemeenschappelijke
boerencandidaat,uithunmiddeneenman,dienietbepaaldbij
hen geliefdwas,metdeuitsluitendebedoelingdeboerenvan
Kerkhoven teergeren.Het isalleszins gerechtvaardigd vaneen
zekere tegenstelling tespreken.
Opdetweedeplaats,-envoorhetvoorbeelddorp isdit
zeerbelangrijk-treftmen indegroepvanKerkhovenseboeren
weer ondergroepjesaan,niet zozeeralseen scheidingtussen
grotere enkleinereboeren,maarmeerbepaald doorfamiliebanden
ofpersoonlijke sympathie,waarbijelkegroepwordt geleiddoor
eenmeerbelangrijkeboerenfamilie.Hoeweldeze groeperingenbij
sommige gelegenheden aanleidinggeventotanimositeit,isde
situatie tochweerniet zo,datfeitelijke samenwerkingin
coöperatieseninverenigingen onmogelijkwordt.Vandeandere
kantheeftditfeit tochconsequenties,waarmeementerdege
rekeningdienttehouden.Op ditpuntkomenwijopheteinde
vandeparagraafnogterug.
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NogeenandereverdelingvanKerkhovenmogehierworden
vermeld:debuurtschapKerkhovenwasvanouds ingedeeld indrie
""buurten",dieallebewonex-svan eenbepaald gebiedje omvatten
enbinnenwelke groepondoverzorgingvanbegrafenissen,het
vieren vanfeesten,e.d.waren geregeld,Ineenvandeze buurten
werdhstverzorgenvanbegrafenissen afgeschaft engingmenbij
eenbegrafenisonderneming, inde tweedebuurtbeslootmenna
formele stemmingtothetafschaffenvandoverplichtingde
gehelebuurtbijfeestelijke gelegenheden temoetenuitnodigen,
Indelaatstebuurtwerdenheide oude gebruikenafgeschaft.
Doordat indezebuurtvelearbeiderewarenkomenwor.ens die
zichniet aar ieverplichtingenkonden ofwildenhouden -zonder
zichevenweldefeestenbijanderen te laten ontgaan- washet
handhavenvan defeestgebruikenmoeilijk geworden.Bijzondere
betekenis,o.a.metbetrekking totdeonderl-.nge saamhorigheid,
hebbendezebuurtennietmeer.Men zietdito.a.ookaande
visites« Deburenhulp inde dagelijksewerkzaamhedeninbedrijf
en gezinwasvroegernietaandezebuurten gebondens evenals
inRottevallewordt dezeooknunoggebodenmet geslotenbeurzen,
zijhetdan,datmenervrijalgemeennaar streeft zomin
mogelijkvananderenafhankelijk tezij:;.
Mentaliteit
-

-

!

•

—

•

Ookhiermogenv/ijnogingaanopenkele "karaktertrekken"
vandezeboeren.
Het isnietuitgesloten,dateenKerkhovenseboervan50tot
100jaargeleden zijncollegavan thanseenrationele mentaliteit
zouverwijten.Vergelijktmen echterdezeboerenmetdiein
Rottevalle,danisdierationaliteit tochwelgering.Hetis
vooralopmerkelijk,hoeweinighundoeninovereenstemming is
methun "weten",ofmethoeveel vertragingdithieropvolgt.Vaak
zalde traagheidvanhandelen de indrukwokkenvan inertie.Hetis
danechterdevraagofhetniet irrationeleelementen zijn,die
hethandelen overeenkomstighetverkregen inzichtbelemmeren.
Duidelijkkomtditweertotuitingbijdeberoepskeuze derzoonss
menweet,dathet zoniet langerkan enmenzegt,dathetbeter
iseengoedarbeider tezijn,dantenslottehelemaalnietste
worden.Maarmetdatweten zijndetalrijkebezwarennietoverwonnen.Infeitekomtheterdanopneer,datmenafwachthoede
toestand zichzalontwikkelen.Komt tijd,komtmogelijkraad.
Vele ouderszijnervanovertuigd,dathetbeter zouzijn,
wanneer dekinderen "doorleerden".Hethoofdvan een school
verzekerde ons,datditinvele gevallen zeerwelmogelijk zou
zijnendat deintelligentie van deKerkhovense kinderenvaak
hoger ligtdanhet gemiddelde van zijn school.Maarwanneer de
kinderendanlievervan school afwillen (!) omthuisophet
bedrijf tegaanhelpen,zeggen deouders,dat zijdit tochniet
tegenwillengaan,,omdathetbeter is,datdekinderen ietsdoen
waar zijzelf zininhebben.
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Als zemaareenmaalhebten lerenwerken,komthetlaterwel
goed.
Het irrationele indeze "redenering"iswelheelduidelijk.
Inhet algemeen schijntde"belangstellingvoor studerenin
Oisterwijk gering.In 1929probeerdemen ereenMULO opte
richten,dochdezemoestweerworden opgehevenwegens gebrek
aanbelangstelling.
Aangezien het genoten onderwijsrelatief gering isende
groepsgebondenheid vandeKerkhovense boeren vrijgroot,zalhet
nietverwonderen,datde zelfstandigheidvandezeboerenniet
groot is.Ditbleeko.a.bijdeenquête,waarmenopvragen
betreffendehetnutvanonderwijs,coöperatie e.d.veelminder
persoonlijke (endoordachte)antwoorden gafdaninRottevalle.
Maar ookhetwantrouwen,waarmedemen inKerkhovenvakergeconfronteerdwordtdaninRottevalle,kan gezienworden tegende
achtergrondvanonzelfstandigheid,oflievernog,van gebrek
aanvertrouwen ineigen inzicht.Hetnieuwe,hetonbekende,wordt
met grote aarzelingontvangen enmenneemt er innerlijkeen
afwachtendehoudingtegenover aan.Men zaler ookniet gemakkelijk
openlijk tegenprotesteren enhetniet-tegenspreken vandeze
mensenmaakt opdebuitenstaander vaakdeindruk,datmenhet
methem eensis.
Hetwantrouwen tegendeoverheid zoumogelijk zijnverklaring
kunnenvinden indehistorievandegeneraliteitslanden; dezeer
algemene vorm,waarin zichhetwantrouwenbijvelenvoordoet,
doet echtervermoeden,datdegrondslageerder gezochtmoet
worden ineengebrekaankennis,ineenonvermogenhetvreemde
opzijn intrinsiekewaarde tetoetsen enineengebrekaan
vertrouwen opheteigenoordeel.Menvergelijkthetvreemdemet
het totnutoegebruikelijke enwanneerhetdaarvanafwijkt zal
menhet,zekerwanneermenalleen is,niet zogemakkelijkaanvaarden of,indienmenertoeovergaat,met zeergrotereserve.
Inieder geval laatmenhetweer gemakkelijk los,wanneerhet
blijkt tegen tevallen.
Betrekkelijk geringekennisvanwaterleeftbuitendeeigen
omgevinggeeft ookbetrekkelijk geringebelangstelling.
Waar deautochihoniteitvaneengroepgrootis,zalhetnieuwe^
hetandere,gemakkelijkermet sceptischeblikwordenbezien.Menis
erniet aangewend,aangezien iedersleefpatroon inendoordiezelfde groepwerdgevormd.Wijmogen inditverband eenopmerking
vermeldenvaneenboer,die getrouwd ismoteenvrouw,afkomstig
uiteenmiddelgrote stad.Vooralaanvankelijk,zoverteldehij,
werdvrijveel critiekgeoefend ophaarmaniervanhuishouden,
kledenvankinderen e.d.Menvondhet teduur,begreepniet
waar zijhetallemaalvandeed,achtte het overdrevenluxeenz.
Maar,aldusdezeboer,langzamerhand zijn zeeraangewenden
bovendienmerken zij,datertochookwelvoordelenaanzitten.
Datbekeert zewel."Vroeger,toen iknogkleinwas",vertelde
eenboerin,"droegenwijallemaal zwartekousen.
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Datwasnetjes,datmoest ...Ikherinnermenogheelgoed,
dat ikopeenkeergekleurde kousengingdragen.Ikwasde
eerste.Datwasmewat.Ikvond 'teigenlijkheelgriezelig,
maar toende anderenhet.gezienhadden,gingen ze 'tookdoen".
Het..iswellicht vanbelanginditverbandhet.bezoekte
memoreren,datdeRottevalse.enKerkhovenseboerenelkaar hebben
gebracht.DeRottevalse boeren.(waarvanverschillendenvolkshogescholenbezochten endeelnamen aanbuitenlandse.excursies,
waardoor zijnaarhuneigen zeggenhet eigen gezichtsveld
verruimden enwaardoor ookhunbelangstellingvoorandere
mensen en zakenwerd gewekt)schonkenvooralaandacht aanhet
anders-zijnvandeKerkhovense bedrijvenvoor zoverhethun
ietslerenkonvoorhuneigenmaniervanwerken enzijdiscussieerden,ookmet ons,laternogherhaaldelijk overdevoorennadelenhiervan.DeKerkhovenseboeren,waarvaneengroter
percentagemoest (?)thuisblijven,beperktener zichveelmeertoe,
steedstewijzen opdewel zeervreemdeFriese stallen,die
afwijkenvanhetHollandse typeendusnietgoed zijn.Jekunt
er zolastigvoeren.
Depositie vandevrouwlijktinditverbandookvan
bijzonder gewicht.TerwijlinRottevalle deechtgenoten-en
meernogdedochters-in slechtsgeringematebijdewerkzaamheden ophetbedrijf zijningeschakeld envrijsterk(met
anderen)zijngeorganiseerd, zijndevrouwendochter inKerkhovenveelmeerdirectmethetbedrijfverbonden,waardoorook
haarbelangstellingtoteengeringergebiedblijftbeperkt.
Debelangstelling vandegezinnenblijftveelmeer opheteigen
bedrijf!gericht,waardoorkennisvanen interessevoorde sfeer
daarbuiten zeerwordtbeperkt.
WieKerkhoven goedkent,,zalonswellicht verwijten,dat
wijhethier getekendebeeldwelwat teveelhebbenaangezet.
Wij zijneronsvanbevmst,dochdeden,ditmet opzet,omde
veranderingen,die zichinditgeheelvoltrekken,duidelijkte
kunnentekenen.
Y/ijwillen danweeruitgaanvande geconstateerdeuniformiteit indenkenenhandelenvandezeboerenendaarbijwijzen
opeengegeven,dattotnutoebuitenbeschouwingwerdgelaten.
Welwerd gesprokenoverhet gemeenschappelijke geloof,maar.
specialenadrukdientnogtewordengelegdophetfeit,datdit
incasuhetreomskatholieke is.Dit tochdraagt een sterk
gezagskarakter,waarmeev/ijbedoelen,dathet lovendermensen
zeervergaandvanbovenafwordtgeleid.Het isbekend,dàtin
katholieke dorpendepastoorvaakeenzeergewichtige functie
heeftenopallerlei terreinenvanhetlevenoenbeslissende
invloeduitoefent.Datdit ookvaakhet geval isen zeer dikwijls
totgrote zegenvoordeze dorpen isgeweest,magnietworden
ontkend,evenminalshetfeit,dathierdoor een innerlijke
zekerheidwerdverkregen,dievelendezemensenmogenbenijden.
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Daarnaast ishetevenzeerduidelijk,datereenbepaaldegezagsverhoudingontstond,dienietaltijdvoldoende stimulerendwerkte
ophetpersoonlijk initiatiefvandegelovige endievaakeenrom
werd ophetpersoonlijkdenken.Geleidelijkaanwordt dezeverhoudingwat opener,doch ombegrijpelijkeredenengaatditjuist
opde dorpenminder sneldanb.v. inde stad.
Inditzelfdekader pastb.v.eenpositie alsdievande
IJ.C.B.,die ongetwijfeld zeer grotevardienstenheeftvoorde
boeren,dochdoor zijnenigepositie ookgemakkelijkeenzeer
sterk gezaghebbend lichaamkonworden.Ookdaardoormoetworden
verklaard,waarommen inKerkhovenb.v.minder daninEottevalle
persoonlijke meningenhadeverhetnutvan coöperatiestegenoverhet
particulierebedrijf,dat immersgoeddeelsontbreekt.
Wijinteresseren onsechter inditverband speciaalvoorde
geldigheidvandenormen,die ineengroepheersenendekrachts
die ervanuitgaat enmenen,dat juistdaar,waardezenormen
gedragenwordendoordekatholiekebeginselen,hetdwingend
karaktervanallerleinormen,waarvanhetverbandmetdegodsdienstige overtuigingnietdirectklaarblijkelijk is,toch
groter zalzijndandaar,waar zijgedragenwordendooreen
religie,dieminder gezaghebbend is.Het eenenanderbrengt
mede,datmen zicheerderaanhetgroepsgedragconformeert.
Wijdenken inditverbandnogaanonze gesprekken overdegrootte
vanhetkindertal.InRottevallehebbenwijmet verschillende
boerenoverhetvraagstukvandegezinsgrootteuitvoerigvan
gedachten gewisseld,inKerkhoven daarentegenwaseendergelijkgesprek
practisohuitgesloten,aangezienhetpratenhierovermet
vreemden zelfhaast eenontrouw-zijnaandeovertuigingbetekent.
Zoook,wanneermen overproblemenalsb.v.afvloeiingdenkt.
Erkomtnueenmaaleengrotere groepkinderen inKerkhovenvoor
afvloeiing inaanmerkingenmenhoudter iniedergevalvante
vorengeenrekeningmee.
Degroottevanhetkindertalraakt zeernauwde
religieuse overtuigingvandeze groep.Dochookvele andere
zaken,dieeigenlijkveelmindernauwmetdegodsdienst zijn
verbonden,worden opgenomeninhet geheelvan gedragingen,dat
alskatholiekwordtbeleefd.Men zalgeruime tijdnodighebben
voormenverschillende dingenhieruitheeftlosgemaaktenervan
heeftduidelijk gemaakt,datandereopvattingen overdeze zaken
even goed zijnalsdetotdan toeheersende.Menmoet inieder
gevalzeervoorzichtigzijnmethetveranderen vanhungedragspatroon,omdatmenernstigmoet overwegen,ofdatgenewatmen
hunervoor indeplaatswil geven,evengemakkelijk geïntegreerd
kanworden inhet geheelalsdat,watmenvervangt.
Het lijkt onsniet onaannemelijk,datnaast allerlei andere
factorenookinhetbovengenoemde eenredenaanwezig isvoor
het grotere conservatisme endebehoudzucht van dezeboeren.
Zoalswijechterreedsopmerktens erverandert heteenon
ander.
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Opverschillende gebiedenwordthetcontactmetde "buitenwereld"
vergroot enhet isvooralde jeugd,voorwievelenieuwe
contactenontstaan» Vooral ophet gebiedvande sport isereen
sterkeverbredingvan contacten tebespeurenon'hetishierbij
innietgeringematehet patronaatvandeIT,C.B.datdomedewerkingvande oudershiervoorverkrijgt.Menvindthetlangzamerhand gewoon,datdekinderen inhetdorpopdanslesgaan
enmenlaathen inhuneigentijd (dieuiteraardnogzeergering
is)veelmeerdevrijehand.
Menkrijgt ookmeerbelangstellingvoorhet onderwijsen
staatmededaardoor ookanderstegenoverhet gezag.Speciaalhet
gezagvandegroepenvandegenen,dieditbelichamen,heeft
hiervan te"lijden"« Nogdurftmen zelfniet gemakkelijk stelling
tenemen tegendeovergeleverde traditie,maarwaar iemanddit
weldoet,schaartmen zichgemakkelijk onder zijngevolg.Men
heefteen zekerebewonderingvoordegene,die zichblijkbaar
nietsaantrektvandeheersende groepswetton,zoalsdeHollandse
boer,die zich inKerkhoven heeft gevestigd."Hetistochmaar
gemakkelijk,alsje'zokunt leven",zeggen deKerkhovenseboeren.
Dit is,zomenenwij,ookdediepere achtergrond vande
animositeit,die tebespeurenvalt onder deKerkhovenseboeren.
Bepaaldeboeren,inwierfamiliereedsgeslachtenlangdebelangrijke functies inhetgroepslevenwerden ingenomenennaarwier
meningmen steedsluisterde,zien zichnu gesteld tegenover
anderen,die zichhebben geschaardachter oenboer,die"pas"
inhetdorpiskomenwonen."Het ishiermoeilijkmetdiebesturen",
zovertelde onseenvandeoudereboeren."Alseriemandvan
buitenkomtenhijpraat eenkeerdankiezen zedie."Diedurft
tenminste zijnmond opentedoen,daar gaatwatvanuit",zeggen
zedan.Alsje zorondkijkt zie jehetookindebesturen?
zoveelmogelijkmensenvanbuiten.Daarhebben zenognietsop
aan temerken".
Deze animositeit'lijktnietsnieuws» zijzalerwel steeds
zijngeweest.Hetwerkelijknieuwe is,dat zijnaar deoppervlaktekomten steedsconcretere vormen gaataannemen.Het is
eennogwatverwarde strijden zelfshetwoord strijd isindit
stadium eennogtegrootwoord.Nog liggendeverhoudingen te
zeerinhetemotionelevlakenditvindtwellicht zijnoorzaak
inhetfeit,datmennoggeennieuwe gezagsvormvoordegemeenschapheeftgevonden.Juist indit stadiumkeertmen zichvooral
totdebuitenstaander endaarbijzijnhetvooralde speciale
deskundigen,dieonwillekeurigafbreukdoenaanhetgezag,dat
de zittendemachtheeft.
Hetlijkt onsvanuitzonderlijk grotebetekenis,inhet
middenvandeze groep zelfmensen tevinden,dievaneennieuwe,
wellicht zakelijker verhoudinguit,leidingkunnengevenaande
drangtotdoorbrekingvandeoude,nietmeerpassende gemeenschapsvorm.Zonderhet gemeenschapsleven ende gemeenschapszin
te schadenzullendenieuwe gemeenschapsvormen ruimtemoeten
latenaaneengrotere zelfstandigheidvandepersoon.Dathet
voorbeelddorp daar inbelangrijkemate toekanbijdragen,hopen
wijlateraan tetonen.
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II
BESCHRIJVINGVANDEOPZETENDEUITVOERING VANHET
EXPERIMENT INROTTEVALLEENKERKHOVEN

Hoeweldehoofdzakenvandeopzet vandevoorbeelddorpen
genoegzaambekend zullenzijn,,volgt hier eenkortebeschrijving
ervan,vooral omdeverschillentussendebeide dorpentebelichten« Wijmakenhierbijherhaaldelijkeendankbaargebruikvande
verschillende gidsen,diedoor dedesbetreffende consulentschappen
wordenuitgegeven.Bovendiengevenwijeenoverzichtvandewijze,
waaropdeplannenwerdenontvangen.
A.Rottevalle
ToeninApril 1953 naeeneerstegesprekvandeLandbouwconsulent teDrachtenmethet bestuurvandeBedrijfsvereniging
Rottevalle eenvergaderingvandezeverenigingwerduitgeschreven
met eenkorteaankondigingvanhet plan,was deopkomst derleden
zeergroot- Zeventig boerentekendendepresentielijst.
Opdezevergaderingwerduiteengezet,welkeplannenerwaren.
Menwilinhetvoorbeelddorp deproblemendoor eengezamenlijke
aanpakdebaasworden. Hetgaat nietalleenomdemodernisering
vandebedrijfsonderdelen,maar ookdekeukeninrichtingwenstmen
teverbeteren.Menwil,zoalsdeexcursiegids zegt,nietalleen
komentoteenhogere productie perhectare enpermanendaardoor
tot eenhogerbedrijfsinkomen,ookhetwerkvandeboerinwordt
vergemakkelijkt enmeer efficiënt gemaakt.Ditallesomdelevensomstandighedenvandeboer enzijngezinteverbeteren.
Eenaantalverbeteringen,waarvoor iederzichkonopgevenal
naarzijnbelangstellingwerdvoorgesteld. Dezepuntenwaren«
a.Grondverbetering enverbetering indewaterhuishouding.
b„Verhogingvandeopbrengstenvanbouw-engraslanddoorgebruik
vanbeterzaaizaad,enpootgoed,door nieuweonkruidbestrijdingsmethodenendoormoderne conserverings-enbeweidingsmethoden.
c.Stalverbetering,inhetbijzonderverbeteringvandestalafmetingen,ventilatie,lichtinval endrinkwatervoorziening,
d.Verbetering indemelkwinning enmelkverzorging doorbetere
methodenvanmelkenendoorhetaanbrengenvaneendoelmatige
spoelgelegenheid.
e.Uitbreidingvandekippenstapel,gepaardmetdebouwvansolide,
dochgoedkopekippenhokken;opvoeringvandeproductie perkip
doorgoedehuisvesting,voeding enverzorging.
f.Uitbreiding vandevarkensstapel doorhet bouwenvanaparte
varkensstallen,geschikt voorhetmestenvanvarkens.
g«Uitbreidingvandevarkensfokkerijdoorhetbouwenvanvarkensstallen,geschikt voorhethoudenvanfokmateriaal,
h„Verbetering indekeukeninrichtingomtot eenbeterewerkgelegenheid voor deboerintekomen.
i.Gemoderniseerde bedrijfsvoeringdooropeenbepaald bedrijf
allebovengenoemde verbeteringendoortevoeren.
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Deonderdelenat/m gd.ienenomderentabiliteit vandeinvesteringvoordatonderdeel nategaan? -ofditvooralleonderdelenmogelijk is,moet sterkworden'betwijfeld,-terwijlhet
geheelgemoderniseerde bedrijfbestemd isalsvoorbeeldbedrijf,
waaraandeanderebedrijvenzichkunnentoetsen.
Alsalgemeneregelzouvandeteinvesterenbedragendehelft
wordenvergoeduitM„S.A.-gelden,voorditdoelterbeschikking
gesteld,.Uit dezegeldenzoutevens subsidiewordenverstrekt aan
dereedsbestaandewerktuigencoöperatie vooraanschafvanwerktuigen,installaties e.d,,waarvan eenrendabel gebruik teverwachtenvalt.Hetaantalbedrijven,datsubsidie zouontvangen,
werdgesteld op27,waarbijindrie seriesvan9bedrijvenalle
bovengenoemde puntenaanwezig zoudenmoetenzijn.
Ineersteinstantiegavenzich48boeren op.Wijgevenhierondereenoverzichtvandepunten,waarvoor zijzichopgaven,
waarbijwijafzonderlijk aangeven,ofde puntenalleenofincombinatiewerdengenoemd.
Genoemd;

a

b*

c

d

e

f

g

h

i

Alleen

-

-

10

-

-

-

6

11

1

-

2

No2

7

-

-

-

1

9
3

3

Ho3

1
1

8
8

1
1

—

No1

1

4
4
5
4

2

-

-

No4

-

-

1

2

-

1

1

1
1

-

Totaal
vermeld?

