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1. N E V E N B E R O E P S L A N D B O U W ALS P R O B L E E M
VAN O N D E R Z O E K

1.1. INLEIDING

Al eeuwenlang zijn er mensen geweest, die een niet-agrarisch beroep of een
afhankelijk agrarisch beroep gecombineerd hebben met het zelfstandig beoefenen van landbouw. In de vorige eeuw en in de eerste decennia van deze
eeuw waren het inNederland vooral landarbeiders en ambachtslieden dieer een
klein landbouwbedrijf bijhielden. Het aantal van hen neemt in de laatste decennia echter snel af en zij die nog overgebleven zijn, hebben de hoeveelheid
grond en vee meestal geminimaliseerd.
Sinds een aantal jaren echter is er sprake van een nieuwe ontwikkeling met
betrekking tot het part-time uitoefenen van landbouw. Het aantal zeer kleine
nevenbedrijfjes neemt, voor zover deze in de landbouwtellingen voorkomen,
weliswaar nog af, maar het aantal wat grotere nevenbedrijven neemt toe. Over
de zeer kleine grondgebruikers die buiten de tellingen vallen is weinig bekend.
Het is echter niet uitgesloten dat ook hier een toename optreedt.
Nadat wij van de Cultuurtechnische Dienst opdracht hadden ontvangen om
inhet ruilverkavelingsgebied 'De Bevermeer'1 studie temaken van de agrarischsociale ontwikkelingen gezien tegen de achtergrond van de toen (1964) op handen zijnde ruilverkaveling, zijn we met de zojuist gesignaleerde ontwikkeling,
die in een deel van het ruilverkavelingsgebied zeer uitgesproken optreedt, geconfronteerd. In tweede instantie is toen een groot deel van het onderzoek gericht geweest op dit aspect van de agrarische ontwikkelingen. Dit niet alleen
omdat we overtuigd zijn van de maatschappelijke relevantie ervan, maar vooral
ook omdat bleek dat over het verschijnsel part-time farming in ons land slechts
zeer weinig bekend is.
De onbekendheid met hetverschijnsel isvaak oorzaak van zeer uiteenlopende
interpretaties vandewaargenomen ontwikkelingen enbijgevolgvan onzekerheid
bij beleidsinstanties die direkt of indirekt met dit aspect van de landbouw te
maken hebben. Een van de interpretaties van de ontwikkelingen met betrekking
tot de part-time farming houdt in, dat we hier te maken hebben met een factor
van toenemende importantie en die dus voor de plattelandssamenleving van
groot en toenemend belang zal zijn.
De optredende ontwikkelingen met betrekking tot de part-time farming hebben ook ons voor devraaggesteld hoewedezeontwikkelingen moeten verstaan.
Zijn deze ontwikkelingen te zien als een verschijnsel op zichzelf of betreft het
primair een nevenverschijnsel van de ontwikkelingen in de landbouw? Met
andere woorden: is de nevenberoepslandbouw zoals die nu optreedt het resultaat van een reagrarisatieproces of van een desagrarisatieprocesl Het optreden
van het eerste zou dan samen kunnen hangen met de soms geconstateerde toe1

Het ruilverkavelingsgebied 'De Bevermeer' is gelegen in de Liemers tussen Zevenaar en
Doetinchem.
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nemende belangstelling voor platteland en landbouw vanuit de stedelijke sfeer.
Het tweede zou een gevolg kunnen zijn van de neiging van de landbouwende
bevolking om bij beëindiging van de beroepscarrière of bij overgang naar een
ander beroep zoveel mogelijk aan het vertrouwde bedrijf en beroep vast te
houden.
Hoewel we hier waarschijnlijk te maken hebben met een belangrijk verschijnsel is er in ons land, in tegenstelling tot sommige andere landen, door
beleid en wetenschap tot dusver weinig belangstelling voor dit aspect voor de
ontwikkelingen met betrekking tot de landbouw aan de dag gelegd. Naar onze
mening hebben we te maken met een opvallend verschijnsel, dat, vooral gezien
zijn mogelijke konsekwenties, meer belangstelling verdient dan het tot nu toe is
ten deel gevallen.
Het opvallende van de beoefening van landbouw als nevenberoep is niet zo
zeer dat we te maken hebben met een combinatie van uiteenlopende beroepsactiviteiten, het is veeleer gelegen in het feit dat dit verschijnsel zich handhaaft
in een economische structuur die gekenmerkt wordt door een toenemende
specialisatie en professionalisering. Het is wellicht zo dat het agrarische beroep
meer dan de meeste andere beroepen zich leent voor combinatie met een ander
beroep. In dit verband is het interessant te wijzen op bevindingen in de Verenigde Staten dat in de landbouw, zowel onder zelfstandigen als onder werknemers, beroepencombinaties frekwenter voorkomen dan in elke andere belangrijke beroepsgroep (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 1960).
Waarschijnlijk mede als gevolgvan het feit dat in ons land nog slechts weinig
aandacht is besteed aan het verschijnsel van de 'part-time farming', zoals het
meestal wordt aangeduid, beschikken we niet over een eigen terminologie hieromtrent. Als de in ons land geaccepteerde term part-time farming gebruikt
wordt is het niet altijd duidelijk waar het over gaat. Het begrip geeft geen uitsluitsel over de relatie tussen beide beroepsactiviteiten die door de part-time
farmer worden gecombineerd en ook is het niet altijd duidelijk of het begrip
alleen betrekking heeft op in een beroep actieve personen of dat ook rustenden
met een klein landbouwbedrijfje er in begrepen worden. Ook wordt wel van
part-time farming gesproken als er in feite nauwelijks sprake is van werkelijke
agrarische beroepsactiviteiten. Dit is het geval indien het grondgebruik in
sterkemate in dehobbysfeer isgelegen. Het isduidelijk dat wetemaken hebben
meteenveelvormigverschijnsel datnietgemakkelijk dooréénbegripteduidenis.
Ook al blijkt uit de context doorgaans voldoende duidelijk wat men onder
part-time farming verstaat als men deze term gebruikt, het zou toch de voorkeur verdienen indien over een terminologie beschikt kon worden die meer
tegemoet komt aan deverscheidenheid vanhet verschijnsel. In Nederland wordt
behalve van part-time farmer ook welgesproken van 'halfboer', 'vrijetijdsboer'
of 'hobbyboer'. Letterlijk genomen zijn deze termen echter slechts op een deel
van de 'part-time farmers' toepasbaar. Weliswaar vullen de genoemde termen
elkaar ten dele aan, maar de kans op verwarring is groot. 'Vrijetijdsboer' lijkt
nog het meest acceptabel omdat voor het merendeel van de betrokkenen het
agrarische nevenberoep inderdaad een activiteit isdie, althans vanuit het hoofd2
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beroep gezien, in de vrijetijd verricht wordt. Het begrip suggereert echter, hetgeen hobbyboer nog in sterkere mate doet, te veel dat 'het agrarische' in de
beroepencombinatie een zeer ondergeschikte plaats inneemt. Hetzelfde kan
gezegd worden ten aanzien van de in België gebezigde term 'gelegenheidslandbouwer'.
Meer aansluitend op de werkelijke beroepssituatie, en dus minder voor misverstand vatbaar, is de in Duitsland gebezigde terminologie. De 'part-timer'
voor wie het agrarische beroep hoofdberoep is, wordt 'Zuerwerbslandwirt'
genoemd, depart-timer voorwiehetlandbouwbedrijf eenbelangrijke inkomensfunctie heeft maar geen hoofdberoep is heet 'Nebenerwerbslandwirt', terwijl
degene voor wiehet landbouwbedrijfje niet veelmeer is dan een vorm van vrijetijdsbesteding en/of (gedeeltelijke) voorziening invlees,groenten e.d. voor eigen
gebruik, 'Freizeitlandwirt' of 'Feierabendlandwirt' genoemd wordt.
Een konsekwente hantering van deze begrippen biedt al meer inzicht in het
verschijnsel danhetbegrippart-timefarming ofdeinonzetaal soms gehanteerde
begrippen. Overeenkomstig het onderdeel van de onderzoeksopdracht dat betrekking heeft op de part-time farming, richten wij ons voornamelijk op de
agrarische activiteiten van dat deel van de beroepsbevolking, dat zelfstandige
agrarische activiteiten combineert met een ander hoofdberoep. We richten ons
dus op de Nebenerwerbslandwirte en de Freizeitlandwirte. Taalkundig is het
wellicht niet fraai, maar onderzoekstechnisch lijkt het daarom gewenst om, in
aansluiting op de Duitse terminologie, naast het algemeen geaccepteerde 'parttime farming' te spreken van 'nevenberoepslandbouw' en 'vrijetijdslandbouw'.
Deze begrippen dekken samen het verschijnsel waar we ons mee bezig houden.
Het lijkt overigens niet bezwaarlijk om het eerst genoemde begrip, zoals ook in
Duitsland gedaan wordt, ook voor hetverschijnsel in het algemeen te gebruiken.
De term vrijetijdslandbouw wordt dan slechts gebruikt indien expliciet gedoeld
wordt op de categorie die door dit begrip getypeerd wordt.

1.2. PROBLEEMSTELLING

Op het eerste gezicht lijkt de veronderstelling dat er sprake kan zijn van een
of andere vorm van reagrarisatie misschien wel erg theoretisch. Er is immers
sinds de tijd dat de mens meer voedsel gingproduceren dan hij voor zichzelf en
zijn gezin nodig had, voortdurend sprake geweest van - steeds sneller verlopende - afvloeiing van arbeid uit de landbouw naar andere beroepen.
Naarmate men per arbeidskracht meer voedsel ging produceren kwam er
arbeideninventiviteit vrij ominandere nodentevoorzien. Er ontstonden andere
beroepen, er ontstonden bevolkingsconcentraties, er kon een stedelijke cultuur
ontstaan. In deze cultuur was de mens ontslagen van voortdurende zorg voor
grond en vee. Hij was minder afhankelijk van het natuurlijke ritme van leven,
seizoenen en klimaat. In dezesituatie kon demenszich gemakkelijker losmaken
van zijn traditionele instelling en zich ontwikkelen tot een inventief dynamisch
wezen dat, hoewel zeer geleidelijk, in zijn nieuwe milieu voor nieuwe taken geMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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steld, nieuwe ontdekkingen deed, nieuwe kennis en inzichten verwierf en tenslotte de wereld in de 'stroomversnelling' bracht waarin we nu verkeren.
Deze ontwikkeling isnatuurlijk niet tot destedelijke wereld beperkt gebleven.
Er iseenvoortdurende wisselwerking geweest van ideeën en mensen tussen stad
en platteland. In hoofdzaak was de beweging van ideeën en mensen echter
tegengesteld, dat wil zeggen de ideeënstroom of de hiervoor benodigde mentaliteit vloeide van de steden naar het platteland, terwijl de mensen - voornamelijk
ten gevolge van geboorteoverschot, maar de laatste decennia ook ten gevolge
van overtollig geworden arbeid - naar de steden en/of naar andere beroepen
stroomden.
De situatie waar we nu mee geconfronteerd worden, lijkt dan ook slechts een
versneldevoortzetting vanwatzichalsindsonheuglijke tijden heeft voorgedaan.
De technologische en economische ontwikkelingen zijn de laatste decennia zodanig dat betrekkelijk plotseling een groot aantal boeren geen voldoende bestaan meer kan vinden in de landbouw. De stad, althans de 'stedelijke' cultuur,
biedt echter een alternatief voor de (ten dele nog) traditionele agrarische
bestaanswijze, zoals dat in wezen altijd het geval is geweest. Er lijkt zo gezien
niets nieuws onder de zon.
Toch menen we dat er wel 'iets nieuws' aan de hand is. Er zijn namelijk ten
aanzien van de wisselwerking tussen stad en platteland nieuwe aspecten te
onderscheiden die van grote betekenis kunnen zijn voor de menselijke relaties,
voor de levenswijze en ook voor het gebruik van de grond. Als we alleen al
letten op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de mobiliteit van de mensen, dan zijn in vergelijking met vroeger de volgende ontwikkelingen op zijn
minst opvallend:
- In de eerste plaats zijn de technologische en economische ontwikkelingen zo
ingrijpend en verlopen zo snel dat grote bevolkingsgroepen, die tot voor kort
nog meenden aan hun beroep eenveiligbestaan en een maatschappelijk prestige
te ontlenen, betrekkelijk plotseling in de situatie zijn komen te verkeren dat zij
zichten aanzien van hun beroep volledig moeten heroriënteren. Deze ontwikkelingdoet zichwaarschijnlijk het meest pregnant voor in delandbouw. Voor zeer
vele boeren zal deheroriëntatie leiden tot het kiezen van een ander beroep, voor
anderen zal dezeleidentot eeningrijpende aanpassingvan het agrarische beroep
op het economisch-technische vlak. Een dergelijke aanpassing is voor velen
echter een even grote sprong als het kiezen van een ander beroep. Hierin onderscheidt het agrarische beroep zich misschien niet wezenlijk van enkele andere
beroepen, met name in de middenstandssector, maar het verklaart wellicht ten
dele, naast het feit dat de boer nog iets heeft van de niet gespecialiseerde 'alleskunner', degeringe geneigdheid om aan het industriële - sterk gespecialiseerde produktieproces deel te nemen.
- In de tweede plaats treedt sinds kort - voor het eerst in de geschiedenis - een
trendmatige vlucht uit de stad op. De technologische ontwikkeling, met name
op transportgebied, maakt het mogelijk te wonen buiten de woon- en werkcentra. Hierdoor wordt de boer die een andere bestaansbron aanvaardt niet
meer gedwongen afstand te doen van zijn woonplaats. Zowel de spreiding van
4
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de werkgelegenheid als de vaak goede verbindingen en transportmogelijkheden
maken het hem mogelijk in de vertrouwde omgeving te blijven wonen.
- In de derde plaats zijn er tal van beroepen - en zeker de beroepen waarvoor
de meeste landbouwers in aanmerking komen - die voldoende vrijetijd laten
om niet alleen ter plaatse te blijven wonen, maar ook als vrijetijdsbesteding iets
aan landbouw te blijven doen.
- Tenslotte doetzichvoor het eerstindewesterse wereld eensituatie voor waarin het voor geen enkele niet-landbouwersgroep een direkte noodzaak is om
zelf voedsel te produceren.
De in de bovengenoemde punten in grote lijnen omschreven 'nieuwe situatie'
is nog pas van recente datum. In Europa eigenlijk pas sinds ca 1950. Daarvóór
was eigen voedselvoorziening voor sommige maatschappelijke categorieën vaak
een noodzaak. De zelfverzorging is nu in zekere zin een luxe geworden. Dat wil
echter nog niet zeggen dat het produceren van eigen voedsel daarmee ook in de
sfeer is gekomen van andere welvaartsgoederen en bezigheden. Met andere
woorden, het is niet gezegd dat deze vorm van 'luxe' in onze welvaartsmaatschappij hiermee een begerenswaardig iets is geworden of zal worden.
Hiermee zijn we eigenlijk teruggekomen op de vraag die we al eerder geformuleerd hebben. Kunnen de ontwikkelingen diezichmomenteel met betrekking
tot de nevenberoepslandbouw voordoen (geheel of ten dele) gezien worden als
het resultaat van een reagrarisatieproces in een of andere vorm?
Een eerste analyse van de beschikbare gegevens met betrekking tot het gebruik van cultuurgrond verschaft eigenlijk al een voorlopig antwoord op deze
vraag. De ontwikkelingen die zich met betrekking tot het gebruik van cultuurgrond door niet-landbouwers voordoen, blijken namelijk grotendeels in verband gebracht tekunnen worden metde ontwikkelingen diezichinde landbouw
inhet algemeen voordoen. Aanspraken vanuit de stedelijke sfeer opgebruik van
grond als cultuurgrond zijn in ons land, voor zover de beschikbare gegevens
tenminste een dergelijke conclusie toelaten, slechts van geringe betekenis.
Voorlopig kan dus geconcludeerd worden dat hoewel, objectief gezien, er
mogelijkheden bestaan voorhet beoefenen vanlandbouw alshobby, getuige ook
het frekwente grondgebruik door gewezen landbouwers, er toch nog geen duidelijke ontwikkeling te onderscheiden is, die er op wijst dat zichinonsland vanuit
de stedelijke sfeer belangstelling voor een dergelijke moderne vorm van vrijetijdslandbouw op grote schaal voordoet of voor zal gaan doen.
Dit hoeft echter niet te betekenen dat een dergelijke ontwikkeling in de toekomst niet mogelijk is. Visserij enjacht zijn ten dele ook van de primaire in de
'kwartaire' sektor terecht gekomen. Beide zijn ten dele qua motivatie en qua
vorm veranderd en zijn sportieve sensaties geworden. Zal ook de landbouw een
dergelijke ontwikkeling doormaken? Zal zoals de haring, kabeljouw enz. aan de
beroepsvisser overgelaten worden, maar de forel, paling enz. bij de sportvissers
in hoge belangstelling staan, mogelijk bijvoorbeeld de koe en het varken aan de
beroepslandbouwer worden gelaten, terwijl naast paard en pony ook bijvoorbeeld schaap en geit meer en meer sportieve aspiraties gaan dienen?
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Hoe het zij, er is een categorie mensen in ons land en in de ons omringende
landen die er prijs op stelt om ondanks een doorgaans voldoende inkomen,
althans voor het gemiddelde levenspeil, iets aan landbouw te doen. Wijst het
feit dat het in verreweg de meeste gevallen mensen betreft, die al vertrouwd
waren met de landbouw er op dat we hier te maken hebben met niet meer dan
eennasleepvan deafvloeiing uit delandbouw, dieslechts vantijdelijke betekenis
zalzijn? Dat velenevenberoepslandbouwers na verloopvan tijd het nevenbedrijf
opgeven of minimaliseren kan misschien hierop wijzen, maar evengoed kan het
feit dat de meerderheid gedurende de gehele beroepscarrière, en vaak nog daarna, er mee doorgaat als aanwijzing gelden voor het blijvende karakter van de
beroepencombinatie of anders gezegd: een dergelijke beroepencombinatie kan
voor iemand, die zich tot de landbouwbeoefening aangetrokken voelt maar er
niet zijn hoofdberoep van kan of wil maken, een aantrekkelijke of op zijn minst
'haalbare' oplossing bieden.
We hebben al gezien dat er slechts weinig mensen uit de stedelijke sfeer een
dergelijke 'oplossing' nastreven. Maar dit zegt nogniet zoveel,want hetgeen we
zojuist de 'nieuwe situatie' genoemd hebben is nog pas van zeer recente datum.
Voor de meeste mensen leeft alles wat met landbouw te maken heeft nog in de
herinnering voort als hard werken, armoe, laag sociaal prestige enz., terwijl
anderzijds demoderne gemechaniseerde landbouw voor degemiddelde stedeling
even 'ver' is als bijvoorbeeld de mijnbouw. Niettemin ligt gevoelsmatig alles
wat met grondgebruik en dieren te maken heeft waarschijnlijk dichter bij jacht
en visserij, die ten dele wel in de recreatieve sfeer terecht gekomen zijn, dan hetgeen we onder mijnbouw of industrie plegen teverstaan.Wat betreft het houden
van dieren is het bijvoorbeeld opvallend, dat de dieren die al langere tijd afgedaan hebben als nuttig of als produktiemiddel, momenteel een zekere populariteit genieten bij de niet-landbouwer. We denken hierbij vooral aan het paard,
de pony, de geit (de armelui's koe van weleer) en het konijn. Indien deze populariteit verder zal stijgen en voor grote bevolkingsgroepen bereikbaar zal worden,kanditbelangrijke konsekwenties hebbenvoor deberoepsmatige landbouw
en.ook voor de verschijningsvorm vanhet platteland in het algemeen, dus voor
het landschap.
Blijft nu nog de vraag of we de agrarische aspiraties van de ex-boer en de
boerenzoon met een niet-agrarisch beroep alleen maar moeten zien als een nawerking van de verbondenheid aan de landbouw, een soort vliegwiel-effect dus,
of dat zetevens inverband gebracht kunnen worden met eengeheel nieuwe, ook
voor anderen aanvaardbare, bestaanswijze. In het laatste geval kan de wending
in de ontwikkeling ten aanzien van destad-platteland relatiebeschouwd worden
als de oorzaak van het feit dat een bepaalde bevolkingsgroep hierbij dan als
pionier optreedt. De bevolkingsgroep namelijk, die er in geslaagd is de agrarische bestaanswijze zo langte handhaven totdat demoderne cultuur diehaar in
haar bestaanswijze bedreigde, haar ook de middelen bood de band met de vertrouwde bestaanswijze na beroepsverandering te handhaven. Als blijkt dat een
ook voor andere bevolkingsgroepen aantrekkelijke integratie van agrarische
en niet-agrarische activiteiten, die respectievelijk aan voornamelijk welzijns- en
6
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welvaartsbehoeften tegemoet komen, mogelijk is, dan zou de eerder toegelichte
toegankelijkheid van de landbouw weleens door grotere groepen mensen benut
kunnen worden.
Stelligligt een ontwikkeling, dieweinzekere zin reagrarisatie zouden kunnen
noemen, objectief gezien binnen de mogelijkheden. Velen hebben immers voldoende vrije tijd en verkeren in eenzodanige welstandspositie dat een dergelijke
activiteit binnen het bereik ligt. Het is echter de vraag of de aard van de landbouw, i.e. de zorg en kennis die gewas en dier vragen, en de levenswijze van de
moderne mens welcompatibel zijn. Met andere woorden, zijn landbouw, anders
dan grootschalig en gemechaniseerd, en moderne levenswijze wel met elkaar in
overeenstemming te brengen?
Als we onderzoeksgegevens raadplegen dan valt op, dat in de nevenberoepslandbouw de gewone traditionele beroepsmatige landbouw nog weerspiegeld
wordt. In de gebieden met gemengde bedrijven uit dit zich o.a. in de bouwlandgrasland verhouding, in de complexiteit van het bouwplan en de samenstelling
vandeveestapel. Erblijkt zichdus (nog)geenspecifieke vormvan nevenberoepslandbouw ontwikkeld te hebben.
De constatering dat de nevenberoepslandbouw nog een afspiegeling isvan de
gewone landbouw, zegt op zichzelf nog niets over de aanvaardbaarheid ervan
als vrijetijdsbezigheid. Misschien is het traditionele gemengde bedrijf in een
verkleinde vorm wel zeer aantrekkelijk voor de vrijetijdslandbouwer, het is
immers afwisselend en het komt tegemoet aan de romantische voorstellingen
die nog ten aanzien van de landbouw leven. Toch menen we dat deze bedrijfsvorm appeleert aan een levenswijze dieniet dievan de moderne mens is. Vraagt
deze vorm van landbouw om geregelde arbeid, dus gebondenheid, voor de
moderne mens is het niet gebonden zijn een belangrijke waarde geworden;
vraagt de landbouw zware arbeid, in het moderne arbeidsethos iseen duidelijke
voorkeur voor lichte arbeid te bespeuren; vraagt een landbouwbedrijf veel tijd
en voortdurende zorg, de moderne mens heeft een groot deel van zijn vrije tijd
nodigvoor doe-het-zelf werk, om 'bij'te blijven en steeds meer ook om zichmet
betrekking tot zijn beroep regelmatig te heroriënteren (permanente educatie).
Hier komt nog bij dat op de traditionele landbouw nog een zekere, historisch
bepaalde, culturele last drukt. De 'geur' van de landbouw in de westerse wereld
is, zoals gezegd, vooralsnog die van armoe, lage status, hard werken, dom werk
enz. Als we zien met hoeveel toewijding en ijver vele autobezitters hun auto
wekelijks een grondige schoonmaakbeurt geven en we vergelijken dit met de
aandacht dieaan de meeste tuinen, uitgezonderd het voortuintje, gegeven pleegt
teworden, dan moeten wehaast welconcluderen dat wemet ditlaatste punt een
belangrijk aspect genoemd hebben. De geur van de auto is immers nog die van
welstand, luxe en aanzien, hiervoor kan men zonder statusschade de handen
vuil maken. De tuinman laten komen staat goed, de auto laten wassen staat lui!
De vraag of wemet desagrarisatie dan welmet reagrarisatie temaken hebben,
behoeft opzichzelf dan ook geen nader onderzoek meer. De nevenberoepslandbouw zoals we die nu kennen is immers in de eerste plaats te zien als het resulMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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taat van een onvolledige afvloeiing uit de landbouw. Maar hiermee is nog geen
antwoord gegeven op enkele andere vragen die onder de gegeven omstandigheden van meer betekenis zijn. De belangrijkste van deze vragen zijn:
- Is de beroepencombinatie voor de individuele part-time boer een blijvende of
een tijdelijke situatie?
- Ondergaat het agrarische nevenberoep invloed van het hoofdberoep, het nietagrarische milieu en de moderne levenswijze? En zo ja:
- Is deze invloed absoluut, dat wil zeggen eenzijdig en definitief leidend tot
beëindiging van het nevenberoep, of is er sprake van een zodanige invloed
dat het agrarische nevenberoep als het ware rijp gemaakt wordt voor integratie
in het moderne leefpatroon en derhalve aantrekkelijk kan worden voor de
moderne mens?

