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Ervaringen en inzichten uit de komgrondengebieden IV
De ongevraagde voorlichting
Ir. J. P. A. VAN DEN BAN, Stichting tot Ontwikkeling vanKomgrondengebieden, Tiel

Inleiding
In depraktijk zullen devoorlichters zich bij voorkeur richten tot die boeren, diehen
om voorlichting vragen of waarvan zij weten, dat zij daar welkom zijn. In sommige
gevallen, zoals bij ruilverkavelingen en streekverbeteringen, zullen zij zichechter ook
moeten wenden tot boeren die niet om voorlichting hebben gevraagd en door wiede
voorlichting misschien zelfs niet gewenst wordt.
Vooral traditionele boeren kunnen sterke weerstanden hebben tegen devoorlichters.
Zijvoelenzichgemakkelijk inhuneeraangetast alsdevoorlichterhunbedrijf kritisch
bekijkt. Dan nemen ze een verdedigingshouding aan, waardoor de voorlichting onmogelijk wordt. Zij hullen zichin een onheilspellend stilzwijgen en nemen niet meer
aanhetgesprekdeel,oferontstaateentwistgesprekmetonvruchtbare debatten.
Indatgevalraakt deboerinhetdefensief. Hijgraaft zichin,waardoorhetextramoeilijk voor hem wordt om zijn stelling later weer te verlaten. Met andere woorden: er
groeitenigszinseenprestige-kwestie engeenvanbeidegesprekspartners kan toegeven
zonder prestige-verlies.

Reactie op weerstanden
Hoe moet devoorlichter nu reageren alshij merkt of kan verwachten dat zijn voorlichtingopweerstandenzalstuiten?Hijkannietbeginnendeboeropdeskundigewijze
uiteentezettenhoehetmetdezakengesteldisenwatermoetveranderen. Dit kande
voorlichterweleenmisplaatstgevoelvanbevrediginggeven;alshetbedrijfin moeilijkhedenkomtkanmenlaterzeggen:„Ikhebhethempreciesgezegd,maarhijwildeniet
luisteren!".Hetisechtereenvoorlichtingdienietpastopdesituatie.
De voorlichter mag ook niet met de boer meepraten als deze onjuiste of verouderde
gedachtenuitspreekt.Opdiemanierkanmenweldegoedeverstandhouding bewaren,
maarhetzoudeboerversterkeninzijntraditioneleopvattingen.Eerstmetdeboermeepraten omeenhechtcontact te krijgen endat contact dan later gebruiken omde traditionele denkbeelden van de boer te veranderen is ook geen eerlijke houding. Hier
rijst eenvraagpunt waarmeevelevoorlichters geenraad weten.
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Helpen zelf te beslissen

Ditconflict komtvoortuiteenverkeerdedoelstelling. Devoorlichter dievoortdurend
zijn eigen gedachten wil overplanten op de boer, is op de verkeerde weg. Zodra hij
zich ten doel stelt om de boer te helpen zelfstandig dejuiste beslissingen te nemen,
komthet probleem heelandersteliggen.
Dan kan devoorlichter inderdaad aanvaarden, dat zijn eigenmeningover het bedrijf
niet belangrijk is.Het gaat eromofhijdeboer kan helpen. Hij kanzelfgeeninbreng
hebben in het gesprek, maar dat wil niet zeggen dat hij niets kan doen. Hij moet de
boerhelpenzichbewusttewordenvandesituatievanzijn bedrijf envan de mogelijkheden omdaarin verbetering te brengen.
Het probleem zit in het verschil in denkwijze tussen de voorlichter en de traditionele
boer. Dekloof diehierbestaat moet overbrugd worden. Deboerkandat niet.Alshij
datkonzouhetprobleemernietzijn,danzouhijdevoorlichter omfeiten engegevens
vragen endan zou diezijn kennisonbelemmerd kunnen overdragen. Hetprobleem is
juistdatdeboer(nunog?)decapaciteitmistomdezekloofteoverbruggen.Hetmaken
van dezebrugisdusdetaak van devoorlichter.
Dit kan alleen als devoorlichter de denktrant van de boer als een feit accepteert en
daarvan uitgaat. Het volgende gesprek toont aan dat dit inderdaad mogelijk is. De
uitgangssituatie isprecies dezelfde alsdiein het artikel in het vorigenummer van dit
maandblad (zieblz.30),maardeassistentvoerthetgesprekopeenanderewijze.