8

17

34

7

17

10

3

4

0

De.afzonderlijkepuntenwerdendusintotaal 100maalgenoemd,
zodatdeverschillende cijferstoevallig ookhet percentagevan
hettotaleaantaluitgebrachte "voorkeurstemmen11aangeeft.
Deinteressevoorstalverbeteringwas duidelijk hetgrootst.
Wanneermenvoordeverschillende categorieëndebedrijfsgroottennagaat,blijkt ergeenduidelijkverschil inbedrijfsgrootte teconstaterenbijdeboeren,diezichwel ofnietvoor
stalverbeteringhebbenopgegeven.Wel eenaanmerkelijk verschil
valtteconstaterenbijdetervergaderingaanwezigeboeren,die
zichv/elendiezichnietvoor eenofanderpunthebbenopgegeven.
Degemiddeldebedrijfsgroottevande48boeren,diezichopgaven,
bedraagt 13}29ha,terwijldatvoordeoverigeboeren5,78bedraagt.
Eenaanmerkelijkverschil inderdaad.
Spoedig nadezevergaderingwerdendegegadigdenbezocht door
deconsulent enzijnmedewerkers,enmet iedervanhenwerdhet
gehele plannogeensbesproken.Het slotvanallebesprekingenwas,
daterinderdaaddrieserieskwamen,eenvan9,e e n van10eneen
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van 11bedrijven.Dedrie extra"bedrijvenzijntedankenaanhet
feit,dathet Provinciaal Electriciteits Bedrijf inPriesland
dezealsvoorbeoldbedrijvenvoor'detoepassingvanelectriciteit
inrichtte.Naastdemedewerkingvanhet P.E.B,hiervoorwerd door
ditbedrijftevenszorggedragenvooreenverzwaringvanhet
bovengrondse laagspanningsnot,eenverbetering,die noodzakelijk
werd,doordat meer stroomverbruikendetoestelleneneloctrisch
aangedrevenwerktuigeningebruikwerdengenomen.
Behalve doorhetF.E.B,werd ooknog demedewerking verkregen
van;
a.decoöperatieve Zuivelbank teLeeuwarden,diodoor eenkasgeldlening devervroegde aanlegvandewaterleidingmogelijkmaakte;
b. het intercommunicaalwaterleidingbedrijf vandegemeente
Leeuwarden,dataangenoemdeaanlegvoerrangverleende en
bovendienspoolapparatenterbeschikking stelde;
c. enkelefabrikantenvanmelkmachines,dievoorenkelebed.rijven
melkmachinesen.melkleidingentegen ^öfovandeaanschaf
waarde
beschikbaar stelden;
d. dedirectievanhetZuivolwezen,doBondvanCoöperatieve
Zuivelfabrieken endeCoöperatieve CondcnsfabriekFriesland,
diedoorbelangrijke financiëlesteundeverbeteringvanspoelplaatsenmogelijkmaakte,waar ditnietmetH.S.A.-subsidie
geschiedde;
e.ÏT.V.ShellNederland,die enkelebedrijvenvanButagas-installatiesvoorzag.
Menziet,datnaastde subsidievandeM.S.A.,ookenkele
anderebronnenwerdenaangeboord.
De30deelnemers slotenzichaaneeninoenVereniging van
Deelnemers,met eenbestuurvanvierpersonen.
De leidingvanhetVoorbeoldcentrumberust bijhetbestuur
vandeStichting "VoorbeeldcentrumZuidoost Friesland1'.Het
bestuurvandezestichtingwordt,metuitzonderingvantweepermanente leden,gekozendoor enuitdedeelnemendeboeren.Detwee
permanente ledenzijndeRijkslandbouwconsulent eneendoorhot
bestuurvandeCoöperatieve Zuivelbank teLeeuwardenaangewezen
lid.
De doordeboerengekozenledeninhetbestuurvandestichtingendedeelnemersverenigingwordenna enige tijdvervangen,
waarbij ieder jaareenderbestuursleden aftreedt.Alleende
voorzitter isdirectherkiesbaar.
Het BestuurvandeStichtingwordt inzijntaakterzijde
gestaandoor eenRaadvanBijstand» Hierinhebbenzitting;
a.vertegenwoordigersvandebesturenvanProvincie enGemeenten;
b. vertegenwoordigersvanboeren-,boerinnen- enlandarbeidersorganisaties;
c.technische deskundigen;
d.vertegenwoordigersvannutsbedrijvenencoöperaties,wölkemedewerkingverlenen.
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DezeRaadhooft slechts adviserende"bevoegdheden.
DeR.L.V.D. teDrachtenweesaande 30deelnemende"bedrijven
eenaparteassistent toe.
Rekeninghoudendemetieders"bijzondereomstandigheden,werd
vooriodor"bedrijfeenvolledigbedrijfsplanopgesteld,dat inde
komendedrie jaren,gedurendewelkededeelnemersverplicht zijn
aanhot planmedetewerken,zoumoetenwordenverwezenlijkt.
Alledeelnemers tekendeneencontract,v/aarinzijzichverplichtten,genoemde drie jarenmedetowerken,waarbijzijzich
zullenhoudenaanhet plan,zoalsdit inoverlegmethet landbouwconsulentschapv/erdvastgesteld enzonodigverderwordtuitgewerkt* Bovendienwerd iedereenverplicht eenvolledige boekhouding
bijtehouden,teverzorgen doorhetL.E.I.,terwijlbijweigering
vanverderedeelneming e.d. hetbestuurgemachtigd zouzijnoen
deelnemerteroyerenenhem teverplichtende subsidieterugte
betalen.
Aangezienmendedeelnemendeboerenzodichtmogelijk bijeen
wilde latenwonen,terwijlhunbedrijvenzoveelmogelijk aanoen
grotewegmoestenliggeninverbandmet detehoudenexcursies,
washetnietwelmogelijk iniederetevormen seriezich precies
tehoudenaande schematische opzethiervan.Allopuntenzijnwel
aanwezig,maarrelatiefoverwogenstalverbeteringenvarkenshouderij.
Devoornaamste reden,waaromRottevalle alsvoorbeeldcentrum
v/erduitgekozenwaswel devooruitstrevendheid vandezeboerenen
hungoedesamenwerking inoenactievebedrijfsvereniging.Met deze
verenigingv/erktedeR.L.V.D.reedsgoed samen.Deaangesloten
bedrijvenv/erdenvelemalenvakerbezocht door deassistent dan
deoverigebedrijven.
Bijkomendegunstigeomstandighedenwaren,deligging nabij
Drachtenenhetgoedewcgenstolsel,waardoor hetvoordoexcursistengemakkelijk zouzijndebodrijventebezoeken.
Voordebovengenoemde samenwerking isookvanbelangde
reedsvroegergenoemdegoede samenwerking tussendemensenvan
verschillendekerkelijkegezindten.
Inzekere zinmagmen-Rottevalleduseenselectie noementon
opzichtevanzijnomgeving. Nietalleeningesprekkenmetde
deelnemendeboeren,maar ookincontactenmot niet-deelnemcrsen
autoriteitenbleekditherhaaldelijk.Eenenkeleopmerking indit
verband lijktvan"belang.DoordatdeR.L.V.D. dienderekeningte
houdenmetdeaanwezigheidvanvoorexcursie gemakkelijkbereikbarebodrijven,ontstondbinnenhetgebiedvanRottevalle oen
selectie" deboeren,dieinditgebiedwoonachtigzijnindenabijheidderbetonwegen,vormeneengroep,diealsgeheel insterke
mateafsteektbijdeanderen,diehierdoorafvielen.Binnendeze
uitgekozengroepwerd ieder indogelegenheid gesteld zichvoor
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het planoptegeven,zodat eeneventuele selectiebinnendeze
groepeenselectievanbinnenuit zalkunnenzijn (b.v.betere
boerengevenzicheerderop)maargeenselectievanbovenafmag
wordengenoemd.Mogelijk staanzij,watbetreft het niveauwaarop
wordt geboerd niet zoduidelijk aandespits,maariedereeniser
welvanovertuigd,datzo ergensindePrieseWouden,dan juist
inRottevalledeboervooruitstrevend moetwordengenoemd,steeds
bereidmethetnieuwe te experimenteren. Tevensweesmensteedsop
deaanwezigekernvanzeerenergiekeboeren,diesteedsbereid zijn
hot spitsaftebijten« Deanderenvolgengemakkelijk.
Ookdewijze,waaropdezedeelnemerszijngekozen,heeft tot
eenverdere selectiebijgedragen, .'eliswaarheeftmennade
vergadering ooknog enkele andereboerenalsdeelnemeraanhet
plangewonnen,maar ingrote lijnenzijnhet tochopdozevergaderingaanwezigeboeren,wölkeuiteindelijk dedeelnemerszijn
geworden.Hetfeit,datzijnaardevergaderingkwamenenzich
opgaven,wijst opeenanderebelangstelling danbijdegenen,die
zich- omwelkeredendanook-nietaanmelden,ofbijdegenen,
diezelfsnietnaardevergaderingkwamen. Datdevergaderingwas
uitgeschrevenonderdeledenvandebedrijfsverenigingbetekent,
hoegeringwellicht ookinditgeval,tochmede eenvoor-selectie.
Dathetvooraldegroterebedrijvenwaren,diezichopgaven,
blijktafdoendeuit deeerdergenoemdegemiddeldebedrijfsgrootten.
Overigenszorgdemen orvoor,bedrijvenvanverschillende
groottetekiezen. Degemiddeldegroottebedraagt 14»5ha.Uitdo
wijzevankiezenvolgt,datwijniet temakenhebbenmoteen
bestaande groepseenhcid,maarmeteennieuwgevormdegroep,oen
vereniging vanverspreidwonendeboeren.Deband,diehenbindt,
ishetvoorbeelddorp.
Douitvoering vandeplannenbrachtheelwatwerkmöö.
Aangeziendesubsidiegeldenbinneneen jaarmoestenzijn
besteed,moestmenmetdeverbouwingenenandere investeringen
vóór 1Juni 1954gereed zijn.Nahettokononvanhetcontract
wordendeplannensneluitgewerkt,zodat spoedigmetdeuitvoering
konwordenbegonnen. Nogin1953warendemeesteverbouwingen
gereedofineenvergevorderd stadium. Slechtsineenpaargevallen
moestmet extraversnellingwordengewerkt ombinnendogestelde
tormijnklaartekomen.Ditwasdantewijtenaanbijzondere
omstandigheden (de ligging indriegemeentenb.v.)oftraagheid
vandebouwonderneming.
Daarnaast iserdeuitvoeringvanhot planbetreffende de
bedrijfsvoering,datvooral indekomende twee jaardeaandacht
zalvragen.-Hetzal indeze periodenodigzijnhetgehelebedrijfsplanaande nieuwemogelijkhedenaantepassen.Hiervoor isgoen
subsidiemeerbeschikbaar. Dit isnietzobezwaarlijk,aangezien
dezeaanpassing inhetalgemeenslechtsgeringe investeringenzal
meebrengen. Hetkomt erdanopaan,eenzogoedmogelijkgebruik
temakenvandenieuweofvernieuwdeveestallen,varkens-en
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kippenhokken,grondverbetering enz» Verderzullendebookhoudresultatonaanwijzingenkunnenverstrekkentenaanzienvande
punten,waarophet"bedrijfnogverderkanwordenveranderd en
verbeterd enzomogelijk derentabiliteit dorinvesteringenmoeten
aantonen.
Dehouding onhet oordooider"boeren«,liegrote opkomst "bijdo
eerstevergadering "bewees,datde"belangstellingofalthansde
nieuwsgierigheidgrootwas. Inhot algemeenhadmenvoordeze
vergaderingvrijweinig ofnietsvanhet plangehoord.Hetwas
vooralhetgrotesubsidiebedrag,datdezebelangstellinghad
gewekt.Hoewelhetgeheleplandusvolkomennieuwenonbekendwas,
voeldemenzich- naar laterbijdeenquêtebleek- naeenuiteenzettingvandelandbouwconsulentvoldoende ingelicht eninhet
algemeenhadmenerhetvolstevertrouwenin.Hetisechtermogelijk,datdegenen,diehet plannietzogoedvertrouwden,zichook
nietalsdeelnemerhebbenopgegeven.Welvondenverschillende
boerenhetfeit,datmenzichvoorverschillende jarenbond,een
bezwaaren,hoewelzijwelgeloofden,zoalszijonslaterverzekerden,dathet "eeneerlijkezaak"was,zagenzijtochlievervan
deelnemingaf;"Ikblijf liever eigenbaas.Danboerikmaarwat
slechter".Verschillendevandeniet-doclnemersgavenalsreden
voorhunafzijdigheid op,dathetbedrag,datzijzelfnogzouden
moetenbetalen,tochnogzohoogv/as,datzijhetrisico liever
nietliepen.Hetwarenvooral dekleinsteboeren,dieditbezwaar
hadden.Vandedeelnemersstondenerverschillendenhuiverig
tegenoverdeL.E.I.-boekhouding,dochnauitdrukkelijkeverzekering,datdebelastinghier zouwordenbuitengehouden,stapten
zijoverditbezwaarheen.Ookvanhenstondenersommigenv/at
aarzelendtegenoverdebindingvandrie jaren,maartoendo eisen
meevielenenalleszins redelijkbleken.,aanvaarddenzijdeze
gemakkelijk.Belangrijk lijkt ook,datmendelandbou.consulent
enzijnstafalgoedkende enwist,watmenaanhenhad. "Datis
tochgeenschipper,diemotkledenlangsdedeurloopt,.„,„!We
haddonallemaalvertrouweninhem",alduseenvandeboeren.
Do-reden,waarom menbelangstellinghadvoorhot planen
waarommenuiteindelijkmeedeed,wasmeestalgelegenindesubsidie.Velenhaddenaloerdei"gedachtoverbepaaldeverbeteringen,
maarschrokkenterugvoordokosten.Toonzichdemogelijkheid
voordeed doplannenteverwezenlijkenmot eenflinkesubsidie,was
menerspoedigvoor.Menging nuookvaakwatverderdanaanvankelijkdebedoelingwas,ofmenzetteeenvarkenshok inplaatsvande
voorgenomenstalverbetering.
Eenvandegrootstemoeilijkhedenlagbijverschillende deelnemersindofinanciering. Doordatmet bohulpvanhotBorgstellingsfonds oengeschikte ercdictregolingmogelijkwordgoma?,kt,
kondondozemoeilijkheden steedswordenopgelost.Voor pachters
bestond nogdemoeilijkheid vanverbeteringvan"bedrijfsgebouwen,
dioniethuneigendomwaren,waardoor zijwoinig interessehadden.
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Omdezerodenwarenerweinig pachters onderdedeelnemers.Voor
dezeenkelenwerd eenredelijke oplossinggevondennaonderhandelingenmet doeigenaar«,
Bijhetvaststellenderaantebrengenverbeteringenhadde
R.L„V,D.vaaknogdemeestemoeitemetdegroteboeren,diezelf
nauwkeurig omschrevenverlangens hadden.Methenmoestenvaak
langdurige onderhandelingenwordengevoerd overvoorwerp envorm
dorvernieuwingen. Stondendeplanneneenmaalvast,danwarende
deelnemers"bereiddezeopkorte tormijnuit tevoeren. Aarzelingen
eneenterugkomenopeenmaalgenomenbeslissingendedenzichweinig
voor.
Deverdeling dersubsidiegelden over dedeelnemerswerd niet
vantevorenvastgelegd,lüerstwordvoor elkbedrijfnagegaan,
welkeverbeteringenernodigwaren,waarnamenzomogelijk^Cffo
subsidie aanhield.Slechts inenkelegevallen,waarinhetsubsidiebedragtegrootzouworden,werd eenmaximumgesteld. Omdatmenop
groterebodrijvenmeestalomvangrijkerverbeteringenaandurfde en
ooknodighad-het plaatsenvanautomatische drinkbakjoskost op
eengroot bedrijfmeerdanopoenkleinbedrijf-werdenzowelde
subsidiealshotdoordeboerzelfteinvesterenbedragvoordo
grotereboeren meestalaanzienlijkhoger danvoordekleinere.
Eengroepvankleine boeren (buitendekringvandeelnemers)zag
hierinoenongemotiveerde bevoordelingvandegroteboeren,die
hethelemaal nietnodighadden. Bijnadere informatieblock onsdan
vaak,datdedesbetreffende boorvanmeningwas,datiedereende
helftvanhetgeïnvesteerde bedragdorvernieuwinghadteruggekregenalssubsidie.Dit isechter niethotgeval,toneerstevanwege
hetbovengenoemde somsingevoerdemaximum,tontweedevanwegehot
feit,datbepaaldevernieuwingenveelverdergingendandeverbetering,die inhetkadervanhetvoorbcolddorpplaatshad.Vaak
bleekhet juist dezelaatstegroepvanvernieuwingentezijn,
waardoor andorenklaagdenover eenonrechtvaardigeverdelingvan
golden.Debovengenoemde verdelingdorgeldenwerddooralle deelnemers,opeenuitzondering na,begrijpelijkgeacht.
Dodeelnemersgavenbijdoenquêtevrijalgemeendeindruk,
dat eventuelebezwarentegendeelneming slechtsvangeringe diepte
envankorteduurwarengeweest.Menzag hetgeheleplanals een
bedrijfsinvestering,waarvanmenderentabiliteit -voor zoverhot
eigengeldbetrof-berekende ofvertrouwde.Deniet ongunstige
tijdenhaddenvelenreedsplannendoenmaken,zodatdosubsidiede
laatstemoeilijkhedenuit dewegnam.Verbeteringenaanwoonhuis
enkeukenwerdenveelalalsnietrendabelvandehandgewezen.
Tochgingenverschillende boerenopeigeninitiatiefo s ktotveranderingenopditgebiedover.
Werd oververbouwingen, investeringen onsubsidie steedsuitgebreidgesproken,vrijwel niemandbracht hetplantotverbetering
dorbedrijfsvoeringtersprake (motuitzondering vandegenen,die
speciaalhunaandacht erophaddongericht).Misschienbeschouwde
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monhot laatste alstozoorvanzelfsprekend enbepaaldemenzich
daaromtot saneringvanhot groteknelpunt;doonvoldoende accomodatieder"bodrijfsgebouwon.Hot isechtermoorwaarschijnlijk,dat ••
mondozeverbouwingenalshot enigeofalthans'hot hoofdterrein
zag,waarophet planwerkzaamwas,Dehoerenstonden,naarhun
eigenmening,wat debedrijfsvoeringbetreft;,al opgrotehoogte.
Dezemeningworduiteraard versterkt doorhet feit,datvanbovenaf
dit jaar juistdoinvesteringendegrootsteaandachtmoesten
hebben.
Wijmenenhiermede debelangrijksteaspecten.vanopzet en
uitvoering tehebbenbehandeld,terwijlwijtevens oenbeeld hebben
gegevenvandewijze,waarophot planwerd ontvangen. Inhetderde
hoofdstuk zullenwijdewaardevanditplan,gezieninhot licht•
vandebedoelingenentegendoachtergrondvandogroep,waarbinnen
hetwerdgebracht,trachtenaftegrenzen.

B.Kerkhoven
M e t alleenindestructuurvandegemeenschap,dementaliteitvandeboerenenhotbodrijfstypowijktKerkhovenafvan
Rottevalle» samenhangend hiermeewerdookdeopzetvanhetvoorbcolddorpeenandore.
Opdo eersteplaatsis eroenanderekeuze&orbedrijven;kooe
meninRottevalleuiteenvrijgrotegroepvanbedrijveneenverspreidaantalboerenalsdeelnemer,inKerkhovenhooftmenoen
groepbijoonwonendeboerengenomen,dioinallerlei opzichteneen
afgeslotengroepvormen.Do liggingvanKerkhoventenopzichtevan
hetconsulentschap enhetgoedewegenstelsel zullenevenals in
Rottevalleeenbijkomendvoordeel zijngeweest.Vooruitstrevend
kanmonKerkhovennietnoemen- eerderhadmenbijdokeuzede
indrukeenietwat achtergebleven dorptenemen,waardoR.L.V.B,
nogweinigwasgeïntroduceerd.Hetbelangrijkstemotiefvoorde
kuezowas,datKerkhoveneonvrijgooderepresentantwasvanhet
gemiddelde Brabantse zandbedrijfwatbetreft grootte entypevan
bodrijf.
KanmonvanRottevalle zeggen,dathetgekozenwerd omeen
goedeuitvoeringvanhetplantoverzekeren,vanKorkhovonmoot
eerdergezegdworden,dathotwordgekozenom te-latonzien,tot
welkehoogte eennormalegroepvanbedrijvenkanwordenopgovoerd.
Bovendiennammenaan,dat bepaaldeveranderingengemakkelijker
door eengehelegroepdandoor losseboerenzullenwordendoorgevoerd,'zodatmeneengroepbijoonwonendeboerenkoos.Menwonsto
ookgeenselectie enstreefde ernaarallo28booren,diebinnen
oendoorvierwogenbegrensdblokwoonden,to latonmeedoen,26
boerenblekenuiteindelijk daartoebereid.
Nad«jtdegroepdefinitiefwasgekozen,werd eenvergadering
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"belegd,waarop eenuiteenzettingvandeplannenwerdgegeven.Do
belangrijkste tweepuntenwarenhetalgehelebedrijfsvorbotoringsplanondeteverdelensubsidie.Dezewordvantovorenvoorelk
bedrijfvastgelegd. Iederbodrijfzoueensubsidie,ontvangen,dié
samenhingmet degroottevanhot bedrijfendegezinsgrootte.Het
eerstebedrag varieerdevan 1500tot 30C0gulden,hot laatstevan
500tot 1000endiendetotvorboteringvanwoning enkeuken.Ook
hiergold,datmeneroenzelfdebedragmoest tegenover stollen.
Hot bedrijfsverbeteringsplanwordvooriederbedrijf inoverleg
methet Consulontschapvastgesteld,waarbijmensterkrekening
hieldmet de eigenwensen onplannenvandeboer.Welwerd eerst
eeninventarisatie opgemaakt.Het planomvatte zowelbedrijfsvoering (verbeteringvanbemesting,veestapel,veevoeding,enz.)
alsbedrijfsgebouwenonbedrijfsinrichting.Hetgrootste doolvan
degeldenwerduiteraard bestemdvoordeverbouwingen,maardeze
omvattenietzoalsinEottevalle éón,dochverschillende onderdelen
perbedrijf.EenzelfdegedragslijnwerddoordeafdelinghuishoudelijkevoorlichtingvandoIJ.C.B.gevolgd,watbetreft dehuishoudelijkeverbeteringen.
Watdeorganisatiebetreft,ookinKerkhovenkoosmendo
Stichtingsvorm. Inhetbestuur benoemdemenzes functionarissen
vandoOisterwijksoboeren-enboerinnonorganisatios,verderdo
Landbouwconsulent endoBurgemeestervanOistorwijk,Tweeandere
ledenwordendoorenuit dedeelnemersgekozen.Zoalsuitdegids
vanhetvoorbeelddorpblijkt (pag.18),washet nietdoopzet,dat
de6benoemde lodendeelnemer inhetvoorbeolddorpwaronj 5ervan
zijnditv/el,1niet.
Ookhierbestaat naast dit bestuur eenRaadvanAdvies,die
eenaantal deskundigenophotgebiedvande landbouwvoorlichting,
deorganisatie endehuishoudelijkevoorlichtingbevat.
Jeuitvoeringvanaldeze plannenverliepinKerkhoventrager
daninRottovalle.Doortijdelijkeafwezigheid vandeconsulentwas
deaanvangv/atmoeilijk,hetgeennietbepaald bevorderlijkwasvoor
eensnelleafwikkeling.Hetwerd eentijdvangissenenraden,
waarinbovendienbeloftenwerdengodaan,die laterdoormoerdeskundigenweermoestenv/ordeningetrokkenofanderswordeningelost dan
waaropmenhadgehoopt.Wasmonmothetbouwenallaat,dolate
wintergaf eenextravertraging onindelaatstemaandenheeftmen
danookbijzonderhardmoetenwerkenomnogtijdiggereed tezijn
enzodoendedosubsidie niet ongebruikt telaten.
Eenbelangrijke oorzaakvoorde langzamevorderingderuitvoeringmoet echterookwordengezocht indezeboerenzolf.Snelheid
bijhotnemenvanbeslissingen iszeker niethunsterkstekant.
Desondankswerd ineenjaartijdsheelwatwerkverzot,vooral
dankzijhotvoortdurend stuwenvandeConsulent enzijnassistenten,
zowelbijpersoonlijkebezoekenalsopdetalrijkevergaderingen.
DoexcursiogidsvanOistorwijkgeeft eenoverzichtvandovele
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reeds"bereikteresultaten.Degeldenwerdenvoorhotgrootste deel
"besteedaanverbeteringvanstallen,de"bouwvanvarkens-on
kippenhokken onhetaanleggenvanmcstplaten,grocnvoodorsilo's,
maisdroogrennononhetvergrotendergierkelders.Daarnaastwerd
eniggeld,maarvooralveelwerk,"besteedaangrondonderzoek,
verbeteringvandegraslandproductie,verbeteringonuitbreiding
vandeveestapel onoordeelkundigevoeding. Ookhotmachinepark
vandowerktuigencoöperatie werduitgebreid eneenpotercombinatic
word opgericht,methot doolgoede pootaardappcls door onvoordo
lodentedoenverbouwen.Voor dekomende twee jarenzal ervooral
opdezegebiedennogvoldoendeworkoverblijven.Hetontbrekenvan
verderesubsidie isookhier niotbezwaarlijk. Definanciële
positievandezebedrijvenisinhotalgemeenwelzodanig,datde
bedragen,nodigvoorgoodebemesting,'aankoopvanzaaizaad,goed
vee,e.d,doordoboerenkunnenwordenopge.bracht.Veelbelangrijkerbijdezevoortgezette verbetering zijnkennis eninzicht
vandoboor.Het ligtindebedoeling,zowolopvergaderingen,als
door speciale cursussen,dezekonnisvandoboerentevergroten.
Dohouding onhotoordeeldorbooren.Hetvrijlangetijdsverlooptussende eerstegeruchten enhettijdstip,waaropmen
officioolvandeplannenhoorde,vormde inKerkhoveneenvruchtbare
voedingsbodem voorallerlei gissingen,zowolgunstigealsongunstige.Menhoopte opflinke subsidie,maarhotzouookhierwol
''nietsvoorniets"zijn.Men.vreesde sterkeafhankelijkheid vande
subsidiegever ofdevoorlichtingsdienst.Menwas ookbangvoordo
belastingen.Dezeideeënkondendooreenenkeleuiteenzetting op
oonvergadering niotvolledigv/ordenonderdrukt.Daarbijkwam,
datinhetbegin-bijafwezigheidvandeconsulent-werdverklaard,
datdosubsidiegeheelonvoorwaardelijkzouzijn.Toentenslotte
tochnogvoorwaardenmoestenwordengesteld,dreigdondewan-,
'trouwendengelijktekrijgenenmengingkwadebedoelingenhierachter zooken. Doverplichting erdrie jarenaanmeetedoen,kon
doonafhankelijkheidaantasten.DoL.E.I.-boekhoudingkonvorband
houdenmet defiscus.Tenslotte; demachtvanhotbestuur omhen,
diezichnietaanhet planhielden,teroyeren,zouaanleiding
kunnengeventotwillekeur.Toendaarbijnog oenruilvorkavelingsplantertafelwordgebracht,datveleledenonaannemelijkvoorkwam,dreigde dezaak ovenmistogaan.Intrekkingvanditruilverkavelingsplanoneenwijzigingvandederdovoorwaardevanhet
contract zodanig,datniothet.bestuur,maar deconsulent zou
beoordelenofmenzichaldanniotaanderegelshield,brachtde
gomooderentotrust,zodattenslotteslechtstweeboerenbuiten
hot planbleven.
Datdooverige 26boerenmeededen,zalnietsteedszijnvoortgekomenuit persoonlijke overtuiging.Bijverschillenden sprakde
grocpsfactoreenwoordjemee,metdienverstande,datmenzich
nietbuitendegrotemeerderheidvandogroepwilde stellen.Uitsprakenvandeelnemersoverdotweeafgescheidenenals "zemoeten
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hotzelfmaarweten,zostollenzichnuoveral buiten11,wijzonop
oengrote invloedvandegroepsfactor.Zijstellenerzichniet
alleenbuiten,zijwordenookkunstmatigbuitengehouden. Toenop
oenvergadering demogelijkheidwerdgeopperd,datzijzouden
meeprofiterenvandevoordelenvandepotercombinatie eneenenkele
boerhiertegen protesteerde,vieldegehelevergaderinghem
energiekbij» het zoutegekzijn;nietmeedoenenwelmeeprofiteren.Hotvoorstelwerd zodanigaangenomen,dat slechtsdiegenen,
diebuitenhet complexvielen,voordegrondenbinnenhet gebied
zoudenmogendolenindozegeningenvandecombinatie.
Hoevolentenslotte omdezeredenhebbenmeegedaan,isnietna
tegaan,maarzekeris,dat erookvele ledenuiteigenovertuiging onmet oenzeker enthousiasme zijntoegetreden.Inhotalgemeenismendanookgoedtesprekenoverhotgehele planmet een
bijzonderevoorkeurvoordeonderdelengrondonderzoek onvoeverbetcring.Veelminderzietmendirect
voordeel indeverschillendeverbouwingen,wellicht omdat dezeveelmeergeldkostenen
omdatmenvandekleine investeringeningoodebemesting,goedvee
e„do eensneller onhogerrendementvervracht.
Hoewelmennuwas aangeslotenbijhet plan,wasvaneenforse
aanpakgeensprake.Menheeft dohandaandeploeggeslagen,maar
menblijft dikwijlsomzieneninmoeilijke ogenblikkenbezwaren
breeduitmeten.Hierisechterdovolgzaamheid tonopzichtevan
vertrouwde leiders eengoedeaanvullingvanhetwellicht wat
zwakkere eigeninitiatief.Dezevolgzaamheidmaakthotde leiders
mogelijkdeboereninkorte tijdeengroot stukverdertebrongen
opdewogderverbetering» De leiderszijninfeitedeConsulent
enzijnassistenten,diedoorhundeskundigheid envooral doorhun
persoonhetvertrouwenhebbonverworven. Debetekenisvanhet
eigenbestuur isdaarnaastvrijgering.Mogelijk isookdegrote
omvangvanditbestuurhiervandeoorzaak.Sorderechter geloven
wij, datdereden ervaninanderedingenmoetwordengezocht.Wij
komenhiernogopteruginhotderdehoofdstuk.
Menkanzichafvrageninhoeverredopositieve houdingvando
boerentenaanzienvandenieuwemethodenindelandbouw eenommekeerbetekent.Hoewolmoeilijkmeetbaar,hebbenerzekerveranderingenplaatsgegrepen.Terwijlveleboerenvroeger nauwelijksof
geencontacthaddenmetdeR.L.V.D„,stellenzijhet nuophoge
prijs,dat deassistent dikwijlskomt enzijstaanopenvoor zijn
raadgevingen.Menkanhierbeterniet sprokenvaneenommekeer,
maar lievervaneenactiveringvanhet potentieelaanwezigeT/at
vroeger slechts theoriewas,isnupractijkgeworden.Menwist of
geloofdevroegerwel,datdeR.L.V.D.wat tebiedenhad,maarmen
kwam ernietgemakkelijk toehomteraadplegen.Medemisschien,
omdatmenalvantevorenterugschrok voorhetuitvoerenvandiens
adviezen. Datmennuvrijplotseling,inoengroep,tot intensief
contactmetdoR.L.V.D,isgekomen-ookhierwordvoordeze boeren
conaparte assistent aangewezen- entobhet practischtoepassen
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vannieuwemethodenisgekomen,betekent nictdirect conwijziging
vanhet inzicht,maarwol converanderinginhet practischhandelen.
Ookhierhohhenwijslechts schematischdeopzet enuitvoeringgeschetst.Wijwillennu inhotvolgendehoofdstuk trachten
debetekenisvanalhetvoorgaande aantegeven,domogelijkheid
onderzoekende vanhotvoorhoelddorpalseonnieuwemethode van
landbouwvoor1ichting.
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HOOFDSTUKIII
DEVOORBT33LDDORPENALSHIEITTEMETHODE
VANLAKDBOUWVOORLICHTIHG