1.3. HYPOTHESE

Een min of meer gedwongen beroepsverandering brengt voor de boer of de
meewerkende zoon meestal een ongewilde maar ingrijpende wijziging in de
maatschappelijke positie met zich mee. Men verliest zijn zelfstandigheid en
komt meestal in een min of meer vreemd werkmilieu terecht. Door het aanhouden van een bedrijfje tracht men enige zelfstandigheid te behouden, voelt
men zichveiliger en blijft men verbonden met het vertrouwde agrarische milieu.
Vanaf het moment dat men in het nieuwe werkmilieu intensief kennismaakt
met mensen met een ander beroep, met een andere instelling tegenover werken
en vrije tijd, stelt men zich echter aan verschillende invloeden bloot die op den
duur van grote betekenis kunnen zijn voor de eigen agrarische aspiraties en
daardoor voor het agrarische nevenberoep.
Kiest men als boer of als meewerkende boerenzoon een ander hoofdberoep,
een meestal niet-agrarisch, afhankelijk beroep, dan zal men in het algemeen
onbekend zijn met de nieuwe beroepssituatie. Dit zal doorgaans in sterkere
mate het geval zijn dan bij wisselingen tussen andere beroepsposities. De boer
voelt zich bijvoorbeeld zeer nauw verbonden met zijn agrarisch bedrijf, zijn
nieuwe collega echter, de 'gemiddelde werknemer', stelt zich onafhankelijk en
gereserveerd op tegenover bedrijf en werkgever. De boer isgewoon zich verantwoordelijk tevoelen voor het gehele bedrijfsgebeuren, zijn nieuwe collega is met
een duidelijk afgebakende taak belast en bemoeit zich niet met andere sektoren
van het bedrijf of de dienst. Het werk van de boer isnooit klaar, hij moet vooruit zien en voortdurend alert zijn, de werknemer echter verhuurt zich voor een
vastgestelde tijd en daarbuiten wil hij zich niet met het werk inlaten tenzij er
extra voor betaald wordt. Entenslotte de boer taalt meestal niet naar vrijetijd
en vakantie, voor de werknemer behoort dit juist tot de dingen die het leven
genietbaar maken.
Zonder twijfel zijn hier de tegenstellingen wat zwart-wit geschilderd, maar in
grote lijnen wordt hierdoor het verschil in houding ten aanzien van het beroep
toch geïllustreerd. De houdingen, normen en gedragingen in het niet-agrarische
8
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beroepsmilieu zullen op den duur zeker invloed hebben op die van de ex-boer.
Hij kan zich er mee gaan vereenzelvigen, hetgeen dan zijn uitwerking op de nog
aanwezige agrarische aspiraties niet zal missen. Hij kan er ook van vervreemd
blijven of er zich tegen verzetten. In dat geval zal het woonmilieu en/of het
eventueel nog aangehouden bedrijfje een belangrijke identifikatiebasis blijven
bieden.
Hiermee stuiten we op een andere belangrijke factor die de gewezen landbouwer kan beïnvloeden, nl. die van het woonmilieu. Doorgaans blijft men na
beroepsverandering, althans in de meeste gebieden, op de boerderij of in hetzelfde dorp wonen. Men blijft meestal, zeker aanvankelijk, op dezelfde wijze
participeren in het vertrouwde milieu, men blijft lid van een boerenstandsorganisatie en houdt dezelfde vrienden en kennissen. De gemeenschappelijke
ervaringen en interessen blijven meestal bepaald door de agrarische sfeer. Naar
alle waarschijnlijkheid zal dit in sterkere mate het geval zijn naarmate de integratie in het werkmilieu moeizamer tot stand komt. De mate waarin men geïntegreerd blijft in het grotendeels nog agrarisch georiënteerde woonmilieu zal
daarom niet zonder betekenis zijn voor het al of niet vasthouden aan een agrarisch nevenberoep.
De invloeden van de voornamelijk beroepsmatige oriëntaties in werk- en
woonmilieu zijn niet de enige krachten die op aspiraties en nevenbedrijf kunnen
inwerken. Erniet geheellosvan tezien,maar toch duidelijk ervan te onderscheiden, is de invloed die de moderne levenswijze kan hebben. Eerder is al gesteld
dat het traditionele landbouwbedrijf op verschillende punten moeilijk in overeenstemming is te brengen met de moderne levenswijze. De ex-boer ondergaat
doorgaans van twee kanten de invloeden van het moderne leven, namelijk vanuit zijn woonmilieu en vanuit zijn werkmilieu. Vacantie, vrije tijd en comfort
zijn ook inzijn woonomgeving geen vage aspiraties meer. In zijn werkmilieu zal
meestal deze 'after-work'-mentaliteit nog sterker leven.
Een derde factor die van betekenis kan zijn voor het al of niet voortzetten
van het agrarische nevenberoep is de ontwenning aan de landbouw. Voor velen
was het agrarische beroep het enige beroep dat men van nabij kende, de meeste
andere beroepen waren vreemd enveraf. Hoewel landbouwers en landbouwerszoons een sterke voorkeur hebben voor vertrouwde en landbouwverwante beroepen, is het toch in de meeste gevallen zo dat men in een vreemde beroepssituatie terecht komt, waaraan men meestal pas geleidelijk went. Zo zal men
ook pas geleidelijk wennen aan het idee niet echt landbouwer meer te zijn. Ook
dit kan op den duur konsekwenties hebben voor deagrarische aspiraties en voor
het nevenberoep.
Behalve de genoemde factoren zijn er nog wel enkele te noemen die van invloed kunnen zijn op het nevenberoep. Te denken isnatuurlijk aan de houding
van de echtgenote en de overige gezinsleden, maar deze zal meestal met los
gezien kunnen worden van de levenswijze en de milieu-invloeden. Gedacht kan
ook worden aan gezondheid, beschikbare tijd en arbeidskracht, aan financieeleconomische factoren, tegenslag e.d. Deze factoren zijn echter meer 'toevallig'
dan trendmatig, ze kunnen bovendien een tegengesteld effekt hebben. Het gaat
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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ons om krachten en omstandigheden die het verschijnsel van de nevenberoepslandbouw zelf desagrariserend en onomkeerbaar kunnen beïnvloeden.
De factoren niet-agrarisch milieu, moderne levenswijze en ontwenning aan
het agrarische hoofdberoep, waaraan we een potentiële desagrariserende invloed toeschrijven, zullen niet steeds onafhankelijk van elkaar 'opereren'. Ze
zullen echter niet alleen wat betreft achtergrond, maar ook wat betreft de wijze
van inwerking op het nevenberoep van elkaar te onderscheiden zijn.
Na de eerdere constatering dat de nevenberoepslandbouw in de eerste plaats
te zienisalshet resultaat van een onvolledige afvloeiing uit delandbouw, zullen
wenu eenpogingdoen eenvoorlopig antwoord tegeven op deaan heteinde van
paragraaf 2 geformuleerde vragen. Voor genuanceerde beantwoordingen zijn
onvoldoende gegevens voorhanden, zemoeten hier dus voorlopig en onvolledig
blijven.
- Voor de vraag of de beroepencombinatie voor de individuele nevenberoepslandbouwer blijvend of tijdelijk is, bieden de beschikbare gegevens nog wel
enig houvast. Zowel de schaarse gegevens over de Nederlandse situatie als de in
veel ruimere mate beschikbare gegevens over de situatie in landen als WestDuitsland, Engeland enAmerika wijzen eropdat weliswaar de meerderheid van
de part-timers geneigd is het nevenberoep gedurende de gehele beroepscarrière
voort te zetten, maar dat in de meeste gevallen geen opvolger of andere voortzetter aanwezig is die de continuering van het bedrijf in enigszins vergelijkbare
vorm verzekert. Wanneer niet een regelmatige toestroming van ex-boeren en
boerenzoons plaatsvindt, neemt het aantal nevenberoepslandbouwers hierdoor
doorgaans geleidelijk af.
- Op de vraagin hoeverre het niet-agrarische milieu ende moderne levenswijze
het agrarische nevenberoep beïnvloeden kan slechts gesteld worden, dat in zeer
veel gevallen het nevenbedrijf geleidelijk verandert, het wordt namelijk veelal
verkleind. Over de wijze waarop dit plaatsvindt en welke rol levenswijze en
milieu hierbij spelen isopgrond van debeschikbare gegevens nietveelte zeggen.
- Wat betreft de laatste vraag kan voorlopig gesteld worden, dat de bedrijfsverkleiningen langniet altijd zodanigzijn dat zonder meer geconcludeerd kan
worden tot onverenigbaarheid van een agrarisch nevenberoep met een ander
hoofdberoep.
Door demogelijke effecten vandefactoren milieu,levenswijze en ontwenning
te onderscheiden menen we een weg gevonden te hebben die ons in staat stelt
een vollediger antwoord te geven op de vragen naar de aard van de nevenberoepslandbouw en deplaats die dezein het geheelvan de ontwikkelingen met
betrekking tot de landbouw inneemt en welke de relatie ismet de veranderingen
in het cultuurpatroon. Op basis van de in het voorgaande besproken inzichten
en met behulp van de ingevoerde begrippen formuleren weeen eerste antwoord
in de vorm van de volgende hypothese: Deplaats diehet agrarische nevenberoep
inde beroepencombinatie inneemt, wordt niet alleen bij,maar ook na deberoepsovergang of de aanvaarding van een agrarisch nevenberoep beïnvloed door factoren die direkt of indirekt samenhangen met de niet-agrarische leef-en werk10
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wereld. Deze invloediszodanig,dat wekunnen spreken vaneengeleidelijke (voortgezette) desagrarisatie.
Onder desagrarisatie verstaan we een ontwikkeling waarbij men zich min of
meer geleidelijk verwijdert van de landbouw alsberoep of als bestaanswijze. Dit
hoeft niet in tehouden dat men afstand doet van alle grondgebruik of vee, maar
wel dat men grond en vee niet meer beroepsmatig, op de gangbare wijze, exploiteert alsvoortbrengers van voedsel. In een situatie van desagrarisatie nemen
dus de produktiegerichtheid van het grondgebruik, de direkte nuttigheid van
grond en dier en de vanzelfsprekendheid hiervan als peilers van een bestaanswijze in betekenis af. Dit sluit echter niet uit dat de functies van grond en dier
zodanig getransformeerd worden, dat zeeen plaats krijgen in het moderne leefpatroon, met name in 'stedelijke' aspiraties als hobby, vrijetijdsbesteding en
wellicht ook als risicospreiding e.d.

1.4. OPZET ONDERZOEK EN VERSLAGGEVING

Het ontbreekt onsland niet zozeer aan kwantitatieve gegevens over de nevenberoepslandbouw als wel aan kwalitatieve gegevens. Het ontbreekt aan kennis
over ontwikkelingen, achtergronden, relatie met andere ontwikkelingen e.d. In
tegenstelling tot vele andere aspecten van de agrarische structuur is over de
nevenberoepslandbouw nauwelijks meer bekend dan wat de overwegend kwantitatief gerichte C.B.S.-tellingen en L.E.I.-onderzoekingen hierover opgeleverd
hebben. De sociale wetenschappen hebben in ons land nog niet veel belangstelling voor dit onderwerp aan de dag gelegd. Dit in tegenstelling tot in enkele
andere landen. Een zeerbelangrijk deel van onze studie isdan ook gericht op de
buitenlandse literatuur. Vooral in West-Duitsland is veel onderzoek verricht.
Hoewel de sociaal-historische achtergronden niet gelijk zijn, zijn er in de WestDuitse situatie tal van raakpunten met de Nederlandse situatie aan te wijzen.
Vanoudsher neemt de nevenberoepslandbouw in West-Duitsland een zeer
belangrijke plaats in in de economische structuur van het platteland. In vele
gebieden is de landbouw er nauw verweven met andere economische sektoren.
De nevenberoepslandbouw heeft er ook vaak de ontwikkeling van de industrie
mogelijk gemaakt en daardoor de ontvolking van het platteland voorkomen.
Deze vroegere functie van de nevenberoepslandbouw rechtvaardigde er de belangstelling van wetenschap en beleid. Wat dit betreft heeft de nevenberoepslandbouw in ons land zeker een minder belangrijke functie vervuld en dus ook
minder belangstelling 'verdiend'. De huidige belangstelling voor de nevenberoepslandbouw in Duitsland is echter meer gericht op de brugfunctie die de
nevenberoepslandbouw tegenwoordig vervult tussen landbouw en niet-landbouw bij de afvloeiing van landbouwers en landbouwerszoons naar andere
beroepen. Op dit punt onderscheidt de Duitse situatie zich weinig of niet van
die in ons land.
Door het ontbreken van onderzoeksgegevens weten we vrijwel niets over de
functie die de nevenberoepslandbouw in ons land heeft of kan hebben bij bijMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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voorbeeld de afvloeiing naar andere beroepen. Ook weten we niet welke implicaties denevenberoepslandbouw kan hebben voor delandbouw in het algemeen,
voor de samenleving en voor de betrokkenen zelf.
Van de mogelijke functies van de nevenberoepslandbouw hopen we meer te
weten te komen door de beschikbare literatuur hierover te raadplegen. Deze is
echter in West-Duitsland en ook in de Verenigde Staten zo omvangrijk dat een
keuzegemaaktmoest worden. Hierbij isnaarverhoudingveelgewicht toegekend
aan recente tijdschriftartikelen, omdat hierin de 'brugfunctie' en de toekomstkansen van de nevenberoepslandbouw vaak aan de orde gesteld worden.
In de literatuur zullen al aanwijzingen gevonden worden voor het al of niet
juist zijn van de in de voorgaande paragraaf geformuleerde hypothese. Voor de
uiteindelijke toetsing er van hebben we echter onderzoek verricht in de gemeenten Didam en Uden. De eerstgenoemde gemeente is gelegen in een gebied
waar de nevenberoepslandbouw vanoudsher al vrij algemeen was. In Uden was
het grondgebruik door niet-landbouwers veel minder algemeen, waarschijnlijk
ook omdat de mogelijkheden hiertoe geringer waren.
Het onderzoek onder de nevenberoepslandbouwers is verricht parallel aan
een onderzoek onder de gewone landbouwers. Dit laatste was gericht op de
factoren die van invloed zijn op de sociaal-economische differentiatie in de
landbouw. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in Bulletin no. 35 van de
Afdelingen voor Sociale Wetenschappen aan de Landbouwhogeschool onder
de titel 'Sociaal-economische differentiatie in de landbouw'. Beide onderzoeken
zijn vooraf gegaan door een breder opgezet oriënterend onderzoek in het ruilverkavelingsgebied de Bevermeer, waarin de gemeente Didam is gelegen. De
opdracht hiertoe was, evenals die tot het voorliggende, uitgegaan van de Cultuurtechnische Dienst. De resultaten van het oriënterend onderzoek zijn vastgelegd in enkele niet gepubliceerde rapporten. Ze hebben ook bijgedragen tot
de hypothesevorming voor dit onderzoek. Ook de keuze van de onderzoeksgemeenten is ten dele gebaseerd op het oriënterende onderzoek. De keuze van
de gemeente Uden is gebaseerd op de veronderstelling dat een vergelijking van
de ontwikkelingen in het oorspronkelijke onderzoeksgebied met die in een
soortgelijk gebied, waar echter de ontwikkelingen enigszins anders verlopen,
kan leiden tot inzichten in de aard en de achtergronden van de ontwikkelingen
inbeide gebieden en deverschillen diehierbij optreden. Iswat betreft de gewone
landbouwers het kenmerkende van de verschillen tussen beide gebieden vooral
gelegen in de mate waarin de bedrijven aangepast worden aan de veranderende
omstandigheden, ten aanzien van de nevenberoepslandbouwers zijn de verschillen, voorzover geconcludeerd kan worden uit de beschikbare gegevens,
vooral van kwantitatieve aard.
De gegevensdieinverband met het onderzoek verzameld zijn, zijn voornamelijk afkomstig van met behulp van gestructureerde vragenlijsten gehouden
vraaggesprekken. De vraaggesprekken zijn gehouden indemaanden februari en
maart in 19681. Naast de vele gegevens die deze vraaggesprekken opgeleverd
1
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hebben kon over enige achtergrond- en basisgegevens beschikt worden. De
voornaamste bronnen hiervan zijn streekkenners, landbouwtellingen, hetvoorafgaande oriënterendeonderzoekenenkelerapporten.Vandein1968aanwezige
nevenberoepslandbouwers,waarbijineersteinstantieisuitgegaanvandeC.B.S.criteria1,isinDidam60%streekproefsgewijs inhetonderzoekbetrokken,terwijl
in Uden alle aanwezige nevenberoepslandbouwers in het onderzoek zijn betrokken. Van de aldus voor het onderzoek in aanmerking komende grondgebruikers,inDidam 134eninUden 88,zijnuiteindelijk respectievelijk 109en67
voor verwerking bruikbare vragenlijsten beschikbaar gekomen. Dit aantal is
alsvolgt tot stand gekomen:
TABEL 1. Aantallen in het onderzoek betrokken bedrijven:
Steekproef