Tweede gesprek
Assistent:
Ja Van de Berg, ik ben maar eens even aan komen schieten. Ik had net even een uuitje de tijd
ervoor. Ik dacht, ik ga even bij je langs.Ik zie,
je hebt ook nog wel even tijd om te praten en ik
geloof dat het goed is dat we samen eens even
over, nou ja over het bedrijf een beetje praten.
Hoe heeft het zo gelopen vorigjaar?
Boer:
Ja och, defruitprijzen waren goed vorigjaar, hè,
maar we hadden niet zoveel fruit.

Boer:
Het is hier allemaal droog. De aardappelen zijn
ook verdroogd.
Assistent:
Aardappelen ook verdroogd dus.
Boer:
Ja, och ja, maar de granen zijn goed geweest,
hoor.
Assistent:
O, dus de granen wel.

Assistent:
O,jullie hadden niet zoveel fruit.

Boer:
Ja, granen en, och met de koeien ging het ook
wel.We hebben niet zoveel hooi gehad, hè.

Boer:
Och nee, we hebben maar een klein hoekje. Het
wasnogal droog. Het is verdroogd.

Assistent:
Neen, ze hebben dus nogal tekort gehad met
hooi.

Assistent:
Dusje hebt nogal met de droogte te maken gehad?

Boer:
Nu ja, we moesten er wel een beetje bijkopen,
maar we zijn toch wel de winter doorgekomen.
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Assistent:
Toch nogal wat moeten aankopen en zo.
Commentaar:
De assistentherhaaltwat Vande Berg zegt. Dat
heeft totgevolgdat VandeBergzelf het initiatief
behoudtenook dat hijzichniet bedreigd voelt.

Assistent:
Benje bang dus voor de droogte van vorig jaar,
dat die weer zal komen.
Boer:
Ja, het moet dusregenen, want anders dan groeit
het niet. De bieten schieten ook niets op met
deze droogte.

Boer:
Ja, een beetje hooi en krachtvoer moeten we natuurlijk altijd bijkopen hè.

Assistent:
Wat denkje daar van hetjaar aan tedoen of zo?

Assistent:
Maarje hebt zedan toch nogweldoor de winter
heen kunnen krijgen.

Boer:
Och ja, je moet het altijd maar afwachten. Je
hebt nu eenmaal het weer niet in de hand.

Boer:
Ochja, we hebben ze allemaal nog.

Assistent:
Neen, het weer heb je niet in de hand, dat is
inderdaad zo. Maar ik dacht, misschien denk je
erover voorzieningen te treffen of wat dan ook.
Ik weet het niet...
Hoe sta je er zelf tegenover. Of denk je, och ja,
het komt toch wel.

Assistent:
Hebje nog wat vee op moeten ruimen?
Boer:
Nee, wij nog niet, maar het is nu weer droog hè.
Assistent:
Kun je zeop het moment nu wel weiden of niet?
Hoe staat het er nu voor?
Boer:
Nou ik kan nog wat inscharen. Ja, we kunnen
weer een koetje weiden. We kunnen misschien
nog wel iets uitbreiden.
Assistent:
Hebje nogal gras op het moment?
Boer:
Ja, nu groeit het wel.
Commentaar:
Af entoesteltdeassistenteeninformatieve vraag.
De sfeer vanhet gesprek blijft rustig.Er zit voor
Vande Berg geen bedreigingin.Nogsteedsishet
gesprek ineenverkennendstadium.
Assistent:
Ja, dus het staat er niet zo slecht voor als vorig
jaar.
Boer:
Neen, maar het moet niet zo droog blijven. Het
moet een beetje regenen en niet zo droog blijven.