Hocwolhotdirectedoelvanhot planzowolinKorkhovonals
inRottcvallo is,deverbeteringvandobedrijfsvoeringendo
huishoudingvandedeelnemende bedrijven,wijzendegrotesubsidiebedragen erop,datdeLandbouwvoorlichtingsdienstuiteindelijk
oenmooralgemeendoelvoorogenmoot hebbongehad.Dezevoorbeelddorpenmoetenhunnutafwerpenvoor oengroteregemeenschapdando
60deelnemendebedrijven.
Ditalgemeennutiso.i.gelegenindemogelijkheid diede
Landbouwvo.rlichtingsdienst hierheeftomdonodigokonnisen
ervaringoptedoenophotgebiedvanoennieuwevoorlichtin^smethodiok.
Welkedezenieuwevoorlichtingsmethodickdanwel is?Wijzien
hiertweewegen,diemenbijwijzevanproefinKerkhoven en
Rottevalleheeftbetredon.Ditzijns
1.Dewegvandepropaganda.Ishetvoorbeelddorp eengeschikt
middolom nieuwezakenennieuwebedrijfsmothodoninde landbouw
inwijdekring ingangtedoenvinden? Opdezewijzemaaktmenvan
hetvoorbeelddorpduseensoorttentoonstelling,onwel oen bijzonder levendige,waardebezoekerskunnenzien,hoodoaanbevolen
verbeteringen opwerkelijke,normalebedrijvenfunctionnoron.
Georganiseerde enookspontane excursiesvormenoennoodzakelijkmiddolomeenwijdeverbreiding vanhetgepropageerde to
verwezenlijken.Daarnaastkanhetvoorbeelddorp eengunstigeuitstralingsworkinghebbonopdenaaste omgeving. Indienineen
buurtschapuitstekend
wordtgeboerd,zalditongetwijfeld de aandachttrokkenvandeomgeving onzaldezegemakkelijk totnavolgingovergaan,
2.Dotweede (ono.i.dobelangrijkste)weg,diemenmot devoorboolddorpen.hooftbetredonisdievandogroepsgewijzevoorlichting.
Het specialevandezemethode isgelogeninhetfeit,datmeneen
groepboerengezamenlijktotdithogerepeiltrachttebrengen,in
degroopsvoorlichtingderhalve.DovoorlichtingkaninRottevalle
onKerkhovendenodigokennis enervaring opdoenomtezien,ofon
hoedezevoorlichtingsmethodo specialemogolijkhodenbevat.
DoexcursiegidsvanOistorwijkvermeldt» "Hetisgemakkelijker
vaneengoodeboeroenbetore
.temakendaneenmindor goede
ophetpeilvandevorigetebrengen".Ditkomtvooral,omdathem
dedaadwerkelijke belangstellingvoorvernieuwing ontbreekt.Als
dezeminder goedeboereningroepsverband motdebeteresamenwerken,zullenzij-zohooptmen- eerdertotvernieuwingkomen
danwanneer zijdozoweg opeigengelegenheid moetengaan.
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Wijzullennuallereerst voorbeidevoorboelddorponnagaanin
hoeverrezijopdetotnutoegenoemde doeleindenzijngericht.
Overhetgeheelgenomenzoudenwijwillenzoggen,datdewijze,
waarophet planinRottovallowerduitgevoerd,,vooraleentontoonstollingskarakterdraagt.Rottovallo isindoeersteplaatsoen
tentoonstelling vanverbeteringen,diemenindePrieserundveestallenkanaanbrengen;hotgeeftvoorbeeldenvanopenloopstallon,
zowelvoormelkveealsvoor jongveeonmedevanhygiënischemelkwinning. Erwordtaangetoond,hoe dooi'-egalisatie enwaterbeheersinghet productieniveau vandogrondkanwordenverhoogd» De
nieuwevarkens-enkippenhokkenwillenniet alleenlatenzien,hoe
dehuisvestingvandezedierenbehoort tezijn,maarmoet tevens
deuitbreidingvandezebedrijfstakkenindeFrieseWoudenstimuleren.
Menhoopt,wannoordeverschillende onderdelenindeonderscheidenebedrijvenstevigzijningepast,dohierbereikteresultatenindovergaderingvandobedrijfsvereniging tebespreken,
waardoor oengrotoregroopboeren erkonnisvanzalnemenenhierdoorgemakkelijkerdezepuntenzalovernemen. Noglaterkunnenook
booronbuitendebedrijfsverenigingermodevanprofiteren.
Menhoopt eveneens,dat ookdeboerenonderlingelkander zullennavolgen,maarallereerst blijftdeaandacht gericht opde
genoemde consolidatie.Ditkomtwelbijzonder totuitinginhet
feit,datmenzich inhoofdzaak beperkt tothothoudenvanvergaderingen,waaropdiegenenbijeenkomen,diezichmethetzelfde
onderdeelbezighouden.Doonmiddellijk stimulerendewerking,die
doboerentenopzichtevanelkaarhebben,komt speciaal indeze
kleinegroepjes totzijnrecht.
Uiteraard reiktdowerkelijkheidvorderdandezeopzet.Verschillendeboerengingonreedstotanderedandodirectvoorgonomon
veranderingenovoronder invloedvanhotfeit,datmenerelders
meebozigwas.Zoalseenvandeboerenhotuitdrukte;nHotisnet
oenziekte.Jedenktal langeraanoenkoukenonals jevrouwdan
nüpraatmet iomand,diezo'nkeukenhooftgekregen,danmoot-ie
eropeens,ookkomen".
Ditgegevenvervangt échternietdeopzet.
Inditverbandmoetenwij<ook.dekouzevandodeelnemers bezien.Monverlangdeaanvankelijk zogrootmogelijkegarantiesvoor
hetslagenvandoverschillende onderdelen.Dat ditniet overal
geschiedde,doetaandezoopzetwederom niotsaf.Monkoosonder
eenvrijgrotegroopboeren,dieeensoloctie-op-do-bola.ngstelling
wasvaneennogwij'dcregroep.Zekerwasuiteindelijk de toestand
bijalledeelnemersniet ideaal,maarmonverkreegweleenruime
matevangaranties.
Vanwegehet feit,datdezegekozenboerenzeerverspreidv/onon
onvoorwat betreft eengroot doelvanhundoenenlatenoptwee
verschillende dorpenzijngeoriënteerd, isdo invloedderbooronóp
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elkaargeringerdandaar,waar zijoenaaneengeslotengroepvormen.
Dat oenrationelerementaliteit bepaalde hieruit voortspruitende
nadelenkanopheffeninteresseert onsinditverbandniet.Hadmen
onderdezelfderationele"boereneengroepgekozen,diereeds langer
eengeheelvormde,danzouhuninvloed opelkaartochongetwijfeld
groterzijngeweest,,Wijbesprekenhier slechtsdoinvloedvando
groepsfactorenniet dehoogtevande"bereikteresultaten.
Wijgelovendustemogenzoggen,dat inRottovallohet tontoonstellingskarakterhijdoopzethooft geprevaleerd.
VoorKerkhovengeldtdit naar onzemening niet.Toenhier
bekendwerd,dat eengedeelte vanhet subsidiebedragmoestworden
besteedaanhotbevorderenvanexcursies naardevoorboclddorpen
vroegdoKerkhovenseboorzichaf,v/atmenbijhenwildokomen
bekijken. Immers,deverbeteringvanbemesting,bouwplan,voederrantsoenene.d.zijnnietdirectwaarneembaarvoordeexcursist.
Wat eraannieuwbouwenstallenverbetoringtezienis,ligt
geheelindelijnvanhetvoordezestrokennormale.Hetwashier
immersnietzozeerdebedoeling teexperimenteren,alswel toete
passenwat indepraktijkzijnnuthadbewezen.Alleenophot
gebiedvandehuisvrouwv/aservoordoboerinnenietsmeerte
bezichtigen.Ookhiergeenexperimenten,maarwelvele duidelijke
voorbeeldenhoemenmotbeperktemiddelenvanoenoudo,ondoelmatigewoning ietsgoedskanmaken,zodathet levenenv/erkenvan
dohuisvrouwaantrekkelijkerenlichterwordt.
VeeleerkanmenKerkhovendanookzienalseon'proofvan
gpoopsgcwijzevoorlichting.Hierwordt oenwillekeurige groep
boerenalsobjectgekozenonmensteltzichtottaakhot peilvan
dezebedrijvenoptevoeren.
Monhoopt ookhier,dat,wanneer denagestreefdehoogte eenmaalisbereikt,deomgevingmedezalprofiterenvande tobehalen
voordelen.Maarmenheefthiermede,althans inopzet,nietzozoor
rekeninggehoudenalsinRottovallo.Hadmenditwelgedaan,dan
was erzekerplaatsgeweestvoor enkeles watmeer spectaculaire
objecten. Inditvorbandishetwellicht interessantoptemerken,
dathet juist enkelevando "betere"boerenzijn,diezichovor
ditontbrekenvanhet"voorbeeldige"beklagen.Doanderenhouden
meerhotooggericht opdoonmiddellijk vruchten,diezijvanhot
voorbeolddorpkunnenplukken,terwijlzijweinigofgeeninteresse
hebbonvoordoexcursies.
Ookindokouzovandeboerenkomt ditgroopskaraktorstork
totuitdrukking.Monkooseerst eengehelegroepenliethetdaarna
aandoafzonderlijkeboerenover "nee"tezeggon.Nadatmenzich
vandemedewerkingvandegroephadverzekerd,werdmetdoboeren
individueelgesproken enmet ieder eenbedrijfsplanopgemaakt.
Hierwashotnietzozeeriedereboerdiebepaalde verbeteringen
gingaanbrengen,alsweleengroepboeren,waarvaniedereboer
apartzichzoumoetenlosmaken.Datbijeendergelijke opzetgemakkelijker boerenaangeslotenblijven,diebijeenpersoonlijke
beslissing nietzoudonhebbenmeegedaan, ligtvoordehand.
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Doorook inhotvorvolg op talrijke ledenvergaderingen zowel
degezamenlijke alsdeindividuelevorbetoringsjjlannente'besproken,
houdtmenzichvandemedewerkingvandegroepinzijngeheelverzekerd.
Hoezeer,hot fcits datmennietalleen staatmet deverbetering,
vanbelang isvoor doneiging ertoeover tegaan,moge"tenslotte
nogblijkenuit hetfeit,datmonopdovergadering,waaropdo
knelpuntenderafzonderlijkebedrijvenaandehandvan lichtbeelden
werdengedemonstreerd;,nietkon-merkendatmenzichgoneord.0voor
vaakbeslist ernstige slordigheden.Hotblockduidelijk,datmen
nietalloenwas endat ditvoorvelengold,zodatniemandvande
anderwatkonzeggen.
Hetlijdtgeentwijfel,dathotmenselijkhandelentot op
zekerehoogtemedebeïnvloedwordt doorhetmilieu,waaringeleefd
wordt.Hetwordt erwol nooitvolkomendoorbepaald ondemenskan
zichverzetten,ziohnietwensentegedragenovereenkomstig de
gestolde "oisen",maarhijlooptdanhotgevaar buitendegroep
gestoldtowordenvanwege zijnuitzonderlijkegedrag.Hijdiezich
nietaanhotgroepsgedrag conformeert,loopthotgevaartevereenzamen,waardoor hijdeonveiligheid riskeert,diehiermeeverbondenis.Ditgovaar is juist daaromnogmoor teduchten,omdatde
groepertoeneigtzichteverdichtentegenover dogene,diehet
gemeenschappelijkleefpatroondreigt teverstoren.
r
'Dekrachtdadigheid vandeinvloed der socialenormenishet
grootst inhochtetraditionele groepen",aldus Prof.Oldendorff.
"Insommige- nogbetrekkelijk afgeslotenenstorktraditioneel '
gebonden-dorponkunnenwijnogwaarnemen,hoezeerdozedeallo
levonsuitingenbeheerst.Het individualiseringsproces isdaarnog
nauwelijks ingezet;deenkeling ontleent zijnopvattingenenmaatstavenaandegroep.Ditverleent deoude plattelandsgemeenschap,
dietypischevaste levensvorm enlevensrhythmiok.Desocialecontrôleiszeerkrachtigoneffectief,vooralook,daarmenelkander
persoonlijkkent. Ditgeeft dohierheersende socialelevensordode
"onontkoombaarheid",welke dostedeling zozeerkangaanbenauwen.
Hetnormatiefgedragderdorpelingenwordtvaakverklaarduit
diescherpe sociale contrôle.Hot feit,dat zoveledorpelingen,die
naardestadmigreren,bepaaldegodsdienstige onzedelijke praktijkonopgeven,wordtdanterargumentatie aangehaald.Wijmenen
echter,datdekwestiegecompliceerder is.Indiendodorpeling
nietopgezette tijdenterkerkegaat,zal daarover inderdaad
"geroddeld"wordenendezewetenschapkanhem erinbepaaldegevallenongetwijfeld toebrengenzijngodsdienstplichtenwaar tenemen.
Maarzelfsoppervlakkigewaarnomingenenpeilingenbrengenonstot
deovertuiging,dat erandere factoreninhotspelzijn.Menneemt
vaakoverwegend deelaandokerkgang,omdat ditalshotware eon
vandomanifestatiesvanhetWij is.Dokerkgangbehoort totdo
levensrhythmiokvanhot dorpenhet individuisgeheelvergroeid
methetdorpenmotalleuitingenvanhet dorpsleven.Indomassa-
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litoitononoverzichtelijkheidvandogrote stadontbreekt deze
vastecollectieverhythmiekendevergroeidheidmethet sociale
verband; deenkelingwordt erteruggeworpen opzichzelfenop
zijn-zwakontwikkelde- persoonlijke overtuiging ennormbesef".
Dit "Wij", deze"moestoriginaire groepservaring"isover
hetgeheelgenomeninKerkhovenzeersterk.Hot "Wij"betekent de
gemeenschappelijkewereld,waarbinnenmenwcotwatmenaanelkaar
hooft« Dit "Wij"wordt zoveel sterker,waar onzepositie tegenover
debuitenwereld sterkergeïsoleerd is.BezienwijnuRottovalleen
Kerkhovendankunnenwijgemakkelijkzien,datKerkhovenveelmoor
danRottovalle hetbeeldvertoontvandehierbovenbeschreventraditionele groep« oongroep,waarvanhot isolement inderdaad vrij
grootis,waarbinnenhot individualiseringsproces nogmaarnauwelijksisingezet enwaarindeinnerlijke solidariteit zichsnel
verdicht bijdegsringstodreiging.
Hot "Wij" vandegroep inRottovalle isbeduidendzwakker.
Hothoeft eenveelzakelijker basisdaninKerkhoven.Dopersoonlijkebeslissingskracht vandoafzonderlijkeboerenisvoel groter
ondorichtingvandobeslissingenwordtveelminderdoorhot
geheelbepaald.
Ookde levensordcbinnoneengesloten,traditionelegroepis
aanverandering onderhevig,zowelonderinvloodvankrachtenbinnon
alsbuitendegroep.Eonenkellidvandogroopkanhierechter
nietzogemakkelijk ergvergaaninde aanvaardingvanhet nieuwe,
omdathijzichdaarbijteverzouverwijderenvanhot aanvaarde
patroonvandogroop.Deveranderingengaanhiorindoregellangzameronhebbondestomoorkansvanslagen,naarmate zijdoor
moer lodenwordengoacceptoerd.Vaakbestaatdowenshetniouwote
accepterenroodslangvoordatmenerinfeitotoeovergaat.Het
valtnietgemakkelijk zichapart tetonenbinnendogroopenzich
alsnieuwlichterbokokonteweten.Inditlichtmootmondoopmer»kingzienoverdeHollandse boer,die infeitebuitende"groop
staat. Dozekerheid,datmennietalleenstaat,isbelangrijks men
denkeaandeopmerking,diewijaaneenRottovalseboor ontleenden
overhotniot-moor-gek-zijnalsmenmetviermangokis.
Tochhebbenwijrcdonaantenomen,datde structuurvandozo
Kcrkhovonsogroepzichwijzigt.Wijwezonhiorbijdodesbetreffende
bespreking roodsop.Inzekere zinwordthet isolement opengebroken
endoordetoenemendekonnisvandoafzonderlijkelodenwordt
iederspositiotegenover degrooplangzaamaanoonandere.Zelfsop
hetgobiodvandereligiobegint geleidelijk depersoonlijke visio
meereigenkleurtekrijgen;allerleizaken,diemenvroegerhierdoorvolkomenbepaaldmoendo,wordenlangzaamaanhieruitlosgemaakt,waarbijmenmerkt? datookandoroopvattingenbinnenhet
raam vanhetkatholieke lovenmogelijkzijn.Menisooknietmeer
zogeneigd zichtorichtennaardeabsolutemaatstavenvande
groopenhotisnaaronzemeningvooralhierdoordoverklaren,dat
hetverzot tegendovanouds loidonde familieuitKerkhoventoeneemt.
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Haaronzeovertuiginghangthotmûthotkaraktervande
geslotengroepsamen,datmeneen"bepaaldepersoonoffamiliekan
erkennenalsdérepresentant vandegemeenschap,waarbijzijn
invloed opdemoestuiteenlopende gebiedenzoorgrootis.Zijn
gezagstaat ofvaltmothet slagenoffalenalsrepresentant.
Wanneer deuniformiteit vanhetgedragspatroonvandogroep
inzijngeheelverwatert ondeverscheidenheid vaninzichtenen
godragsbeoldontoeneemt,zalhotgemakkelijkervallenindoander
verschillende aspectengescheidentezien.
Dezeverandering nuiezichblijkbaar inKerkhovenaanhot
voltrokken.Het isinhet lichthiervanook,datwijmenende
toenemendeanimositeitbinnenhot dorptemoetenzien» gezienhet
feit,datdeverandering nognietvergenoegvoortgeschredenis,
lijkthetalleszinsverklaarbaar,datmenzichalsgroep juist in
dezephasezogemakkelijkwondt totbuitendogroepstaande deskundigen.BuitenKerkhovenverwondertmenerzichvaakover,dat
monzichondanks doinnerlijke spanningen,altijdweer aaneensluit
alseroenvertegenwoordiger naarbuitenmootwordengevonden. Dit
zalechterzijnoorzaakvindeninhot feit,dat inhethuidige
stadiumdoverdichting tegenoverhetbuiton-do-groep-gelcgonede
overhandmoetkrijgenoverdoverdeeldheid naarbinnon.Dat monr
zichdantochweersteltachterdogenon,dievanoudsdeleiding
inhetdorphadden,vindt zijnverklaring indo omstandigheid,
datwoliswaarhungezagafneemt,terwijl echternogniemand hun
plaatshooft ingenomen.
Inhot lichtvanhotbovonbosprokenenlijkthetalleszins
gerechtvaardigd,datmonvoorKerkhovenspeciaaldovormvando
groopsvoorlichtingheeftgekozen,daarbijaansluitende aande
zeergewichtige invloed,diedogroephiernoghooft.Het isochtor
eenvraag,ofmenjuistheeftgehandeld doordoleidingvanhet
voorboelddorpinhandentoleggenvanhotbestaandeofficiële
gezag,doofficiëlevertegenwoordigers vandegroep,waarvando
invloed alzozeertanendewas,inplaatsvantezoekennaarwogen
omdoopkomende nieuwoloiding optosporen.Opditmoment berust
doleiding- iederevergaderinggeofthiervaneonduidelijke
illustratie- nogtezeerbijhetconsulontschap.Hetverdient
aanbeveling'tezoeken.naarmiddelendeze leidingterugtegovon
aandogroep;devruchtenzullengroterzijnendevernieuwingen
houdenlangerstand.
Hetlijkt onsredelijk tebeweren,dathet systeemvanhot
voorboelddorp juistinoendergelijk dori-orvoeltookanbijdragendoonderliggende nieuwo patronenvansamenwerking snolierte
doonuitkristalliseren.
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HOOFDSTUKIV
MOGELIJKHEIDENNUTVINHETSTICHTENVANNIEUW VOORBEELDDORPEN