Didam
Uden

134
88

Onbereikbaar Niet van toe- Onbruikbare
wegens ziekte,
passing
vragenlijsten
weigeringen e.d.
14
16

3
2

8
3

Bruikbare
vragenlijsten
109
67

De aantallen in het onderzoek betrokken nevenbedrijfjes zijn in beide gemeenten kleiner dan opgrond van dein 8.2. vermelde aantallen verwacht zou
kunnen worden. Deverklaringhiervoor isdatwijintegenstellingtot het L.E.I.
en het C.B.S. 65jaar als leeftijdsgrens aangehouden hebben.
Hoewel deoriëntatieindeliteratuur grotendeels na de materiaalverzameling
in het veld plaatsvond en ook na de eerste verslaggeving hiervan in Mededelingen 79 van de Cultuurtechnische Dienst, wordt in het volgende eerst een
analysegegevenvangegevensdiedeliteratuuroriëntatie heeft opgeleverd.Deze
literatuuranalyse beslaat dehoofdstukken 2tot enmet4.In hoofdstuk 2wordt
ingegaan op het kenmerkende van het agrarische nevenbedrijf. Hoofdstuk 3
geeft een overzicht van de implicaties van de nevenberoepslandbouw dieinde
literatuur genoemdworden.Hoofdstuk 4richtdeaandacht opdemensdiezich
met de nevenberoepslandbouw bezighoudt. In hoofdstuk 5 wordt nagegaan
welkeachtergrondenenmotivatieinhetspelzijn,terwijlinhetlaatsteliteratuurhoofdstuk ingegaanwordt op deontwikkelingen dieoptreden endeontwikkelingen die mogelijk in de toekomst op zullen gaan treden. Hierna volgt in
hoofdstuk 7aandehandvanstatistischegegevensenenkeleonderzoekingeneen
voornamelijk kwantitatieve analyse van de situatie in Nederland. In delaatste
hoofdstukken worden de resultaten gepresenteerd van het veldonderzoek in
Didam en Uden. Hoofdstuk 8geeft eenbeschrijving van de nevenberoepslandbouwenzijnbeoefenaars inbeidegemeenten,terwijl inhoofdstuk 9eenpoging
gedaan wordt om de aard van de ontwikkelingen die met betrekking tot de
nevenberoepslandbouw optreden te analyseren en daarmee de geformuleerde
hypothese te toetsen. In een laatste hoofdstuk volgen een hoofdstuksgewijze
samenvatting en een aantal conclusies.
1

Volgensdezecriteriazijndiegrondgebruikersnevenberoepslandbouwer, diezelfstandig voor
de markt produceren anders dan als hoofdberoep (zie 2.1.). Hiertoe behoren ook rustende
boeren e.d. Deze laatsten blijven echter buiten het eigenlijke onderzoek.
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NEVENBEROEPSLANDBOUW ALS
INTERNATIONAAL VERSCHIJNSEL; EEN
LITERATUURANALYSE
2. HET AGRARISCHE NEVENBEDRIJF
2 . 1 . WAT IS NEVENBEROEPSLANDBOUW?

Soms spreekt men alvan nevenberoepslandbouw wanneer het gezinsinkomen
voor een deel van buiten het landbouwbedrijf afkomstig is. Doorgaans spreekt
men echter pas van nevenberoepslandbouw indien het bedrijfshoofd meer dan
één beroep heeft. Vaak rekent men hiertoe ook renteniers en anderen zonder
beroep die (nog) iets aan landbouw doen. Veel van de vaagheid van het begrip
verdwijnt als we ons beperken tot de categorie waarvoor het begrip meestal
wordtgebruikt, namelijk deagrarischebedrijfshoofden voorwiehetbedrijf geen
hoofdberoep (meer) is. Deze categorie is ook in verband met ons probleem de
meest relevante. Dit om verschillende redenen. De belangrijkste reden is gelegen in het feit dat de vragen die ten aanzien van de nevenberoepslandbouw
rijzen vooral betrekking hebben op dezecategorie. Hier ismet name gedoeld op
de vragen in hoeverre landbouw als nevenberoep aantrekkelijk is voor nietlandbouwers enwat hiervan dekonsekwenties zijn. Het deelvan de onderzoeksopdracht dat op de nevenberoepslandbouw betrekking heeft vraagt ook expliciet naar de betekenis van 'de geneigdheid het landbouwbedrijf bij overgang
naar een niet-agrarisch beroep te continueren'. Een andere reden is gelegen in
het practische vlak, namelijk dat de categorie boeren met een nevenberoep van
geringe omvang moeilijker te onderscheiden is - zowel technisch als sociaal van de full-time boeren dan de boeren van de niet-boeren. De niet-agrarische
beroepsactiviteiten nemen bij de beide categorieën part-timers ook doorgaans
een fundamenteel verschillende plaats in.
Alvorens nader te kunnen ingaan op de gegevens die de buitenlandse literatuur te bieden heeft zullen we nog iets meer moeten weten over wat men in de
verschillende landen onder nevenberoepslandbouw verstaat. Lang niet in alle
publicaties wordt een duidelijke definitie gegeven. Vergelijkingen blijken vaak
niet goed mogelijk doordat elkland en soms ook deverschillende auteurs in een
bepaald land hun eigen criteria hanteren.
Zojuist is gesteld dat als men spreekt van nevenberoepslandbouwers men
meestal beoefenaars van twee of meer beroepen op het oog heeft, waarbij een
van de beroepen bestaat uit het zelfstandig beoefenen van landbouw en het
andere het hoofdberoep is. Hiermee is een globale bovengrens aangegeven,
maar is nog weinig gezegd over de ondergrens.
Juist de gehanteerde ondergrens kan aanleiding geven tot uiteenlopende
interpretaties ten aanzien vandefrekwentie enhet kwantitatieve gewichtvan het
verschijnsel. In ons land wordt als globale ondergrens bij de landbouwtellingen
hetalofnietvoordemarkt produceren aangehouden. Men gaaterhierbij vanuit
14
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dat men voor de markt produceert indien men minstens 1ha landbouwgrond
heeft of 1koe of 3mestvarkens of 1fokvarken of 50kippen of tuinbouwgrond
van enige betekenis. Ongetwijfeld worden er dan grondgebruikers tot de nevenberoepslandbouwers gerekend die nauwelijks aanspraak op deze betiteling
kunnen maken, ook al omdat de activiteiten met betrekking tot het grondgebruik in feite in de hobbysfeer gelegen kunnen zijn. Anderzijds zullen grondgebruikers buiten de tellingen vallen die minder dan 1ha cultuurgrond in gebruik
hebben, maar hiermee toch commerciële doeleinden nastreven.
Ook debovengrens isnietzonderproblemen. HetC.B.S.-criteriumdat iemand
statistisch tot boer of niet-boer maakt is het beroep dat als hoofdberoep beschouwd moet worden. Als maatstaf hanteert men de bestede arbeidstijd. De
toepassing ervan levert wel enige moeilijkheden op, vooral omdat deze in principeop mededelingen vandegrondgebruiker zelfberust. Ook in West-Duitsland
wordt als bovengrens het hoofdberoepscriterium gehanteerd. Hierbij wordt
echter het inkomen als maatstaf aangehouden.
In vergelijking met ons land is de ondergrens in West-Duitsland en ook in
België, vrij laag gesteld. Wellicht is dit een van de oorzaken van het feit dat de
nevenberoepslandbouw in ons land in vergelijking met Duitsland alsvan weinig
belang wordt beschouwd. Tot ca. 1950 werd echter in ons land een met WestDuitsland en België meer overeenkomende ondergrens aangehouden en toen
gaven de tellingen ook een aanzienlijk groter aantal kleine grondgebruikers
aan 1 . In België worden bij de landbouwtellingen alle gebruikers van cultuurgrond geteld.Passinds 1959wordt onderscheid gemaakt tussen grondgebruikers
die slechts voor eigen consumptie produceren en 'verkoopactieve' bedrijven
(HOYOIS en EVERAET, 1967, 33). In West-Duitsland wordt als ondergrens een
bedrijfsoppervlakte van 0,5 ha aangehouden, terwijl veelvuldig onderzoek een
nadere indeling naar de plaats van het nevenberoep in de beroepencombinatie
mogelijk maakt en ook informatie geeft over de grondgebruikers met minder
dan 0,5 ha cultuurgrond.
In Zwitserland wordt 1ha als ondergrens aangehouden. Frankrijk hanteert
ook 1ha als ondergrens bij de landbouwtellingen, maar deze laten niet zonder
meer een indeling naar hoofdberoep toe. In Engeland wordt niet uitgegaan van
de bedrijfsoppervlakte maar van 'Standard labour requirements'. Als ondergrens hanteert men 25'mandagen'. In deVerenigde Staten gaat men o.a. uit van
de bedrijfsomzet. De verkopen moeten minstens een bepaald bedrag bereiken
(in 1959: $50,-) en mogen een bepaald bedrag niet te boven gaan (in 1959:
$ 2500,-). Dit geldt alleen voor de bedrijfshoofden diejonger zijn dan 65 jaar.
Een aanvullend criterium is dat de boer minstens 100dagen perjaar buiten het
bedrijf werkt of dat het bedrijfsinkomen minder dan de helft van het gezinsinkomen bedraagt.
1

Dat nevenberoepslandbouw tegenwoordig in Nederland toch van minder betekenis is dan
indemeesteanderelandenkangeconcludeerd wordenuithetaantal werknemersdat, blijkens
een huishoudbudgetonderzoek in de EEG-landen, wat vee houdt of een moestuin bezit. In
België is dit aantal 58%,in Frankrijk 47%,in West-Duitsland 45%en in Nederland slechts
21%(Bureau voor de Statistiek de Europese gemeenschappen, 1967).
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In Japan wordt niet in de eerste plaats gekeken naar het bedrijfshoofd, maar
naar het gezin. De gezinsstructuur is zodanig dat dit de meest praktische benadering is. Als het vaak grote gezin wat betreft het inkomen van alle gezinsleden samen voor meer dan de helft van inkomsten van buiten het bedrijf afkomstig is, dan pleegt men al van part-time farming te spreken.
Zeer belangrijk tenslotte isdenevenberoepslandbouw inverschillende landen
inOost Europa. Insommigelandendoetzichnevenberoepslandbouw voor onder
gecollectiviseerde boeren die een eigen stuk grond hebben (o.a. Rusland en
Oost-Duitsland). In andere landen zijn zeer vele kleine boeren nevenberoepslandbouwer geworden door een ander beroep te aanvaarden zonder het bedrijfje op te geven (o.a. Joego-Slavië en Polen).

2.2. HET VOORKOMEN VAN LANDBOUWBEOEFENING ALS NEVENBEROEP

De omvang waarin nevenberoepslandbouw voorkomt is niet de enige en
waarschijnlijk ook niet de belangrijkste indicatie voor debetekenis ervan. Strikt
economisch gezien is dit misschien nog wel zo. Aangezien echter het agrarisch
gebruik van grond door niet-landbouwers belangrijke konsekwenties kan hebben voor delandbouw ofvoor de samenlevingzullennaast dekwantitatieve ook
nog andere maatstaven gehanteerd moeten worden. De in Nederland veel voorkomende opvatting dat een agrarisch grondgebruiker óf wel of geen agrariër
is en als zodanig benaderd dient te worden door voorlichting en beleid lijkt dan
ook een weinig reëel uitgangspunt. Met name in Duitsland en België, maar, in
veel mindere mate weliswaar, ook in ons land, zijn er gebieden waar de nevenberoepslandbouw eendermate belangrijke plaats inneemt, dat de beroepsmatige
landbouw er door bemoeilijkt wordt.
Het is echter ook voorstelbaar dat het voorkomen van nevenberoepslandbouwers van positieve betekenis is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien
zij optreden als intermediair ten aanzien van nieuwe opvattingen en methoden
of als zij door hun aanwezigheid in een agrarisch gebied de leefbaarheid van dat
gebied vergroten doordat zij voorkomen dat het gebied sterk ontvolkt raakt.
Hieruit moge blijken dat het verschijnsel nevenberoepslandbouw niet afgedaan
kan worden met te stellen dat het slechts een overgangsverschijnsel is of dat de
economische betekenis of het aandeel in de produktie of in het grondgebruik
slechts gering is.
Als in het volgende aan de hand van onderzoeksgegevens wordt nagegaan
welke plaats de nevenberoepslandbouw in deverschillende landen inneemt, dan
gebeurt dat dan ook niet alleen om de kwantitatieve betekenis ervan te illustreren,maar tevensomdatdezekwantitatievegegevens,geplaatsttegendeachtergrond van de sociaal-economische structuur en de veranderingen hierin, ook
informatie kunnen geven over de functie van de nevenberoepslandbouw in de
verschillende landen. In het volgende hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan.
Het land waar naar verhouding de meeste aandacht wordt besteed aan de
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nevenberoepslandbouw is West-Duitsland. Daar is ook wel enige reden toe,
want hier treedt, maar vooral trad, de nevenberoepslandbouw meer dan in de
meeste andere landen veelal concurrerend op met de gewone landbouw. In
sommige gebieden is de gewone landbouw in het verleden nagenoeg verdreven
door bedrijfjes van de 'Arbeiter-Bauer'.
Nevenberoepslandbouw is in West-Duitsland, evenals trouwens in de meeste
andere landen, geen recent verschijnsel. Sinds 1955 neemt het aantal nevenberoepslandbouwers in Duitsland weliswaar geleidelijk af, maar ze is nog altijd
van zeer veel betekenis. Hoe belangrijk de nevenberoepslandbouw in dat land
isblijkt o.a. uit de cijfers diedoor het Groene Bericht gegeven worden (GRÜNER
BERICHT, 1970).Van debedrijven van 0,5ha of groter bleek in 1969slechts 36%
(479.000) in bezit te zijn van echte boeren en tuinders. Zij hadden 72% van de
cultuurgrond in gebruik. Er waren 270.000 boeren en tuinders (20%) die voor
hunlevensonderhoud voor eenbelangrijk deelafhankelijk warenvan een nevenberoep. Zij hadden 15%van de cultuurgrond in gebruik. Er waren in dat jaar
nietminder dan 595.000bedrijven enbedrijfjes inhetbezitvanniet-landbouwers.
Zij gebruikten 13% van de totale hoeveelheid cultuurgrond en exploiteerden
niet minder dan 44% van het aantal bedrijven boven 0,5 ha.
Het aantal nevenbedrijven in West-Duitsland neemt weliswaar af, maar het
aandeel in het totaal aantal agrarische bedrijven blijft ongeveer gelijk, terwijl de
hoeveelheid gebruikte cultuurgrond iets afneemt. Op grond van de gegevens in
het Groene Bericht kan geconcludeerd worden dat tot ca 1955het aantal nevenberoepslandbouwers ongeveer gelijk bleef, maar dat het aandeel in het totaal
aantal bedrijven tot die tijd steeg. Daarna is het aantal nevenbedrijven gaan
afnemen, echter iets minder snel dan de afname van het totaal aantal bedrijven.
Hiermee is de kwantitatieve betekenis van de nevenberoepslandbouw in
Duitsland nog niet volledig geïllustreerd. Er zijn nog talloze zeer kleine grondgebruikers met minder dan 0,5 ha cultuurgrond, de zgn. ländliche Heimstätte.
Volgens de tellingen van 1961 waren er in datjaar niet minder dan 5,5 miljoen.
Hiervan produceerden er ca. 1 miljoen nog iets voor de markt. De overigen
gebruikten de cultuurgrond uitsluitend voor zelfvoorziening. Inclusief deze zeer
kleine producenten wordt het aandeel van de nevenberoepslandbouw in de
totale produktie inhet begin van dejaren 60op ca 13 % geschat (SCHOLZ, 1969).
De kwantitatieve betekenis van de nevenberoepslandbouw loopt per gebied
sterk uiteen. In Saarland wordt niet minder dan 45%van de cultuurgrond door
niet-landbouwers gebruikt. In Hessen, Rheinland-Pfalz en Baden Württemberg
ca 20%, terwijl dit percentage in de overige Länder minder dan 12 bedraagt.
Het aantal nevenbedrijven uitgedrukt in het totaal aantal landbouwbedrijven
varieert van ca40% inNoordwest-Duitsland tot ca 50 % in Zuidwest-Duitsland.
In Saarland bedraagt dit percentage zelfs ruim 80 (BRUNDKE, 1967, 7).
De tot nu toe opgesomde cijfers zijn gebaseerd op statistisch materiaal en de
interpretatie daarvan door verschillende schrijvers. Er zijn echter auteurs die
van mening zijn dat de werkelijke betekenis van de nevenberoepslandbouw veel
groter is. WERSCHNITZKY (1966) is van mening dat het aantal nevenbedrijven
op 60% van het totaal aantal te schatten is en dat deze ca 25% van de cultuurMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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grond beslaan. De verschillen in opvatting over de betekenis van de nevenberoepslandbouw in West-Duitsland zijn voornamelijk terug te voeren op de gehanteerde criteria. In het laatste geval is uitgegaan van het gezinsinkomen.
Ook in Belgiëneemt denevenberoepslandbouw een belangrijker plaats in dan
in ons land, maar is waarschijnlijk minder belangrijk dan in West-Duitsland.
Volgens de algemene landbouwtelling van 1959 was toen ruim 35% van de
'verkoopactieve' bedrijven in handen van niet-landbouwers, zij hadden ca 8%
van decultuurgrond in gebruik (HOYOISen EVERAET, 1967,31). Behalve de voor
de markt producerende grondgebruikers worden ook de grondgebruikers geteld
die slechts voor eigen gebruik produceren. Deze laatste categorie gebruikt
ca 3% van de grond, maar is zeer talrijk. Hun aantal bedroeg ca. 730.000, zij
gebruikten gemiddeld 0,08 ha. Het aantal van deze grondgebruikers komt naar
verhouding vrij goed overeen met het aantal ländliche Heimstätte in Duitsland.
Vergelijkbare gegevens over het aantal van dit soort grondgebruikers in Nederland ontbreken na 1950. Zeer waarschijnlijk zal dit aantal weliswaar ook aanzienlijk zijn, maar veel lager dan bij onze ooster- en zuiderburen1.
Ook in België zijn er regionaal vrij grote verschillen. Het sterkst is de nevenberoepslandbouw vertegenwoordigd in Midden-België en in het aan Nederland
grenzende Kempenland, het laagst in het kustgebied en in de Ardennen.
België en West-Duitsland bieden in verband met de situatie in ons land de
meest interessante vergelijkingsmogelijkheden. Echter ook de ontwikkelingen
in andere landen kunnen voor ons van belang zijn. Zij kunnen iets zeggen over
de algemeenheid van het verschijnsel en ook over de mogelijke (toekomstige)
ontwikkelingen bij bijvoorbeeld een bepaald beleid. Ook kunnen de ontwikkelingen inandere landen interessant zijn inverband metderelatietussen nevenberoepslandbouw en de fase waarin de industrie of de economie in het algemeen verkeert.
In het in bepaalde opzichten agrarisch voorlijke Engeland wijzen de beschikbare gegevens op een naar verhouding zeer groot aantal nevenberoepslandbouwers. In 1960 werd niet minder dan 49% van de 345.000 bedrijven (Engeland + Wales) met een arbeidsbehoefte van meer dan 25 mandagen tot de
part-time bedrijven gerekend (O.E.C.D., 1964, 463). De bovengrens is echter
zeer hooggesteld. Allebedrijven meteengeringerearbeidsbehoefte dan275mandagen per jaar worden als part-time bedrijf beschouwd. HARVEY (1964) meent
dat vele van de aldus tot de part-time farming gerekende bedrijven in feite fulltime bedrijven zijn of in ieder geval voor de landbouwer de voornaamste inkomstenbron vormen. Ook volgens ASHTONand CROCKNELL(1961)ishet aantal
echte nevenberoepslandbouwers, dat wil zeggen volgens de in de meeste landen
gehanteerde normen, veel lager dan formeel op grond van de arbeidsbehoefte
aangenomen wordt. Het is volgens hen op ca de helft van het genoemde aantal
te stellen, dus ca25%van alle bedrijven met een arbeidsbehoefte van 25of meer
mandagen.
Hoewel de gemiddelde oppervlakte van de nevenbedrijven in Engeland iets
1