74

Boer:
Ja, voorzieningen treffen... Och ja, het ene jaar
is nu eenmaal droger dan het andere. Dat hebben wij mensen nu eenmaal niet in de hand.
Assistent:
Dusje maakt je er direct geen zorgen over.
Commentaar:
De assistenthadhiergemakkelijk defout kunnen
maken om stelling te nemen en te zeggen: We
hebben dat welindehand. Indit verkennendestadium ishet echterverstandig dit niettedoen.
Van de Berg heeft kans genoeg gehad om erop
in tegaan, maar heeft het nietgedaan. Kennelijk
wilhijdus nog niet en er is nog te weinig relatie
gegroeidom hier al de nadruk op te leggen.
Boer:
Och, het is altijd zo, als het ene onderdeel van
het bedrijf wat minder is,dan ishet andere weer
wat beter.Dat isvorigjaar ook zogeweest.Toen
hebben we toch een behoorlijke graanopbrengst
gehad.
Assistent:
Dus het graan is toch nog iets belangrijks bij U.
Dat heeft vorig jaar eigenlijk de doorslag gegeven als ik het goed begrijp.
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Boer:
We hebben ook goed strogehadvoorde varkens.

Assistent:
Ja, het is misschien een vraag, die ik misschien
niet direct had moeten stellen zo. Je zou kunnen
zeggen, wat hebt U er eigenlijk mee te maken.
Maar we kennen elkaar op het moment zover,
dat ik dat rustig mag stellen.

Assistent:
En met het vee. Heb je nogal goed gemolken
vorig jaar?
Commentaar:
Weer verdere verkenning van bedrijfssituatie.

Boer:
Ja, och, je bent van de voorlichtingsdienst hè;
die willen altijd alles bekijken. Maar ja, och we
doen maar weer voort hè. Och dat hebben we
altijd al gedaan en nou ja, als we dan weer wat
onderteelt krijgen onder de boomgaard. Want ze
willen hier wel weer wat bijplanten en als ik er
dan weer wat onder kan telen och, dan neem je
dat weer mee hè.

Boer:
Ja, dat ging nog wel.
Assistent:
Ging dat nog wel.
Boer:
Ja, we hebben het aardig goed gehad wat dat
betreft en de biggenprijzen waren ook goed hè.

Commentaar:
Van de Berg accepteert deze vrijmoedige vraag
toch wel.

Assistent:
Was je nu zo tevreden over het verloop van het
vorig jaar. Laten we de droogte nu eens even
buiten beschouwing. Maar was je daar zo tevreden over dat het zo verliep.

Assistent:
Dus je wilt wel weer meer naar onderteelt toe in
deelpacht bijeen ander?
Commentaar:
Assistent geeft de gedachte die Van de Berg gesproken heeft weer.

Boer:
Ochja, het enejaar is altijd beter dan het andere,
maar toch, we redden het wel, hoor.

Boer:
Ja, als de heren hier weer eens wat bijplanten,
dan kunje wel eens een keer wat in deelpacht
krijgen, dat hangt van de opzichter af.

Assistent:
We redden het wel. Je ziet direct niet in, dat je
zegt:ikwou mijn bedrijf wel eens iets gaan veranderen of ik wou wel eens iets gaan doen; of
dachtje, ik blijf maar op dezelfde voet doorgaan.
Dat bevalt me toch maar het best.

Assistent:
Dus voor die onderteelt voel je wel.

Commentaar:
Voorzichtig polsen of Van de Berg zelf al eens
bepaalde veranderingen had overwogen. De vraag
is zo gesteld, dat hij zowel „ja" als „nee" kan
zeggen.
Boer:
Och ja, je blijft natuurlijk altijd bezig hè. We
hebben nu weer een koetje bij kunnen scharen.
Dus och ja, zo wil je vooruit.