Nadevoorgaande beschouwingen dringt zichdevraagop,of
hetvoordeNederlandse landbouwvanbetekenis is,voort tegaan
opde ingeslagenwegdoorhet stichtenvannieuwevoorbeelddorjjen.
Een antwoordopdezevraaghangt -behalvevan deconclusies,die
menkantrekkenuitdeeerdergehouden theoretische bespiegelingen•
mede afvandeervaringen,diemen inRottevalle enKerkhoven
heeftopgedaanennogzalopdoen.Het isjammer,datdetotale
resultatennognietgeheelkunnenwordenoverzien.
Nogkannietmet zekerheidwordenvoorspeld,hoedelijn
vandeverbeteringderdeelnemendebedrijven inderesterende
tweeproefjaren zalverlopen.Nog groterwordtdeonzekerheid,
wanneermen zichwilwagenaaneenvoorspellingbetreffendede
ontwikkelingdaarna.Hetisimmersniet onmogelijk,jazelfs
waarschijnlijk,datdedeelnemendeboerendanveelmeerdan
thansopeigenwieken zullenmoeten drijvenendezeerbelangrijke steun,die zijthansvanhetconsulentschapenhuneigen
assistenten ontvangen,moetenmissen.Daarnaast zoudende
resultatenvandepropagandistische werkingderbeidevoorbeelddorpen (zowelhun invloedopdenaaste omgevingalsdeinvloed,
uitgaande vande georganiseerde excursies)moetenwordenvastgesteld.Dit isechteralzeermoeilijk,gezienhetfeit,dat
dezeresultaten grotendeelsindetoekomst zijngelegen.
Deze onzekerheid neemtechternietweg,datergronden
aanwezigzijn,waaropbepaaldeverwachtingenmeienige zekerheid
kunnenworden gebaseerd.
Inverbandmethet inhetvorigehoofdstukgenoemdeonderscheid,zullenwijbijdebesprekinguitgaanvandetweeaspecten,
diewijindezemethodiekhebben onderscheidenendieweliswaar
gemengd zoudenkunnenvoorkomen,maardieiederopeenvande
beidevoorbeelddorpen hunstempelhebbengedrukt.Wijhebben
hierhet oogopdetweehoofdmotieven? depropaganda ende
groepsvoorlichting.Wij komen aldustotdevolgendevraagstelling;
IsdeNederlandselandbouwgebaatbijdezeofbijnieuwe
voorbeelddorpen
1„alscentravanpropaganda,vanwaaruitnieuwemethodenvan
bedrijfsvoering,landbouwmethoden,enz.,kunnenwordenverbreid?
2.waarin,doormiddelvangroepsgewijze voorlichting,afzonderlijkebedrijven,daarbijgesteund doorde groep,waarvan zij
deeluitmaken,totbeterevormenvanbedrijfsvoering,enz.,
kunnenworden gebracht?
Nabeantwoording vandezevraagmoetwordennagegaan,met
welkefactorenenomstandighedenmendient rekeningtehouden
bijdeopzetendeuitvoeringderplannen innieuwevoorbeelddorpen.
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Tot slotkomtdepractischevraagnaarvoren;zalhetmogelijk
zijndezevoorbeelddorpen zonderofmetweinigsubsidie opte
richten?
ad 1.Watpreciesdepropagandistische betekenisvandebeide
voorbeelddorpen zal zijn,valt opditmomentnogniet teschatten.
Voor deexcursiesnaarRottevalle enKerkhoven iser zekereen
grotebelangstelling geweest -Kerkhoven telde in 1954ongeveer
4000excursisten,Rottevalle 5000-enmenhoorde onderde
excursistenvelewaarderendewoorden.
Inhethuidige stadiumhebbendeexcursiesnaar Rottevalle
meer zindandebezoeken aanKerkhoven.De oorzaakhiervanmoet
grotendeelsworden gezocht inhetkarakter vande aangebrachte
verbeteringen.InKerkhoven isveelminder te zien.Ditfeit
wordt o.i.noggeïllustreerd doorhetaantal zogenaamde "wilde"
excursies,datvoorRottevalle het grootst is.Het zijnjuist
deze laatste,waarbijmenopeigeninitiatief eneigengelegenheidhetdorpkomtbezoeken,waaraan grotewaarde moetworden
toegekend.InRottevalle zijnenkelebepaald spectaculaire
verbeteringen,zoalseenherontginningsproject,enkele open
loopstallen endaarnaast de coöperatievekuikenopfok,welke
menkanbezichtigen'opde zoldervandewerktuigenloods.Toch
zijnhetnietdezemeest gedurfde ondernemingen,die totdirecte
navolginginspireren.Zijdienen,propagandistisch gezien,eerder
alstrekpleister,terwijl denavolging zichophetmomentbeperkt
totdemeereenvoudige verbeteringen, zoalsdoelmatiger ventilatie
enverlichtingvan deFrieseveestal.Ookvoor dekippenhokkenen
devarkenshokkenbestaat grotebelangstellingenhierendaar,
zelfstotinDrente,ismenreedstotnavolgingovergegaan.
Menmagechterdewaardenietalleenafmeten aandereële
navolging.Uitgesprekkenmetveleboerenbleek ons,daterin
een groter gebied inieder gevalreedseen levendigebelangstellingvoordevernieuwing isgegroeid.Eenveelgeuitbezwaar
ishetontbrekenvandenodige contanten.Men zegtdevernieuwing
weltewillenaanvaarden,maarhet iszoduur.Wanneer overenige
tijdmochtblijken,datderentabiliteitvande indevernieuwingen
geïnvesteerde geldenhoog is,zalditargumentveelvanzijn
kracht inboeten.Tochmenenwij,datditargumentnietaltijd
zo sterkisalshet opheteerste gezichtwel lijkt.Door gebrek
aanbelangstelling zalhetnodige geld ookeerder ontbreken.
Iniedergeval zalhetdooreengeringerebelangstellingdeboer
moeilijker vallenover zijnsteedsaanwezigehuiveringvoor
opnemingvan credietheen te stappen.Naarmate de belangstelling
groterwordt zaldeboer eerder zoekennaarmiddelen,diehem
depoorttothetnieuwe openenenhetlijdt geentwijfel,of
hijzaldeze danookeerderontdekken enaanvaarden.Dathet
voorbeelddorpRottevalle een zoveelgrotere belangstellingheeft
gewektvoordevarkens-enkippenhouderijbijdeFrieseboer,
die, zoalseenvan dedeelnemers opmerkte,"koe-moe"is,moet
vanhetgrootste gewichtwordengeacht.
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Het lijkt zinvoloverenige tijdna tegaan,welke de invloed
vanhetverschijnseldervergrotebelangstellingis.
Wanneermendepropagandanaarbuiten alseendervoornaamste
aspectenvanhetvoorbeelddorp ziet,lijkthetalleszinsredelijk»
bijdekeuzederdeelnemerseenzekere selectie toetepassen.
Men magdanwat grotere garantiesvragenvoorhet slagender
gehele onderneming,omdatfalenopbepaalde puntendekracht
vanhetvoorbeeldkr.nschaden.V/eldientmen ervoor zorgte
dragendebezoeker geennieuwe argumenten inhandentespelen,
dienavolging opnieuwbelommeren.Dit geschiedtb.v„ wanneer
menuitsluitend grotereboerenalsdeelnemerkiest.Uitoraard
zalbijeendergelijke selectiehet aantalgrotereboeron
gemakkelijk overwegen.Datmen erinRottevalle voorheeft zorg
gedragenookkleinereboerenonderdedeelnemersoptenemen,
is zeer juist gezien.Welvalthet tebetreuren,daterzo
weinigkleine,goedkoperekeukenverbeteringen zijnaangebracht.
Dekeukenprojecten,diethanszijnuitgevoerd, zijnoverhet
algemeen zeerkostbaar,hetgeennavolgingmoeilijkmaakt.Ook
hiervalt echterweer te constateren,datdebelangstelling
voorditpuntwordtvergroot,hetgeen inconcretoalheeft
medegebracht,datverschillendeboerinnen,opkleinere schaal,
totverbeteringen zijnovergegaan.Hierbij speeltechterde
aanlegvandewaterleidingeengroterol.
Propagandistisch gezienlijkt onsvoorKerkhoven juisthet
puntvanhethuishouden en de.keukennaarbuiten het sterkst
te spreken.
Resumerend kanworden gezegd,datoverdewaardevanhot
voorbeelddorp alspropagandamiddel nogweiniggegevensbekond
zijn,hoeweluitdatgene,wat onsthansreedsbekend ismag
worden afgeleid,datereen zekerewaardenietaankanworden
ontzegd.Gezienhetfeit,datwijtochnogover teweinig
gegevensbeschikken,lijkthetwenselijkherhalinguitte
stellen toteenlatertijdstip,wanneerderesultatenbeter
zijn te overzien.Indienmen overgaat tothet stichtenvan
dergelijkepropaganda-voorbeelddorpen,dandientmennauwkeurig
na tegaan,welke zakenmenwilpropageren.Hetmeeste succes
valt teverwachtenbijdie onderdelen,diedoordebezoeker
kunnenwordengezienenophunwaardebeoordeeld.Mendient
ermeerekeningtehouden,dat,bijvoldoende belangstelling,
denavolgingervanbinnendegrenzenvanhetvoordebezoeker
mogelijkemoeten liggen.Bovenwezenwijerop,datdeze
grenzenniet zuiverfinancieel getrokkenworden.
ad 2.Bezienwijhetvoorbeelddorp alsmethodevan groepsgewijze
voorlichtingvandedeelnemendebedrijven,waarbijwijspeciaal
opKerkhoven zullenletten,danbiedendevoorlopigeresultaten
meer zekerheid omtrentdeafloop1:eerder danbijhet onder 1.
behandelde zoudenwijdefinitieve conclusiesdurventrekken.
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Hoewelde toekomst zalmoeten leren,hoe grootdegemaakte
vorderingenuiteindelijk zullen zijn,geeftdehuidige stand
van zakenalenigevingerwijzingen.Opdeeersteplaatszijner
demateriële,technische verbeteringen,debedrijfsgebouwen,
de inrichtingervan,deveestapel (zowelkwantitatief als
kwalitatief)enhetgehelebedrijfsplan.Eentweede,veel
belangrijker grondslagvoordeuiteindelijke afloop isde
positieve instellingvandeboeren tegenoverhetverbeteringsplan.Het inzicht indewaarde ervan isverdieptenvoorals
menheeftdeeerste feitelijke stappen gezet opeennieuweweg.
Hoewelmenookvroegerhetnieuwe indelandbouwwel ongeveer
kendeenookbij stukjesenbeetjes intoepassingbracht,was
de grondtoon derbedrijfsvoeringtraditioneel.Thansheeft
meneenwelomschrevenplanteverwezenlijken enmoetmenhet
bedrijfmet zijnonderdelen doelbewust gaanleiden.Deze
wijzigingvan instelling,diewijreedsoerdereenactivering
vanhetpotentieelaanwezigenoemden,heeft zichbijeengroot
deelderKerkhovenseboerenvoorgedaan.(Een dergelijke
veranderingvalt ookinRottevallewaar tenementenaanzien
vandevarkens-enkippenhouderij).Zijisdebestegarantie,
datmenopde ingeslagenwegzalvoortgaan.
Dezetotnutoebereikteendeteverwachtenresultaten
zijnvoldoende aanleidingomherhalingvandezewijzevan
voorlichtingernstigteoverwegen.Mendientdanna tegaan,
welkelement indezemethodiekdevoornaamste drager isvan
dezeresultaten.Hoekwammen totdewijzigingder opvattingen
vandezeboeren?Het antwoord opdezevraag isreedsmeermalen
gegeven. Devoornaamstebetekenis ligt inde groepsgewijze
aanpak.Een zeerbelangrijkelementvandezeaanpak is,dat
menhierbreektmetdebijvelenbewust ofonbewust levende
gedachte,dathetvoldoende zou zijndeboerhetnutvan
bepaaldeverbeteringen telaten zien,omtebereiken,dathij
erinfeite toe zalovergaan.Veleremmingen,vaakgelegen
indegroepof indeneigingvandeenkelingnietaf tewijken
vanhetgroepsgedrag, zijnoorzaakvanhetfeit,datop
bepaalde inzichten geenconcretedadenvolgen.Het traditionele
indebedrijfsvoeringisinwezen juist gelegen inhet
collectievekarakter,datwilzeggen,inhetontleend zijnaan
de groep.Wilmenditveranderen,dankanmen ofwelhet individu
gedeeltelijk losmakenuit degroep,ofwelmenkantrachtende
instellingenhet gedragspatroon vandegroep tewijzigen.Het
eerste ismoeilijk,medevanwege de vereenzamingsproblematiek,
diewijreedsbespraken.Het laatste isuit maatschappelijk
oogpunt eenveelbetereweg,diealsvoordeelheeft,datook
de zwakkere,hijdiehetwellicht hetmeestnodigheeft,de
minder zelfstandige,demeest groepsgebondene,indevaart
vandegroepwordtmeegenomen.
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Wilmen overgaantothet stichtenvannieuwevoorbeelddorpen,waarinmendegroe.psvoorlichtingopdevoorgrond stelt
(eenanderenaamwaredanwellicht gewenst),dandientmen
met verschillende factorenenomstandigheden rekeningtehouden
waarvanwenoemen!dekeuzederdeelnemers,de leiding,de
aardderverbeteringen enhet inschakelen vandevrouwende
verbeteringen ophuishoudelijkgebied,,
a. Watdekeuze derdeelnemersbetreftshetverdientbijdeze
methodiekaanbevelinguit tegaanvaneengehele,reeds
bestaande groep.Vormtmenoennieuwe groepvanverschillende
individueleboeren,genomenalsenkelingenuit eenofmeer
andere groepen,dan zoumenzichdereedsgenoemdevoordelen
vandegroepsvoorlichtingwellichtvoor eengrootdeel zien
ontgaan.Dit geldt iniedergevalvoordie gebieden,waarde
groepsgebondenheid inhet algemeenvrijgroot is.Daar immers
bestaathetgevaar,datdebandenmetdeoudeenblijvende
groepen deafzonderlijkeboerblijvenvasthouden.Menmagde
bedrijfsvoeringnueenmaalniet loszienvande sociale structuur
vandegemeenschap,waarbinnen zijwordtuitgeoefend]Steeds
zalblijken,datveranderingen indiebedrijfsvoeringhaar
weerslag zullenhebben ophet gehele gedragspatroon vande
groep.Hetverdient daarom aanbevelinghetnieuwe ingangte
doenvindenenteintegreren ineenmee-veranderendetotaliteit,
diehetnieuwe ophaarbeurt zalkunnenondersteunen.Ditgeeft
debestewaarborgen,dathetereenblijvend onderdeelvanzal
vormen.
In streken,waarde groepsgebondenheid geringer iszal
aansluitingbijbestaande groepenwellichtmindernoodzakelijk
zijn.Tochzoudenwijookdaarhetvoordeel zogrootachten,
dataansluitingbijeen reedsbestaande eenheid teprefereren
valt.
Inbeide gevallen,brengt dezemethode het onmiskenbare
voordeelmee,datmeneerderdeaarzelende,enigszinswantrouwige
boervoorhetplanwint.Inderegel zalhijnietneenwillen
zeggen tegende groepwaarvanhijdeeluitmaakt endiezich
achterhetplanheeft geschaard? Kerkhovenheeft onskunnen
lerenhoeblijmenachteraf istehebbenmeegedaan.
b. Hoemeermenaansluiting zoektbijeenbestaande,levende
groep,deste subtieler zalmentewerkmoeten gaanbijdekeuze
vandeleiding.Vooreerst deleidingvandedeskundigen,wier
hulpbijhetopstellenenuitvoerenvanhetbedrijfsplan zeer
nuttig,voorvelen zelfsnoodzakelijk is.Dezepersonenmoeten
echterniet slechtsdeskundig zijn,zijmoeten ookalspersoon
doordegroepwordenaanvaard.Eenenkelingkandevoorlichting
enleidingvaneenbuitenstaander nogwelaanvaarden,ookalis
hijslechtsmatig ingenomenmet dienspersoon,alsdedeskundigheid ophetbetreffende gebiedmaarwordtaanvaard.Eengroep
echter zalveelmoeilijker overbezwarenvandepersoonheenstappenenniet lichtdedeskundige leidingaannemenvan iemand
die zijalsmensnietvolledigaccepteren.
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Belangrijkernoglijkt onsdeeigen leidingvandegroep
vanbinnenuit.Wilmenalsbuitenstaanderbepaalde veranderingen
ineengroepdoorvoeren,cankanmentrachtenhetvertrouwen
vandeze groeptewinnen omvervolgensmetdenieuwe plannen
te starten.Boter ishet,zosnelmogelijk te zoekennaarde
leidende figurenbinnende groep,die instaat zijndo
initiatieven over tenemenenaandeeigengroepdoor tegeven.
Bitbiedteenveelbetere garantievoor eentotaleverwezenlijking.Immers,hoewel in'betbegin de leidingvan deskundigen
vrijintensiefkan zijn,opden duur zullendeboeren opeigen
krachtverdermoeten gaan-Menmoetbijdekeuzevandeeigen
leidingecht<-rinhet ocghouden,da:,diegenen,diedeleidende
functiesinde gemeenschapbekleden,nistpersede leidende
figarenbehoeven te zijn.Dat dit-voorTTerkhoveninderdaad
geldtbesprakenTijreeds.Hetkan gevaarlijkzijndezemensen
tochmetde leidingtebelasten omdatmenaldusgevaar loopthet
wantrouwen tegen,ofhet onvoldoende vertrouwen indeze leiders
over tedragen ophetplan.Dat dergelijkemoeilijkhedenzich
inKerkhovennietvoordoen,is0,1.tedankenaanhetfeit,dat
dewerkelijke leiding berustbijhet consulentschap,terwijl
ernoggeennieuwemensen zijn,die tegendeformele"leiders"
voor zichzelf dit gezagopeisen.Men zalerechter inKerkhoven
voordienen te zorgen,de leidingaandegroepterugtegeven,
alvorensde consulenten zijnstaf zichterugtrekt.
c. Watdeaard derfeitelijke verbeteringenbetreft zalmenzich
ineerste instantie vanzelfsprekendrichten opdepuntendiehet
dringendstverbeteringbehoeven.Dedeskundige leiders zullen
(naonderzoek)hetbestkunnenbepalenwelke deze puntenzijn.
Maarvrijwelevenbelangrijk ishet,aansluiting te zoekenbij
degevoeldebehoefte vandeboeren.Menheeftdit indebeide
voorbeelddorpen geenszinsverwaarloosd.Hetfeitevenwel,dat
inKerkhoven zoveel aandachtmoestwordenbesteed aanverbouwingen
diedeboeren zelfniet sonoodzakelijk achtten,heeftaanhet
enthousiasme vandezemensen geen goedgedaan.
d. Een speciaalpuntbijdeopzetdervoorbeelddorpen isde
aandachtvoordoboerinendehuishouding.Reeds inhoofdstuk I
hebbenwij stilgestaanbijdepositie vandevrouw.Wijwezen
erop,datderelatief grotere gebondenheidvandeKerkhovense
boerinendochteraanhetbedrijf eenbelemmeringbetekentvoor
het ontstaanvaneengrotere openheid enbelangstellingnaar
buitenvandegezinnenenvando gehele groep.Ookbinnende
gezinnenblijft debelangstelling gemakkelijk gericht opde
traditionele arbeid ophetbedrijf.Uitverschillende gesprekken,
diewijmet deboerinnenmochtenvoeren,werdonsduidelijk,van
hoe grote invloed deveranderende positie vandevrouw ophet
bedrijf isgeweest.Erisontegenzeglijkheteenenander
veranderd.Doordetoenemende ontwikkeling endenieuwe technische
mogelijkheden werdendebehoeftenvandehuisvrouw langzaamaan
gewijzigd enuitgebreid.
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Washetvroegervooralhet"bedrijfdat telde,intoenemendemate
gaatthanshet gezin zijneigenrechten opeisenenhet zijndeze
grotere eisen,diede"boervaaknoodzakennaarnieuwewegente
zoeken omaandeze eisente"beantwoorden.Ookhet'voorbeelddorp
scheptweernieuwemogelijkhedenvoordehuisvrouwenhet isvan
hetallergrootste gewicht,datmen deverbeteringen ophetbedrijf
explicietheeft gekoppeld aan een gelijktijdigeverbetering inhet
huishouden.Menheelt opvaakkunstigewijzehetv/arkvandeboerin
veraangenaamd envergemakkelijkt enhaar daardoornieuwe tijd
geschonkenvoorhaar gezin.Nieuwe tijdennieuweaandacht.Dat
menhiermee heeft aangeslotenbijeenreedslang sluimerend
verlangenvandehuisvrouwen,bleekonsduidelijkuithet grote
enthousiasme,waarmee devrouwelijke excu:rsistende verbeteringen
bezagen.Het isookindixverband,datwijhetbetreuren,dat
Rottevallenietmeerkleinere,eenvoudigekeukenverbeteringen te
ziengeeft,verbeteringen,waaraan zekerbehoeftebestaan,terwijl
dethansuitgevoerde projecten doorhun omvangenkosten juist
voordieboerinnen,dieerdemeestebehoefte aanhebben,weinig
mogelijkheid totnavolgingbieden.
Het isinditverbandwellicht tekenend,dateenvande
boeren,dieweigerde mee tedoen,thansisovergegaantot
verbeteringvan zijnwoning,eenfeit,datdedeelnemersvanzelfsprekend grotedeugddoet.
Het zouaanbevelingverdienen overenigetijdnauwkeurig
nate gaan,vanwelkebetekenis deveranderingen indehuishoudingvoorhetgehele gedragspatroon vandezegezinnenblijkt
te zijn.Dat dezebetekenis zeergroot is,daartwijfelenwij
geen ogenblikaan.Overigens zaldeverbetering indebedrijfsvoering ophaarbeurt demogelijkheid scheppenaande veranderende
eisenbinnen dehuishoudingtegemoet tekomen.Het iseenverdienste
vanhetvoorbeelddorp dezewisselwerking inganggezet tehebben
enhet lijkt onsvanzelfsprekend,datmenookbijvolgende
voorbeelddorpen hieraanruimeaandacht zalschenken.Evenzeer als
bijdebedrijfsverbeteringzalhet dannuttigzijn aansluiting
tezoekenbijdebestaandewensenvandeboerin.
Tenslottevermeldenwijhier enkele ervaringen,diewellicht
vannutkunnen zijnvoorhetverderewerk.
Het isopmerkelijk-dehaastwaarmeeheteenenander
diende tegeschiedenmaaktditbegrijpelijk-datmenbijdeopzet
enhetnakenderplannengeen contactheeft opgenomenmetdiegenen,
dieuithoofdevanhunberoepgeachtkunnenworden degr.>ep,
waarmeemen gingvlerken,tekennen.Ookdaar,waar dezekennis
wellicht geringer zoublijken tezijndanmenhadmogenhopen,
ishetnuttigeendergelijk contact optonemen.Een aantal
kostbare inlichtingenkanmenvanheniniedergevalverwachten.
Daarenboven isdemogelijkheid aanwezig,datmen,doorhente
passeren,henookenigermatekwetst.Iniedergevalmistmen
aldusdekanshen inteschakelen inde totale sfeervanhet
voorbeelddorp* immers,heeftmenwel contactmethen opgenomen
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enhunbelangstellingvoorhetproject gewekt,danisdekans
ookgroter,dat zijinhuneigen contactenmetdezemensenhet
voorbeelddorp andersbezien,waardoorhet slechtsaanbetekenis
kanwinnen.
Het iswaarschijnlijkaan tebevelen,datdeze contacten
dooranderendandevoorlichtingsdienst zelfworden gelegd.Dit
zoudandienen tegeschieden tijdenseenvoor-onderzoek,dat o.i.
beslist dientvooraf tegaanaandeuitvoeringvanhetplan.
Dit ishetvoornaamste punt,waaropwijnogwildenwijzen.
Wijhopen ni. tehebbenaangetoondvanhoe groot gewicht
eengrondigekennisvande sociale structuur endementaliteit
vandebevolkingis,omtoteenadaequate opzetvanhetplante
komen.
Inditonderzoekzalmenvooralaandacht dienentebesteden
aandegezagspatronen inde groep,waarbijdebovengenoemde
autoriteiten eenbelangrijke inlichtingenbronkunnenvormen,
maar ookdeboeren zelf.Hoewelhet onstijdensdeenquête
practisch onmogelijkbleekhierover inlichtingen teverkrijgen,
bleek onslater,toenwijwatmeerwarenvertrouwd geraaktmet
deverhoudingen,dathet zeerwelmogelijk is,hierover goede
inlichtingen teverkrijgen.
Een laatstepunt,waaropwijnogdienen tewijzen,isde
noodzaak,alvorensmenmethetplanbegint,tebeschikkenover eenbeeldvandefinanciële situatie derafzonderlijkedeelnemers.
Gecombineerdmetonzekennisvandezemensen zalditkunnenvoorkomen,datbepaalde mensen onverantwoorde hoge investeringendoen,
waardoor eenbepaaldbedrijfgeheel scheefwordt getrokken.Dit
laatste zalvooralvanbelang zijnindepropagandacentra,waar
deafzonderlijkeinvesteringenuitdenaardder zaak zoveelhoger
liggendaninde "ontwikkelingscentra".
Hetvooropstellen vandegroepsvoorlichtingbetekentniet,
datmen geheelmoet afzienvanhetpropagandistisch effectvan
eendergelijkvoorbeelddorp.Welmoetmenzichbijdeopzetder
dorpenenbijdekeuzedermiddelenrealiseren,welkdoelmen
nastreeft.Zokanmenbijdeaantebrengenverbeteringendenken
aanenkelemeer spectaculaire zaken,diedeaandacht endebelangstollingvananderenopwekken? menkan laterdoorexcursiesde
propagandistische werkingversterken.Maarmenblijve zichbewust
vanhethoofddoel engenoemde propagandamiddelen zullendaaraan
geenafbreukmogendoen.Zokwamen,onderdrukvan desubsidiegever,deexcursies inKerkhoven o.i.opeenontijdigmoment.
Erwasdaarnogweiniggeschied,wat zichvoor bezichtiging
leende.Omdat deKerkhovenseboer eerder geloof schijntte
hechtenaan critiekophetvoorbeelddorp danaanlofprijzingen
(menhad ook zelfliever ietsandersgedaandanhetbouwen
vandie "steenhopen"),hebbendeexcursieshet enthousiasme
onderdeboerennietvergroot.
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Eenlaatste"belangrijkevraagdientnogtewordenbeantwoord.
Wat zalhet (geheel ofgedeeltelijk)ontbrekenvan subsidiesvoor
consequentiesmeebrengen tenaanzienvandeopzetdervoorbeelddorpen?
Hoedachten dedeelnemers zelfoverditpunt?InRottevalle
zeidenvelentehebbenmeegedaanvanwegede subsidie« Wasdeze
erniet geweest,danhaddeelnemingvoorhenweinigbetekenis
gehad.Zijzouden,opeengegevenmoment,deverbeteringenop
eigen gelegenheidhebbenaangebracht,maar overhet algemeen
zoumenerdanminder geldhebben ingestoken.Doordeze subsidie
konmenhetwatdegelijkers wat beter enruimeruitvoeren.Ofwel
het geldhadontbroken endanwasder;aakr.ioi;doorgegaan.Anderen
warenminderbeslist inhunantwoorden,maar degroteplaats,die
de subsidie inhetgesprek innam envooralhetfeit,datde
voordelenvanintensieve voorlichtingniet of slechtsophet
tweedeplanwerdengenoemd,bevestigt da indruk,datveruitde
meesteboerennietalleendoor de subsidiewerdenaangelokt,
maar ookomde subsidiehebbenmeegedaan.Menmoetditbegrijpen
uit deopzet.Menkoosboeren,dielidwarenvandebedrijfsvereniging.Dezewerdenreedszeerintensiefvoorgelicht.Over
hetalgemeenverkerendezedeelnemende boeren indemening,dat
aanhunbedrijfsvoering,overhet geheelgenomen,misschienwel
ietsvaltteveranderen.,maar'nauwelijksietsteverbeteren is.Het
enigevoordeel,dattegenover deverplichtingen restte,wasde
; subsidie,
Daarenbovenwarendevoorgestelde projecten overhet
algemeenvrijkostbaar.Hoekostbaar,mogeblijkenuithetfeit,
datveleboerennu,naeenjaar tehebbenmeegedaan,verklaren,
dat zijzelfsnu zonder subsidie deaangebrachte verbetering
niet zoudenhebben gewaagd.Eenuitzonderingmoetwordengemaakt
voor deverbeteringvande stallenophetpuntvanventilatie
enverlichting,devarkens-en dekippenhokken.
InKerkhovenwasde situatieanders,ingewikkelder.Het
wasdoorhetkarakter derbevolking trouwensniet steeds
gemakkelijk dedesbetreffende antwoorden ophunwaarde teschatten.
Vervolgenswasdereden,'waarom menheeftmeegedaan,niet steeds
dezelfde alswatmenlateralshetgrootste voordeelvanhetplan
zag.Dit geldtuiteraardvooral voordieboeren,die terwille
vandegroephebbenmeegedaan,diegenendus,dienietachter
wildenblijven.
Vrijwelalleboerennoemdenalshetgrotevoordeel:de
intensievevoorlichting,grondonderzoekalsbasisvoordoelmatige
bemesting,melkcontrôleomtekomentotproductievemelkkoeien
endaarnaast debijzondere voorlichtingoptalrijke punten,zoals
onkruid-enziektebestrijding, doelmatigeveevoeding,e.d.De
subsidiekwamvrijwel steedsophettweedeplan."Dat isallemaal
welmooiengoed,maaruiteindelijkmoethetvan jeveeende
grondkomen".Meermalen zeimen liever geen subsidievoor
verbouwingen tehebbengehad,omdatmenookeigengeldmoest
investeren.
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Vanderentabiliteit daarvanwasmenniet steedsovertuigds
menhadmoeilijkhedenmetdeverpachter ofmen schrokervoor
terug zoveelgeld inhet"bedrijfte steken,dat spoedigaan
een zoon zouworden overgedaan,die danweermetdie extra
nieuwe-hogelasten zouzitten.Datmen zozeerdenadruklegde
opdevoorlichtingkanmedeveroorzaakt zijndoorhetfeit,
datdeR.L.V.D. steedsopditaambeeldhamerde.Tochwashet
geennapraterijen zoalovergenomen,dattochmet overtuiging.
Demogelijkheid eenvoorbeelddorp te stichten zonder of
metweinig subsidie,werddoor demeesten dan ookgunstig
beoordeeld. "Maardan zonder diedureverbouwingen ...".
Anderenmerktenechter op,daterietsaantrekkelijksmoest
zijnomhetbegin temaken.Inderdaadwasdereden,waarom
menaanvankelijkwildemeedoen,niet steedsinde grotere
voorlichting gelegen.Erwarenverschillende boeren,dieer
zelfniet zoveelvoorvoelden en slechtsmeededen omniet
achter teblijven.Verschillende anderen stondenwantrouwig
tegenoverhet geheleplan,ook tegenover de subsidie (waarom
zouden zedie geven?). Zijgingen slechtsmee inzee,omdat
deanderen tenslotte inhetzelfde schuitje voeren.Maar zeker
wasookdesubsidieniet zonderbetekenis.Hetwasdie subsidie,
dieheteerstdeaandacht trok,Alserwat teverdienen viel,
wildemenerbijzijn.Dit gafeen zekere steunaanhetbegin.
Menhadnu iets,demoeitewaard om over tepratenente
vergaderen.Envan lieverleekwamallestot zijnware proporties
engingmen inzien,datdeaanvankelijkvrijwel overhethoofd
gezienevoorlichtingnoghetbelangrijkstewas.Men gingvoelen,
daternietalleen subsidie,maar ookeigengeldmee gemoeid
was.
Bovenstaandebeschouwingen,ontleend aandegesprekkenmet
dedeelnemers,zijnnietbijzonder verrassend.Het isimmers
begrijpelijk,datde subsidie eenessentieel elementvormt,
indienmenwenst tekomen tothetdoenvanbelangrijke,veel
geldvragende investeringen,terwijl de subsidieminder betekenis
heeft,alsmenalleendebedrijfsvoeringtotvoorwerpvan
verbeteringneemt.Indit laatste geval zalhetechternogeen
moeilijkheid vormendeboerenvoor eenplan tewinnen,zonder
dehoningpotvande subsidietehanteren.Ongetwijfeld zullen
ermiddelen tevinden zijn,dooraansluitingte zoekenbij
activerende elementenuitbestaande groepen.Men zaldanechter
dienentekomentoteenopsporenvan dewezenlijke leiders,om
samenmethendeandereboerenvoor hetplan tewinnen.In ieder
gevalmoetwordenvermeden,dat slechtseendeelvande groep
- endanwellicht juist debetereboeren-aanhetplandeelneemt.
Voor zoverdehuidige standvan zakenendetotnutoe
bereikte resultaten eenbeoordelingmogelijkmaken,menenwij
voordelandbouwvoorlichtingsdienst hetmeeste nut te zienin
demethodedergroepsvoorlichting.Het iseengelukkige omstandigheid,dat juistditaspectvandevoorbeelddorpen mogelijkheden
biedt zonder ofalthansmeteenbetrekkelijk gering subsidiebedrag.
Maar devoorbereiding endeopzetvannieuwe voorbeelddorpen zal
danmetdestemeer zorgmoetengeschieden.
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Staat1
BEDRIJFSVERKAVELlf
Gemidd.
GrootteAantal • aantal
klasse
bedrijven kavels
in ha
per
bedrijf
1-5
5-10
10-15
15-25
>25
Totaal

6
5
5
6
6

3,1'
3,2
5,6
5,0
3,0

28

4,0

Gemidd.
kavelgrootte
in ha

Rottevalle
Staat2

Aan :al bec rijven mot
1-2 3-5 6-8 9

Percentage Percent ige v.d.
der kavels opp.cult.grond
500 m 5 km
500 m 5km
van huis
van huis

kavel s

4,09
9,46

1
1

5
2
1
4
5

_
1
3
1
-

_
1
-

53
75
29
54
61

5
6
7
10
6

61
83
50
80
82.