Zie voetnoot, blz. 15
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groter isdan in Duitsland en veel groter dan in België,nl. ca 3ha, ishet aandeel
in het totale grondgebruik duidelijk lager, namelijk ca 3%(CLARKE, 1966). Ook
in Engeland zijn er echter grote regionale verschillen. Vooral rond Londen en in
de kleigebieden in het Zuiden en Oosten komen veel grote nevenbedrijven voor
welke veelal gevoerd worden door kapitaalkrachtige ondernemers, die vaak uit
de stedelijke sfeer of de agribusiness afkomstig zijn. Deze bedrijven worden
echter voor zover ze een arbeidsbehoefte hebben van minstens 275 mandagen
formeel niet tot de nevenbedrijven gerekend. In overig Engeland is het meest
voorkomende nevenbedrijf meer vergelijkbaar met dat in ons land en onze
buurlanden, maar het neemt er naar verhouding een minder belangrijke plaats
in.
Over de situatie in Frankrijk zijn weinig vergelijkbare gegevens beschikbaar.
Wel is het aantal boeren bekend dat aanzienlijke inkomsten van buiten het
bedrijf heeft, namelijk 19%in 1955(O.E.C.D., 1964, 179).Dit verschijnsel doet
zich het frekwentst voor in de Elzas en is het minst verbreid in Bretagne en
Centraal Frankrijk. Uit een andere bron blijkt echter dat in 1963van allein de
landbouw werkzamen slechts 12%nog een tweede beroep had (F.A.O., 1968a,
3).
Over de overige landen in West Europa vermelden we nog de volgende gegevens. In Itaiië kan naar schatting ca 45%van de agrarische bedrijven tot de
nevenbedrijven gerekend worden (KOTTER, 1967, 23). In Zwitserland was aan
het eind van dejaren vijftig 42%van de boeren met minstens 1 ha cultuurgrond
voornamelijk afhankelijk van inkomsten van buiten het bedrijf (KRASOVIC,
1966,251).Uit eenonderzoek bleek dat in 1960/61meer dan 90%van de boeren
inZwitserland overinkomsten van buiten het eigen bedrijf beschikte (O.E.C.D.,
1964, 424). In Oostenrijk is 37% van de boeren met minstens 0,5 ha cultuurgrond volgens de meest gangbare normen nevenberoepslandbouwer (O.E.C.D.,
1964, 79). In Denemarken had in 1961 slechts ca 8% van de boeren neveninkomsten (O.E.C.D., 1964, 142). In de andere Skandinavische landen zijn vele
boeren tegelijkertijd bosbouwer. In Zweden was in 1961 ca 27% van het inkomen van de landbouwers met minstens 2 ha cultuurgrond afkomstig van
buiten de land- en bosbouw (O.E.C.D., 1964, 383). In Noorwegen was in hetzelfdejaar het inkomen van de grondgebruikers met minstens 0,5 ha landbouwgrond voor 22% uit de bosbouw en voor 11 % uit andere bronnen afkomstig
(O.E.C.D., 1964, 334).Van het inkomen van de Finse boeren met 2 ha of meer
cultuurgrond was in de periode 1958-1961 18% uit de bosbouw en 14% uit
andere bronnen afkomstig (O.E.C.D., 1964, 158).
Als we de beschikbare gegevens voor Nederland bekijken en deze vergelijken
met die voor de ons omringende landen dan moeten we concluderen dat de
nevenberoepslandbouw in ons land een minder belangrijke plaats inneemt dan
gemiddeld elders. Niettemin waren er in 1965 bijna 40.000 nevenbedrijven met
minstens 1ha cultuurgrond en bijna 28.000 met minder dan 1ha. Het aantal
nevenbedrijven met 1ha of meer cultuurgrond maakt ca 20% uit van alle bedrijven. De niet-landbouwers hebben in totaal ca 7% van de cultuurgrond in
gebruik.
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In Oost Europa verschilt de economisch-politieke situatie zodanig van die in
de rest van ons werelddeel dat vergelijking weinig waarde heeft. In landen waar
de collectivisering niet of niet geheel is doorgevoerd is de nevenberoepslandbouw minstens even sterk verbreid als in West-Europa (KRASOVIC, 1966, 259).
In de landen waar de collectivisering wel is doorgevoerd, wordt door zeer velen
van de gecollectiviseerde boeren in de vrije tijd een stukje grond geëxploiteerd.
Buiten Europa noemen we nog twee landen waar de nevenberoepslandbouw
van grotebetekenis isentevensenigevergelijkingswaarde heeft, ni.de Verenigde
Staten en Japan. Over de nevenberoepslandbouw in Amerika isveel literatuur
beschikbaar. Vergelijking met de situatie in andere landen is echter niet steeds
mogelijk als gevolg van de gebruikte criteria. Gemiddeld was in 1959 ca 50%
van de gezinsinkomens van de Amerikaanse boeren die minstens voor $ 50,verkochten afkomstig van buiten het landbouwbedrijf (O.E.C.D., 1964, 484).
Van de agrarische gezinnen was niet minder dan 36%voornamelijk afhankelijk
van inkomsten van buiten het bedrijf. Van de bedrijfshoofden werkte 30%
minstens 100dagen perjaar buiten het bedrijf, terwijl 24% minstens 200 dagen
buiten het bedrijf werkte (LOOMIS, 1965).De laatste categorie had ca 6% van de
cultuurgrond in gebruik, maar leverde slechts ca 3% van de totale agrarische
productie.
In Japan tenslotte neemt de nevenberoepslandbouw de laatste jaren zeer
sterk toe. In 1950 was nog maar 22% van de huishoudingen met een agrarisch
bedrijf voornamelijk afhankelijk van andere inkomstenbronnen, in 1960was dit
percentage gestegen tot ruim 32(O.E.C.D., 1964,252),terwijl in 1965dit aantal
al gestegen was tot bijna 42% (MISAWA, 1968).

2.3. D E GROOTTE VAN HET AGRARISCHE NEVENBEDRIJF

In ons land zijn verreweg de meeste nevenbedrijven kleiner dan 5 ha. Voor
zover ze binnen de tellingen vallen was in 1965ca 90% kleiner dan 5ha, terwijl
40% kleiner dan 1 ha was.Dit laatste percentage neemt delaatstejaren zeer snel
af. Het aantal bedrijven van 1-5 ha nam tot 1965 toe 1 , maar is sindsdien iets
teruggelopen2. Het aantal nevenbedrijven boven 5 ha neemt de laatste jaren
vrij sterk toe (L.E.I./C.B.S., 1970).
Zoalsaleerderisverondersteld zijn erinonsland, evenalsindeons omringende landen, waarschijnlijk nog vele zeer kleine grondgebruikers die niet bij de
tellingen betrokken worden, maar voor wie de grond nog een voornamelijk
agrarische functie heeft. Uit verschillende L.E.I.-studies blijkt namelijk dat de
afname van het aantal geregistreerde kleine bedrijfjes veel vaker een gevolg is
van het afstoten van vee, waardoor de registratieplicht vervalt, dan dat het
grondgebruik volledig opgegeven wordt. Zoals eerder gezegd is er echter reden
1
Detoename in deperiode 1950-1965iswaarschijnlijk ten deletoe te schrijven aan veranderingenvandestatistischecriteria. Hieropwordtin7.1.teruggekomen.
2
Waarschijnlijk geringere aanvullingvanuit decategorievanzelfstandige landbouwers i.v.m.
voorwaardenO.-enS.-regeling.
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om aan te nemen dat het aantal van deze grondgebruikers in Nederland naar
verhouding aanzienlijk geringer is dan in de ons omringende landen 1 .
De gemiddelde grootte van het nevenbedrijf neemt de laatste jaren iets toe.
In 1958 was de gemiddelde bedrijfsoppervlakte ca. 1,8 ha. In 1965 was deze
gestegen tot 2,5 ha (VAN DER LINDEN en D E NOORD 1969, 11). Deze ontwikkeling is echter voornamelijk een gevolg van het statistisch 'verdwijnen' van de
kleinste bedrijfjes.
In onzebuurlanden verloopt deontwikkelingwaarschijnlijk slechts schijnbaar
geheel anders dan in ons land. In West-Duitsland neemt het aantal zeer kleine
grondgebruikers geleidelijk toe als gevolg van verkleining van de wat grotere
nevenbedrijven (WERSCHNITZKY, 1966; SCHOLZ, 1969).In Belgiënam het aantal
slechts voor eigen consumptie producerende grondgebruikers in de periode
1950-1959 met ca 6% toe (HOYOIS en EVERAET, 1967, 33).

De gemiddelde grootte van het nevenbedrijf is in België lager dan in Nederland, namelijk ca 1,5 ha. In Duitsland is het gemiddelde nevenbedrijf echter
groter dan in ons land, namelijk ca 3 ha. Het verschil tussen Duitsland en
Nederland wat betreft debedrijfsgrootte blijkt ook uithet aandeel van de nevenbedrijven in deverschillende bedrijfsgrootteklassen van alle landbouwbedrijven.
Van de in de tellingen opgenomen bedrijven beneden 2ha was in 1965 in beide
landen ca 60% in handen van nevenberoepslandbouwers. In de grootteklasse
van 2-5 ha bedroeg dit percentage in Duitsland ook 60 %, in Nederland echter
slechts ca 35%. In de grootteklasse van 5-10 ha was het verschil nog groter,
namelijk in Duitsland 19% en in Nederland 8% (KOTTER, 1967,23).
In Nederland, Duitsland en België wordt het beeld van de nevenberoepslandbouwer nog altijd in sterke mate bepaald door de arme kleine boer die er
bij moet verdienen of door de laaggeschoolde arbeider of kleine zelfstandige
voor wie een agrarisch nevenbedrijfje een welkome aanvulling levert op het
inkomen uit het hoofdberoep. In Engeland komen weeen geheel andere situatie
tegen,althans ineendeelvanhet land. Rondom Londen ende grote steden inde
kleigebieden worden steeds meer zeer grote bedrijven door niet-landbouwers
gerund. In een onderzoek in Zuid-Oost Engeland bleek dat bijna 50% van de
bedrijven in handen was van niet-landbouwers. Dit waren niet alleen, en zelfs
niet in de eerste plaats, ex-boeren, maar voornamelijk beoefenaars van vrije
beroepen en zakenlieden uit de grote steden. De helft van deze nevenbedrijven
bleek groter te zijn dan 8ha. Ca 20% van deze nevenberoepslandbouwers had
zelfs meer dan 40 ha in gebruik (GASSON, 1966,40). Dezelaatste bedrijven kunnen echter nog nauwelijks nevenbedrijven genoemd worden, ook niet volgens
de formele Engelse normen. De overeenkomst met het normale nevenbedrijf is,
dat het bedrijfshoofd formeel geen landbouwer is. In feite zijn er echter vaak 1
ofmeer vaste arbeidskrachten opeen dergelijk bedrijf aanwezig.In tegenstelling
tot de zojuist genoemde gebieden zijn de nevenbedrijven in overig Engeland
vrijwel alle kleiner dan 10ha en verschillen qua grootte niet zo veel van die in
ons land (CLARKE, 1966).
1

Zie voetnoot, blz. 15
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Ook in de Verenigde Staten zijn er met betrekking tot de nevenberoepslandbouw zeer grote verschillen. Nevenberoepslandbouw komt het frekwentst voor
in de stedelijke gebieden aan de oostkust en in de 'low-income areas' in het
zuiden. Evenals in Engeland zijn er groot opgezette commercial farms vanuit de
stedelijke en agribusiness sfeer naast kleine boeren, in toenemende mate ook
grotere, die hun bedrijf naast een niet-agrarisch hoofdberoep aangehouden
hebben. De gemiddelde grootte van de nevenbedrijven in Amerika bedraagt
ca 32 ha, slechts 15%van hen heeft minder dan 4 ha (LOOMIS, 1965).
In Japan zijn bijna alle nevenbedrijven kleiner dan 2ha. Deze bedrijven worden evenals die van de gewone boeren zeer intensief bewerkt. De bedrijven van
de volledige landbouwers in Japan zijn niet veel groter. Slechts 10% van alle
landbouwbedrijven is groter dan 1,5 ha (MISSAWA, 1968).

2.4. HET BEDRIJFSTYPE

Als we nu onze blik richten op de aard van het bedrijf van de nevenberoepslandbouwer dan zijn er enkele aspecten die opvallen. In de eerste plaats valt er
een zeer grote verscheidenheidwaar te nemen, o.a. wat betreft de grootte van de
bedrijven. Deze varieert van uitsluitend gericht op zelfverzorging - nog nauwelijks nevenbedrijf te noemen - tot commercieel opgezette bedrijven die zich met
de gewone bedrijven kunnen meten. In ons land en de ons omringende landen
domineert hetkleinetot zeerkleinenevenbedrijf. InEngelandenAmerika nemen
de commercieel opgezette nevenbedrijven een veel belangrijkere plaats in.
In de tweede plaats valt op dat het nevenbedrijf, hoewel qua omvang sterk
variërend, meestal (nog) een afspiegeling is vanhet gewone landbouwbedrijf. Het
is er uit voortgekomen of het is er een nabootsing van. Zo komen op de zeer
kleine bedrijven in gebieden met gemengde bedrijven vaak alle produktietakken
voor die ook op de gewone bedrijven voorkomen. Soms blijkt dat men zich in
relatief sterke mate op bepaalde produktietakken richt. Zo worden in Belgiëen
Duitsland, waarschijnlijk ook in Nederland, relatief veel groenten en fruit gekweekt, pluimvee wordt relatief veel gehouden in sommige gebieden in de
Verenigde Staten en België, terwijl in Engeland en de Verenigde Staten op de
grotere nevenbedrijven veel graan verbouwd wordt.
Een derde aspect dat kenmerkend isvoor het nevenbedrijf isdat het, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, relatief extensief gevoerd wordt.
Een vierde kenmerk is dat de meeste part-time bedrijven geleidelijk verkleind
worden of van gelijke omvang blijven, terwijl de gewone boer er meestal naar
streeft zijn bedrijf te vergroten.
Een vijfde kenmerk is tenslotte het sterk domineren van de eigengrondboven
pachtgrond. Dit is misschien wel het meest symptomatische voor het kleine
nevenbedrijf. Bij verkleining van het bedrijf wordt vrijwel altijd eerst de pachtgrond afgestoten, terwijl de eigen grond zo lang mogelijk vastgehouden wordt.
Als een van de kenmerken van het agrarische nevenbedrijf als verschijnsel is
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de sterke heterogeniteit genoemd. Dit geldt niet alleen voor het bedrijf, dit geldt
ook voor de nevenberoepslandbouwers zelf. We vinden er landarbeiders onder,
maar vooral ook veel industrie- en bouwvakarbeiders, kleine zelfstandigen en,
met name in de Verenigde Staten en Engeland, vrije beroepen, zakenlui en
ambtenaren. Tot voor een aantaljaren was het merendeel van de nevenberoepslandbouwers nog met een enkel begrip aan te duiden. In Duitsland sprak men
van 'Arbeiter-Bauer', in Frankrijk van 'ouvrier-paysan' en in de Engels sprekende landen van 'peasant-worker'. Ook het bedrijfje van dezepart-time boeren
was doorgaans gemakkelijk te typeren. Het was, evenals nu meestal nog, een
verkleinde uitgave van het gangbare (meestal gemengde) bedrijf. Het nevenbedrijf is geëvolueerd met het gewone landbouwbedrijf. Waarschijnlijk is het
echter de laatste jaren, als gevolg van de sterkere 'stedelijke' invloeden, wat
sterker veranderd dan het gewone landbouwbedrijf.
Met het veranderen van de sociaal-economische positie van depart-time boer
is ook geleidelijk de motivatie voor zijn nevenberoep veranderd. De motivatie
werd van traditioneel meer persoonlijk, van economische noodzaak tot welstandsverhoging, van zelfverzorging tot vrijetijdsbesteding.
Wat betreft de verschijningsvorm vanhetnevenbedrijfin Nederland beschikken
we hoofdzakelijk over gegevens omtrent de grootte ervan. Over de bedrijfsstructuur en de veranderingen hierin is weinig bekend. Met name weten we
weinig over dewijze waarop en demate waarin dezebedrijfjes verkleind worden
en wat er mee gebeurt als ze in zodanige mate verkleind worden dat ze uit de
registraties verdwijnen.
In West-Duitsland met name is men veel meer geïnformeerd. Op grond van
statistische gegevens en verschillende onderzoekingen is men gekomen tot een
door RÖHM (1957) opgestelde typering van de niet-agrarische grondgebruikers,
dieeniginzicht geeft inderelatietussennevenbedrijf enhoofdberoep. Wedoelen
hier op de eerder genoemde Nebenerwerbsbetriebe, de Freizeitbetriebe en de
ländliche Heimstätten. Er bestaat een vrij goed inzicht in defrekwentie van deze
bedrijfstypen (zie 2.2.).
In Engeland doen zich ten aanzien van de aard van de nevenberoepslandbouw ontwikkelingen voor die elders in Europa nog vrijwel onbekend zijn. Het
betreft de eerder genoemde grote commercieel opgezette nevenbedrijven. In
Zuidoost-Engeland heeft 60à 70%van depart-timers een 'stedelijk' beroep. Dit
weerspiegelt zich in de opzet van het bedrijf (GASSON, 1966, 22). De bedrijven
zijn vaak zeer groot en onderscheiden zich van de full-time bedrijven door een
wat extensiever bouwplan. Van de full-time bedrijven bleek in het onderzoek
van GASSON (1966, 35)28%van de akkerbouw-opbrengst van granen afkomstig
te zijn. Voor de nevenberoepslandbouwers bedroeg dit percentage 46. De
achtergrond hiervan is dat de part-timers vaker een bouwplan kiezen dat zo
weinig mogelijk voortdurende aandacht vraagt.
In België beantwoorden de nevenberoepslandbouwers die voor de markt produceren wat betreft de produktiewijze nog in vrij sterke mate aan het traditionelebeeld. Zijhebben nogeenvrijintensief bouwplan. Van detotale hoeveelheid
door niet-landbouwers gebruikte grond was in 1959 ruim 61% grasland, ruim
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28% bouwland en 7 % tuinbouwgrond. Voor de gewone landbouw bedragen
dezepercentages respectievelijk 47, 50en 3 (HOYOIS en EVERAET, 1967, 53e.V.).
De naar verhouding belangrijke plaats van het grasland op denevenbedrijven
duidt niet opeenrelatief sterkegerichtheid vandenevenberoepslandbouwers op
het houden van rundvee. Het voorkomen van rundvee op de nevenbedrijven
stemt namelijk ongeveer overeen met het aandeel van de nevenberoepslandbouwers in het totale grondgebruik. Het meergebruik van grasland houdt verband met het relatief veelvuldig houden van schapen. De Belgische nevenberoepslandbouwers hielden in 1959 niet minder dan 50% van alle schapen in
België. Het houden van schapen wijst, in tegenstelling tot enkele andere kenmerken van debelgische 'gelegenheidslandbouw' (relatief veeltuinbouw en 30%
van alle pluimvee), op het voorkomen van extensief grondgebruik.
In de Verenigde Staten is er tussen de verschillende auteurs weinig overeenstemming over dewijze waarop denevenberoepslandbouwers getypeerd kunnen
worden. Begrijpelijk overigens, gezien de sterk uiteenlopende omstandigheden
in de verschillende staten. De door de U.S. Bureau of the Census gehanteerde
telwijze laat een indeling in 'part-time farms' an 'residential-farms' toe (GOTTMANN, 1961, 277). Tot de laatste categorie rekent men de grondgebruikers die
minder dan voor eenbepaald bedragaanproduktenverkopen (in 1964:$250,-).
De grootte van de nevenbedrijven varieert sterk en is in het Zuiden en Oosten
aanzienlijk geringer dan in het Midden en het Westen. Afgezien van soms vrij
grote pluimveefarms richten de part-timers zich relatief vaak op weinig arbeid
vragende bedrijfstypen, met name vetweiderij en granen (LOOMIS, 1965, 15). De
residential-farms onderscheiden zich van de part-time farms doordat ze gemiddeld kleiner zijn, ze nog extensiever worden geëxploiteerd, ze vaker echte
hobby-bedrijfjes zijn en meer door renteniers worden bemand (GOTTMANN,
1961, 310).
In Amerika wordt soms nog een bedrijfstype onderscheiden, namelijk de
'estate farm'. De eigenaar van een dergelijke farm wordt doorgaans 'gentlemanfarmer' genoemd. De naam 'farm' is hier nauwelijks op zijn plaats. Doorgaans
wordt er, afgezien van het houden van paarden en ander luxe-vee, nauwelijks
iets aan landbouw gedaan. Deze estates komen voornamelijk voor rondom de
grote steden. De oppervlakte ervan wordt als gevolg van de hoge kosten (belasting) steeds kleiner (GOTTMANN, 1961,314).
Eenvergelijking tussen dein Duitsland gebezigde categorisering en de Amerikaanse dringt zich op. In beide gevallen onderscheidt men drie bedrijfstypen
naar bedrijfsgrootte en/of naar mate van produktiegerichtheid. Toch zijn de
bedrijven op zichzelf moeilijk vergelijkbaar, doordat ze op een verschillende
agrarische structuur en welstandsniveau zijn gebaseerd. De ländliche Heimstätte isbijvoorbeeld meestal nog te herkennen als het residu van vroegere agrarische (neven) bedrijven. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de Heimstättebezitter. De bewoner van een estate-farm isveel meer de welvarende stedeling, die
zich een buiten heeft aangeschaft. We hebben hier te maken met een sociale
categorie diezich in de toekomst ook in Europa zal kunnen laten gelden enwellicht de Heimstätten en andere nevenbedrijven van nu zullen gaan bevolken.
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De Amerikaanse literatuur levert nog enkele typeringen die het vermelden
waard zijn. DONOHUE (1957) kon op grond van een onderzoek in Minnesota
een 3-tal categorieën onderscheiden. Hij onderscheidde namelijk nevenberoepslandbouwers dieernaar streefden geleidelijkvolledigboerteworden ('expanding
farms'), nevenberoepslandbouwers voor wie de traditionele levenswijze nog
centraal staat ('farming-working') en tenslotte de 'hobby-farmers' voor wie het
bedrijfje economisch gezien bijzaak is. In zijn onderzoeksgebied bleken deze
categorieën zich kwantitatief te verhouden als 22:35:43.
In agrarische gebieden die binnen de invloedssfeer van de grote steden zijn
gelegen isvolgens HIGBEE (1967) nog een categorie boeren te onderscheiden die
invele opzichten tot denevenberoepslandbouwers gerekend kan worden, namelijk de 'speculantboer'. Voor deze grondgebruikers is het boeren op zichzelf
meestal bijzaak. Het vindt zijn rechtvaardiging voornamelijk in de waardevermeerdering van grond en gebouwen inverband met toekomstige niet-agrarische
bestemmingen.
Het beeld dat dit overzicht van de bedrijfstypen in de verschillende landen
geeft lijkt wat onsamenhangend. De verschillende indelingscriteria en de uiteenlopende omstandigheden maken het moeilijk om de nevenbedrijven in de verschillende landen in dit opzicht volledig met elkaar te vergelijken. De aard van
denevenberoepslandbouw en dus ook de bedrijfstypen kunnen slechts begrepen
worden uitdeagrarische structuur en deaardvandewerkgelegenheid terplaatse.