Boer:
Och ja, je moet toch wat om de zaak een beetje
uit te breiden.
Assistent:
Ja, inderdaad.
Boer:
Het is maar een klein bedrijf, dus al wat je mee
kunt nemen, doe je dan.

Assistent:
Hoe denkje dat van hetjaar zo'n beetje te doen?

Assistent:
Ja, daar kan ik in komen. Dus U bent over de
gang van zaken van Uw bedrijf zo wel tevreden.

Commentaar:
Hier wordt het spannend; zou Vande Berg dit accepteren?

Commentaar:
Zeer belangrijk om dit zo te stellen. Het laat Van
de Berg denken: „Ben ik zo tevreden?".
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Boer:
Och ja, je wilt altijd wel weer eens wat verder,
maar ja och. Ja, ik heb wel eens gedacht hè, om
nu niet eens wat...j a we hebben maar één paard,
zie je, maar... Of dat paard dat nu wel... een
klein trekkertje, of we dat nu zouden kunnen
doen hè.
Assistent:
Ja, ja, dus je voelt wel iets voor een trekker zo
op het bedrijf?
Boer:
D a t weet ik nu nog niet zo, want dat kost een
hoop geld.
Assistent:
Ja, dat dacht ik ook, ja.
Boer:
Maar als ik het paard weg doe, dan kan ik nog
een koetje weiden. Ik heb er drie en ik kan er nu
weer eentje inscharen, dan heb ik er vier en als
ik het paard weg doe, kan ik vijf koeien melken
en nu met deze melkprijs, dat kon dan nog wel
eens wat zijn.
Assistent:
Dus je voelt het eigenlijk zo dat je zegt, nu een
trekker op het bedrijf en dan het paard weg en
daar, nu ja, een melkkoe voor in de plaats, en
als ik het goed beluister misschien wel iets meer
dan één melkkoe erbij.
Commentaar:
Hier volgt de assistent het denken van boer Van de
Berg op de voet door steeds weer te geven wat hij
denkt dat boer Van de Berg bedoelt.
Boer:
Ja, dan moeten we er natuurlijk ook nog wel iets
voor een ander bij kunnen doen, want helemaal
uit ons bedrijf, dat zal toch wel moeilijk worden.
Assistent:
Ja, inderdaad, dat kost geld. Het bedrijf moet
het natuurlijk op kunnen brengen hè, maar U
ziet toch wel, dat het eruit kan komen, uit Uw
bedrijf?

Ook het commentaar bij dit gesprek is van de
Bureau voor Groepspsychologie te Amsterdam.
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Boer:
Ja och. kijk als je nu een klein trekkertje had,
waarmee je ook tussen de bomen werken kan en
zo, dan zijn er altijd nog wel mensen waar j e
eens wat voor doen kunt.
Assistent:
En ziet U dan dat het bedrijf er toch wel makkelijker door wordt. Dan moet U ook eens denken,
dan gaat U natuurlijk ook bij een ander werken.
Boer:
Nu ja, dat brengt toch ook weer geld op. Het
moet toch ergens vandaan komen.
Assistent:
Inderdaad, dat brengt ook geld op. Mijn vraag
is, heb je er wel aan gedacht, dat dat andere bedrijf ook niet wachten k a n ; dat moet op zijn tijd
mee ook bediend worden natuurlijk, want anders
ja, dat weet U ook wel, dan hebben ze je niet
meer nodig Van de Berg. Ziet U dan toch ook
wel dat U Uw eigen bedrijf goed op tijd kunt verzorgen en er dus wel beter van wordt?
Commentaar:
Assistent helpt Van de Berg om een aantal consequenties te zien van het samenwerken.
Boer:
Als je elkaar nu eens kunt helpen en zo hè. Z o
kan ik misschien wel weer de harkkeerder lenen
van Pietersen en als ik hem dan weer eens een
keer help of zo.
Assistent:
Dus je wilt meer in combinatie dan gaan werken.
Boer:
Ja, maar het is nog niet zover.
Assistent:
Neen, maar U voelt er toch wel iets voor om het
bedrijf iets meer te gaan mechaniseren.
Boer:
Ja och, we denken daar wel eens over, maar het
kost allemaal zoveel geld tegenwoordig...

heer J. P. K R O P , destijds verbonden aan het
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W a t is hier gebeurd?