11
7
5
7
2

3,74

5

17

5

1

51

7

75

5

1,00
2,29
2,37

1
n

PACHT ENEIGENDOM

Grootte- Aantal
bedrijklasse
ven
in ha

Bedrijfsgebouwen
in eigendom

Oppervlakte cultuurgrond
los
gepacht
gepacht
met
dom
gebouwen

in eigen-

in %v.d. tota'ie oppervlakte
cultuurgrond

1-5
5-10
10-15
15-25
>25
Totaal

6
6

6
2
4
5
5

32
21
43
74
67

_
61
18
11
13

68
18
39
15
20

28

22

60

20

20

6

5
5

Rottevalle
Staat3
Grootteklasse
in ha

Gemiddeld aantal
melkkoe.ien.
per 100ha
per .
grasland . bedrijf

Gemiddeld aantal
legfokmest|
kippen
varkens zeugen
per bedrijf

Aantal
bedrijvan

Grasland
\n% v.d.
cultuuri
grond

71
36
16
10
7

88
90
88
88
82

184
141
129
115
136

4,3
9,1
14,4
20, i
32,6

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

0,2
0,9 :
0,9
2,9
1,3

36
28
25
6
2

140

87

140

9,3

2,3

0,7

29

6
5
5
6
6

86
92
86
87
86

196
166
135
126
139

5,3
11,2
15,4
22,5
34,2

0,8
2,6
2,6
0,3
2,2

0,7
1,2
1,0
1,8.
1,5

64
3
7

28

87

140

18,0

1,6

1,2

19

Hele dorp
1-5
5-10
10-15
15-25
>25
Totaal
Voorbeeldcentrum
1-5
5-10
. 10-15
15-25
> 5
Totaal
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Rottevalle
Staat k

GE8RUIK VAN HETGRASLAND

Oppervl.gras andgemaaid
Gemidd,
voor
voor
opp.gras- voor
machi- toGrootteinland per
hooien
naal
taal
klasse
kuilen
bedrijf
drogen
in ha
in ha
in % van de totale
oppervlakte grasland

Aantal bedrijven, toepassend
daggewone oeweirant- intens, standssoen- omweimethode
beweibewei- onbekend
ding „ ding
ding

Stikstofbemesting
in kg N
per na
grasland

in % van het totaal
aantal bedrijven

Hele dorp

5-10
10-15
15-25
>25

2,33
6,43
11,18
17,85
24,01

84
78
76
59
55

50
52
49
48
51

4
5
5
13
13

138
135
130
120
119

40
39
25
30
43

38
42
31
20
43

34
44
56
40
29

Totaal

6,59

71

50

8

129

37

36

39

67
80
40
67
33

50
40
40
17
17

40
20
17
50

57

32

25

1-5

1

94
92
91
85
110

10
1

95

17

101
95
112
162
112

Voorbeelc centrum
1-5
5-10
10-15
15-25
>25

2,88
6,74
11,23
18,19
23,29

99
79
83
70
62

39
59
50
47
48

8
13
16
15

138
146
146
133
125

Totaal

12,71

71

48

14

133

Rottevalle
Staat 5
Grootteklasse
in ha

17

124

7

GEBRUIK VAN HET BOUWLAK

Oppervlakte
bouwland
in % vande
oppervlakte
cult.grond

Granen
Totaal Rogge

Haver

Hakvruchten
Aard- •Voeder- StoppelTotaal
appelen bieten gewassen

in % van de totale oppervlakte bouwland

Hele dorp

5-10
10-15
15-25
>25

12
16
12
12
18

42
39
47
47
33

Totaal

13

Voorbeeldcentrum
1-5
5-10
10-15
15-25
>25
Totaal

1-5
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24
12
9

25
21
23
27
20

57
60
52
51
67

26
29
24
20
26

31
31
27
31
41

23
32
23
12
9

41

15

23

58

25

33

19

14
8
14
13
14

20
36
44
41
36

10
16
23
13
2

10
20
21
28
20

77
64
52
59
64

38
27
23
25
20

39
37
28
34
44

20
40
29
31
12

13

38

10

22

61

23

38

22

16
18
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Staat6

Grootteklasse
in ha

ARBEIDSBEHOEFTE

Arbeîdsbehoefte
in standaarduren
per
perhâ
cultuurbedrijf grond

Arbeidsbehoefte voor
bouwland grasland tuinland rundvee
in % van de totale arbeidsbehoefte

oven'9
vee

Hele dorp

12

22

0

840
685
580

17
22
24
25
22

1
0

535
555

10
7
13
14
15

580

13

23

0

4.525

Totaal

Voorbeeldcentrum
2.650
1-5
5.000
5-10
10-15 7.650
15-25 11.050
>25 15.800

8.575

Rottevalle
Staat7

9
9

58
57
54
55
55

14
11
11
8

56

10

55
62
55
56
59

17
9
8
5
4

58

6

5

BEDRI'JFSINRICHTIN6ENOPENBARE NUTSVOORZIENINGEN

Grootte- Totaal
klasse
aantal
in ha
bedrijven
6
5
5
6

1-5
5-10
10-15
15-25
>25

• 6 •

Totaal

28

L.E.I.
1183

600

7.300
10.300
16.175

2.025

4.375

Totaal

1

11
12
19

18
23
24
25
21

765
615
575
505
550

1-5

5-10
10-15
15-25
>25

Aantal beci.'ijven met
behoefte
groen- electr. verharde
behoefte
telegier- kracht- aan
voeder weide- mestaan
kelder stroom kracht- foon
silo
.afrast. plaat
stroom
telefoon
2
1
4
3
6

4
5
4
4
3

3
4
3
4
6

6
5
5
6
6

16

20

20

28

2
2

1
3

1
2
1

3
5

1
1

5
4

1

12

2

13

5
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Staat 8
8EDRIJFSH00FDEN ENECHTGENOTEN
Enkele demografische gegevens
Gemiddelde lec f t i j d
Grootteklasse
in ha

Aantal
bedrijfshoofden

thans

bij
huwel i j k

Gevallen
van bedrijfsaanvaarding
na het
huweli jk

b i j bedri j f s aanvaarding

Gemidd l e e f t i j d
der echtgenoten

Aantal
echtgenoten

thans

bij
huwelijk

1-5

6

55

25

34

4

5

53

23

5-10

45

25

29

3

5

44

24

10-15

5
5

47

27

29

2

5

45

25

15-25

6

41

27

27

-

4

42

28

>25

6

40

25

26

1

6

39

27

28

46

26

29

10

25

44

25

Totaal

Rottevalle
Staat 9
AANTAL ENGROOTTE DER GEZI

Grootteklasse
in ha

Aantal
gezinnen 1)

Aantal kinderen
per volper
totaal
groeid
gezin
gezin 2)

Aanta gezinnen met

0-1

IA

5-7

kinderen

1-5

6

22

3,7

3,6

5

1

5-10

5

28

5,6

5,3

2

2

10-15

5

17

3,4

4,7

1

2

2

15-25

5

11

2,2

2,3

1

4

>25

6

20

3,3

27

98

3,6

Totaal

3,9

2

5

1

18

6

1) B e d r i j f s h o o f d gehuwd of gehuwd geweest.
2) Echtgenote ^-45 j a a r .

L.E.I.
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8 of meer

1

1
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Staat 10
VOORMALIG BEROEPSMILIEU VAN 8EDRIJFSHO0FDEN EN ECHTGENOTEN

Bedrijfsnoofden

Echtgenoten
waarvan

waarvan

Grootteklasse
in ha

Totaal
aantal

moeder
vader
u i t boerenmilieu

Totaal
aantal 1)

vader
moeder
u i t boerenmilieu

1-5

6

4

1

6

3

3

5-10

5

3

3

5

1

1

10-15

5

3

3

5

2

1

15-25

6

6

4

5

4

3

>25

6

6

5

6

4

6

28

22

16

27

14

14

Totaal

1) I n c l u s i e f overleden echtgenoten

Rottevalls
Staat 11

BEROEPEN DER ZOONS VAN 15 JAAR EN OUDER
Gehuwde zoons

Ongehuwde zoons
Grootteklasse
in ha

waarvan werkzaam
Totaal
aantal

op
ouderlijk
bedri j f .

als
landarbeider

Totaal
buiten
als
aande
zelfstandig
tal
landbouv,
boer

1-5

2

1

1

6

5-10

5

4

1

1

10-15

6

5

15-25

2

2

1

waarvan werkzaam
als boer
• landarbeider

als
landarbeider

2

4
1

1
:

>25

buiten
de
landbouw

2

1

10

1

1

1 1)

Totaal

15

12

1) Op o u d e r l i j k b e d r i j f

L.B.I.
1183

2

1

2

3

4

77Rottevalle
Staat12
ONDERWIJS VAN BEDRIJFSHOOFDEN

Grootteklasse
in ha

8edrijfsnoofden
met als,hoogste vorm 1)
van landbouwonderwijs:
zonder
vakcurlandbouwL.W.S.
A.L.C.
sus(sen)
onderwi js

Totaal
aantal

1-5

6

1

1

5-10

5

4 (2)

1 (1)

10-15

5

2 (2)2)

2 (1)

15-25

6

4 (3)

2 (1)

>25

6

5 (5)

1 (1)

28

Totaal

11 ( 1 0 )

10 ( 5 )

met ni etagrarisch
onderwi js

4
1
.

1

1

3

—
2 (1)

5

5

1)Alsrangordevanafnemende"belangrijkheidwerd aangehouden
L.W.S.(Landbouwwinterschool)
L.L.S. (Lagere landbouwschool)
A.L.C. (Algemene landbouwcursus)
Vakcursussen,zoalsmelkers-,pluimveecursusencursussen
inaardappelselectie,veekennis,boekhouden,e.a.
2)Tussenhaakjestoegevoegdhetaantalbedrijfshoofden,dat
behalve deonderwijsvormvan debetreffendekolom ooknog
eenofmeeranderevormenvanlandbouwonderwijsofnietagrarisch onderwijsheeft genoten.
Rottevalle
Staat13
ONDERWIJS DER ZOONS
Zoons van 15 jaar en ouder
Grootteklasse
in ha

Totaal
aantal

met als hoogste vorm 1)
van landbouwonderwijs:

L.W.S.

L.L.S..
1

1-5

8

5-10

6

1 (D2)

2

10-15

6

2 (2)

1

15-25

2

1 (O

>25

3

1 (1)

1 (1)

25

5 (5)

4 (1)

Totaal

3)

" 2

4 (2)

1

2 (2)

1

1

2

zonder
verder
onderwi js

, 2

1

1)zienoot 1staat12.
2) "

A.L.C.

met nietagrarisch
onderwijs

" 12.

3) vanwie 1mettuinbouwvakschool,

1

7 (4)

6

2

-78-

Kerkhoven
Staat H
BEDR!JFSVERKAVELI
Gemidd.
Grootte- Aantal
aantal
klasse
bedrijven kavels
in ha
per
bedrijf
1-5
5-8
8-10
10-12
>12
Totaal

GemidPercentage
Aantal bedrijven net
delde
der kavels
kave.- 1-2 3-5 6-8
>9 <500 m ^-5km
grootte
kavels
van huis
in ha

3
5
8
5
4

3,0
5,2
4,6
5,4
5,8

1,26
1,33
1,97
1,96
2,57

1
-

2
2
6
3
2

_

25

4,9

1,89

1 15

Percentage v.d.
opp. cult, grond
500 m > 5 km
van huis

33
69
62
56
61

«

3
2
1
1

_
1
1

4
5
4
4

41
70
68
65
54

3
5
5
14

7

2

60

4

63

7

Kerkhoven
Staat15
PACHT ENEIGENDOffl

Oppervlakte cultuurgrond
gepacht met
los gepacht
in eigendom
gebouwen
in %van de totale oppervl. cult, grond

Aantal
bedrijven

Bedrijfsgebouwen
in eigendom

5-8
8-10
10-12
>12

3
5
8
5
4

2
4
7
3
4

68
79
75
53
92

24
11
11
35

8
10
14
12
8

Totaal

25

20

74

15

11

Grootte«
klasse
in ha
1-5

Kerkhoven
Staat 16
GEBRUIK VAN HET BOUWLAND
Grootteklasse
in ha

Opp.bouwland in%
v.d. opp.
cult.gr.

Hakvruchten
Erw- StoppelTo- Aard- Voed. Suik.
ten gewassen
Rogge Haver Gerst tilais
taal appel. biet. biet.
In %van de totale oppervlakte bouwland
Granen

Totaal

5-8
8-10
10-12
>12

48
46
40
48
41

75
73
73
68
68

28
23
31
26
29

30
21
21
26
18

17
14
10
14
20

2
1
2
1

25
27
23
27
25

13
11
13
12
10

12
11
9
8
7

5
1
7
8

4
5
7

45
43
45
29
46

Totaal

43

71

28

22

14

1

25

12

9

5

4

41

1-5

L.E.I.
1183

- 79 Kerkhoven
Staat 17
VEEBEZETTIf

Grootteklasse
in ha

Grasland •
kunstweide
in % vande
oppervlakte
cultuurgrond

Gemiddeld aantal

Gemiddeld aantal melkkoeien
per 100ha
gras- •
grasbouwland
lr.id

por
bedrijf

mestvarkens

fokzeugen

legkippen

Per bedri j f

1-5

52

97

186

3,7

2,7

3,0

153

5-8

53

71

132

4,8

2,8

2,0

126

8-10

60

73

121

6,6

3,6

4,5

107

10--2

51

63

122

6,6

4,0

5,6

123

>12

58

60

103

8,8

5,5

4,0

143

Totaal

56

68

121

6,2

3,7

4,0

126

Kerkhoven
Staat 18
GEBRUIK VAN HETGRASLAND

Grootteklasse
in ha

Gemiddelde
oppervl.
grasland
p.bedrijf
in ha

Oppervla <te graslanc i
voor
hooien

voor
inkuilen

Aantal bedrijven, toepassend
dagrant- intens. gewone
soenbe- omwei- standstotaal
weiding
ding
beweiding

in % v.d. tot.opp.grasland

1-5

1,96

39

5-8

3,64

46

8-10

5,47

10-12

in % v.h. tot.aantal bedr.

Stikstofberne s"tïng
in kg N
per ha
grasland

39

33

100

5

51

40

40

60

69

36

4

40

25

50

38

73

5,40

26

3

29

20

60

100

67

>12

8,50

32

32

25

75

75

64

Totaal

5,15

35

38

28

60

56

70

L.S.I.
1183
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81 Kerkhoven
Staat 21
AANTAL EN GROOTTE DERGEZINNEN
Grootteklasse
in ha

Aantal kinderen
per
per
totaal
volgroeid
gezin
gezin 2)

Aantal
gezinnen
1)

o

• 0,7

1,0

34

8,5

8,0

8

42

5,2

6,0

10-12

5

35

;7,0

7,8

>12

4

26

6,5

6,5

24

139

5,8

6,1

1-5

3

5-8

4

8-10

Totaal

C_

Aantal gezinnenmet
0-1 J 2-4

5-7

8 of meer

kinderen
2

1
4

1

3

3

1

3

1

2

2

3

1

6

10

5

1) Bedrijfshoofd gehuwd of gehuwd geweest.
2) Echtgenote

^-45 j a a r .

Kerkhoven
Staat 22
OEROEPEN DER ZOONS VAM 15JAAR EN OUDER
Grootteklasse
i n ha

Waarvan werkzaam

Totaal
aantal
zoons 1)

thuis op
bedrijf

land- of
tuinarbeider

1-5

1 (-)2)

1

-

-

—

5-8

4 (1)

1

1

2

-

8-10

6 (-)

2

1

1

2

10-12

16 ( 2 )

9

1

3

3

>12

5 (-)

4

-

1

-

32 ( 5 )

17

3

9

5

Totaal

buiten de
landbouw

1) Waarvan h e t beroep hekend i s .
2) Tussen haakjes het a a n t a l gehuwde zoons.

L.E.I.
1183

Niet werkend

- 8 2Kerkhoven
Staat23
ONDERWIJS OERBEDRIJFSHOOFDEM

Bedrijfshoofden
Grootteklasse
in ha

totaal
aantal

met als hoogste vorm
L.L.S.
L.W.S.

1

van landbouwonderwijs
A.L.C.
vakcursus

zonder
verder
onderwijs

1-5

3

1 (D2j

1 (O

-

1

-

5-8

5

1 (1)

-

1 (1)

1

2

8-10

8

-

1 (1)

3 (3)

2

2

10-12

5

-

-

3 (2)

1

1

>12

4

-

-

4 (3)

-

-

2 (2)

2 (2)

5

5

Totaal

25

11 ( 9 )

1) Zie noov 1 s t a a t 12.
2)

"

"

2

"

12.

Kerkhoven
S t a a t 2k
ONDERWIJS DER ZOONS VAN 15 JAAR ENOUDER
Aantal zoons
Grootteklasse
in ha

met als hoogste vorm van landbouwonderwijs
totaal

1-5
5-8

4

8-10

6

10-12

16

>12

5

Totaal

L.W.S.

A.L.C.

vakcursus

zonder
verder
onderwijs

1 (O

1

32

L.L.S. 2 )

met nietagrarisch
onderwi js

2 (2)

1 (1)

1 (")

6 3)
2 (2)

6 (3)

2 (1)

1

1

2

3 (1)

4 (4)

11 ( 6 )

4

3 (0

1

1

4)

12 5 )

1) Zie noten b i j s t a a t 12.
2) I n c l . tuinbouwvakschool.
3) I n c l . 4 waarvan onderwijs onbekend.
4) I n c l . 1 zonder verder onderwijs ( )• 12 h a ) .
5) I n c l . 7 l e e r l i n g e n (2 Arabachtseh., 2 L . L . S . , 1 tuinbouweursus,
1 Algem.landb.cursus, 1 Kl. Seminarie).

L.^i.I,
1183
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Bijlage I
DEHUISHOUDING INHETVOORBEELDDORPKERKHOVEN
(Samengesteld doordeNoordbrabantse Christelijke Boerenbond)
Inleiding
Bijdeopzetvandesvoorbeelddorpen ishetgoedgezien,
naastdebedrijfSVOÏoeteringenookdepractischevoorlichting
ophuishoudelijk gebied terhand tenemen.Eengoedgevoerde
huishoudingkan immerstotgevolghebbens dateendoor technische
verbeteringenvergrootbodrijfsinkomeneer.nuttigebesteding
krijgt.Eenha.:monJ.sonevenwicht inbedrijfenhuishoudingzal
daneckhetalgemeenwelzijnvanhetboerengezintengoedekomen.
Bijdeop?'etvanh^ivoorbeelddorpKerkhovenwerduitgegaan
vandegedachtenomieder«huishoudingafzonderlijk inhaar
geheeltebekijken inverbandnetdeomstandigheden vanhetgezin,
Menbeperkte zichdusniet tothet a&nbrengenvaneen
technischeverbeteringperhuishouding,dochnamdegehele
huishoudingperboerderijonderdeloupeentrachtte daarin
binnenhetraamvande terbeschikking staandemiddelen zoveel
mogelijkverbeteringen tot standtebrengen.
Omeenjuistoverzicht tekrijgenvandetoestand inde
gezinnen derdeelnemendebedrijvenvanhetvoorbeelddorphebben
wijgemeenddateenuitgebreide enquêtehiervoorbelangrijke
gegevens zoukunnenopleveren.
Deenquête isalsvolgt ingedeelds
1.Gezin.
2.Algemene ontwikkeling.
3.Voedingen zelfvoorziening indehuishouding.
4.Woningtoestand.
5.Werkindeling,werkhouding,werkwijze.
Algemene samenvatting
1.Gezin
HetvoorbeelddorpKerkhoven omvat 26gezinnen.Behalve de
gezinsleden zijner intotaal6personen inwonend (grootvadergrootmoeder-oom).
Demeeste gezinnenkunnen zich zelfvanarbeidskrachten
voorzien.Er zijndanook22jongensdie inheteigenbedrijf
werkzaam zijn.Vandeoverige jongensboven 15jaar zijners
2 jongensdieeenambachtsschoolvolgen,
1boerenknecht,
1werktbijdewegenbouw,
1 opstudie,
1tuinman,
4werkzaambijboerenorganisaties ofinstellingen,
4 inmilitaire dienst.

1183
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Vande34meisjesboven 15jaarhelpener20thuisinde
huishouding.Verder zijners
/ - - , , , . ,xj
(2in"boerengezinnen
6 daghulpm hetdorp ). . ,
° .
f
3 huisnaaisters
°
*
(4 in burgergezinnen
(landbouwhuishoudlerare;
2 studerend
(M.U.L.O.
1 winkelmeisje
1 kantoormeisje
I fröbeionderwijzeres
2oAlgemene ontwikkeling
Omdat ditrapport zich "beperkttothethuishoudelijk gedeelte,
vestigen wijalleen deaandacht opdealgemene ontwikkelingvan
de huisvrouw enhaar dochters.
De jongere huisvrouwen hebben inhetalgemeen meer scholing
gehad dandeoudere huisvrouwen. Toch zijn eronder deze laatsten
ook verschillenden, diereeds eenlandbouwhuishoudcursus volgden.
Van de26huisvrouwen hebben er3eentweejarige landbouwhuishoudcursus gevolgd, 6huisvrouwen hebben eengetuigschriftvan
een éénjarige landbouwhuishoudcursus. Velenvande huisvrouwen
hebben verder viadeKatholieke Boerinnenbond door allerlei
cursussen ontwikkeling enkennis opgedaan.
23 huisvrouwen zijn lidvandeze vrouwenorganisatie. Hoewel
velen zelf niet inde gelegenheid zijn geweest huishoudonderwijs
te volgen, zien zijwelhetnuthiervan inen stellen zijgaarne
hun kinderen indegelegenheid huishoudonderwijs tevolgen.
Van de34meisjes boven de 15 jaar hebben ers
13 diploma vaneentweejarige landbouwhuishoudcursus,
2 eengetuigschrift vaneenéénjarige landbouwhuishoudcursus,
II eendiploma vanprimair onderwijs, waarvan erreeds twee
nu de landbouwhuishoudcursus volgen,
7 meisjes volgen losse naai- en kookcursussen,
1 meisje heeft diploma hulp inde huishouding.
Op enkele uitzonderingen na zijn alle jongeren ooklidvan
de Katholieke Boerinnenbond Afdeling Oisterwijk. Langs dezew e g
worden zijindegelegenheid gesteld zich vooral ookop cultureel
gebied teontwikkelen. Zang, declamatie en sportcursussen beogen
dit doel.
Het eigen organisatieblad, deKatholieke Boerin, wordt veel
gelezen. Tijd voorhetlezen vanandere bladen neemt de huisvrouw
weinig.
Acht gezinnen zijn geabonneerd opeenvrouwenweekblad.
Negen lezen eengeïllustreerd weekblad.
Vier huisvrouwen hebben eenvakblad voor naaien,
Ieder gezin heeft eenradio, deze gebruikt menvooral voor
het•weerpraatje enhetlandbouwnieuws. 'sZondags voorde
godsdienstige oefeningen.

1183
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Indewintermaanden luistertmengraagnaar deprogramma's
hersengymnastiek,hoorspelen,enz.Slechtsenkele huisvrouwen
luisterennaarvrouwenrubrieken.Ontspanningzoekendeouderen
inkaartenen"breien,dejongerenrneerinhandwerken,sport
endansen.
Dekinderen"beneden16jaar zijnopmorkelijkweinig"bij
verenigingenaangesloten.Alsredenhiervan isaan tegeven
datdezekinderenmeorafleidinghebben opdeboerderijenal
vroeg inhuishouden enbedrijf ingeschakeldwordenvoorhet
verrichtenvan lichtewerkzaamheden.Bovendienvormt debuurtschapKerkhoven eenvrijgesloten geheel,hetgeen tot gevolg
heeft,datde jeugd zichniet gemakkelijkbijkinderenvan
andere sxan&enthuisvoelt.
Deervaringheeft geleerd,dat technische verbeteringen
ophuishoudelijkgebiedniet tothetbeoogderesultaat leiden
alszijniet gepaard gaanmethuishoudelijkevoorlichtingvan
dehuisvrouw.
Detechnischevarbeteringenhebbenbovendieneenarbeidsbesparende invloed,waardoor voordehuisvrouw tijdvrijkomt
voorvorming,ontwikkelingenontspanning,welkede gezinssfeer
tengoedekomt.VandaardatvoordeboerinnenuitKerkhoveneen
cursuswerdgeorganiseerd,waarindehuishoudelijke ontwikkeling
eenonderdeelvormtvandealgehelevorming.
Hetprogramma luidtalsvolgts
1.Welenweevanonsgezin
a.Deopvoedingvanonzekinderen.
b.Vrije-tijdsbesteding.
c.Kledingenstoffenkennis.
d.Behandelingvankleding.
e.Breng sfeer inUwwoning.
f.Vieringvangezinsfeesten.
2.Kracht-,tijd-,geld-enwerkbesparing
a.Indekeuken.
b. Inwoongedeelte en slaapgelegenheid.
c.Rationalisatiebijhetwerk doortijdsindeling,houding
enrust.
d.Bij strijkenenpoetsen.
e.Onderhoudvanhuisenhuisraad.
f.Verlichtingenverwarming.
3.Zorgvoor zielen lichaam
a.Hebbenwijeeneigenlevensovertuiging?
b.Watbetekent ditvoor onsinopvoeding,huwelijken
gezinsleven?
c.Eventuelevragenbus.
d.Onderhoudvanmenselijklichaam.
e.Sociaal levenopeendorp.
f.ZiekenverzorgingmetpoppenspelvanCiavanBoort.