2.5. D E RELATIE TUSSEN HOOFDBEROEP EN NEVENBEROEP

In deliteratuur wordt vaak gesteld dat nevenberoepslandbouw een marginaal
verschijnsel isbij de overgang van eenagrarische naar een industriële economie.
Of hiermee de volledige achtergrond van het verschijnsel is aangeduid laten we
hier in het midden. Het isechter wel zo, dat de nevenberoepslandbouwer veelal
een tussenpositie inneemt tussen landbouwer en niet-landbouwer. Vaak heeft
hij zoweldekenmerken vandekleineboer alsdievande 'burger'. EnkeleAmerikaanse auteurs kwamen tot de conclusie dat de nevenberoepslandbouwer gemiddeld hogere welstandsaspiraties heeft dan de kleine boer en meestal ook
meer opleiding heeft genoten. Hij combineert deze kenmerken met een sterke
arbeidzaamheid, een grote honkvastheid en het vasthouden aan bepaalde traditionele levensvormen (BERTRAND, 1967; LOOMIS, 1965).
De nevenberoepslandbouwer probeert naast een ander hoofdberoep ook nog
landbouwer te blijven. Het is duidelijk dat een nevenberoep van enige omvang
van invloed kan zijn op het hoofdberoep. Anderzijds zal ook het hoofdberoep
beperkingen opleggen aan het nevenbedrijf. Een continueringsdrang brengt de
gewezen boeren en meewerkende zoons ertoe de dingen zoveel mogelijk te
houden en te doen zoals ze altijd geweest en gedaan zijn, maar vaak blijkt dat
het combineren van het gangbare nevenbedrijf met een (bijna) volledig hoofdberoep te veel inspanning eist. Aanpassing van het nevenbedrijf aan het hoofdberoep vindt dan ook veelvuldig plaats. Een aanpassingswijze die erg voor de
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hand ligten ook meestal wordt toegepast isverkleining van het bedrijf. Geleidelijke verkleining wordt dan ook in vrijwel alle landen geconstateerd. Met name
inEngeland wordt echter ook eenneigingtot vergroting geconstateerd, namelijk
bijdealeerder terberdegebrachtegrotereenrationeel opgezette nevenbedrijven.
Toch is ook hier de neiging tot bedrijfsvergroting minder sterk dan onder de
gewone boeren (GASSON, 1967).
BRUNDKE (1967) neemt in zijn onderzoek ook de neiging tot bedrijfsverkleining waar en hij spreekt erzijn verwondering overuit. Hij isvan mening dat vele
part-timers meer zouden profiteren van de beroepencombinatie, als ze hun
specifieke agrarische vakkennis beter zouden benutten. Dit zou volgens hem
beter kunnen door te rationaliseren dan door te verkleinen. Wellicht is bedrijfsverkleining voor de meesten als aanpassing aan het hoofdberoep echter gemakkelijker en goedkoper dan rationalisatie of wijziging van het bouwplan.
Er zijn onderzoekingen waaruit blijkt dat de bedrijven van kleine boeren, die
na de vestiging van een industrie het bedrijf als neveninkomstenbron voortgezet
hebben, niet of nauwelijks veranderd zijn. Dit blijkt o.a. in agrarische gebieden
met kleine bedrijven in Amerika, waar denieuwgecreëerde werkgelegenheid in
deeersteplaats beschouwd wordtalseenmogelijkheid omdeovertollige arbeidstijd te benutten (KALDOR and BAUDER, 1963b). Ook in een Engels onderzoek
bleek dat 10jaar na de vestiging van een industrie in een agrarisch gebied, de
bedrijven van de ex-boeren nog weinig veranderd waren (HARVEY, 1966).
Het is waarschijnlijk dat handhaving van het volledige bedrijf na beroepsverandering in het algemeen slechts mogelijk is bij bepaalde bedrijfstypen of
bedrijven vangeringeomvang. Endan noggaathetvaak gepaard meteen zwaardere belasting van vrouw en/of kinderen.
De geringe geneigdheid van de nevenberoepslandbouwers om een eigen bedrijfsvorm te ontwikkelen komt o.a. tot uiting in het vrijwel ontbreken van
nieuw gecreëerde aangepaste bedrijfsuitrusting. Welke takken van landbouw
beoefend worden hangt voornamelijk af van de al aanwezige bedrijfsuitrusting
(BAUER, 1966). Niettemin zijn er wel aanwijzingen voor dat vele nevenberoepslandbouwers (geleidelijk) aan bepaalde dieren of gewassen de voorkeur geven.
Uit het onderzoek van BRUNDKE (1967)bleek dat de belangstelling om grootvee
te houden geleidelijk afnam, terwijl de 'Sonderkulturen' (voornamelijk tuinbouwgewassen) en ook de varkenshouderij meer belangstelling kregen. Ook
schapen en geiten werden geleidelijk minder gehouden. Tot soortgelijke bevindingen komt WERSCHNITZKY (1966).
Wat betreft ons land blijkt uit LEI-onderzoekingen dat er op de nevenbedrijven soms relatief veel en soms juist weinig grasland voorkomt. Ook blijkt
dat op de nevenbedrijven vaak minder koeien per ha gehouden worden dan op
de gewone bedrijven. Uit een op het verschijnsel van de nevenberoepslandbouw
gericht LEI-onderzoek blijkt dat in een gebied met vrij veel tuinbouw de nevenberoepslandbouwers relatief veel bouwland en tuinbouwgrond hebben (Nederweert), terwijl in een ander gebied (Enter) zij juist veel grasland hebben (VAN
DER LINDEN en D E NOORD, 1969). Dit stemt dus overeen met deeerder genoemde LEI-bevindingen.
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Het uiteenlopende aandeel van het grasland op de nevenbedrijven blijkt niet
alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. TER HAAR (1961) concludeert aan
de hand van een aantal Duitse onderzoekingen dat het relatief frekwente grasland op de nevenbedrijven als een van de kenmerken van het nevenbedrijf beschouwd mag worden. MULLER-MINY (1964) komt echter tot de bevinding dat
part-timers in een Duits weidegebied zich in relatief sterke mate op akkerbouw
richten. Als verklaring noemt hij dat akkerbouw meer mogelijkheden biedt om
de bedrijfsvoering te vereenvoudigen.
De tot nu toe besproken verandering van het nevenbedrijf onder invloed van
het hoofdberoep heeft betrekking op de bedrijven die voornamelijk voor de
markt produceren. Er zijn echter ook zeer veel kleine grondgebruikers die in
toenemende mate alszodanighun eigenweggaan. Gewassen enveehebben hier
grotendeels hun produktiefunctie verloren. De motivatie ligt meer in het recreatieve vlak. Het is waarschijnlijk dat hier de combinatie met het hoofdberoep in
het algemeen geen problemen zal opleveren.

2.6. GRONDEIGENDOM, PACHT EN SOCIALE BRAAK

Er is nog een vorm van aanpassing van het nevenbedrijf, die in vrijwel alle
landen aangetroffen wordt en dieverwijst naar een zeer belangrijke achtergrond
van de nevenberoepslandbouw. Dit betreft het verschijnsel dat bij verkleining
van het bedrijf de pachtgrond afgestoten wordt, terwijl de eigen grond zo veel
mogelijk vastgehouden wordt. Dit kwam zeer duidelijk naar voren in een groot
onderzoek in West-Duitsland naar de wijze waarop de kleine bedrijven 'aufgelöst' werden (RIEMANN, 1962). Uit een ander onderzoek blijkt bovendien dat
er een duidelijke relatie bestaat tussen het percentage gepachte grond en het
bedrijfstype. De Freizeitbetriebe hadden nog maar 10%van de gebruikte grond
in pacht, de Nebenerwerbsbetriebe 35%en de gewone bedrijven 50%. Daarentegen verpachtten de Freizeitlandwirte 13% van de eigen grond, de Nebenererwerbslandwirte 8% en de gewone boeren 3 % (WERSCHNITZKY, 1965,48).
Door de neiging om deeigen grond vast te houden ishet grondbezit zeer versnipperd. Dit wordt echter in West-Duitsland lang niet altijd als een negatief
punt beschouwd. Als mogelijk nadeel ziet men wel het gevaar dat bij een eventuele economische crisis de grond door de eigenaren weer in gebruik genomen
zou kunnen worden.
De sterke voorkeur voor eigen grond komt in vele onderzoekingen naar
voren. In de Verenigde Staten blijken depart-time en de residential farmers een
signifikant groter deel van de gebruikte grond in eigendom te hebben dan de
full-time boeren (SKROBANEK, 1954; LOOMIS, 1965).In het meermalen genoemde
onderzoek van GASSON (1966, 83)inEngeland blijkt 86%van de part-time boeren meer dan 2/3 van de gebruikte grond in eigendom te hebben tegen slechts
53% van de gewone boeren. HOYOIS en EVERAET (1967, 49) vermelden dat in
België 53% van de door de part-timers gebruikte grond in eigendom is tegen
slechts 31% van de door de full-timers gebruikte grond. Ook uit onderzoek in
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Frankrijk blijkt dat de nevenberoepslandbouwers relatief veel grond in eigendom hebben (DAUCÉ et JEGOUZO, 1969).
Volledig in overeenstemming met de bevindingen in het buitenland zijn de
gegevens met betrekking tot depacht-eigendom verhouding in ons land. In 1960
had 63% van de grondgebruikers die de grond niet vanwege hun hoofdberoep
gebruikten alle gebruikte grond in eigendom, terwijl dit voor de gewone landbouwers slechts 29% bedroeg (C.B.S., 1960). De landarbeiders met een eigen
bedrijfje bleken echter wèl veel pachtgrond te hebben. Hoe sterk de voorkeur
voor eigen grond isblijkt uit de gegevens diede L.E.I.-schets van De Bevermeer
over dit gebied geeft. Uit deze gegevens kan berekend worden dat in 1964/1965
de pachtgrond bij de part-timers ca 20 keer mobieler was dan de eigen grond.
Bij de gewone boeren was de pachtgrond 'slechts' 6keer mobieler dan de eigen
grond.
De sterke voorkeur van de part-timers voor de eigen grond ligt grotendeels
in deemotionele sfeer. Degrond isvaak algeneraties langinbezitvan de familie
en die geeft men niet zo maar af. Zou de nevenberoepslandbouwer er naar
streven op volledig rationele wijze landbouw te bedrijven, dan zou de voorkeur
in de meeste landen naar pacht uitgaan.
Het relatief grote aandeel van de eigen grond op de nevenbedrijven is echter
niet volledig te verklaren uit de emotionele relatie met de grond. Er zijn nog
zeker twee deelverklaringen te noemen. De eerste is dat de kleine landbouwbedrijven waar de nevenbedrijven veelal uit ontstaan al relatief veeleigen grond
hebben. Dit is in vele landen het geval. Een tweede deelverklaring is dat de
gewone boeren bij bedrijfsvergroting niet zelden de voorkeur geven aan pachtgrond. Hierdoor neemt het percentage pachtgrond op deze bedrijven vaak toe
en wordt het verschil met de kleine (neven) bedrijven vergroot.
Een zeer belangrijk verschijnsel dat nauw samenhangt met de nevenberoepslandbouw is het verschijnsel van de sociale braak. Het betreft cultuurgrond die
door de eigenaar niet langer gebruikt wordt en/of niet verkocht of verpacht kan
worden. Dit komt vooral in het zuiden van West-Duitsland veelvuldig voor,
maar isook in Frankrijk niet onbekend. In demeeste gevallen betreft het weinig
vruchtbare en/of ongunstig gelegen grond van nevenberoepslandbouwers. Het
komt vooral voor in gebieden waar veelalternatieve werkgelegenheid isen waar
nog maar weinig gewone boeren zijn die belangstelling kunnen hebben voor de
grond. Over het algemeen is de sociale braak het sterkst waar de nevenberoepslandbouw het meest domineert. In sommige gebieden, m.n. in Saarland, blijft
meer dan 40% van de cultuurgrond ongebruikt (KOLT, 1969).
Er zitten verschillende kanten aan het verschijnsel van de sociale braak.
Economisch gezien is de grond onproduktief, landbouwkundig levert verwaarloosde grond gevaren op in verband met vervuiling en ziekte, terwijl psychologisch de betekenis van cultuurgrond voor de niet-landbouwer beïnvloed
wordt. KOTTER (1967, 125)wijst op het laatste door te stellen dat de zekerheidsfunctie van de cultuurgrond door de sociale braak ondergraven wordt.
Hoewel het braken van grond van enige omvang in ons land nog niet gesigna28
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leerd is,ishet zeker niet denkbeeldig dat in sterk versnipperde gebieden met vele
kleine grondgebruikers dit in de toekomst een rol kan gaan spelen. Herstructurering in ruilverkavelingsverband kan ten aanzien van dit punt preventief
werken, zoals KOTTER (1955) in een ander artikel op grond van onderzoek concludeert.

2.7. NEVENBEROEPSLANDBOUW EN MECHANISATIE

Vaak wordt als een van de nadelen van het agrarische nevenberoep gezien
dat depart-timer en zijn gezin te zwaar belast worden. Een middel om de lasten
van het nevenberoep te verkleinen isgelegen in mechanisatie. Veelal neemt men
in eerste instantie een ander beroep om in het bedrijf te kunnen investeren, teneinde later weer volledig op de landbouw te kunnen terugvallen. Ook om voldoende tijd voor het hoofdberoep te kunnen vrijmaken wordt dan sterk gemechaniseerd.
In de literatuur komt het mechanisatieaspect vaak aan de orde. Niet zelden
blijkt dat de nevenberoepslandbouwer gemiddeld over een betere bedrijfsuitrusting beschikt dan de gewone kleine boer. Zowel de noodzaak om tijd te
besparen als een betere financiële positie liggen hieraan ten grondslag.
In Frankrijk ishet part-time bedrijf gemiddeld meer gemechaniseerd dan het
gewone landbouwbedrijf. Dit blijkt zoweluit het artikel van DAUCÉ en JEGOUZO
(1969) als uit het FAO-rapport (1968a). Ook in de Verenigde Staten blijken de
nevenberoepslandbouwers gemiddeld veel per acre te investeren. LOOMIS(1965,
16)ziet de motivatie tot deze investering niet alleen gelegen in tijdsbesparing en
de financiële situatie, maar ook in het aan machines verbonden sociale prestige.
Een sterke neiging om in het nevenbedrijf te investeren wordt ook geconstateerd inWest-Duitsland. Niet alleen wordt hieraan een deel van het inkomen uit
het hoofdberoep besteed, maar vaak ook de opbrengst van het bij verkleining
verkochte vee. In Duitsland wordt vaak gesteld dat voorlichting en industrie
moeten zoeken naar voor part-timers geëigende bedrijfsvormen. Een bijdrage
van de industrie zou gelegen kunnen zijn in het op de markt brengen van aangepaste apparatuur. Hierdoor zou het mogelijk zijn dat de part-time boer onafhankelijk wordt van de op grotere bedrijven afgestemde diensten en voorzieningen.Hijzouhierdoor ookinstaatgesteldworden omwat betreft het bedrijfstype
een meer eigen weg te gaan. Als een eerste stap in die richting ziet PREUSCHEN
(1956) de introductie van de 'Einachs-Schlepper' (trekker met twee wielen).
De mechanisatie van de nevenbedrijven is echter niet zonder problemen.
Sinds enkelejaren heeft de handel in Duitsland ontdekt dat er geld zit onder de
part-time boeren. Men speelt hierbij in op demeestal geringe bereidheid om zich
coöperatief te organiseren en de geringe kansen die de part-timer heeft om te
participeren in de bestaande machine-ringen. Er worden hierdoor machines
aangeschaft die men niet nodig heeft of die men beter tesamen kan kopen
(GEIERSBERGER, 1969).Omdat deinvesteringen veelal onverantwoord zijn wordt
het doel van de beroepencombinatie, namelijk een hoger inkomen, vaak niet
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bereikt (MÜNSTERER, 1969).Bovendien zitmen als men het bedrijf later wilweg
doen of drastisch verkleinen met desinvesteringsproblemen.
Overigens zijn de conclusies ten aanzien van de mechanisatie van de nevenbedrijven in Duitsland niet steeds eensluidend. Tegenover de bovengenoemde,
voornamelijk uit tijdschriftartikelen geputte gegevens en een overeenkomende
op andere bronnen gebaseerde conclusie van KRASOVEC (1966, 255) staat de
conclusie in een FAO-rapport dat de mechanisatiegraad van de nevenbedrijven
relatief laag en de bereidheid om met anderen samen te werken hoog is (F.A.O.,
1968b, 10).In dit rapport wordt hetzelfde gesteld voor België. Uit de studie van
HOYOISen EVERAET(1967, 59)blijkt dit echter alleen te geldenvoor de bedrijfjes
beneden 2 ha. De grotere nevenbedrijven zijn juist beter geëquipeerd dan de
gewone bedrijven.
Een hoge mechanisatiegraad van de (grotere) nevenbedrijven lijkt overigens
zeer aannemelijk. Niet alleenvanwege debeschikbare middelen en de noodzaak
tijd te besparen, maar ook doordat het al of niet rendabel zijn van de investeringennietaltijd doorslaggevend zalzijn.Voordepart-timer zalvaaknietzozeer
de economische optimaliteit alswel de technische optimaliteit primair zijn.
Over de stand van de mechanisatie in Nederland is weinig bekend. Het is
waarschijnlijk dat de in het buitenland gesignaleerde geneigdheid van de parttimer om te mechaniseren hier minder naar voren komt. Loonwerk neemt in
de Nederlandse landbouw een belangrijke plaats in en hiervan wordt door de
kleine boer, en waarschijnlijk ook door de part-timer, veelvuldig gebruik gemaakt.