Inditgesprekfungeert deassistentmeeralsklankbord enhelpthijVandeBergdoordenken wat hij zelfwil.Hij verkent met Van de Bergdebedrijfssituatie. Hij doet dat
voornamelijk dooraantesluitenbijwatVandeBergzegt,doordedenkwijzevandeze
boer op devoettevolgen.Hijdraagt zelf geen nieuwe gespreksstof aan, maar accepteertdateralleenwat kanveranderen alsVan deBergdatzelfwil.Daarom trachthij
eenduidelijk beeld tekrijgen vandewijzewaaropVandeBergzijn eigensituatieziet.
Eenobjectief oordeeloverwatvoordeligeris,zoualleeneffect hebbenalsVandeBerg
zich werkelijk liet leiden door efficiency-motieven. Datzijn echter kennelijk nietde
motieven dietengrondslagliggenaan hethandelen vanVandeBerg.
Deze boer heeft natuurlijk welaspiraties om het beter tehebben, maar datmagniet
teveel veranderingen eninvesteringen metzich meebrengen. VandeBerg vindthet
gevaarlijk omteveelopéénkaart tezetten.Hijstreeft erkennelijk naaromde bedrijfssituatie binnen zijn gezichtskring tehouden enniet afhankelijk tezijn van anderen.
Hij wilalleen investeren alshijdaarvoor hetgeld apart gelegd heeft. Door geldte
lenen zou hij zichweer afhankelijk maken van anderen. Als hij stro nodig heeft,wil
hijdatzelfverbouwen,wantstrokopenbetekentweereenongewissefactor enookeen
situatiewaarinjemeervananderen afhankelijk bent.
Deassistentprobeertzichmeerintelevenindehoudingvandeboer.Hijluistert aandachtigengeeft dan ineigen woorden weer hoehij denkt dat Vande Berghet ziet.
Dat geeft deboer hetgevoel dater naar hem geluisterd wordt enhet stimuleert
hem omzijn bedrijfssituatie verder doortedenken.Zoontstaat een gesprek waarin
de assistent endeboer samennaar het bedrijf kijken. Deassistent helpt Van deBerg
af en toebepaalde wenselijkheden verder teverkennen endeconsequenties van een
eventuele verandering duidelijk tezien. De assistent staat nuniet tegenover de boer,
maar hij staat naast hem. Deboer gaat belangstelling krijgen voor technische informaties,b.v.over deaanschaf vaneen trekker.
W a t betekent dit voor de voorlichting?

Watmetditgesprekwordt geïllustreerd isnieteeneenvoudigkunstje datiedereenwel
eens kangaan proberen. Hetvereist eenzeer bepaalde houding vandevoorlichter.
Erisveelzelfbeheersing voor nodig omteleren accepteren, dateen boererrechtop
heeft omzijn bedrijfssituatie anderstezien. Hetisbovendien nogergmoeilijk omte
leren, hoe men zichindedenkwijze van deboer kan inleven. Bovendien islang niet
iedereenzomaarinstaatomdeboertehelpenzijneigensituatietedoorzien.Menkan
zichditallesnauwelijks doorzelfstudie eigenmaken,maarmenzouditonderdeskundigeleidingmoeten beoefenen.
Dehoudingvandevoorlichterdiehierbijwordtverworvenkanookvanbijzonderebetekenis zijn voor groepssituaties. Datzijn duspraatavonden, studiegroepen, streekverbeteringscommissies, ruilverkavelingscommissies, veevoederkernen, besturenvan
verenigingen van bedrijfsvoorlichting enz.
Tiel,januari 1961
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