1183
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4.Watenhoeetenwijgedurendehet jaar
a.Zelfvoorziening.
Groenten,eieren,vlees,melk.
"b.Voedingswaarden.
c.Keldermet inmaak,groenten enfruit.
d.Voedingvanhetopgroeiendekind.
e.Samenstellingvanmenuin zomer-enwintermaanden.
f.Feestmaaltijdensluitingsles..
24huisvrouwenuithetvoorbeelddorp nemenaandeze cursusdeel.
Gebleken is,dat juistde grotevariatie inhetprogramma,
waaraanverschillende docentenmeewerken,zeeraantrekkelijkis*
het enthousiasme vandedeelneemsters isdaardoor gelijkgebleven.
Reeds zijndrie groepenvan lessengegeven.Vooralhetonderlinge
contact tussendehuisvrouwen isbijzonderwaardevol,daaruitwisselingvangedachten juistoverdetotstand gebrachte
verbeteringen hetnuthiervan tenvolledoetbeseffen.
Hoeweldemeisjesinhunorganisatieveelmogelijkheden
tot culturele ontwikkelinghebben,maken zijernog teweinig
gebruikvan.Eenkleine stimulansvanbuitenuitisreedsvoldoende
om zehiertoe tebrengen.Zoiserdezewintereen onderling
leesclubje.gevormd.Enkelendoenmeeaande declamatiewedstrijd
endriemeisjesgaven zichopvoordeboerinnenleergang,een
cursusvanhetontwikkelingsinstituut vandeK.N.B.T.B.
Omeengoedevrije-tijdsbestedingtebevorderen iseen•
cursus inhandenarbeid georganiseerd.
3.Voedingen zelfvoorziening indehuishouding
AlsBrabantse gewoonte gebruiktmen indemeeste gezinnen
4 maaltijden perdagen 'swinters3maaltijden.
Dewarmemaaltijdkan doorallen samengebruiktworden,
daarde schoolkinderen tussendemiddagnaarhuiskomen enhet
landnietvervandeboerderijligt,zodatdeboer ookthuiskan
komeneten.Deboerinneemt zelfde zorgvoordewarmemaaltijd
op zichenlaatditnogniet graagoveraanhaardochters.
Debereidingvandemaaltijdmaakt 'szomersen 'swinters
welenigverschil.Daarmen 'swintersmeestal indewoonkeuken
dekachelaanheeft,begintmen omdewarmte zogoedmogelijkte
gebruikenvroegmetkoken.Tochdringtlangzamerhandmeertotde
huisvrouwen door,datdoor langdurigkokenveelvitaminenverloren
gaanenhoudtmen erindepractijk ookrekeningmee.Dewarme
maaltijdbestaatmeestaluit 3gangen.Soepkooktmenvoor
enkele dagenineens.
Groentenwordenveeluiteigen tuingebruikt.Demeest
voorkomende groenten zijns erwten,worteltjes,sla,bonen,
tuinbonen,spinazie,koolsoorten,prei, spruitjes,andijvie.
Aspergesenwitlofwordenweiniggeteeld.
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Slawordt inhetvoorjaarweleensbijgekocht.Appelmoes
enperenwordenvaak inplaatsvangroentengebruikt.
Vleesheeftmenuitsluitendvande slacht,waarvanuitgebakken spekveelbijhetmiddagmaalwordtgebruikt.Inhet
najaarwordenveelkippenverwerkt.
Eenmaal perweekeetmenbijhetmiddagetenvisofeieren.
Innagerechtenheeftmennietveelvariatie.Uitgesproken
indie gezinnenwaar-dedochtersermedevoor zorgenisdit
opmerkelijkanders.Karnemelksepapwordt ingrotehoeveelheden
gebruikt.
Gebruikvaneigenproducten
Melk enkarnemelkwordt iedere daggebruikt.
6 gezinnen
8 gezinnen
10gezinnen
2 gezinnen

11.perpersoonperdag (gemiddeld)
%1.perpernoonperdag
•§1.perpersoonperdag
minder dan•§•1.perpersoonperdag

Hoomboter
Invier gezinnen gebruiktmennogroomboter,indeandere
alleenmargarine.
Eieren
1 gezineetgemiddeldperdag2eierenperpersoon,
2 gezinneneten gemiddeld perdag1eiperpersoon.
1 gezineetgemiddeldperdaggeeneieren.
Deandere gezinnen 2à3perpersoonperweek.
Slacht
Inalle gezinnenworden eenàtweevarkensgeslachtper
jaar.Bijhetverwerkenvande slachtkentmenreedsvariatie
vanrecepten,hoeweldezenogmaerkanwordenuitgebreid.
Enkele gezinnenkopenwekelijks soepvleesbijdeslager,
deanderekopenalleenmaar ietsvanvleeswarenbijbijzondere
gelegenheden.
Inmaak
Het conserverenvanfruit,o.a.kersen,appels,peren,enz,,
wordtveeltoegepast.Ookgroentenwordengeweckt.
13gewinnenmaken zuurkoolenbonen inhet zoutin.
Brood
Zesgezinnenbakken zelfbrood.
Opdezebedrijven,waarveelkippenwordengehouden,ishet
degewoonte datdezeveelbijdemaaltijdwordengebruikt.
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Omenigevariatie te"brengeninhetbereidenervan zijnkooklessen gegevenoverhetverwerkenvanwild engevogelte.
Door eenlezingover deverzorgingvantuinanerfisook
medehet gebruikvanverse groenten gestimuleerd.Een duidelijk
overzicht gafaanhoemener zelfvoorkan zorgen steedsverse
groentenvaneigen tuin tehebben.
4.Woningtoestand
HetBrabantse langgeveltype heeft deoverhand.Binnenkent
men de oudebouwstijlvaaknietmeer terug,daardoorverbouwingen
veel isveranderd.
Vande 26woningen zijn.er 19nieteenwoonkeuken,deandere
hebbeneenkleinerekookkeuken.
Naast eenwoonkamerhebben 10woningen een "goeie"kamer,
die zeldenofnooitYrordtgebruikt.
In5woningen sliepmennogopopenzolders.Vijfbedsteden
werdennogbeslapen.Inde overigehuizenwarenvoldoende slaapkamersaanwezig.Inverschillende huizenwarenvooreengoede
ventilatie deramenteklein.
Allehuizen zijnaangesloten ophetelectrischnet.
In9huizenkomenbetegelde vloerenvoor indewoonkamers.
De aankledingvandehuizenis -envoudig,menishierin sterk
aanoudegewoonten gebonden.
Werkruimten
Keuken
20gezinnenkoken opeenkolenformuismet 1-of2pitsButagascomfoor.
2gezinnenkoken opeenkolenfornuismeteenelectrisch
comfoorerbij.
2 gezinnenkokenuitsluitend opelectrisch; indewinter
somseenpotkachel ofgewonekachelerbij.
1 gezinkolenfornuisenelectrischfornuis.
1 gezinhadkolenfornuismetpetroleumstel.
Opmerkelijk is,daterveelkolenfornuizen zijn;ditis
tebegrijpendaarerveelhoutgewas operfenrondomde
landerijengroeit.
Watertoevoer indekeuken
Opdrienawasinallekeukenswatertoevoer aanwezig.Een
boerderijwasreedsaangesloten opdeGemeentelijke Waterleiding.
Tweeboerderijen haddeneeneigenelectrischepompinstallatie.
Driewoningenhadden alleenwatertoevoer indebijkeuken.
Intwee gezinnen ontbrakeenaanrecht,maarhierwasweleen
gootsteen aanwezig.
Devuilwaterafvoer liepbij zesboerderijennogoverheterf.
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Bergruimten
Als"bergruimtegebruiktmendeaanrechtkastjes.Demeestan
hebbendaarnaastnogeenofanderkastjevoorprovisie,datwel
voldoenderuimtebiedtmaarniet altijdefficiëntmagworden
genoemd«
Xelder
9 woningenhadden inhunkelder een ingebouwde spekkuip.
Op 12boerderijenwasmaarvoldoendeplaatsgemaakt omdeinmaakflessenteplaatsen.
Bijkeuken ofwasruimte
Dit isderuimtewaarmenopdeBrabantseboerderijende
minste aandacht aanbesteedt.Dewasgebeurt op stalofineen
bijgebouwtje,datvaakveel tewensen overlaat.Optweeplaatsen
heeftmeneenpompopderegenput.Deandorehuisvrouwen moeten
hetwatervoordewasaandragen.Doordat dedakenvaakmet
riet zijngedekt,issomsderegenputvervandewasruimteaf.
Verbeteringen
Tweewoonhuizen,waarverbeteringen geenbaatmeer zouden
schenken,zijnafgebrokenengeheelvernieuwd.
Inverschillende huizenhebben groteverbouwingenplaats
gehadwaardoordegehele indelingvanhethuisisveranderds
eengoedewoonkamer,voldoende slaapkamerseneengoedewerkruimte zijndaardooraangebracht.
Opalle open zolders,die alsslaapruimtemoestendienen,
zijnafgesloten slaapkamers gebouwd.Bedstedenwordennietmeer
als slaapgelegenheid gebruikt.
Deverbeteringvanhet-wocngadeeltezelf is,voor zovermogelijk,
terhandgenomen.Eenwoonkamer,waarineenoud stenenvloerwas
endemurenonafgewerktwaren,isveranderd ineengezelligen
smaakvol ingerichtvertrek.
Deboerinnenhebbentezamen
detentoonstelling "verantwoord ingelicht-voordeligingericht",die speciaal ophet
platteland isafgestemd,bezocht enhetwasaardig teconstateren,
datreedsenigevoorbeelden hiervanwerdennagevolgd.
Hetplan isgemaakteenlampekapcursusteorganiseren omeen
meerdoelmatigeverlichting tekrijgen.
Deverbeteringen,die indekeukens zijnaangebracht,zijn
geheelverschillend.Bijde eenkondoorverplaatsingvaneen
deureengoedeverbeteringworden tot stand gebracht.Bijeen
andereboerderijbestond ditweer ineennieuw aanrecht,gootsteenengoedeafvoer,meer licht enventilatie doorbijvoorbeeld
eengroterraam,hetbetegelenvandekeuken,aanbrengenvan
eenpractischekeukenkast.Eennieuwbutagasfornuis,electrische
ovenenenkelebutagascomforenwerdenaangeschaft.
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Jammer genoeghoefthetplanvoordeGemeentelijkeWaterleiding
geendoorgangkunnenvinden.
Vijf"bedrijvenzijntoteeneigenelectrischepompinstallatie overgegaan,waardoorhetmogelijkwerdeengeyser
aantebrengenmetv/atorioevoernaaraandouchegelegenheid.
Opveleplaatsen zijnbetegelde spekkuipenenrekkenvoor
de inmaakflessenaangebracht.
Hygienische toestanden.
Ophetgebiedvanhygiënewarenerverschillende objecten
dienietaandeeisenvands^etijdvoldeden.Vanzelfsprekend
ishet gemis „unvat'rie::lingeenbelangrijkefactor.Eén
boerderijwasmaar aangesloten opdewaterleidingenditwas
ookhet enigehuiswaareenbadgelogenheidaanwezigwas.
Üithete^nenanderblijkt datvergaderingen:.iodigwaren.
Opdiebedrijven,waareenpompinstallatie aanwezigwasof
aangebracht is.,kon gemakkelijkvooreendrichegelegenheidworden
gezorgd.M e t opalleboerderijenwasditmogelijk;opzeven
boerderijenheeftrnendaarom eendoucae-emmeraangeschaft.Het
wasvaakmoeilijk indezebestaandeboerderijen eengoederuimte
hiervoor tevinden.Opverschillende boerderijen iseenaparte
douchecelgebouwd;bijandere isdezegeprojecteerd indewasruimte,boveneeningebouwdbad,dattevensvoor degesinswas
dienst doet.Hierkonmeteendewasruimte inhaar geheelworden
verbeterd,waarbijvooral gelet isopgoodewatertoevoer en
-afvoer.
5.Werkindeling,werkhoudingenwerkwijze
Denormaledagindelingvandehuisvrouwen inhetvoorbeelddorplooptnietveeluiteen.
Allehuisvrouwenhebbenopdeze gemengdebedrijvennaast
huntaakindehuishoudingookbepaaldewerkzaamheden inhet
bedrijf,denkenwebijvoorbeeld aandeverzorgingvanvarkens,
kippen enhetplukkenvankleinfruit.Bovendienhelpen
verschillende huisvrouwenenbijnaalledochtersbijhetmelken
endewerkzaamheden ophetland.
Men staatvroegop,werktaaneenstukdoor,guntzich
overdagweinigtijdvoorrust,maar zorgt 'savondsoptijdnaar
bed tekunnengaan.
Bijhetwekelijksewerkh e f t menoverhet algemeeneen
vaste indeling.17huisvrouwenhebbenhunwasdagopMaandag.De
wekelijksebeurt inhuiswordt doordomeestehuisvrouwen (vier
uitgezonderd)opVrijdagenZaterdagverricht.Dehuisvrouw
heeftvanhuisuit deze gewoonte overgenomenen ismoeilijktot
ander inzicht tebrengen.Watbetreft de'werkhoudingkomt zij
erlangzaam toehetwerk zittend teverrichten.
Tweehuisvrouwenverrichten alhaarwerkzaamheden staandes
tweehuisvrouwenhebbenreedsdegewoonte zittend testrijken.
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16huisvrouwenhetzenhulpvanhaareigendochters.Vande
overigenheeftniemandeenvastehulp.Enigenweleenlosse
hulpvoor een ofmeer dagen»
Overhetalgemeenwordterveel genaaid,zoweldoorde
huisvrouw zelfalsdoorhaardochters.
Herenpakkenenjongenshovenkledingkooptmenwelin
confectie,maarmeernoglaatmenhetbijeenkleermaker aanmeten.
De overigekledingkooptmenwelvaneenreiziger,dieop
vaste tijdenaanhuiskomt ofmenkoopt stof inde stad.
Ongeveer l/3vandehuisvrouwen gaatnaardewekelijkse
marktvoorkleinerekledingstukken,groentenenvis.
Huishoudelijke apparaten
Wasmachine
23vandohuisvrouwenhebben eeneigeneloctrischewasmachine,
5 ervanmet eeneloctrischewringer,
,12meteenhandwringer.
1 huisvrouwheefteenwasmachine moteen ingebouwde
centrifuge.
1 huisvrouwhadeersteentrommelwasmachine,diemetde
handgedraaidmoestworden.Deze isnuvervangendoor
eeneloctrischewasmachine met electrischewringer.
Naaimachine
Allehuisvrouwenbeschikken overeennaaimachine.
Strijkijzer
Iederehuisvrouwheefteenelectrisch strijkijzer.
Stofzuiger
Slechtseenhuisvrouwhaddebeschikkingovereenstofzuiger.4stofzuigerszijninmiddelsaangeschaft.
Restonsnogtevermelden,datdegezinnenvanhetvoorbeelddorpregelmatigwerdenbezochtdoorlandbouwhuishoudleraresen
maatschappelijkwerkster.Doorhethuisbezoekvanbovengenoemden
endevormingscursusontstond eenprettigcontactmet debewoners
vanKerkhoven,waaraannaastde technischeverbeteringenhet
resultaatvanhetwerkindebuurtschapmoetwordentoegeschreven.
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Vifoning

Keuken

1

X

2 x

X

3

X

4 x

X

Huish . apparatuur
Douche- Was- WaterSlaapgelegen- gelegen- ruim- leiding
Stof- WasGasfornuis
heid
heid
te
zuimachi- of
comfoor
ger
ne

X
X
X

X

5
6 x

X

X

X
X

X

7
8 x

X

X

X
X

X

X

X

X

9
10
11

X

X

X

X

X

X

12

X

X

13

X

14 x

X

X

X

X

X

:.X

X

15 x

X

16

X

17 x

X

X

X

18 x

X

X

X

19

X

20 x

X

21
22

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

23

X

X

24
25
26

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

4 en20nieuwbouw
Bovenstaande tabelgeefteen schematisch overzichtvandeverschillende
verbeteringen,welke perboerderijinhetvoorbeelddorpwerdenaangebracht.
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DSHUISHOUDING INHETVOORBSüLDDORPROTTEVALLE
(Samengesteld doordeafdeling Landbouwhuishoudkunde
vandeLandbouwhogeschool teWageningen)
Bijhet"beoordelenvande situatievandehuishoudingop
debedrijven inhetvoorbeelddorpRottevallekanmenniet,zoals
bijdebeoordelingvandebedrijven,uitgaanvanderesultaten
diedezehuishoudingen afwerpen.De resultaten^ dievaneengoed
gevoerdehuishouding"kunnenwordenverwacht,zijnnietvoormeting
vatbaar?,wel ishetmogelijknategaanofindehuishoudingvoorwaardenaanwezig zijnvooreen goede aanpassingvanhet gezinaan
eenmoderne levenswijze ophetplatteland,vooreen goede zorgvoor
degezondheid envoorhet algemeenwelzijnvanhetgezin.
Daartoe zijnopgrondvande gegevensvaneenenquête envan
persoonlijk contactmetverschillende huisvrouweninhetvoorbeelddorpdeonderstaandebeschouwingen opgesteld.
Achtereenvolgend zijninhet ooggevats
1.De stijlvandehuishouding.
2.Devoorzieningmetarbeidskrachtenvandehuishouding
3.Dearbeidsomstandigheden indehuishouding.
4.Devoeding.
5.De zorgvoordehygiëne.
6.Dewoning.
7.De opleidingvandehuisvrouw,haarcontactenmetdewereld
buitenhaargezin.
Opgrondvandewaarnemingen enbeschouwingen opaldeze
punten zalworden getracht toteenalgemeenbeeldtekomenvande
huishoudingopdebedrijven inhetvoorbeelddorpRottevalle.
1.De stijlvandehuishouding
De stijlvandehuishouding opdebedrijvenkanhetbeste
wordengekarakteriseerd alseenovergangtussende zelfverzorging
zoalsdie inandere strekenvanons landnoggebruikelijk isen
de stedelijkehuishouding.
Zohebben opeennaalle gezinneneengroentetuin,maar11
vandehuisvrouwenkopendesondanksmeerdandehelftvande
nodigegroentenbijen20krijgen 1of2keerperweekdegroentemanaandedeur.In11gezinnenwordt geslacht,bij25gezinnen
komtwekelijksdeslager.
Indemeeste gezinnenwordt ingemaakt,maarmetmate.In
hetalgemeenblijftdeomvangvandeweckveronderhet gemiddelde
van 112L.pergezin,dat inhetonderzoek "Conserveren ophet
platteland"werd gevondenvoorhetplattelandsgezin indeoverwegendagrarische gebieden.
Voordeverzorgingva.ndekleding ismenechter grotendeels
zelfverzorger.Allewaswordt inhuisgedaan.Inallegezinnen
metkinderenwordtkinderkledinggenaaidengebreid,in2/3van
degezinnenwordtvoordevolwassenen,zowelmannenalsvrouwen,
genaaid enhetbreienvanondergoed ensokkenvoor devolwassenen
behoort totderegelmatigebezighedenvanvrijwel allehuisvrouwen.
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Slechts in êên gezin,waar dehuisvrouwalleenhaar huishouding
doet,wordtnietvoordevolwassenen genaaid ofgebreid.
Overigenskannogwordenopgemerkt,datmeneenvoudig leeftg
demaaltijdenbestaanuitnietmeerdantweegangenenmen"bewoont
indewinter slechtseenvertrek» Indeoverigevertrekken,indien
aanwezig,wordt slechtsbijuitzonderinggestookt.Woninginrichting
enkleding zijndegelijk,maarniet opmerkelijkkostbaar»
2,Devoorzieningmet arbeidskrachten vandehuishouding
Voor een goedbegripvandevoorzieningmet arbeidskrachten
indehuishoudingdienteerst tewordennagegaan inwelkemate
devrouwelijke arbeidskrachtenmeewerkenophetbedrijf.
Op6vande.30bedrijvenwordt doordeboerin enhaarvolwassendochtersregelmatiggemolkenofgevoerd,op7anderevormen
devrouweneenreserve aanarbeidskrachtvoorhetmelken.Enkele
vrouwen ofdochtershelpen indehooiingofassisterenbijde
bedrijfsboekhouding.Overhetalgemeenkanmen zeggen,datin
Rottevalledevrouwenweinig zijningeschakeld inde arbeidop
hetbedrijf.Typischvoor de situatie is,datopeenvande
bedrijvende jongensvan jongsafmee lerenmelken,demeisjesniet.
Indemeeste gevallen (25)wordendebussendoordevrouwengewassen.
De tuinarbeidwordt doormanenvrouwsamenverricht? de
mannendoen inhet algemeen ietsmeeraanhet zaaienenplanten,
devrouwen aanhet oogsten.Wordenkippengehoudenvoordeeigen
voorzieningmeteieren,dan ishetvoerendetaakvandevrouwen.
Inhetalgemeenhebbendeboerinnenhetzijhaar geheletijd,
hetzijhet grootste deelvanhaar tijdbeschikbaarvoorhaar
huishoudelijke taak.Omeen indruktekrijgenvandeomvangvan
detaakvandeboerin inhaarhuishoudingdientbehalve de stijl
vanhaarhuishoudingde grootte vandegezinnen endeomvangvan
debeschikbarehuishoudelijkehulpinhetoogtewordengevat.
Fat het eerstebetreft% vande30gezinnen zijner4met
meer dan6gezinsleden.Voorts zijner6huisvrouwen,die geheel
zonderhulphaarhuishoudingvoeren.Alleanderenhebbenhulp
vanvolwassen dochter(s),dienstbode,werkster ofnaaister.In
2 gevallen iser sprakevaneenkrappevoorzieningmetarbeidskrachtenvoordehuishouding? ineen groeiend gezinvan 14
personenwaarnogslechtshalfvolwassenkinderen zijnenineen
jonggezinvan 5personen,waardehuisvrouwzonderhulp ziten
nu andanophetbedrijfmeewerkt.
Indeoverige gezinnen is,de stijlvandehuishoudingin
aanmerking genomen,voldoende arbeidskracht aanwezig.Daaropwijst
ookhetfeit,dater indegezinnenveelwordtgenaaidengebreid?
vooralhetbreien issomsmeer eenvrijetijdsbesteding 'savonds
danwerkelijke arbeid,eenbezigheid,diemenkanuitstellen als
er inhuishoudingenbedrijfanderwerktedoenvalt,eenbezigheidookdiehetdehuisvrouwmogelijkmaakteendeelvanhaar
aandachtbijdekinderen tebepalen.
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3.De arbeidsomstandigheden indehuishouding
De arbeidsomstandigheden wordenbepaald doorde indelingvan
endevoorzieningen indewoningendehulpmiddelen,diedehuisvrouw terverlichtingvanhaararbeid terbeschikking staan.
Devoorzieningen indewoninglietenbijdeaanvangvanhet
planvoolzoniet alles tewensenover..
Waterleidingwasdestijdsnergens aanwezig,slechts 12van
debedrijven hadden eenpomp indekeuken,de 18overige huisvrouwenmoesten alhetvoor dehuishoudingnodigewateruit
schuur ofstalofvanbuitenhalen.
Inhetalgemeen zijnindewoningen dewerkcentravande
huisvrouw,zozijalaanwezig zijn,niet doelmatigingericht en
nietdoelmatig tenopzichte vanelkaar gelegen.Dit veroorzaakt
langewegentijdenshetwerkenenalsgevolgdaarvan eennutteloze
belastingmetarbeid.Bijdevoorbereidingenhetkokenvande
maaltijdenwerkten 12vande 30huisvrouwen in3ofmeer
verschillendevertrekken inhethuis,omdatdevoorzieningen,die
bijdevoedselbereidingnodigzijn,wateraan-enafvoer,kookgelegenheid enbergruimte,niet ineenvertrekwaren samengebracht.Opeenvandebedrijvenwerd opdewasdag 1594M.,
opeenander 1812M. afgelegd.Voorde afwasvaneenmaaltijd
moest 237M.wordengelopen.
Ookdeinrichtingvandewerkcentravoordehuisvrouwliet
invelewoningenhetnodige tewensen over.In9vande30keukens
ontbrakhetaanrecht,zodat alswerkvlakalleendekeukentafel
beschikbaar was.Vandeaanwezige aanrechtenwaren er18lager
dan85cmen 11lagerdan80cm.Vooreengoede arbeidshouding
iseenhoogtevan90c m gewenst.Debergruimte indekeukens
lietveeltewensen over,zodat dagelijks ingebruik zijnde
artikelenmoestenwordengeborgen opgroteafstandvande plaats
waar zewordengebruikt.De spoelplaatsenwarenop28vande
bedrijvenbuitenenop 19bedrijvenoverdekt.
Almetalkanworden geconstateerd,dathetontbrekenvan
waterleidingeneen gebrekkige planningvandewerkcentrade
arbeidsomstandigheden vandehuisvrouw ongunstigbeïnvloeden.
Inversterkte matewasdithetgevalopde5bedrijvenwaar geen
aansluitingophetelectrischnetaanwezigwas.Vandehulpmiddelen,diedehuisvrouwen inRottevalletendienstestaan,
vindtmeneenoverzicht indehiernavolgende tabel.
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TabelI
VOORZIENINGVANDEHUISVROUWENOP30BEDRIJVEN'"INROTTEVALLE
METHUISHOUDELIJKE APPARATUUR
Hulpmiddelen• '15kleinste
•"bedrijven

15grootste
"bedrijven

Totaal

Info Consumentenonderzoek
1953
Platte!.

Stofzuigers
El. ijzers
Wasmachines
Wringers
El. fornuizen
Butagasstellen
Naaimachines

"

10
3
5
2
8
15

15
15
8
11
12
1
15

22
25
11
16
14
9
30

73
83
37
53
47
30
100

52

69

_.

—

32

14

—
—
-

—
—
—
-

Devoorzieningmethuishoudelijke apparatuur isgoed.Mixers,
koelkastenencentrifugesvoordewaskomenopgeenvande"bedrijven
voor.Uitdetabel"blijkt,datdevoorzieningmethuishoudelijke
apparatuuropdegroterebedrijvenbeter isdanopdekleinere
bedrijven.Opde15kleinebedrijven zijnintotaal50apparaten,
opde 15grotebedrijven intotaal77apparatenaanwezig.Het
gebruikvandehuishoudelijke apparatuurheeft indeze groepvan
30gezinneneengrotere omvangdanophetNederlandse platteland
alsgeheel.Hetgebruikvandemeestehuishoudelijke apparaten
behoeft indezegroepnietmeertewordengeïntroduceerd.Een
uitzonderingmoetwordengemaaktvoordewarmwaterapparaten,die
nergenswerdenaangetroffen,omdatergeenwaterleidingaanwezig
was.
Bijdekeukenprojecten inhetvoorbeelddorpRottevallewerd
opgrondvanhetonderzoeknaardearbeidsomstandigheden vooral
aandachtbesteedaanhetverbeterenvandekeukenalswerkcentrum,
aanhetbijeenbrengenvandeverschillendewerkcentra enaande
warmwatervoorziening,die doorhet tot standkomenvandewaterleidingterhandkonwordengenomen.
4.Devoeding
Devoedingsgewoonten inRottevallekonden slechtsingrote
trekkenwordenbepaald.Menvolgthet inhetNoordenvanhet
landgebruikelijkevoedingspatroon.Men gebruikteenwarmemaaltijdmiddenopdedagenbijdeavondmaaltijdwordeneventueel
nogderestjesvandezemaaltijd opgediend.Omeniginzichtte
verkrijgen indekwaliteitvandevoedingwerdnagegaan,waaruit
indeweekvoorhetonderzoekdewarmemaaltijdenhaddenbestaan
enhoe groothetmelkgebruik perpersoonperdagwas.Metdit
laatste ishet gunstiggesteld? meneetvrijweldagelijkspap,
meestkarnemelksepap,alstoespijs.Inééngezingeschiedtdit
nietendaarwordtdanookslechts0,2 L.melkperpersoonper
daggebruikt.
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Inalleanderegezinnenwordt0,5L.ofmeerperpersoon
gebruikt.TabelIIgeefteenoverzichtvandespreidingvande
hoeveelheden,die-wordengebruikt.
TabelII
HOEVEELHEIDMELK
Aantal gezinnen
Aantal liters

PERLITER PERPERSOONPER M G

2

7

9

8

0-0,5

0,6-0,7

0,8-0,9

1-1,1

4

1,1-1,3
Het aantalmaaltijden,waarbijverse groentenworden
gebruikt,looptuiteen.DespreidingisinTabelIIIweergegeven.