2.8. NEVENBEROEPSLANDBOUW EN EFFICIENCY

Hoewel de waarnemingen wat betreft de mechanisatiegraad niet eensluidend
zijn, mag toch wel geconcludeerd worden dat een zeer groot aantal nevenberoepslandbouwers er toe geneigd is om in hun bedrijf te investeren. De motivering om dit te doen is meestal meer van persoonlijke dan van economische
aard.
Ware demotivering economisch ofwaren althans deeconomische overwegingendoorslaggevend dan zou debedrijfsvoering vaker intensief moeten zijn en de
investeringen zouden ook bedrijfseconomisch meer verantwoord moeten zijn.
Veelvuldig zijn echter de bevindingen van onderzoekers dat de bedrijfsvoering
extensief en weinig efficiënt is en, rekening gehouden met de arbeidskosten,
meestal nauwelijks rendement oplevert. Dit isniet alleen een gevolgvan de relatief hoge investeringen maar ook, althans blijkens het onderzoek van BRUNDKE
(1967, 102), van het feit dat relatief veel arbeid geïnvesteerd wordt, met name
bij deverzorging van hetvee. BRUNDKE heeft gedurende achtjaar van een aantal
bedrijven in Rheinland-Pfalz door middel van tijdschrijven de arbeid per produktie-eenheid berekend. Het bleek dat op 16 van de 19 bedrijfjes waarop vee
aanwezig was aan het vee 150% of meer van de normale hoeveelheid arbeid
besteed werd. Op de bedrijfjes met bouwland werd in 6van de 20 gevallen het30
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zelfde geconstateerd metbetrekking tothetbouwland. De onderlinge verschillen
bleken hierbij zeer groot te zijn.
Uit Engeland komen wat de arbeidsproduktiviteit betreft verschillende geluiden. WALLACE (1964) betoogt dat de meeste part-time boeren inefficient
werken overeenkomend met de image die zij in de Engelse agrarische wereld
hebben. GASSON (1966, 51) komt in haar onderzoek in Z.O.-Engeland tot de
conclusie dat de verschillen tussen part-timers en full-timers wat betreft efficiency zeer gering zijn. In 1964zijn in FARMERS WEEKLY een aantal nevenberoepslandbouwers met zeer uiteenlopende beroepen ten tonele gevoerd, die in de
meeste gevallen zeer efficiënt werkende bedrijven exploiteerden.
In Amerika blijken part-timers na aanvaarding van een ander hoofdberoep
veelal aanzienlijk efficiënter te gaan werken doordat door rationalisatie tijd vrijgemaakt wordt voor het hoofdberoep, veelal zonder het bedrijf in te krimpen
(KALDOR and BAUDER, 1963b).

De indruk die de literatuur over de efficiency van de bedrijfsvoering geeft is
dat de traditionele kleine nevenbedrijven over het algemeen inefficiënt gevoerd
worden, uitgezonderd daar waar voldoende vakkennis gepaard gaat met financiële mogelijkheden en bereidheid tot rationalisatie. Grotere nevenbedrijven
hoeven qua efficiency niet voor de gewone bedrijven onder te doen.
Uit verschillende punten die in dit hoofdstuk aan de orde gekomen zijn blijkt
dat de economische motivatie voor de part-timer in feite meestal niet de meest
belangrijke is.Eriseen sterke voorkeur voor eigen grond, de mechanisatiegraad
is relatief hoog, de bedrijfsvoering is extensief en in het algemeen zal men dan
ook met minder inspanning en minder risico meer kunnen verdienen door overwerk en/of meer scholing in het hoofdberoep.
Op deze punten handelt de nevenberoepslandbouwer dus, uit financieel gezichtspunt, irrationeel. Maar het is ook niet op deze wijze dat de nevenberoepslandbouw uitsluitend benaderd dient te worden. Sommige auteurs zijn dan ook
van mening dat we geheel andere maatstaven moeten hanteren. KÜHNEN (1960)
meent bijvoorbeeld dat grondoppervlakte irrelevant is zolang deze slechts dient
om in de eigen behoeften te voorzien. Arbeidsproduktiviteit is ook meestal een
irrelevante maatstaf omdat arbeid, recreatie, vrijetijdsbesteding en 'Ausgleich'
niet te scheiden aspecten zijn van de betreffende bezigheid. Het is duidelijk dat
nevenberoepslandbouw qua motivatie, maar ook qua maatschappelijke betekenis dermate sterk kan afwijken van die van de gewone landbouw dat een
beoordeling van de produktiviteit slechts één aspect en wellicht slechts een
onbelangrijk aspect van het verschijnsel is.
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3 DE BETEKENIS VAN DE NEVENBEROEPSLANDBOUW
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In het voorgaande hoofdstuk isaliets gezegd over de betekenis van de nevenberoepslandbouw voor de landbouw in het algemeen toen ingegaan werd op de
frekwentie van het grondgebruik door niet-landbouwers in de verschillende
landen (2.2). In deze eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal nader ingegaan
worden op dit aspect, voor zover het de positie van de nevenberoepslandbouw
in de agrarische structuur enhet aandeel inde agrarische produktie betreft. Ten
dele zal hierbij het eerder in 2.2. gestelde opnieuw aan de orde komen.
In Nederland maakte het aantal geregistreerde nevenberoepslandbouwers in
1965ca26% van alle geregistreerde grondgebruikers uit.Voor debedrijven met
minstens 1ha cultuurgrond bedroeg dit percentage ca 20. Het aantal nevenberoepslandbouwers is in ons land naar verhouding iets lager dan in de ons omringende landen. Ook het aandeel in het grondgebruik is wat lager, namelijk
ca 7%. Het aandeel in de produktie komt hiermee waarschijnlijk overeen. Weliswaar is de produktiewijze op de nevenbedrijven extensiever dan op de kleine
gewone bedrijven, maar deze is waarschijnlijk intensiever dan op de grotere.
In West-Duitsland is, zoals in het voorgaande al duidelijk gebleken is, de
nevenberoepslandbouw aanzienlijk belangrijker dan in ons land. Het aandeel
in het grondgebruik wordt meestal geschat op 12%, terwijl de schattingen van
het aandeel inde agrarische produktie variëren van 10tot 15%. Dit en het grote
aantal zeer kleine grondgebruikers met minder dan 0,5 ha illustreren de sterke
verwevenheid van de landbouw met andere economische sectoren via beoefenaars vandubbele beroepen enniet-landbouwers metenigecultuurgrond. RÖHM
schatte in 1959 dat ca 40% van de Duitse gezinnen nog op een of andere wijze
betrokken waren op het agrarische grondgebruik. Dit aantal zal sindsdien wel
enigszins zijn gedaald.
In Engeland neemt de part-time farming een minder belangrijke plaats in.
Naar schatting gebruikten de part-timers in 1963 ca 3 % van de cultuurgrond.
De regionale verschillen zijn echter zeer groot. In het onderzoeksgebied (Z.O.Engeland) van GASSON (1966) blijken de niet-landbouwers niet minder dan
ca 35% van de grond in gebruik te hebben. Er is in dit gebied een geleidelijke
stijging waar te nemen. Hetzelfde blijkt uit een onderzoek van HARRISON (1966)
in Buckinghamshire. Een soortgelijke situatie, maar minder uitgesproken, doet
zich voor in Cambridgeshire (CLARKE, 1966). Zoals al eerder gezegd zijn de
nevenbedrijven in deze gebieden niet vergelijkbaar met die in ons land. Ze zijn
ook niet begrepen in de eerder genoemde 3% door nevenberoepslandbouwers
gebruikte cultuurgrond. De zeer grote regionale verschillen houden niet alleen
verband met de sociaal-culturele sfeer (nabijheid grote steden), maar ook met
de agrarische structuur (bedrijfsgrootte en bedrijfstype).
32
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Evenals in Duitsland is in België de spreiding van de werkgelegenheid vrij
groot en ook hier zien we vele zeer kleine grondgebruikers. Deze categorie die
uitsluitend produceert vooreigen consumptie gebruikt 3%van de cultuurgrond.
De nevenberoepslandbouwers dievoor de markt produceren gebruiken 8%van
de cultuurgrond.
In eengroot land alsdat van deVerenigde Statenishetvanzelfsprekend dat er
grote verschillen voorkomen. In sommige Staten komen nevenbedrijven voor
van 400acres en meer, maar in andere Staten, met name in de zuidelijke, zijn de
nevenbedrijven vergelijkbaar met diein West Europa. Volgens de U.S. BUREAU
OF CENSUS, namen de nevenberoepslandbouwers in 1959 30% van de bedrijven
voor hun rekening, 6% van de grond en 3%van de totale produktie (LOOMIS,
1965, 10). In de sterk geïndustrialiseerde staten Rhode Island, Connecticut,
Massachusetts en Virginia is het aandeel dat de niet-landbouwers hebben in het
gebruik van cultuurgrond zeer veel hoger dan in de agrarische staten. In de
eerst genoemde varieert dit aandeel van 20% tot 30%, in agrarische staten als
Iowa en Illinois bedraagt dit slechts respectievelijk 1,5% en 3%.
Deze cijfers zijn gebaseerd op statistische gegevens. Evenals in enkele andere
landen zijn er echter auteurs die menen dat in werkelijkheid het aantal nevenberoepslandbouwers veel groter is dan de tellingen aangeven. HIGBEE (1967,63)
schat het aantal boeren dat meer buiten het bedrijf dan op het bedrijf verdient
op niet minder dan 60%). Deze schatting komt ongeveer overeen met die
WERSCHNITZKY (1966) voor West-Duitsland maakte.
Ook inJapan neemt depart-time farming eenbelangrijke plaats in. Bijna 80%
van deagrarische gezinnen isten delevanniet-agrarische inkomsten afhankelijk.
Voor de helft daarvan isdit voor 50%ofmeer het geval (MISAWA, 1968).Alswe
echter kijken naar het aantal werkzamen dan blijkt desituatie inJapan toch niet
zoheelveelanders tezijn dan inEuropa. Hetaantal indelandbouw werkzamen,
dat dit doet naast een ander hoofdberoep, was in 1965namelijk nog geen 30%.
In het algemeen kan gesteldworden dat de omvangvan de nevenberoepslandbouw afhankelijk isvan de agrarische structuur en dewerkgelegenheid. Sociaalhistorische achtergronden zijn echter ongetwijfeld ook van grote betekenis.
Deze condities kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Op het Europese vasteland hebben ze er toe geleid dat we vrijwel uitsluitend (nog) te maken hebben
met nevenberoepslandbouw die te beschouwen is als een nevenverschijnsel van
de ontwikkelingen in de landbouw. In Engeland en de Verenigde Staten spelen
naast deze achtergronden ook invloeden vanuit de stedelijke sfeer mee. De
nevenberoepslandbouw vanuit de stedelijke sfeer isniet alleen gekenmerkt door
een andere ontstaanswijze, maar ook door een andere opzet. Naar verhouding
is deze opzet namelijk veel meer ofwel uitgesproken commercieel ofwel uitgesproken recreatief. Toekomstige ontwikkelingen in deze richting houden de
mogelijkheid in zich, getuige de ontwikkelingen rond Londen en rond de grote
steden aan deAmerikaanse oostkust, degewonelandbouw insommige gebieden
te beconcurreren of zelfs te overheersen.
Zoalseerder opgemerkt is,wat betreft dekwantitatieve betekenis,ismisschien
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vol te houden dat het verschijnsel van de nevenberoepslandbouw niet van veel
belangis,uitgezonderd inenkelelanden. Het hangt eroverigensook vanaf welke
criteria worden gehanteerd. De door ons gehanteerde normen sluiten een belangrijke categorieuit,debedrijfshoofden namelijk dievolgensdebij detellingen
gebruikte normen ofvolgenseigen opgave nog hoofdzakelijk boer zijn, maar die
in werkelijkheid in vele gevallen primair, en dit in toenemende mate, van inkomsten van buiten het bedrijf afhankelijk zijn. Als in de volgende paragraaf
wordt ingegaan op de functies van de nevenberoepslandbouw voor de gewone
landbouw dan is dat ten dele ook op deze categorie van toepassing.
Echter ook de betekenis van de nevenberoepslandbouw zoals wij die gedefinieerd hebben reikt meestal veel verder dan het aandeel in het grondgebruik of
de produktie. Het grondgebruik door niet-landbouwers kan namelijk van betekenis zijn voor de ontwikkelingen in delandbouw en het kan ook konsekwenties hebben voor de economie en de sociale structuur. Ook de betekenis van het
nevenbedrijf voor de part-timer zelf kan veel belangrijker zijn dan de grootte
van zijn bedrijf zou doen vermoeden. In het vervolg van dit hoofdstuk komen
deze aspecten aan de orde.

3.2. D E IMPLICATIES VOOR DE PROFESSIONELE LANDBOUW

In vele publicaties over nevenberoepslandbouw wordt een evalutie gegeven
van ditverschijnsel. Voor- ennadelen en andere implicaties worden tegen elkaar
afgewogen. In de meeste gevallen komt men uiteindelijk tot een positieve waardering. Hierop worden dan vaak verwachtingen ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen gebaseerd. Verschillende auteursziende nevenberoepslandbouw
een grote toekomst beschoren. Dat statistische gegevens de laatste jaren vaak
anders doen vermoeden, doet deze verwachtingen niet geheel verstommen.
Hierop gaan we in hoofdstuk 6 nader in.
Hoewel, zoals gezegd, aan de voordelen van de nevenberoepslandbouw vaak
eenzwaarder gewicht wordt toegekend dan aan de nadelen, zijn erenkele aspecten ten aanzien waarvan de waardering negatief uitvalt. Deze aspecten betreffen
meestal implicaties van de nevenberoepslandbouw voor de landbouw in het
algemeen. Hierover vinden we echter in de Nederlandse literatuur weinig. De
houding van bedrijfsleven, beleid, voorlichting en ook onderzoekers ten aanzien
van nevenberoepslandbouw wordt in ons land gekenmerkt door een zekere
indifferentie. Een oordeel over de implicaties van de nevenberoepslandbouw in
ons land, die toch wel eens gegeven wordt, is dan ook meestal sterk speculatief.
Wellicht is het toch mogelijk iets te zeggen over de implicaties voor de landbouw in Nederland door kennis te nemen van de buitenlandse literatuur op dit
punt. Het isondoenlijk develepublicaties,vooralvan Duitse origine,te noemen
waarin ingegaan wordt op dit aspect. Veelal worden slechts enkele implicaties
centraal gesteld, al naar gelang de visie van de schrijver of de sociale categorie
of de regio waar de beschouwing betrekking op heeft. Meer generaliserende
beschouwingen zijn o.a. te vinden bij RÖHM (1959) voor West-Duitsland,
34
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HoYoïs en EVERAET (1967) voor België en LOOMIS (1965) voor de Verenigde
Staten.
Met name in Duitsland wordt aan de nevenberoepslandbouw vaak ook een
positieve functie toegeschreven ten aanzien van de veranderingen in de landbouw. Inkomsten van buiten het bedrijf maken een zinvolle en aanvaardbare
oplossing van de agrarische problemen mogelijk, zo wordt gesteld. Het voorkomt een al te sterke ontwikkeling van de veredelingsproduktie, het handhaaft
een gezonde (gedifferentieerde) bedrijfsgroottestructuur, maakt afvloeiing aanvaardbaar en voorziet in een soort gronddepôt, waaruit geleidelijk grond vrijkomt, dieanders ofniet of in éénkeer zouvrijkomen zonder dat dezealtijd door
blijvende bedrijven opgevangen zou kunnen worden.
Ook uitanderelanden komenpositieve waarderingen, maar dezehebben vaak
betrekking op andere aspecten. Part-time farming wordt soms nog gezien als
een mogelijkheid voor jonge mensen om zich geleidelijk tot boer op te werken.
Deze geluiden komen voornamelijk nog uit Engeland en de Verenigde Staten.
Vroeger was dit echter ook in ons land een vrij normale weg naar het landbouwersschap. In feite isde situatie nu veeleer zo dat het nevenberoep een overgangssituatie is naar een volledig ander beroep.
Positief wordt ook vaak gewaardeerd de relatief lage produktiviteit van de
nevenberoepslandbouw omdat hetde overproduktie verkleint. In hetzelfde vlak
ligt het advies van VAN DEN BAN (1965) om het aanvaarden van nevenfuncties
te bevorderen, omdat dit beterin een gezonde ontwikkeling past dan bedrijfsvergroting.
De nadelen van denevenberoepslandbouw zijn van uiteenlopende aard. Vaak
worden genoemd: belemmering van de aanpassing van de gewone bedrijven,
verhoging van degrondprijzen, geringebelangstellingvoor structuurhervormendemaatregelen enconcurrentievervalsing. Negatievegeluidenzijn ook in Nederlandse publicaties te vernemen. In ruilverkavelingsgebieden ziet men vaak node
dat grond door niet-boeren wordt vastgehouden, die men graag zou willen gebruiken om de gewone bedrijven te vergroten, zo bijvoorbeeld in 'De Vossebelt'
(L.E.I., 1962).Meer in algemene termen uitzichhet rapport van het Provinciaal
Bestuur van Gelderland (1963, 68) naar aanleiding van de ontwikkelingen op
hetGelderseplatteland.Inditrapportwordthetontstaan van'landelijke buurtjes
en halfagrariërs' alsnadeligbeschouwd voor de ontwikkeling van de landbouw.
In de literatuur worden behalve voor- en nadelen ook nog implicaties van de
nevenberoepslandbouw voor de gewone landbouw genoemd, zonder dat deze
direkt tot de voor- of nadelen gerekend kunnen worden. Genoemd worden
onder meer: verandering van produktiepatroon, zwak reageren op de marktsituatie en instandhouding van economisch onrendabele bedrijven.
Om een indruk te krijgen van de implicaties van de nevenberoepslandbouw
dieinverband met deprofessionele landbouw genoemd worden, wordtintabel2
een overzicht gegeven van de voor- en nadelen en de meer neutrale implicaties
zoals we die in de bestudeerde literatuur zijn tegengekomen. Dit overzicht is
natuurlijk niet volledig. Het geeft slechts een beeld voor zover dat uit de doorgewerkte literatuur, een 120-talpublicaties van uiteenlopende aard, afgeleid kon
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TABEL 2. Overzicht van de in de literatuur genoemde implicaties van de nevenberoepslandbouwvoordeprofessionele landbouw.

Voordelen
1. Bevordert oplossing van agrarische problemen i.h.a.
2. Bevordert afvloeiing van arb.
krachten
3. Verkleint de overproduktie
4. Bevordert geleidelijk vrijkomen
vandegrond(gronddepôt)
5. Mogelijkheid om (weer) boer te
worden
6. Handhaaft (gewenste) gedifferentieerdeagrarische structuur
7. Versterktde maatschappelijke
positievandelandbouw(meer
landbouwenden)
8. Maakt saneringvandelandbouw
goedkoper

Nederland

WestDuitsland

X

X

België

Engeland

Ver.Staten

overige
landen

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Nadelen
1. Belemmertaanpassinginde
landbouw,houdtgrondvast
2. Belemmertaanpassing,geeninteresse
3. Belemmertaanpassing,verspreide
bebouwing
4. Negatieveinvloedopdelandbouwstructuur
5. Verhoogtde grondprijs
6. Lageproduktiviteit (vaninvesteringen)
7. Concurrentievervalsing(kantegen
lage prijzen produceren)
8. Gevaarvoorvervuilingenziekte
(bijverwaarlozingenbraak)
Overige implicaties
1. Bijlaagrendementindelandbouw
kunnen nevenberoepslandbouwers
zich handhaven
2. Verschuivingvanhetproduktiepatroon(geringereactieopde
markt)
3. Bijeconomischeteruggangkan
produktievandenevenberoepslandbouw(weer)toenemen
4. Houdtveelmensenindelandbouw
5. Nevenberoepslandbouw kangezichtvandelandbouwmedegaan
bepalen
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worden. Omdat deomstandigheden indeverschillendelanden zeer uiteenlopend
kunnen zijn en ook verschillend gewaardeerd kunnen worden is in de tabel
tevens aangegeven met betrekking tot welke landen de verschillende implicaties
genoemd zijn. Dit kan mogelijk informatie geven over de implicaties van de
nevenberoepslandbouw in ons land.
Als bepaalde implicaties in sommige landen in de literatuur niet zijn aangetroffen wildat nietzeggendatzenietaanwezigzijn. Wemogen slechts aannemen
dat de vermelde implicaties voor de betreffende landen het meest typerend zijn,
en dan nog met de restrictie dat de betekenis van deze implicaties regionaal
sterk kanvariëren. Ook destellingnamevandeauteurs vandebetreffende publicaties kan van invloed zijn geweest.
De voordelen die we hebben kunnen registreren zijn, zoals uit de tabel blijkt
voornamelijk afkomstig uit Duitse en Engelse literatuur. In Nederland zijn we
alleen deeerder genoemde veronderstelling van VAN DEN BANtegengekomen dat
het aanvaarden van nevenfuncties door zelfstandige landbouwers kan passen
in een gezonde agrarische ontwikkeling. De meeste van de genoemde voordelen
hebben betrekking op de agrarische structuur, die door de nevenberoepslandbouw positief beïnvloed zou kunnen worden.
Uit de tabel blijkt dat de veelal bestaande overtuiging dat de nevenberoepslandbouw voor de gewonelandbouw voornamelijk alsnadelig gezien moet worden, ondersteund wordt door het aantal in de literatuur genoemde nadelen dat
voor de meeste landen groter is dan het aantal (veronderstelde) voordelen.
Engeland vormt hierop een uitzondering. Wellicht houdt dit verband met de
agrarische structuur in Engeland die nogal afwijkt van die in Nederland, België
en Duitsland.
Nadeligeimplicatieswordenvooralgezienindegevolgenvandenevenberoepslandbouw voor de agrarische structuur, waar echter ook de meeste positieve
implicaties gezien worden.
De gevolgen van de nevenberoepslandbouw die genoemd worden zonder dat
er een positieve of negatieve betekenis aan wordt toegekend zijn gevarieerder.
Slechts één implicatie wordt relatief vaak genoemd. Het betreft de invloed die
de nevenberoepslandbouw kan hebben op het produktiepatroon, alsgevolg van
het geconstateerde verschijnsel dat nevenberoepslandbouwers minder sterk op
de marktsituatie plegen te reageren dan de gewone boeren.

3.3. D E IMPLICATIES VOOR DE SAMENLEVING

Ook de implicaties van denevenberoepslandbouw voor de samenleving in het
algemeen worden door vele auteurs breed uitgemeten. Ook ten aanzien hiervan
worden vele voor- en nadelen genoemd. Anders dan met betrekking tot de implicaties voor de landbouw blijken hier de voordelen te overwegen, althans
kwantitatief. Demeeste auteurs zijn heter overeens dat nevenberoepslandbouw
de leefbaarheid van het platteland, de sociale structuur en de relatie stad-platteland in positieve zin beïnvloedt.
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Minder eensluidend is men ten aanzien van de maatschappelijke participatie
van de nevenberoepslandbouwer en de konsekwenties voor de sociale en politieke stabiliteit. In de Verenigde Staten komen bijvoorbeeld verschillende
auteurs tot de conclusie dat de part-timers de instabiliteit van de sociale structuurbevorderen endatzijrelatiefweiniginhetsocialelevenparticiperen. Andere
auteurs echter zien deze conclusies door eigen onderzoeksbevindingen niet
bevestigd. In Japan en West-Duitsland ziet men juist een positieve invloed op
de sociale stabiliteit omdat het de mensen vasthoudt op het platteland, het de
leefbaarheid van het platteland bevordert en het de mensen meer zekerheid
geeft. RÖHM (1959) is er echter niet zo zeker van dat nevenberoepslandbouw de
sociale stabiliteit bevordert omdat er ook gebieden zijn met veel nevenberoepslandbouwers waar de stabiliteit niet groot is. Hij is van mening dat de oorzaak
van demaatschappelijke stabiliteit in Zuid-Duitsland, welke alsvoorbeeld geldt
van de heilzame invloed van de nevenberoepslandbouw, evengoed veroorzaakt
kan zijn door de min of meer patriarchale relatie tussen werkgever en werknemer. Ook de, in verhouding tot de economische ontwikkelingen, grote stabiliteit van de sociale structuur in Japan wordt wel aan een dergelijke, waarschijnlijk nog veel sterkere, relatie toegeschreven.
Het lijkt voor de hand liggend dat grondbezit een stabiliserende functie kan
hebben. De grondbezitter heeft immers bij sociale veranderingen als grondbezitter meestal weinig te winnen. In de Duitse literatuur wordt deze stabiliserende functie dan ook veelvuldig genoemd en meestal ook positief gewaardeerd. Of en in welke mate de functie van het grondbezit stabiliserend zal zijn
lijkt echter afhankelijk van de sociale structuur. In de Griekse Oudheid bijvoorbeeld bleven boeren die hun toevlucht hadden gezocht in de steden, na door
oorlogen van het platteland verdreven te zijn, ook vaak een stukje grond gebruiken net alsveleex-boeren nu doen. Zij vormden echter verrevan een stabiliserende factor in de samenleving omdat zij zich moeilijk in het bestaande systeem, waarvoor de vrije-slaaf relatie typerend was, lieten inpassen (NIELSON,
1968).
De sociale stabiliteit en de maatschappelijke participatie zijn niet de enige
factoren in het maatschappelijke vlak die door de nevenberoepslandbouw beinvloed kunnen worden. Tabel 3laat zien dat we een zeer gevarieerde scala van
implicaties in de literatuur aangetroffen hebben. In tegenstelling tot de implicaties met betrekking tot delandbouw bestaat er tenaanzien van de maatschappelijke implicaties weinig overeenstemming tussen de verschillende landen en
ook tussen de verschillende auteurs in hetzelfde land. Sommige implicaties
echter worden steeds weer genoemd, vaak ook doordat men elkaar citeert.
Soms ook worden bepaalde implicaties verschillend beoordeeld. De een waardeert bijvoorbeeld de verspreide bebouwing die met nevenberoepslandbouw
gepaard gaat positief, vanwege de leefbaarheid van het platteland, terwijl de
ander hier landbouwkundige ofplanologische bezwaren ziet. Beide opvattingen
zijn wein de Nederlandse literatuur tegengekomen (KALSHOVEN, 1959; PROVINCIAAL BESTUUR VAN GELDERLAND, 1963; LANGMAN, 1966).
Uit de tabel blijkt dat het aantal geregistreerde voordelen in vergelijking tot
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TABEL 3. Overzicht van de in de literatuur genoemde maatschappelijke implicaties van de
nevenberoepslandbouw.
Nederland

Voordelen
1. Houdt socialestructuur gezond
2. Bevordertoplossingmaatschappelijke problemen
3. Maaktindustrialisatievanhet
platteland mogelijk
4. Oplossingvanna-oorlogseproblemen(ex-militairen,vluchtelingen)
5. Syntheseinovergangvanagrarischenaarindustriëleeconomie
6. Bevordertspreidingvandebevolking
7. Bevorderteengezonderelatie
tussen stad en platteland
8. Innerlijkevernieuwingvande
agrarischebevolking
9. Verkleintde maatschappelijke
tegenstellingen
10. Houdteenlatentevoorraad
alternatief aanwendbarearbeid
instand
11. Kweektmensendiehardwerken
enweinigeisenstellen
12. Geeft platteland crisisweerstand
13. Werktpolitiekmatigend
14. Intijdenvanoorlogeenfysiek
weinigkwetsbare bevolkingsgroep
15. Verhoogtwelvaartvanhetplatteland
16. Houdt landschapinstandin
landbouwkundig marginale
gebieden
17. Biedtalternatiefvoor stedelijke
leefwijze
18. Relatiemetgrondblijft gehandhaafd
19. Bevordertspreidingvanbezit
20. Biedtlevensvullingvoor ouderen

WestDuitsland

België

X

Enge- Ver.- overige
land Staten landen

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Nadelen
1. Onproduktievearbeid
2. Kaneventueelgewenstemobiliteit belemmeren
3. Planologisch bezwaarlijk
4. Bevordertsociaalisolement,
geringeparticipatie
5. Bevordert groepsdesintegratie
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(Vervolgtabel3)
Nederland

WestDuitsland

6. Geringebelangstellingvoor
socialestijging
7. Aanpassingaan hoofdberoep
blijft oppervlakkig
Overige implicaties
1. Bevordertbindingaanstreek
2. Beïnvloedt landschap
3. Beïnvloedt plattelandscultuur
4. Bevordertinstandhoudingvan
het gezinsbedrijf

België

Engeland

Ver.Staten

overige
landen

x
x
x
x
x

x
x

het aantal nadelen zeer groot is, veel groter dan ten aanzien van de implicaties
voor de landbouw. Hieruit kan natuurlijk niet zonder meer geconcludeerd worden dat de nevenberoepslandbouw uit algemeen maatschappelijk oogpunt positief gewaardeerd moet worden. De implicaties kunnen immers van zeer verschillend gewichtzijn. Erzijn bovendien eenaantal aspecten genoemd die elkaar
ten dele overlappen en/of afzonderlijke vermelding ten dele te danken hebben
aan een andere formulering of een verschillende sociale context. Dit neemt niet
weg dat, met name in de Duitse literatuur, de positieve kanten meestal hoger
aangeslagen worden dan de negatieve. Onder de als positief beschouwde implicaties zijn er echter die tegenwoordig nog nauwelijks betekenis hebben.
Waarschijnlijk meer dan ten aanzien van de implicaties voor de landbouw is
hetalspositief ofnegatief beoordelenvan eenbepaald effect voor de samenleving
afhankelijk van de maatschappijbeschouwing van de auteur. Zeker geldt dit
voor de effecten met betrekking tot de sociale en politieke stabiliteit. Het is
overigens opvallend dat in de rubriek 'voordelen' Duitsland sterk overweegt,
terwijl dit in de beide andere rubrieken juist niet het geval is. Weliswaar is relatief veel Duitse literatuur doorgenomen, maar dit kan niet verklaren dat bijna
60%van de geregistreerde voordelen van Duitse auteurs afkomstig zijn en nog
geen 30% van de geregistreerde overige implicaties. Hoewel de Duitse situatie
natuurlijk eeneigenbeoordeling toekan laten,lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat hier in een aantal gevallen een bepaalde maatschappijbeschouwing
een rol heeft gespeeld.
De voor Nederland vermelde implicatie met betrekking tot de plattelandscultuur betreft deverwachting van D E VRIES REILINGH(1967)dat de toenemende
spreiding van het grondbezit (eigen huis met tuin buiten de verstedelijkte gebieden) de levenswijze diepgaand zal beïnvloeden en uiteindelijk een nieuwe
versie van het oude traditionele agrarische platteland zal doen ontstaan.
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3.4. D E IMPLICATIES VOOR DEBETROKKENEN

Na de implicaties voor delandbouw en voor de samenleving bezien te hebben
zullen we in deze paragraaf nagaan hoe in de literatuur geoordeeld wordt over
de implicaties voor denevenberoepslandbouwer zelfen zijn gezin. We beperken
ons hierbij tot de beoordelingen en meningen van derden, dus 'men' of de
auteurs, over het voor en tegen van de nevenberoepslandbouw voor de betrokTABEL 4. Overzicht vandein deliteratuur genoemde implicaties vande nevenberoepslandbouwvoordebetrokkenen.
Nederland
Voordelen
1. Extra inkomsten
2. Lagekosten levensonderhoud
3. Handhavingrelatiemetdorpsgemeenschap
4. Handhavingcontactmetplant
endier
5. Voortzetting 'ruralwayoflife'
is mogelijk
6. Goedebestedingovertolligevrije
tijd
7. Geeft zekerheid
8. Geeft onafhankelijkheid enverantwoordelijkheid
9. Maaktvooruitgangdooreigeninspanning mogelijk
10. Voorsommigefuncties isberoeppencombinatieuitkomst
11. Biedtgoedecompensatievoor
eenzijdig hoofdberoep
12. Biedtarbeidsvreugdeenpsychischecompensatie
13. Outletvooragrarischeinteresses
14. Belastingvoordelen('estateduty'
korting)
15. Belegging
16. Gezondwoon-en leefklimaat
Nadelen
1. Belastingvoor devrouw
2. Ongunstige arbeidsomstandigheden,langedagene.d.
3. Bevordertisolement
4. Weinigtijdvoorsocialecontacten
5. Gaattenkostevangezin
6. Gaattenkostevangezondheid,
vakantiee.d.
7. Belemmert aanpassing(migratie)

België

WestDuitsland

Engeland

X

overige
landen

X

X

X

Ver.Staten

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

x

X

X

X

X

x
x
x
x

x

x
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kenen. Het oordeel over voor of tegen van de nevenberoepslandbouwer zelf
komt later aan de orde in verband met de motivering (5.6.). Het onderscheid
tussen beide is zeer vaag. Verschillende aspecten die hier als voordelen aan de
orde komen zullen daarom later weer als motieven genoemd worden.
In tabel 4 is weer een overzicht gegeven van de geregistreerde implicaties.
Ook hier weer is het aantal geregistreerde implicaties zo groot, dat verwijzing
naar de afzonderlijke publicaties achterwege blijft.
Ook intabel4zienwedat veelmeervoordelen dan nadelen genoemd worden.
Neutrale implicaties werden in het geheel niet expliciet genoemd. Anders dan
ten aanzien van de maatschappelijke implicaties neemt Duitsland nu geen bijzondere positie in. Weliswaar zijn voor Duitsland bijna alleen maar voordelen
geregistreerd, maar dat geldt ook voor Engeland. Bovendien zijn er een aantal
voor- en nadelen die, hoewel ze in de geraadpleegde literatuur niet genoemd
worden, zonder meer ook voor andere landen ingevuld zouden kunnen worden.
Wat betreft de nadelen geldt dit bijvoorbeeld voor de belasting van devrouw en
het gebrek aan vrije tijd. Wat betreft de voordelen geldt dit vooral voor de lage
kosten van levensonderhoud, de voortzetting van een rural way of life en outlet
voor agrarische interesses. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de implicaties voor de betrokkenen zoals ze deze zelf ervaren.

3.5. BALANS DER IMPLICATIES

Het beeld dat de voorgaande paragrafen gegeven hebben met betrekking tot
de implicaties van de nevenberoepslandbouw voor de verschillende sektoren landbouw, samenleving enbetrokkenen - zalinhet volgende nogwat verscherpt
worden door de waarderingen van de implicaties naar aantal en sektor te vergelijken. Hiertoe is in tabel 5voor de drie onderscheiden sektoren de kwantitatieve verhouding gegeven tussen de positieve, negatieve en neutrale beoordelingen.
TABEL 5. De kwantitatieve verhoudingen tussen de als positief, neutraal en negatief beoordeelde implicaties,persektor.
Landbouw

Samenleving

Betrokkenen

Aantal implicaties:

abs.

/o

abs.

%

abs.

%

Positief
Neutraal
Negatief

14
9
22

31
20
49

28
5
9

67
12
21

35
0
12

74
0
26

Totaal

45

100

42

100

47

100

Duidelijk blijkt uit de tabel dat men ten aanzien van de implicaties voor de
landbouw het meest gereserveerd is. Het verschil met de beide andere sektoren
iszeer groot. Het ismisschien niet overbodig nogeenste stellen dat de aantallen
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positieve ofnegatievebeoordelingen geenexactemaatstaf leverenvoordewerkelijke waardering van het verschijnsel nevenberoepslandbouw en nog minder
voor de werkelijke betekenis ervan voor de afzonderlijke sektoren. In principe
kan één negatieve implicatie meer gewicht hebben dan alle positieve implicaties
samen. Niettemin isdetendens zoduidelijk dat wemenen temogen concluderen
dat in de literatuur ten aanzien van de implicaties voor de landbouw de nevenberoepslandbouw voornamelijk negatief, maar ten aanzien van de implicaties
voor de samenleving endebetrokkenen voornamelijk positief wordt geoordeeld.
Aleerder isgewezen op deverschillen tussen Duitsland enerzijds en de meeste
andere landen anderzijds. Als de andere landen hierbij samen genoemd worden
en vergeleken worden met West-Duitsland, wil dat niet zeggen dat de situatie
en de beoordeling ervan in deze landen in sterke mate overeenkomt. Dit is
bepaald niet het geval. Engeland en Amerika verschillen op de meeste punten
meer van bijvoorbeeld België en Nederland dan deze beide laatste landen van
Duitsland. Het stellen van Duitsland tegenover de overige landen biedt echter
wellicht een mogelijkheid om de beperkte kennis over de Nederlandse situatie
aan te vullen door na te gaan welke betekenis de nevenberoepslandbouw in een
ons min of meer bekend en verwant land heeft in vergelijking met 'gemiddeld'
elders.
Ergveelinformatie kan eendergelijke benaderingswijze ook weer niet bieden,
te meer daar het waarschijnlijk is dat sociaal-historische achtergronden juist in
Duitsland vaak nog van invloed zijn op de beoordeling van de huidige situatie.
Tabel 6laat zien hoe de beoordelingen van de implicaties van de nevenberoepslandbouw in Duitsland zijn in vergelijking met die in de andere landen.
TABEL 6. Dekwantitatieveverhoudingen tussendepositieve,neutraleennegatieve implicaties
van denevenberoepslandbouw per sektor respectievelijk voor West-Duitsland en de andere
landensamengenomen.
Landbouw

Positief
Neutraal
Negatief
Totaal
Abs. aantal

Samenleving

Betrokkenen

Duitsland

andere
landen

Duitsland

andere
landen

Duitsland

andere
landen

44
25
31

24
17
59

80
10
10

55
13
32

85
0
15

71
0
29

100
16

100
29

100
20

100
22

100
13

100
34

Het blijkt dat het beeld voor beide onderscheiden regio's enerzijds duidelijke
overeenkomsten vertoont, maar anderzijds toch ook een opvallend verschil laat
zien.Het overeenkomende isdat inbeidegevallen,dusinDuitsland endeandere
landen, het aantal positief beoordeelde implicaties toeneemt in de volgorde
waarin de sektoren vermeld zijn, dus respectievelijk landbouw, samenleving en
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betrokkenen. Het verschil is dat in alle sektoren de Duitse beoordeling positiever uitvalt dan gemiddeld in andere landen. Gemiddeld zijn de Duitse auteurs
dus in mindere mate van mening dat de part-time farming ongunstig is voor de
beroepslandbouw en er meer van overtuigd dat ze positief is voor de samenleving en de betrokkenen.
De specifieke plaats die de nevenberoepslandbouw in Duitsland inneemt of
toegedacht wordt blijkt ook als we de landen waarover de meeste gegevens beschikbaar zijn nog nader vergelijken. Om voldoende beoordelingen te krijgen
zijn Nederland enBelgiërespectievelijk Engeland endeVerenigde Staten samengenomen entervergelijking naast Duitsland gesteld. Erisgeen onderscheid naar
sektor gemaakt (tabel 7).
TABEL 7. De aard van de beoordelingen van de implicaties van de nevenberoepslandbouw in

enkele landen

Positief
Neutraal
Negatief
Totaal
Abs. aantal

WestDuitsland

Engeland +
Ver. Staten

Nederland +
België.