TabelIII
AANTALMAALTIJDENMETVERSEGROENTEN-PERWEEK
Aantal gezinnen

1

Aantalmaaltijden

2

3
3

5
4

13
5

5
6

3
7

In 17gezinnenwerdeen-oftweemaalperweekeenmaaltijd
vanpeulvruchtenmetmelkkostgegeten,dieniettoteenvolwaardige maaltijdkanworden gerekend.
In 12vande30gezinnenwordt groenteinhetzoutingemaakt.
Indegemeentenuithetonderzoek "Conserverenophetplatteland"
varieerde ditpercentage tussen 72en jfo9 vooreengemeentein
Z.O,-Frieslandwerdeenpercentagevan48$vandegezinnenmet
zoutinmaakgevonden.
Omtrentdewijzevanbereidingvandemaaltijdenkondenin
verbandmetdebeperktetijdenkrachtvoorhetonderzoekgeen
gegevenswordenverzameld.Uitdehierbovenvermelde gegevens
kanworden geconcludeerd,datdevoedingindezegroepinhet
algemeenvoldoende Caendierlijkeiwitbevat,maardatten
aanzienvandevoorzieningmetvitamineCverbeteringmogelijk
is.
5.Dezorgvoordehygiëne
Nahetgeenoverdewatervoorzieningisgezegd,zalhetde
lezernietverwonderen,dathetmetdegelegenheid totbadenen
wassenopdebedrijven inRottevalle nietrooskleurigisgesteld.
In20vande30gezinnenwastmenzichinwoonkamer'ofkeuken,
8 gezinnenhaddeneenwasgelegenheid indeslaapkamer,2een
emmerdouche inoenruimte,waar eenbedstede isuitgebroken.
Debehoefte aaneengoedebad-enwasgelegenheid werd invole
gezinnen gevoeld;23van.de30gezinnen sprakdebehoefteuit,
toenhunwerd gevraagdhunwensenvoordetoekomst teformuleren,
12verlangdeneenvastewastafelergensinhuis.
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Bijdedeelnemers aandekeukenprojecten isdanookzonder
uitzondering debadgelegenheid,hetzijmeteendouche,hetzij
met doucheencombinatiebad tot standgebracht,diegeregeld
worden gebruikt.Invele gevallen isdedouche aangebracht in
debuurt vande spoelplaats,waardewarmwatervoorziening tevens
bijdegezinsY/askandienen.Bijde gezinswasgarandeert eente
grondigebehandelingdehygienes allehuisvrouwen gebruiken
zelfwerkendewasmiddelenenverrewegdemoestenkokenhunwasgoed
daarinuit enblekenbovendien ophetgrasveld.Indehelftvan
de gezinnenwordt eensindeweek gewassen,inde overige eens
per H dagen.Overdehygiënevanhethuis zijn slechtsenkele
dingentevermelden.AllehuizenwordennaarNederlandsemaatstafenophetgezichtbeoordeeld,goed schoongehouden. Toiletten
waren indemeeste huizen inde schuur,somsbuiten.Bijde
verbouwingenwerd steedseenw.c.inhuisaangebracht.De
ventilatie ende situatievanhethuis inverbandmetdewindrichtinglaatindemeestehuizen tewensen over.Dit isspeciaal
vanbelangindegevallen,waarnog inbedstedenwordtgeslapen,
ofwaarmenmetvelen ineenkamer slaapt.
Deverwarminggeschiedtmetbehulpvankachelsenhaarden.
Ineenvandeverbouwdehuizen zaldeeerste centrale verwarming
haar intreeopeenboerderij inRottevalledoen.In15vande
gezinnen isslechtsêé"nvertrek,waar eenkachel staat,in14
2vertrekken,ééngezinheeft 3vertrekkenmeteenkachel.Hieruit
kande conclusiewordengetrokken,datdehuizen indewinter
nietvrijvanvochtzijn.
6.Dewoning
Overdewerkcentravoordehuisvrouw,debadgelegenheid en
dewoonvertrekken isinhetvoorgaande reedshet eenenander
medegedeeld.Het aantal slaapkamers isindemeestewoningen
onvoldoende.Tabel IVgeefteenovorzichtvandebeschikbare
slaapkamers.
TabelIV
Aantal slaapkamers

0

1

2

3

4

Aantalwoningen

6

6

11

6

1

11vandewoningenbevattenbedsteden,dienoggeregeldin
gebruik zijn.Zoalsteverwachtenwas,isdevoorzieningmet
slaapkamershetbeste opdegroterebedrijven.De 15grootste
bedrijven hebben tezamen 33slaapkamersen5bedsteden ingebruik,
de 15kleinstebedrijvenhebben 18slaapkamersen 14bedsteden
ingebruik.Bijdedeelnemersaandekeukenprojecten isin
sommige gevallen ookhetaantal slaapkamersvergroot,zodatde
toestandnugunstigeris.
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; De inrichtingvandewoningen isdegelijk,maarmenvindt
eriweinigmeubelen ofvoorwerpenmet enigeaesthetischebekoring.
OudeboBrenmeubelen zijnvrijwelniet aanwezigenmenheeftnog
nietalseldersdeoude gebruiksvoorwerpen,die ongetwijfeld in
dezeboerenfamiliesnog aanwezigzijn,indewoonkamerstepronk
staan.Welwaseenantieke akervan rood-3ngeelkoper totemmerdouche verbouwd!De inrichtingvandewoonvertrekken istraditioneels
totde zeergewenste,meubelenvandewoonvertrekkenbehoorthet
dressoir,demetterra ofgroenpluchebeklede stoelen enwatdaar
verder bijhoortaanwaridversieringenfamilieportretten en
perkamentmet zijdenlampekappen.Tochhebben sommigevande
boerinnenwelbelangstellingvoor eenandere stijlvanwoninginrichting.Bijde inrichtingvan deverbouwdekeukenskwamdit
duidelijktotuitingen opeenvandebedrijvenhadmenbijde
aanschaffingvannieuwehuiskamerstoeleneengoedekeusgedaan,
diebleekte zijnterugtevoeren totdetentoonstelling ineen
modelwoningdievoorenkele jareninUreterpdoordeBondvan
Plattelandsvrouwenwerd ingericht.Inenkelehuizentreftmenin
verschillendevertrekkenblauwbetegeldewandenaan.Men stelt
erechter inhetalgemeengeenprijsopomdeze tegelwandente
behouden.Bijeenverbouwing ishetverwijderenvandetegels
enhetherplaatsen zeerkostbaar.Ineenvandeverbouwde keukens
konde tegelwandbehoudenblijven? incombinatiemet licht
schilderwerk isheteffect zeergoed.Hoeweleruit eenaesthetisch
oogpuntnietveelgoedsover deinterieursvandeboerderijen
inRottevalleistezeggen,moetwordenerkend,dat sommigevan
dewoonvertrekkendesondanks gezelligzijn.Menheeftheldere
gordijnenenveelkamerplanten ende zorgendehandvandehuisvrouwistebespeuren inhetnette theogerei,waaruitmen graag
eenkopjetheeinFriese stijlaccepteerts dekopjeshalfvol
zoalshetgebruikhetwileneenkoekjepasbijhettweedekopje.
7»Dehuisvrouw,haar opleiding,belangstellingenhaar contacten
metdebuitenwereld.
Het isnatuurlijknietmogelijkomeenkarakteristiekvan
dehuisvrouwopdeze 30bedrijven tegeven,daarvoor iserte
veelverschil inleeftijden inpersoonlijkheid. Inhaaruiterlijk
zijndezevrouwen inhetalgemeen zekernietouderwetss zwarte
kousenenstijleharen,tweeuitgesprokenkenmerkenvandeouderwetseboerinuitandere streken,treftmenweinigaan.Weltreft
mendemeestevandezeboerinnende geheledagaanmeteen schort
voors eenaanwijzing,datzijdeveelal stedelijkewijzevan
kledenvandövrouwenvandedorpsnotabelenniethebbenovergenomen.
Degroepkomt,wat schoolopleiding enverdere ontwikkelingbetreft,
boven hetgemiddeldevandeNederlandse plattelandsvrouwuit.
InTabelVwordendedesbetreffende cijfersvergelekenmetde
cijfersvoor dehuisvrouwenuithet onderzoek "Conserveren op
hetplatteland" inzijngeheelenmetdeboerinnenuit dePriese
gemeenteuithetzelfde onderzoek.
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TabelV
ONDERWIJSHUISVROUWEN INROTTEVALLEENELDERS
OPHETPLATTELAND

Ulo

Huish.
school

30huisvr.Rottevalle
3
10%
30huisvr.Rot+evalle
1964huisvr.Nodörland
10,6$
3,**
80 hoerinnenFriesland!2,5$
6% I

Naaicursus
18
èQffo

4C$
49$

Kookcursus

Vakopl,

4

11
37$
22$
22$

13$

Er isenigverschil tussendehuisvrouwenvan dekleinere
engroterebedrijven,maardit isgering.

TabelVI
OPLEIDINGVANDEHUISVROUW OPDEKLEINEREEN
GROTEREBEDRIJVEN

Ulo

Huish»
school

Kleinerebedr.(15)

1

2

10

Groterebedr,(15)

2

3

8

Naaicursus

Kookcursus

Vakopl.

5
6

1

Het aantalvrouwen,dat lidisvaneenvrouwenorganisatie,
bedraagt 19? 2zijnlidvan 2organisatie«.21of70$vande
vrouwen zijndusgeorganiseerd^ dit ligtverbovenhet gemiddelde
van 29$,datvoordeNederlandse plattelandsvrouwenuithet
onderzoek "Conserveren enbewaren"gevondenwerdenbovenhet
gemiddeldevan44$vandeFriese gemeenteuitditonderzoek.
Opmerkelijk ishet,datdevrouwenvandekleinere bedrijvenmeer
indekerkelijke vrouwenorganisaties zijngeorganiseerd,dievan
de grotere indeBondvanPlattelandsvrouwen.Uit degegevens
overdeopleidingenhet lidmaatschapvande organisatie magmen
de conclusie trekken,datmenmet eengeselecteerde groep tedoen
heeftmet eenbelangstelling,diebovenhet gemiddelde ligt.
Ditkomt ooktotuitinginhetfeit,dat26vande 30huisvrouwen
opeen speciaalvrouwenblad zijn geabonneerd ensomsopmeerdan
een.Enkelevrouwenlezen3of4vrouwenbladenenverenigingsorganen.Op3naluisteren allen geregeldnaarderadio,19naar
vrouwenrubrieken.
De contactenmet dewereldbuiten gezinenfamilie lopen
behalvevialectuur,radio enorganisatie ophet platteland
veelal ookviahetwinkelen.De gewoonten opdit terreinlopen
sterkuiteen.Menwinkelt,behalve inhetdorp,inde streekcentra
DrachtenenSurhuisterveenmeteenfrequentie,variërendvan
eensper jaartoteensperYireek.
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16vandehuisvrouwenwinkelen eenkeer ofenkelekerenper
jaar indeprovinciale hoofdstad.Devrouwenvande 15grotere
bedrijvenkomenvaker indeprovinciale hoofdstad dandievan
dekleinerebedrijven.5vandehuisvrouwen gevenopnooitin
dewinkels inhetdorptekomen;vandezevrouwenkomen er4
geregeld indeprovinciale hoofdstad.
5vandehuisvrouwen gaven op,dat zijhuninkopenvoor
klereneenmaal oftweemaalper jaarinde stadGroningen ofeen
vandesteden inhetY/estenaoen.Deze groephuisvrouwen opde
voorbeeldbedrijven inRottevalleheeftvoorhetplatteland een
vrijveelvuldigcontactmet debuitenwereld.Menbemerktdit
bijbezoekenenopbijeenkomstenvandevrouwenvandeelnemers,
waar zijnietbijzonder terughoudend tegenovervreemdenzijn.
Na enkelebezoekenthuiswordtmenalsgoedebekendebegroet.
Voorhuishoudelijke voorlichting staatmeninhet algemeenwel
open.
De slotsomvandebeschouwingen overdehuishoudingin
Rottevalle is,dathier inhetalgemeen geziendo stijlvande
huishoudingendevoorzieningmet arbeidskrachten zekerkanworden
gesprokenvaneengunstige situatiewat debelastingmet arbeid
vandehuisvrouwbetreft.De arbeidsomstandigheden zijninhet
algemeennietgunstig.Menheeftweliswaar eenredelijkevoorzieningmethuishoudelijke apparatuur,maardewoningen zijnniet
tot doelmatigwerken indehuishoudingingericht.
Totnutoeheeftmen zichdaaroverweinigzorgengemaakt;
wanneer echter indetoekomstminderdochtersthuiszullenblijven
alshulpvoordemoeder-hetgeen indelijnvandeontwikkeling
ligt-zullendezeongunstige arbeidsomstandigheden alseen
grootbezwaarworden gevoeld.Opdebedrijvenmetkeukenprojecten
konden groteverbeteringen juist opditpuntwordenaangebracht;
ookopverschillende anderebedrijven ismenbegonnendekeuken
endeverderearbeidsomgevingteverbeterennudewaterleiding
komt.Ookpsychologisch zijndezeverbeteringen vangrootbelang.
Hetgehele gezinblijkt indeverbeteringen plezierte
hebbenendehuisvrouw,diehaarwerkvlugger enefficiënter kan
doen,zalzichniet langerachtergesteld voelenbijhaarstadszusters;bijd©vergelijkingen tussen stadenplatteland ishet
comfort indewoningaltijd eenbelangrijkpunt.De zorgvoor
dehygiënekanindenieuwe toestandbeter tothaarrechtkomen;
hier isnogveelverbeteringmogelijk,maar ongetwijfeld ook
bereikbaar.Degroepvrouwen inRottevalle isna opleiding,
organisaties,onderwijsvandedochtersenoverige contacten
metdebuitenwereld voorbereid tothet aannemenvanmoderne
begrippen omtrenthygiëne.Devoedingsgewoonten zijnniet slecht
en opdit gebiedstaatmenopenvoorvoorlichting.Menwilgraag
zijnkennisuitbreiden totongewone gerechten;devraagnaareen
cursusfijnekeuken getuigt ervan.Deverbeteringvanwoningen
woninginrichting iseenmoeilijke zaak,omdathiervoorveelgeld
moetwordenuitgegeven;men zalverdernietlichtmeubelsvervangen,
dieniet zijnversleten,hetgeen getuigtvaneen gezond financieel
inBicht.
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Inhetalgemeen zijn inde onderzochtehuishoudingen in
Rottevalledevoorwaarden aanwezigtoteenaanpassingvanhet
gezinsleven aanmoderne levensopvattingen.Dit zalzekermede
tedanken zijnaanhetfeit,datmenmeteen geselecteerde
groep tedoenhad.Deze.selectie isechterniet zosterk,dat
devoorlichting overdehuishouding,dieviadeze gezinnenaan
dedeelneemstersvanexcursieswordt gegeven,wordt geschaad.
Geen der"bezoeksterszalhijhethazoekenvandeverbouwde
huizenhet gevoelbehoeven tekrijgen;watvoor dezeboerin
past,istemodern entenieuwvoormij.Het gebruikmakenvan
modernehulpmiddelen envaneenweloverwogen inrichtinggaat
deRottevalsehuisvrouwen natuurlijk afen zijblijven zichzelf
erbij.Juistdaarom isdezevoorlichting indit voorbeelddorp
voordehuisvrouwvanhet platteland inhetNoordenvangroot
belang!
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DEVOORBEELDCENTRA•INDEFRANSELANDBOUWVOORLICHTING
(verslagvaneenstudiereis)

Inleiding
Gezien de-hoopvolle perspectieven,welke debeidevoorbeelddorpen inonslandalsnieuwe vormvan landbouwvoorlichting
openen,wat;hetongetwijfeldbelangrijk onze,nog jonge,ervaringen
tetoetsenaando leerschool,diemen inFrankrijkreedsvele jaren
heeftdoorgemaakt.Deeerstevoorbeelddorpen inFrankrijkdateren
nl.van 1949DaaromwerddoordeInspectievoorde Landbouwvoorlichting
eenteam samengesteld,datvan20Junitot27Juni 1954in
Frankrijkverbleef om zichteoriënterenaangaande dewezenlijke
strekking,opzet enuitvoeringvandevoorbeeldcentra inde
Franse landbouwvoorlichting.Nabesprekingenmet enkele autoriteiten
teParijs,diebelastwarenmet decentrale leidingvanhetwerk
indeFransevoorbeeldcentra,werd eendrietalvoorbeeldstreken,
gelegen indedepartementen Côted'Or,JuraenMeurthe etMoselle
bezocht.
Hetteam isdankverschuldigd aans MrDiets,Landbouwattaché
bijdeAmerikaanse Ambassade,diemetdezereishetvoorbeelddorpwerkinNederland gediend zag,aandeNederlandse landbouwattaché teParijs,MrH.E.R.E.A.Frankenzijnmedewerker
IrH.vandeBerkhof,diedereis'inFrankrijkhebben voorbereid
en "lastbutnot least"onzeFranse gastheren,die zichgeen
moeitehebben gespaardonzereistedoenslagen.
IrJ.M.A.Penders,Inspecteurvoor deLandbouwvoorlichting,
konalleendebesprekingen teParijsmeemaken,de samenstelling
vanhet-gezelschap wasverder alsvolgts
IrA.H.Crijns,Rijkslandbouwconsulent teTilburgf
IrY.Groenveld, LeraaraandeRijkslandbouwwinterschoolte
Drachten;
IrC.H.Hoefnagels,werkzaambijdeAfdelingStreekonderzoekvan
hetL.E.I.?
IrC.M.Hupkes,Rijkslandbouwconsulent voorbedrijfseconomie;
MejuffrouwT.Nabuurs,alsmaatschappelijkwerksterwerkzaam bij
deNoordbrabantse ChristelijkeBoerenbond*
IrD.R. Visser,wnd.RijkslandbouwconsulentteDrachten?
MejuffrouwC.vanWijk,werkzaambijdeAfdelingLandbouwhuishoudkundevandeLandbouwhogeschool;
IrK.ViT.Kruse,vandeInspectievoor deLandbouwvoorlichting,die
zichtevensmetde samenstellingvanhetrapportbelastte.
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Ontstaan vandevoorbeelddorpen (villages témoins)
Zowel opinternationaalalsnationaalniveauwordt inde
naoorlogse jarenveel aandacht"besteedaande,indeeconomische
ontwikkelingsgang,achtergebleven (minder ontwikkelde)gebieden.
Zovalt ookhet ontstaanvandevoorbeeldcentra alslandbouwvoorlichtingsmethode ir.Frankrijk terugtevoerenopde
geconstateerde verschillen inproductieniveau tussende diverse
landbouwgebieden,het iseenpogingom insnel tempodeproductiviteit inachtergebleven gebieden optevoeren,,
Dathet constaterenvan deverschillen inproductieniveau
pasindelaatste jarenplaatshad isniet ergaannemelijk* Wellichtwerd deze toestand vroeger alseenfeitelijkheidaanvaard,
erwerd althans,evenals "totvoorkort ook inonsland,doorde
voorlichtinggeenextraaandachtgeschonken aandeachterblijvende
gebieden.Nudeopvatting,dat iederebevolkingsgroep zicheen
redelijk inkomenkoetkunnenverwerven steedsmeerveldwinten
men zichrealiseert datde concurrentiekracht vandeFranse
landbouw inveel sectoren ininternationaalverband geziente
zwakblijkt,stuitmen opdezeverschillen inproductiviteit.
Het argument,datdezeproductiviteitsverschillen inde
eersteplaatseenuitvloeisel zouden zijnvandenatuurlijke
productieomstandigheden zoalsdebodemvruchtbaarheid, hetklimaat
endewaterstaatkundige toestand,wordt intalvan achtergebleven
gebiedenontzenuwd,doordat ookdaarboeren zijntevinden,die
eenzodanighoge enlonendeproductieweten tebereikendat zij
zelfsmet goedeboeren inhetvooruitstrevendeNoord-Frankrijk
kunnenwedijveren.
Hetvaltdanooktebegrijpen,datdeFransetarwetelersorganisatie (Association Générale desProdiicteursdeBlé,
afgekort A.G.P.B.),dietemidden dertelersorganisaties een
vooraanstaande zoniet deeersteplaats inneemt,niet zonder
meer alspleitbezorgster vooreenmeer-prijzensysteembijde
granenkonfungeren.Eendergelijk systeem isnl.,nog afgezien
vandemoeilijkheidbijdedoorvoeringervan,principieel
aanvechtbaar voor zoverhetgebiedenbetreft,waardeproductieomstandigheden eenhogere enmeer lonendeproductie toelaten.
Vandaar ookdatmenmeerheil zagineen snel opvoerenvande
productie indergelijke gebieden.
Aangezienhet lage ontwikkelingspeil vandeboeren,gepaard
gaandemeteengeringebelangstellingvoorlandbouwverenigingslevenen traditionele landbouwvoorlichting,alseenderhoofdoorzakenvanhetlageproductieniveaumoetworden gezien,isde
meestvoordehand liggendewegterverbeteringongetwijfeldhet
opvoerenvande ontwikkelingdooronderwijs.Maar ,..c....het
duurt jarenalvorensmen doormeer onderwijsaandeagrarische
jeugdresultaten zietendaarenboven iseen zekeregraadvan
welvaart zoal geen voorwaarde dantocheen zeernuttigebasis
voorhet opvoeren derontwikkeling.
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Vancursussenvoorhet opvoerenvandevakbekwaamheid"bij
ouderenhetzenwij inFrankrijknietsvernomen,van dergelijke
cursussen zoumennl.weleen snellereffect opdebedrijfsvoeringkunnenverwachten.,
Zonder af
"breuktedoen aandewaardevanonderwijs,land"bouwverenigingslevenentraditionele landbouwvoorlichting -men
onderstreept integendeel dewaardehiervanenhovptdeze straks
j\iisttotgroterebloei tekunnenbrengen-heeftmen ineerste
instantie naarmeer acuutwerkende middelengezocht omde agrarische
gemeenschap indeachtergebleven gebiedenvoormeerrationele en
productievere landbouwmethoden tewinnen.
Voorbeeldpercelen envoorbeeldbedrijven,waarvanFrankrijk
overigenseenminderdichtnet ontworpenheeftdanNederland,
hebbenuiteraard tengoede gewerkt,doch inzeerveel gebieden
werddeagrarische gemeenschaphierdoor inonvoldoende mate
overtuigdvanhetvoordeel,datdegedemonstreerde methodevoor
heteigenbedrijf zoukunnenbrengen.De opinie-beïnvloeding
doordezeverspreide demonstratieswaste zwak.Uitde o.a.in
1948doordeA.G.P.B,georganiseerde chemische onkruidbestrijding
ingranen inenkele gebiedenmet lage graanproducties,waarbij
10à15bedrijven perdorpje warenbetrokken,resulteerde echter
weleen sterkebeïnvloedingvande opinievandedorpsgemeenschap.
Menbedenke,dat 10à 15bedrijven inhet doorsneeFranse dorp
meerdandehelftvanhetaantalbedrijvenbetekent.Het eenen
anderwasoorzaak datdeA,G.P.B.,dievoorhet jaar 1949mede
konputtenuithet "Pondsnational deProgrèsAgricole"datdoor
deMinistersvanLandbouwenEconomische Zakenwerdbeheerd,in
overlegmet delandbouwvoorlichtingsdienst eenplanontwierp,
waardoor deze geldennietversnipperd zoudenwordendoorhet
opzettenvanverspreidekleinere demonstratiesvanuiteenlopende
aard,doch omtot groepsdemonstratiestekomen.
Begelden zoudennl.wordenbesteed ominenkele dorpjes
metlage graanopbrengsten zoveelmogelijkboeronineenplante
betrekken,v/aarbijzijeenaantal,opkortetermijnwinstgevende,
verbeteringenbijdegraantealt ophunbedrijven zoudenaanbrengen.
Dehierbijnoodzakelijkeinvesteringenwerden gesubsidieerd, terwijl
inelkderdorpjeseen "agent technique"-invele opzichtente
vergelijkenmet onzerayonassistenten -voor de adviesgeving
bijdedoorvoeringvanhetverbeteringsplan terbeschikkingvan
dedeelnemerswerd gesteld.
In1949werdmetviervandergelijkevoorbeelddorpjes
(villagestémoins)gestart,waarvanereenal spoedignietlevensvatbaarbleek.Geziendeverwaarlozingvandemeest essentiële
productievoorwaarden (grondbewerkingenbemesting,kwaliteitvan
zaaizaaden onkruidbestrijding),konmenmethetverbeteringsplan inkorto tijdtoteen sterke vorhogingdorproductie in
dedriedorpenkomen.Intweevand.edriedorpen,nl.Senoncourt
enMorville,kwammen inenkele jaren zelfstoteen verdubbeling
vandegraanopbrengsten perha.
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Hoewelhetplanindeeerste plaatseenverbeteringvande
graanteeltbeoogde,zienwijtochookeen stijgingvandemelkenvleesproductie indevoorbeelddorpjes.Eeningesteld onderzoekweesuit,datindebovengenoemde tweedorpende gemiddelde
jaarlijksebruto-opbrengst perha cultuurgrond indrie jaartijd
met 150tot 175gldo (meerdan40f°)gestegenwaren,terwijldit
voor hetderdedorpje,waar eenbelangrijk gedeeltevandebedrijfsoppervlakte doordenietonderdeproductiestijgingvallendewijnbouw inbeslaggenomenwerd,f„ 75,- VSThacultuurgrond beliep»
De stijgingvandebedrijfsuitgaven,inhoofdzaak veroorzaakt
doorhogereuitgavenvoorkunstmest enzaaizaad, inaanmerking
genomen,berekende deA.G.P.B,voor dedorpenSenoncourt,Morville
enBeaumarchèst een gemiddelde stijgingvanhet arbeidsinkomen
vanresp.100,-,55s _ en 30,-gld.perhacultuurgrond.Noemtmen
echter inaanmerking,datdeextrabedrijfsuitgavenniet geheel
uit eigen zakwerdenbetaald,dochvoor 30à40fowerden gesubsidieerd,
danishetvoordeelvoordedesbetreffendeboerendusnogaanzienlijk
groter.DeontwaardingvandeFr.francwerdbijdezeberekeningen
geëlimineerd.
Deze opmerkelijke dochmetbescheidenmiddelenbereikte
resultatenvoorde 17tot 25bedrijven,dieoenvoorbeelddorp
telde,illustreren zowelhetlageproductieniveau,waaropde
landbouw indevoorbeelddorpen stond,alshet grote succes,dat
metdezemethodevanlandbouwvoorlichtingwerdbereikt.Dit laatste
niet alleenmetbetrekking tothetvoorbeelddorp zelf,dochook
doordatveelnaburigedorpen-metname inheteveneensdoorons
bezochtedepartementMeurthe etMoselle -degedemonstreerde betere
productiemethoden eveneensgingentoepassen.
Het lagdanookvoordehand,datmen inFrankrijknaar
verdere doorvoering,uitbouwenvervolledigingvandezevormvan
groepsvoorlichting zocht,diemenin 1952(nadrie jaar ervaring)
niet meeralseenexperiment indevoorlichting,dochalsoen
succesvolle groepsdemonstratie gingbeschouwen,indienmentenminstemetvoldoende overlegbijdekeuzevanhetgebied tewerk
gaat.
Devoorbeeldgebieden (zonestémoins)
DeFranse landbouwvoorlichtingsdienst iszodoende gekomentot
voorbeeldcentra,diemeerdeelnemers ondaardoor ookvrijwel steeds
meerdorpenomvatten,terwijlmennietàpriorihetaccentlaat
vallen opdeverbeteringvaneenbedrijfsonderdeel(de graanteelt)
dochhetbedrijf alsgeheelonderdeloupewilnemen om zodoende
hetverbeteringsplan opde zwakste plekkenvandebedrijven te
kunnenrichten.Dit laatste iso.i.eenzeergroteverbetering
t.o.v.deeerste drievoorbeelddorpjes.D'eA.G.P.B,bij mondevan
MrPierreHallé,eenautoriteit indeFranse landbouwwereld,zal
overigensdelaatste zijnomteontkennen datmen êên bedrijfsonderdeelkanverbeteren zonderzichomderestvanhetbedrijf
tebekommeren,dochhet ligtnu eenmaal indelijnvandeze
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organisatie zichvoornamelijk te"bepalentotdeeconomische en
technische aspectenvande inFrankrijk zobelangrijke teelt
van tarweenoverige granen (céréales secondaires).
Hoewel indevillagestémoinsdeextravoorlichting inde
vormvan eenassistent voor ongeveer twintigbedrijven eenhoog
rendement afwierp,deverhogingvanhet inkomen indevoorbeelddorpenbeliep in3jaar tijdnl„ reeds 3tot 5maal dekosten
van deextravoorlichting, zoumanderentabiliteitnog aanzienlijk
trachten toverhogen door ineon zone témointotmaximaal 200
boerentebetrekken.Depractijk inenkele zonesmeteenhoog
aantal deelnemersheeft inmiddelsuitgewezen,dateen dergelijk
aantalte groot isvoor eenassistent,dieeen intensieve
individuelebedrijfsvoorlichtingmoet geven.Momenteel heeft
menhetmaximum gesteld op 150boeren,terwijlminstens60$>
van deboeren indedesbetreffende gemeente(s)aanhetverbeteringsplanmoet deelnemen.Indedrieachtereenvolgens door onsbezochte
zonestémoinsteldenwijresp.65,55en1JOdeelnemers,waarbij,
naar onze indruk,deassistent inde eerste twee zoneshet
verbeteringsplan involdoende intensiefcontactmetdeboeren
kondoorvoeren,terwijldit indelaatstgenoemde zoneinmindere
matehet gevalwas.Honderdboerenperassistent lijkt onsvoor
deFranse omstandigheden ruimvoldoende.
Datmenmomenteel alsvoorwaarde stelt,datminstens60$
van deboeren indedesbetreffende dorpjesmoet deelnemenaan
het plan,lijkt onseen goede gedachte, omdatmenhierdoor juist
in'sterkematehet groepskaraktervanhet ontwikkelingsplan
benadrukt,hierdoor neemtnl.nietdedeelnemer dochwelde
niet-deelnemereenenigszinsuitzonderlijkepositie indedorpsgemeenschap inenhijloopt zodoende gevaar zichaanhet afkeurend
oordeelvandegemeenschapbloot testellen.
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De globaleberekeningvanderentabiliteit vandevoorlichting,
zoalsvoordeeersteFransevoorbeelddorpjes isgemaakt ,is
overhetalgemeeneenmoeilijke,zoniet onmogelijke,zaak.
Bijeenlaagopbrengstniveaukanmenmet intensieve voorlichting
tot spectaculaire resultatenkomengedurende deeerstejaren,
hijhetverdereverloopvanhetwerk zullenderesultatent.a.v.
de opbrengstverhoging minder spectaculair zijnenvalthetniet
uit temaken,hoede resultaten zouden zijngefeestalsde
voorlichting zichhad teruggetrokken.
Indeloopvan 1952werden erinFrankrijk 25zonestémoins
ingesteld,vorenstaand kaartjngeeft dedepartementen aan,waarin
zichdezezonesbevinden.Devoorbeeldcentra indemeteen
sterretjeaangegeven departementen Côted'or,JuraenMoselle
werdendooronsbezocht.VolgensmededelingvanMrTellevan
hetMinisterie vanLandbouw teParijskwamenerJuni 1954reeds
49 zonestémoinsinFrankrijkvoor,welke gezamenlijk,volgens
zeerruwe schatting,eenoppervlakte van 125.000habeslaan.
De gemiddeldebodrijfsgrootte isvan streektot streekzeer
verschillend, inCôted'or b.v.lagdeze indebuurtvan60ha,
terwijldeze indeJura+_15habeliep.
Het ontwikkelingsprogramma waarbij, indien goedgekeurd,
technische enfinanciële hulpworden verleend,moet inprincipe
in+ 4 jaarverwezenlijkt zijn,voorbergdorpen strekt zichdit
vaak overeen langereperiodeuit,daarnahooptmen,datde
boeren zonderverdere financiëlehulpdetenbehoevevande
bedrijfsvoorlichtinginhetvoorbeeldcentrum aangestelde assistent
zelf zullenbetalen.Watdit laatstepuntbetreftwerden inde
bezochte voorbeeldcentra geenonverdeeld optimistische geluiden
gehoord,hoewelwij onsvandeanderekantniet dienen teontveinzen,dat inde jaarlijkse contributie,diededeelnemers
aandevoorbeeldcentra perhabetalen (somstot2à3gldper
ha), eenaanlooptot debetalingvaneenextraassistentvoor
eenbetrekkelijkkleine groepboeren isgelegen.Voorlopigworden
deze contributiegelden slechtsvoornamelijk aangesprokenvoor
dekkingvandeadministratiekosten,definanciëlebijdragevan
deOverheidmagnl.uitsluitendworden aangewendvoor technische
verbeteringen inhetvoorbeeldcentrum? integenstellingmetde
Nederlandsevoorbeelddorpenvormthet salarisvandeassistent
de enigepostdieuitMarshall-geldenwordtbetaald.
Organisatie enfinanciering
Plannentotstichtingvaneenvoorbeeldcentrumwordenop
provinciaalniveau ontwikkeld doordelandbouwconsulent (Directeur
des ServicesAgricoles)in samenwerking ennauw overlegmetde
Chambre d'agriculture Vanhetdesbetreffende departement.Het
ontwerpontwikkelingsplanwordt door landbouwconsulent envoorzittervandeChambre d'agriculture voorgelegd aaneendaartoe
ingestelde commissie opnationaalniveau,dezebeslistna
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bestuderingvando ingediendevoorstellen,waarinderentabiliteit
vande teverrichten investeringenmoetwordenbegroot,ofextra
voorlichting+subsidie encredietfaciliteiten aanhetdesbetreffende gebied zullenwordenverleend.
Indeze commissie opnationaalniveau (CommissionNational
provisoire d'aide technique etfinancière deProductivité)hebben
naastvertegenwoordigers vanhetMinisterie vanLandbouw,kamerleden,vertegenwoordigersvan degeorganiseerde landbouwenhet
landbouwcredietwezen,zitting,,
Nagoedkeuringvande.voortstellendoor deze commissie komt
depractischeuitvoeringterplaatse inhandenvan eenrechtspersoonlijkheidbezittende verenigingvandeelnemers "groupement
deproductivité",diehiertoewordtbijgestaandoordehaarter
beschikkinggestelde assistent.De supervisie enookveel
organisatorischwerk liggenbijdelandbouwconsulent.
Menaccepteert slechtsgebieden,waar denatuurlijkeproductieomstandigheden eenaanzienlijkhogereproductie toelaten danin
werkelijkheidmetdetraditionelebedrijfsvoeringwordtbereikt.
Indienb.v. cultuurtechnische omstandigheden dewegnaar een
grotere productiviteit versperren geeftmenerdevoorkeuraan
metde instellingvanhetvoorbeeldcentrum tewachtentotdat
cultuurtechnische verbeteringenuitgevoerd zijn.Verderkiest
menbijvoorkeur slechtsgebieden,waarbijmen zichverzekerd
weetvandemedewerkingvanenkele actieve elementen indedorpsgemeenschap,bijdiedorpsgemeenschapmoethetverbeteringsplan
immersaanslaanenlater zoveelmogelijkopeigenkracht
verwezenlijktworden.Aldusonze,bijdebezochte landbouwconsulenten ingewonnen,informatiest.a.v.dekeuzevanhet gebied.
Vandekwaliteiten vandeassistent inhet voorbeeldgebied
hangt enormveelaf,menkiestdaar thanspractisch entheoretisch
geschoolde mensenvoor,dieals2emanenigeervaringineen
voorbeeldgebied moeten opdoen alvorenshenmet eengrotematevan
zelfstandigheid ineenvoorbeeldcentrum inteschakelen.
Men'wildekans opmislukking,zoalstebegrijpenvalt,zo
veelmogelijkuitsluitenenvooralookeen zohoogmogelijk
rendement zoekenvan dete investerenbedragen.
Momenteel ishet aantalvoorstellen tot voorbeeldstreken
endaarvoor inaanmerkingkomende departementen groot genoegom
selectietekunnentoepassen,menkandannuookeenuitgebreider
vooronderzoeknaarde standvan zaken indevoorgestelde gebieden
eisendanbijdeeerste zonesin1952heeft plaatsgehad.Ook
demografischonderzoekdient thansbijhetvooronderzoek ingelast
teworden,bijeenongunstige leeftijdsopbouwvan debevolking
(gebrekaanopvolgers opdebedrijven)gaatmenniet"toteen
voorbeeldcentrum over.Debedrijfsanalyse,diemenalsbasis
voorhetverbeteringsplan verricht,zouo.i.bedrijfseconomisch
gezienniet toereikend zijnvooropeenhoger productieniveau
liggendebedrijven zoalsinNederland meestalhet gevalis.
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De subsidiesopde inhetontwikkelingsplan voorziene
bedrijfsinvesteringenbelopen gedurendehet eerste jaarniet
meerdan 15$vande totale investeringen,terwijldeze subsidie
inhettweede jaarnog slechts10$bedraagt.Aanschaf vanwerktuigen incoöperatief verband enbekalkingkunnenzwaarder
gesubsidieerd v/ordendanandereprojecten zonder dat daardoor
gemiddeld echtermoerdandebovengenoemde percentagesvande
totale investeringen gesubsidieerdworden«
Inhoteerste jaardienendeinvesteringentenminstevoor
2(.ïfo en inhet tweede jaarvoor 30^uit eigonmiddelen tegeschieden,
voor 60tot65%der te investerenbedragen kunnendedeelnemers
gebruikmaken vandoordeOverheid,viadekanalenvanhet
landbouwcredietwezen,verstrekte credieten.Zakelijke zekerheid
ofborgstellingwordtbijhetverlenen van decredietenniet
gevraagd.
Dedeelnemerkrijgtdehemverleende credieten en subsidies
echterniet zelf inhanden,bijdeaankoop vandejaarlijksin
hetbedrijfsverbeteringsplanopgenomenbedrijfsmiddelenwordthet
vastgestelde percentage aancredietensubsidie doordevereniging
van deelnemers aande leverancierbetaald.Jaarlijkslostde
deelnemer eenvastgesteld percentagevanhethemverleende
crediet aandeverenigingaf,erworden twee soorten leningen
verstrekt;leningen in4jaarlijkse termijnenaf telossentegen
eenrentevan Af°enleningen in10jaarlijkse termijnenafte
lossen tegeneenrentevan 3$»Deleningen opkortetormijn
dienenvooraankoopvanb.v.kunstmest,zaaizaad,veevoeder,enz.,
de leningen oplange termijno.a.vooraankoopvanvee,werktuigen,bouwvangierkeldersenmestplaten.
Opdevoorhetbedrijfniet opkorte termijnrenda.belte
achten investeringen,b.v. inveelgevallende individuele
aanschafvankostbare landbouwworktuigenendeverbouwingen van
grote omvang,worden geen subsidieencredietverleend.Menwil
deboerniet ophogere lastenbrengen zonderdat daardoorde
inkomstenuit zijnbedrijf stijgen.Menwilvoorallesmetbehulp
van subsidie encrediet demeestrendabele verbeteringen inde
bedrijfsvoeringdoorvoeren,zodatdeboernastijgingvanzijn
inkomen (entevensmisschienmeer credietrnindedgeworden)straks
zelf totminderrendabelebedrijfsverbeteringen, zoalsb.v.
verbeterenvanbedrijfsgebouwenenwoongelegenheid.Vooreengoed
begripvanheteenen anderdientnogteworden opgemerkt,datdo
bedrijfsinvesteringen,waarop subsidie en credietwordenverleend,
def. 200,-perhaniet tebovenmogengaan,hierin zijndandein
coöperatiefverband gerealiseerde investeringen (b.v.landbouwwerktuigencoöperaties)nietvervat.Alles iseropgerichtde
deelnemerniet ophogere lastentebrengen zonderde inkomsten
uit zijnbedrijf zo snelmogelijk optevoeren.Vrijwel ongemerkt
neemtdeboermet zijnbedrijf inenkele jaren tijdinveel
sterkeremate aanheteconomischverkeer deeldan inde traditionele
gemeenschap gebruikelijkwas,relatiefrévolutionnaire veranderingen
doen zichopdit terrein inenkele jarenvoor.
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Uit hetvoorgaandemogevoldoende gebleken zijn,dat sterk
denadrukwordt gelegd opderendabiliteit vanhetontwikkelingsplan indezonestémoins? vande"bereiktefinanciële resultaten
per"bedrijfismen echter slechts inincidentele gevallenopde
hoogte omdat slechtsvanweinigbedrijvenboekhoudkundige gegevens
beschikbaar zijn.Hetboekhouden oplandbouwbedrijven isin
Frankrijkweinigontwikkeld,"Voorbelastingdoeleinden isgeon
boekhoudingvereist,deFranseboerbetaaltnl. geeninkomstenbelasting (weleenbelasting,gebaseerd opbedrijfsgrootte en
bodemkwaliteit)„
Devoorlichtingsdienst heeft aanexactegegevens slechtsde
beschikking over 150vrijuitvoerigeboekhoudingenvan voorbeeldbedrijven (fermespilotes).Bijhetbezoekaaneenvoorbeeldbedrijf inhet departement Jurawerdhetboekhoudsysteem, alsmede
het gebruikvanderesultaten,naderbezien.Alsvergoedingvoor
het administratieve werk ontvingdezeboereenbedragvanf.350,per jaar.Het ishier echterniet deplaatsomnader integaanop
hetboekhoudsysteem; het zalechter duidelijk zij$,dat dezete
incidentele informatiesvanweinigsteun zijnvoorhetvoorlichtingswerk inhetalgemeen.
Gezienhetfeit,datde landbouwbedrijfsboekhoudingin
Frankrijknog zoweinigbelangstelling ondervindt,zalhetniet
verwonderen,datmen zekerniet inachtergeblevengebieden,waar
voorbeeldcentra gestichtworden,opgrootscheepsewijzede
bedrijfseconomischeboekhouding zalkunnenintroduceren.Hierbij
dannogbuitenbeschouwing gelaten ofmenovervoldoende gelden
beschikt ompersoneelvoorverwerkingvandeboekhoudgegevens
aantetrekken."Volgensonze zegsmanteParijs,wilmen inieder
voorbeeldgebied +_vijfbedrijven,waarvanboekhoudgegevens
wordenverzameld,om zodoende eeninzicht tekrijgen inde
bedrijfseconomischeresultaten.Slechtsineenvande drie
bezochte gebiedenbleekditechterhetgevalte zijn.Inde
kleine geïsoleerde dorpjes,zoalswijerhebbenbezocht,heeft
menechter eengoed inzicht inde stijgingvanmelk-engraanopbrengsten.Melkengraan,voor zoververkocht,worden opeen
centraalpuntafgeleverd.Doormiddelvandeadministratie van
definancieringvanhet ontwikkelingsplan kentmende stijging
vandebedrijfsuitgaven,endoorverzamelingvanverdere aanvullende
gegevenskanmenzichdaneenvrijaardigbeeldvormenvande
economische ontwikkelingvandebijhetvoorbeeldgebied betrokken
dorpjes.Wij gevenechter graagtoe,datditvoorNederlandse
omstandighedennietdoenlijkis.
Waardevan dezemethode van landbouwvoorlichting inFrankrijk
Vooreerstdebeperkte omvangvande landbouwvoorlichtingsdienst
inFrankrijk.De4à5ingenieursdioperdepartement devoorlichtingverzorgen endaarbijalleenmaargeassisteerdwordendoor
administratief personeel,bereikendeboerenuiteraard slechts
incidenteelmet individuele voorlichting.
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Deenormeintensiveringvandevoorlichting indevoorbeeldgebiedjes,eenvoorlichter op 50"totthansmaximaal 150boeren,
zaldanooksuccessenmoeten afwerpen.Hierdoor alleen ishet
succesdatmetdevoorbeeldoentra wordt geboekt,echterallerminstverklaard,debijnarévolutionnaireveranderingen,die
v/ijbijonsbezoekintalrijke dorpjesconstateerden,hebben
nogdiepere oorzakenwelke samenhangenmetde stnactuurvande
platt3landssamenlevi.T.g.Deze isinhetalgemeen zekerniet
modern tenoemen.De samenlevingleekonsinhetmerendeelder
bezochte dorpjesniet sterkgeïndividualiseerd en gerationaliseerd
endoor degeringe grootevan dedorpen('00inwoners isheel
normaal)wordtdeneigingomniet aftewijkenvanwat deanderen
doennogversterkt.Maaral tevaak isgebleken,dat opheffing
van enkelingenuitdergelijke hechte groepenop zichreeds
moeilijk isenbovendien de anderen langnietaltijd totnavolging
prikkelt,menheeft ziohbijdevoorbe-slddorpenenvoorbeeldgebiedendanooktotde groepinhaar geheelgewend«
De groepsgewijze aanpakheeft zijneigenmoeilijkheden.
Hierbijkanmennietuitsluitend debestwillende kiezen,doch
menheeft temakenmet eenminofmeer logge groep.Daartegenover
staat,dateengroep,eenmaal gewonnen,do stuwkracht vergroot
dooronderlinge steunenvaak ookgezonderivaliteit.Indieneen
enkelingbeterwil,wordthijgemakkelijk gedruktdoorhet
afkeurend oordeelvandegroep.Heeftmendegroepgewonnen,
dankunnenniet slechtsdebeteren gemakkelijkervoortgaandoch
ookdeachterblijversgaaninziendat zijvooruitmoeten omhet
contactmetdegroepnietteverliezen.Vooralinhet departement
Côted'orwarenwijindegelegenheid te sprekenmet eengroep
deelnemers.Hoeweleen gesprekvan dezeboerenmet eengroep
buitenlandersnietdemeest betrouwbarebronvan informatie
moetwordengeacht,kroegmentochdeindrukdatdetragere
minder goedeboer indealgemenevooruitgangwerdmeegetrokken.
Men stelde zichvoornadeofficiëlebeëindigingvanhetplanop
eigenkrachtverder te 'gaan.Vooralhetvoorbeeldgebied inde
Jurabood inditopzicht echter zeer interessante aspecten'.Naar!
verhoudingmetanderebezochte gebiedenwarenhierveelnietdeelnemers (+_ 40?°), dezengingen echter toteenkunstmestgébruik
overdatminstenszohooglagalsbijdedeelnemers.Zijwilden
nietachterblijvenbij z.g. vooruitstrevendedeelnemers,doch
dezen zelfsovertroeven.Voordevoorlichter zelfheeft dewerkwijze inhetvoorbeeldcentrum tevenshetvoordeel,dathij
zodoendemeerinaanrakingkomtmetmoeilijkheden,dienietin
deeersteplaatsbijde toetepassen techniekdochbijdemensen
zijngelegen.Het isinvelegevallennietmoeilijk deboerte
vertellenhoehetmoet,inbepaalde plattelandsgemeenschappen
ishet echterdemoeilijkheidhen zovertekrijgen dat zijhet
ookdoen.
Men dient zichgeenoverdrevenvoorstelling tevormenvan
deonderontwikkeldheid va-adezeboeren.
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Zijkennendekunstmest,zijwetenvanhetbestaanVan chemische
onkruidbestrijdingenvandewaardevangoedzaaizaad.Maar deze
kennisisniet levend.Zijkomenniet tottoepassingervan,omdat
zijzelf,hun"buren,hethele dorpendeomliggende dorpenhet
totnu toeheelanderswarengewend.Eenvoorbeeldperceel,een
voorbeeldbedrijf ofeenenkelingmet eenmodernebedrijfsvoering
isingemeenschappen met een sterke groepsgebondenheid zeker
nietvoldoende omopbetrekkelijkkorte termijn grote veranderingen
indeagrarische productiemethoden tebrengen.Irrationele elementen
diehenaanhet oudebindenvierenvaaknogdeboventoon« Dit
irrationele kandestegemakkelijker deoverhandkrijgen,alser
tevensredelijkebezwaren tegen invoerenvanhetnieuwebestaan,
zoalsb.v.gebrekaankapitaal.Bijhetvoorbeelddorpplan wordt
ditlaatste echter,opo.i.bijna onopmerkelijke wijze,verstrekt.
Menaanvaardt niet alseeneenzamehet ontwikkelingsplan,doch
zet samenmet dedorpsgenoten degrote stap.Eeneerste stap,
die inhettechnischvlakmisschienklein is,maarvangrote
psychologische waardevoordebetrokken groepkanzijn.
Hethierweergegeven groepseffect isvooral gebaseerd op
onze indrukken opgedaan indevoorbeeldgebieden vandedepartementen Côted'or enJura.Wijwillen onshoedenvoor generaliseren
daarwijhet Franse platteland daartoeuiteraard teweinigkennen,
dochdaardezemethodevanvoorlichtingvoorhetmeetrekken van
alledeelnemers speculeert ophet groepseffect,valt ineen
gemeenschapmet sterkebindingen ookhetmeeste resultaat te
verwachten.
Debeginsuccessen,diepsychologisch eenbelangrijke rol
spelen,vallentechnisch gezien indeFranse ontwikkelingsgebiedenmethunlaagproductieniveau gemakkelijktebehalen
-bijb.v.de graanteeltuiteraard sneller dan indeveehouderijsector.
Menkan zichuiteraardnietvoorstellen,datdebedrijven
na+_4jaar (deofficiële duurvandemeeste zonestémoins)op
eenhoogplan zijngebracht.Dedeelnemers zullendan inveel
sterkeremate dangedurende deeerste jarenopeigen initiatief
verdermoeten gaan,metverbeteringen enmodernisering,welke
zichveelalminder snelenuiteindelijkvaakookminderbetaald
maken.Wijdenken inditverbandvooral ookaanverbeteringvan
bedrijfsgebouwenenwoningwaarhetFranseplattelandnaar onze
begrippenplaatselijk om schreeuwt.Wij zoudenonsniet graag
aaneenvoorspelling indezewagen.
Mendientaftewachten inhoeverre dezeverdereverbeteringen zullenplaatshebben,hierbijkano.a.veelafhangen
vandevoorzitter vandeverenigingvandeelnemers,eninhet
ene gebied zalmenhet inditopzichtveelbeter getroffen
kunnenhebben dan ineenandergebied.Intussen staatdewaarde
vandezemethode vanlandbouwvoorlichtingvoorhet gemiddelde
engoedeFranselandbouwgebied geenszinsvast,deze gebieden
komenmomenteelnl.niet inaanmerkingvoorhet stichtenvan
voorbeeldcentra.
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Wanneer sommige functionarissenvandeFranse landbouwvoorlichtingsdienst zicht.a.v.deze zones témoinslovenduitlaten
alstezijn"laformulede l'avenir"voordevoorlichting,
moetenzijspeciaalhet ooghebten opmin of,meerachterblijvende gebieden,waar deproductieomstandigheden eenhogere
enmeer lonendeproductie toelaten.,Wijhopen inmiddelsvoor
Frankrijk,,dathetdemiddelen zalweten tevinden omde
stootte geven totdeontwikkelingvan zoveelmogelijkvan
zijnachterblijvende gebieden.Hetkomt onsechter gewenst
voor,datbijhetwerk inde zonestémoinseenruimeplaats
wordt ingeruimdvoorhet landbouwonderwijsaandedeelnemers.
Indienmenhierniettoeovergaat,zalhetpeilvandelandbouw
•»veervrijspoedigafkunnen zakken zodrade intensieve bemoeiing
van devoorlichtingmetde streekophoudt.Onderwijsenvoorlichtinglijkenonsverder eveneensgewenstvoordeboerinin
devoorbeeldgsbieden,devrouwophetbedrijfen indehuishoudingdiento.i.meerdantotnutoetewordenbetrokkenin
het ontwikkelingsplan voor de streek.Meerdere onderzoekingen
hebbenuitgewezen,datereenwisselwerkingbestaat tussen
huishoudingenbedrijfende invloedvandevrouwopdegang
van zakenophetbedrijfnietvaltte onderschatten.
ConclusiesvoorNederland
De inFrankrijkopgedaneervaringenkunnendeNederlandse
Landbouwvoorlichtingbevestigen inhaar recente erkenningvan
dewaardewelke schuilt indegroepsgewijze aanpak,dorpof
streekvanbeperkte omvang,met inschakelingvandebevolking
zelvebijhet ontwikkelingsplan.Onze gedachtengaandaarbij
ookvoorNederlanduitnaar demindervooruitstrevende gebieden
De subsidiesbijde investeringen zullenhierbijzekernietzo
hooghoeventeliggenalsindebeide eersteNederlandse
voorbeelddorpen,indienhettempobijdeinvesteringen tenminste
nietwordt geforceerd enmen zichineerste instantie zoveel
mogelijk richt opdemeestrendabele investeringen.
Credietfaciliteiten en/of subsidies zullenechter groter
moeten zijnnaarmateeenbepaalde investeringvoorhetbetrokken
bedrijfminderrendabelteachten is.InFrankrijkremtmende
minder rendabele investeringen totopheden zoveelmogelijkaf
doordaartoe juistgeenofminder subsidie en credietfaciliteiten
teverlenen.InNederland zullenwijdit zekert.a.v.bedrijfsgebouwen enwoningnietkunnen accepteren,dete geringeomvang
van debedrijfsgebouwenvormt optalvanbedrijven eenknelpunt
bijdeverbeteringvandebodrijfsuitkomstendoorvaaknoodzakelijke intensiveringvanhetbedrijf,terwijldekwaliteit
van dewoongelegenheid van grootbelanggeachtwordti.v.m.
de levensomstandigheden voorhotgezin.
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