70
12
18

61
10
29

35
10
55

100
49

100
48

100
31

Ook op deze wijze blijkt de score in West-Duitsland weer het meest positief
uit te vallen. In Nederland en België blijken de negatieve beoordelingen zelfs
groter in aantal te zijn dan de positieve. Het aantal beschikbare Nederlandse en
Belgische publicaties is echter slechts klein, eenzijdigheid is hier dus niet uitgesloten. In Engeland en Amerika is de waardering evenals in Duitsland, maar
minder uitgesproken, overwegend positief. Enkele beoordelingen in Engeland
en Amerika hebben echter betrekking op een ander soort part-time farmer dan
waar de Duitse bijna uitsluitend betrekking op hebben, ni. de moderne hobbyfarms en de grote commercieel opgezette nevenbedrijven.
Een ander interessant aspect dat bij de bestudering van de implicaties van de
nevenberoepslandbouw opvalt is de mate waarin de beoordelingen tussen de
velschillende landen overeenstemmen. Met andere woorden de mate waarin de
implicaties dieinheteneland genoemd worden ook inanderelanden onderkend
worden. Dit kan informatie geven over de betekenis van de nevenberoepslandbouw in een bepaald land vergeleken met andere landen. In tabel 8is Duitsland
op deze wijze weer vergeleken met de andere landen.
Uit tabel 8 kan het volgende geconcludeerd worden:
- De meningen in de verschillende landen ten aanzien van de implicaties voor
de professionele landbouw zijn betrekkelijk eensluidend. De helft van de geregistreerde implicaties worden zowel in Duitsland als elders genoemd. In
Duitsland zijn echter enkele positieve en in de andere landen enkele negatieve
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TABEL 8. De relatie tussen de beoordelingen van de implicaties van de nevenberoepsland-

bouw ten aanzien van West-Duitsland enerzijds en de andere landen anderzijds (absolute
aantallen).
Alleen
t.a.v. Duitsland
genoemd

Alleen
t.a. v. de andere
landen genoemd

T.a.v. beide
genoemd

M.b.t. de
landbouw
Positief
Neutraal
Negatief

3
2
0

1
1
3

4
2
5

M.b.t. de
samenleving
Positief
Neutraal
Negatief

9
2
1

4
2
5

7
0
1

M.b.t. de
betrokkenen
Positief
Neutraal
Negatief

1
0
0

5
0
5

10
0
2

beoordelingen geregistreerd die we respectievelijk in de andere landen en in
Duitsland niet tegengekomen zijn.
- Ten aanzien van de maatschappelijke implicaties is er minder overeenstemming. In Duitsland worden vele positieve implicaties genoemd die elders niet
aangetroffen zijn. Van de 20 geregistreerde positieve implicaties worden er
slechts 7zowel in Duitsland als elders genoemd en niet minder dan 9 uitsluitend
in Duitsland. Negatieve implicaties ten aanzien van de samenleving worden
bijna uitsluitend buiten Duitsland genoemd.
- Ten aanzien van de implicaties voor de betrokkenen bestaat er weer wat meer
overeenstemming. Van de 16genoemde positieve implicaties worden er 10zowel in Duitsland als elders genoemd, slechts 1wordt er alleen in Duitsland genoemd en 5 alleen in andere landen. Negatieve implicaties worden bijna uitsluitend buiten Duitsland genoemd.
Hoewel er steeds rekening mee zal moeten worden gehouden dat, behalve
voor Duitsland en de Verenigde Staten, de beschikbare literatuur beperkt is en
derhalve enkele publikaties in relatief sterke mate het beeld kunnen hebben beinvloed, kunnen aan bovenstaande toch minstens indicaties worden ontleend
voor de (er aan toegekende) betekenis van de nevenberoepslandbouw in de verschillende landen. Naast de al eerder genoemde indicaties blijkt bijvoorbeeld
dat in Duitsland relatief veel aandacht wordt besteed aan de implicaties van de
nevenberoepslandbouw voor de samenleving, dat deze naar verhouding positief
gewaardeerd worden en dat in deandere landen naar verhouding meer aandacht
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wordt besteed aan de implicaties voor de betrokkenen zelf en dat deze relatief
vaak negatief gewaardeerd worden. Een verklaring zou kunnen zijn dat men in
Duitsland geneigd is in de eerste plaats te letten op de maatschappelijke konsekwenties en deze zo positief te achten - meestal ontbreekt hiervoor een empirische basis - dat men er licht toe komt om aan de implicaties voor de betrokkenen, die wel eens nadelig zouden kunnen zijn, minder zwaar te tillen.
De meeste van de maatschappelijke voordelen die in de Duitse literatuur wel,
maar elders niet genoemd worden, hebben betrekking op aspecten als goedkope,
alternatief aanwendbare arbeidsreserve, werklust en verantwoordelijkheidsgevoel, spreiding van eigendom en instandhouding van het gezinsbedrijf. Deze
factoren zouden vanuit een ander gezichtspunt evengoed negatief gewaardeerd
kunnen worden. Ten aanzien van enkele van deze factoren zijn in de meer recente literatuur dan ook wel andere geluiden waar te nemen.
De in de andere landen relatief vaak genoemde persoonlijke nadelen hebben
vooral betrekking op de belasting van het gezin. Dit aspect krijgt in Duitsland
weinig aandacht. Waarschijnlijk houdt dit verband met de lange traditie van de
nevenberoepslandbouw in Duitsland. Meer dan in de meeste andere landen was
het in Duitsland altijd gewoon dat de vrouw en de overige gezinsleden een belangrijk aandeel hadden in de verzorging van het bedrijf. De huidige situatie is
voor de vrouw van de part-timer dan ook meestal niet ongunstiger dan vroeger,
vooral niet sinds de koe als trekdier vervangen is door mechanische trekkracht
die meestal door de man bediend wordt. In de meeste andere landen was het
minder gewoon dat de vrouw geheel of grotendeels het bedrijf verzorgde. In
dezelanden wordt de part-time situatie, diede taak van de ex-boer en zijn gezin
niet zelden verzwaart, vaak als bezwaarlijk voor de vrouw gezien.
De vergelijking tussen Duitsland en de andere landen heeft weinig bruikbare
informatie opgeleverd voor de situatie in ons land. De Duitse omstandigheden
en de interpretatie hiervan door de meeste auteurs zijn daarvoor kennelijk te
specifiek. Wellichtzijn bruikbare indicatiesvoor hetgewichtvande verschillende
implicaties van de nevenberoepslandbouw in ons land niet zo zeer te ontlenen
aan een analyse van de implicaties in een bepaald land alswel aan informatie
over het aantal landen waarin de afzonderlijke implicaties genoemd worden en
kennelijk enigebetekenis hebben. Met anderewoorden dekans dat een bepaalde
implicatie ook voor Nederland gelding heeft is waarschijnlijk groter naarmate
deze in meer landen genoemd wordt.
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4 DE NEVENBEROEPSLANDBOUWER

4.1.

D E NEVENBEROEPSLANDBOUWERS ALS SOCIALE CATEGORIE

In de voorgaande hoofdstukken zijn respectievelijk het bedrijf van de nevenberoepslandbouwer en de implicaties van de nevenberoepslandbouw voor de
professionele landbouw, voor de samenleving en voor de betrokkenen zelf, voor
zover de geraadpleegde literatuur hierover informatie verschaft, de revue gepasseerd. De nevenberoepslandbouwer zelf is tot nu toe wat op de achtergrond
gebleven. Nu we iets weten over zijn activiteiten als grondgebruiker en/of veehouder en de implicaties daarvan, dringt de vraag naar de mens waarmee we
hierbij temaken hebben, zich des te meer op. We weten iets over zijn agrarische
activiteiten en de resultaten en effekten daarvan, maar nog weinig over zijn
levensomstandigheden enachtergronden, zijnpositieenstrevingen.Indit hoofdstuk zullen we op enkele van deze aspecten ingaan. Achtergronden van en motieven voor nevenberoepslandbouw zullen echter pas in het volgende hoofdstuk
nader belicht worden.
Een van de eerste dingen die opvallen alswestatistieken of andersoortige publicaties over nevenberoepslandbouw raadplegen isdat we met een zeer heterogene categorie te maken hebben. Ook de landbouwers vormen weliswaar niet
steeds een homogene categorie, maar één ding hebben zij gemeen: hun landbouwbedrijf is voor allen het voornaamste middel van bestaan en het is ook in
hoge mate bepalend voor hun identiteit. Uit dien hoofde weet men zich, nog
afgezien van sociaal-culturele en situationele verwantschap, met elkaar verbonden en komt men ook tot het vormen van belangengemeenschappen e.d..
Bij de nevenberoepslandbouwers isbijna niets van ditallesterug tevinden. Men
heeft als nevenberoepslandbouwer niet zo iets wat men een eigen identiteit zou
kunnen noemen. Men rekent zichtot deboeren of tot een andere beroepsgroep.
Elke feitelijke of geaspireerde relatie met een of andere beroepsgroep of sociale
categorie wordt echter doorkruist of afgezwakt door de marginale beroepspositie waarin men verkeert.
De belangrijkste overeenkomst tussen de nevenberoepslandbouwers onderling is gelegen in het feit dat men twee soorten beroepsactiviteiten combineert,
waarvan het ene een zelfstandig agrarisch beroep is en het andere het hoofdberoepvormt. De aard vanhethoofdberoep vandenevenberoepslandbouwers kan
zeer verschillend zijn. Sociaal-economisch kan de samenstelling van de nevenberoepslandbouwers als categorie dus zeer heterogeen zijn. Deze heterogeniteit
wordt nog versterkt door de uiteenlopende aspiraties met betrekking tot het
grondgebruik. Deze kunnen parallel zijn aan die van de gewone landbouwers,
maar kunnen ook gelegen zijn in de behoefte om de vrije tijd, die men na beroepsverandering plotseling in ruime mate heeft, op een vertrouwde wijze te
besteden of om de vertrouwde levenswijze zo veel mogelijk voort te zetten. Ook
kan men hetdoen vanwege dezekerheid dieeen eigen bedrijf geeft, ofom er (het
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agrarische milieu) bij teblijven horen of om later (weer)volledig boer te kunnen
worden. De aspiraties met betrekking tot het grondgebruik kunnen echter ook
komen vanuit een geheel andere levenshouding en positie en gelegen zijn in de
luxe-sfeer van hobby, belegging e.d. In 5.6 gaan we uitvoerig op de motivering
in.
Toch is de categorie nevenberoepslandbouwers in Nederland en de ons omringende landen homogener dan zojuist gesuggereerd. In de overgrote meerderheid van de gevallen van nevenberoepslandbouw hebben we namelijk te maken
met een 'tussensituatie', in West-Duitsland wel 'Bruchenexistenz' genoemd.
Onder de gegeven omstandigheden wil dit zeggen dat de nevenberoepslandbouwers in demeeste gevallen mensen zijn diein delandbouw hun hoofdberoep
gehad hebben of ooit dachten te zoeken, daarin niet zijn geslaagd of daarvan
hebben afgezien, maar toch zo gehecht zijn aan 'het agrarische' dat zij er hun
nevenberoep van hebben gemaakt.
Het voorgaande geeft een beeld van de nevenberoepslandbouwers die naar
schatting de laatste 10 à 15jaar tot deze categorie toegetreden zijn. Voordien
waren er nog geheel andere achtergronden en motieven voor nevenberoepslandbouw. De lageinkomens in sommigeberoepsgroepen enhetvaak nog ontbreken
van sociale voorzieningen maakten het in vele gevallen noodzakelijk dat over
aanvullende inkomsten of eigen voedselvoorziening beschikt kon worden. De
belangstelling vanuit deze sociale categorieën voor de nevenberoepslandbouw
neemt nu snel in betekenis af, terwijl de toevloed van ex-boeren en secundair
afgevloeide boerenzoons nog steeds aanhoudt. Omdat de agrarische structuur
hierbij een belangrijke rol speelt kan de ontwikkeling van het aantal nevenberoepslandbouwers regionaal zeer sterk variëren. Dit iswaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van het feit dat sommige auteurs tot eentoename en anderen tot
een afname van het aantal part-timers concluderen.
Bovenstaande duidt reeds op twee belangrijke kenmerken van de nevenberoepslandbouwers als sociale categorie: Zij is weinig uniform en zij verandert
van samenstelling. Die verandering van samenstelling leidt vooralsnog tot een
nog grotere heterogeniteit. Hoe groot die heterogeniteit kan zijn bleek uit een
onderzoek van FUGUITT (1961) in Wisconsin. Alleen rekening houdend met
sociale aspecten als de verhouding tussen de beroepen, al of niet seizoenwerk,
achtergronden en aspiraties kwam hij tot niet minder dan 24 signifikant verschillende subcategorieën. Over de achtergronden van die heterogeniteit en van
de aspiraties dieaan deverschillende bedrijfstypen ten grondslag liggen isweinig
bekend. Enerzijds blijkt uit onderzoek dat de nevenberoepslandbouwer zich
doorgaans sterk spiegelt aan het gangbare bedrijfstype, zodat zijn bedrijf vaak
een verkleinde uitgave isvan het gewonelandbouwbedrijf terplaatse, anderzijds
blijken ook velen het bedrijfje te vereenvoudigen. Dat het nevenbedrijf meestal
zeer klein is of verkleind wordt, wordt min of meer als vanzelfsprekend beschouwd. Er zijn echter ook nevenbedrijven die zich qua omvang en opzet kunnen meten met de meeste gewone bedrijven. Deze laatste komen echter nog
bijna uitsluitend voor in landen als de Verenigde Staten, Engeland en Australië.
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Hoewel er dus blijkbaar sprake is van een aanpassing van het nevenbedrijf
aan de situatie van de niet-boer, vormt demeestal nogbetrekkelijk geringe mate
van deze aanpassing volgens velen de voornaamste bron van de nadelen die het
nevenbedrijf voor de ondernemer en zijn gezin kan opleveren. Vaak wordt ook
betoogd, o.a. in deeerder genoemde artikelenserie in FARMERS WEEKLY in 1964,
dat bij voldoende aanpassing een agrarisch nevenbedrijf goed te combineren is
met een ander hoofdberoep.
Verschillende auteurs wijzen eropdat denevenberoepslandbouwer behalve op
sociaal-economisch gebied zich ook nog op andere wijze onderscheidt van de
boer en van de niet-agrarische bevolking. Een van de bekendste pleitbezorgers
van denevenberoepslandbouw, deWestduitser Priebe, schrijft de nevenberoepslandbouwer een reeks van eigenschappen toe, die hem in positieve zin doen onderscheiden van zijn omgeving. De nevenberoepslandbouwer is volgens PRIEBE
(1955) beweeglijker dan de boer, stabieler dan de arbeider, als dorpsbewoner
drager van verschillende opvattingen ('Anschauungen') en in zijn hoofdberoep
een zelfbewust en volhardend element. Het is duidelijk dat die kwalifikatie
uiterst subjectief is. Stabiliteit kan in onze beweeglijke samenleving tot starheid
worden en het dragen van uiteenlopende opvattingen kan tot desoriëntatie
leiden. Een minder subjectieve, maar te sterk generaliserende, positieve beoordeling van de nevenberoepslandbouwer is te vinden bij BLOHM (1959), die stelt
dat depart-timers (en deboeren) nietalleen op geldverdienen uitzijn, maar ook
nog arbeidsvreugde kennen en voor wie de zin en het doel van de arbeid in de
arbeid zelf besloten liggen. Er bestaan ook nog geheel andere opvattingen over
de nevenberoepslandbouwer. Deze betreffen echter vooral de sociaal-economische positie van de nevenberoepslandbouwer. Hierop wordt in paragraaf 7
van dit hoofdstuk ingegaan.

4.2. D E LEEFTIJD VAN DE NEVENBEROEPSLANDBOUWER

Een belangrijk aspect voor het inzicht in de betekenis en de plaats van de
nevenberoepslandbouw isderelatie tussen de voorkeur voor nevenberoepslandbouw en de leeftijd. Het is waarschijnlijk dat de leeftijdssamenstelling van de
nevenberoepslandbouwers als categorie anders zal zijn dan die van de gewone
boeren. Bij de laatste categorie tendeert enerzijds de leeftijdsopbouw tot een
gelijkmatige verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën als gevolg van
opvolging op dedoor beroepscarrièrebeëindiging vrijkomende bedrijven, anderzijds treedt er echter veelal een veroudering op doordat vaak opvolging achterwege blijft.
De leeftijdssamenstelling van de nevenberoepslandbouwers als categorie
wordt door geheel andere factoren bepaald. Veroudering treedt op bij de 'vroegere' part-timers, doordat het aantal landarbeiders, ongeschoolden en dorpsgebonden ambachten afneemt als gevolg van een geringe toeloop van jongeren.
Deze veroudering wordt nog versterkt door het feit dat een beroepencombinatie
doorjongeren steeds minder gezien wordt als een middel om later volledig boer
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te worden en derhalve om deze reden door jongeren niet vaak meer wordt geambieerd. Hier staan echter tegengestelde invloeden tegenover. In de eerste
plaats komt de toeloop naar de categorie nevenberoepslandbouwers vanuit de
landbouw vaak vooral uit dejongere leeftijdscategorieën, i.e.jongere boeren die
een ander beroep kiezen en wat aan landbouw blijven doen en zoons die weliswaar als opvolger op het ouderlijke bedrijf optreden, maar dit als part-timer
doen. Hier komt bij dat van de zoons die lang thuis meegewerkt hebben, maar
geen kans hebben om door opvolging of op andere wijze zelfstandig boer te
worden, vaak wat grond blijven gebruiken als ze uiteindelijk een ander beroep
kiezen. Een geheel andere factor die invloed heeft op de leeftijdsopbouw van de
nevenberoepslandbouwers is de omstandigheid dat extra inkomensbehoefte
vaak het grootst is in de eerste huwelijksfase. Op latere leeftijd worden de inkomsten vaak hoger en de inkomensbehoefte lager.
Aan de toetreding vanuit andere sociale categorieën (beroepsgroepen) is
waarschijnlijk een niet alte grote invloed toe te kennen op de leeftijdsopbouw,
behalve wellicht in gebieden waar ten gevolge van vroege pensionering (mijnbouw, steenhouwerij) een relatief grote groep zich aangetrokken voelt tot een
landbouwbedrijfje om er de levensavond mee te vullen.
De factoren die van invloed kunnen zijn op de leeftijdssamenstelling zijn zo
verschillend van aard, dat niet zonder meer in het algemeen gezegd kan worden
of deze leiden tot een relatieve veroudering of verjonging, zoals ten aanzien van
de gewone boeren wel het geval is. Het is waarschijnlijk dat de verschillende
invloeden regionaal sterk variëren. Dit moet de voornaamste verklaring zijn
voor het feit dat de gegevens in de literatuur over de relatie tussen leeftijd en
nevenberoepslandbouw allesbehalve eensluidend zijn.
In West-Duitsland blijken dejongeren relatief sterk vertegenwoordigd te zijn
onder de nevenberoepslandbouwers. In een recent onderzoek van de 'AgrarSoziale Gesellschaft' (1970) bleek van de nevenberoepslandbouwers ruim 45%
jonger te zijn dan 45jaar, terwijl dit percentage bij de boeren ca 25 bedraagt.
Dat dit niet zonder meer als een aanwijzing voor een grote toekomst voor de
nevenberoepslandbouw gezienmagworden blijkt uitenkeleandere bevindingen.
Verschillende auteurs komen namelijk tot de bevinding dat dejongste generatie
weinig belangstelling heeft voor een agrarisch nevenbedrijf. DREWS (1965) geeft
alsverklaring hiervoor dat het 'soziale Leitbild' voor depart-timer nietmeer die
van de boer, maar die van de geschoolde arbeider is.
Dieverandering vanhet 'soziale Leitbild' isvanzeergrote,want waarschijnlijk
blijvende, betekenis. Ook als de interesse bij dejongeren zich weer meer op het
grondgebruik zou gaan richten, dan zal dat op allerlei belemmeringen stuiten.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat dejongeren nog maar zelden de kunst van het
'maaien en zaaien' machtig zijn. Een terugkeer naar de landbouw zal daarom,
als deze al kan plaats vinden, waarschijnlijk geen terugkeer naar de bestaande
vorm van nevenberoepslandbouw zijn. Deze zal dan of in sterke mate amateuristisch-hobbyistisch zijn, ofjuist technologisch geavanceerd.
Wat betreft de relatie tussen leeftijd en geneigdheid het nevenbedrijf te beëindigen of vergaand te verkleinen zijn weer andere factoren in het spel. Som50
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mige onderzoeken wijzen uit dat ouderen meer bereid zijn te verkleinen of te
beëindigen dan de jongeren, anderen konden geen relatie tussen leeftijd en
beëindigingsbereidheid aantonen. Het onderzoek van WERSCHNITZKY (1965)
laat zien dat van degenen die het bedrijfje als zodanig beëindigen, de jongeren
sterker dan de ouderen geneigd zijn te blijven wonen en een stukje grond te blijven gebruiken als ländliche Heimstätte. Hierbij sluit de stelling van KÜHNEN
(1960) aan dat jongeren niet zo zeer tegen nevenberoepslandbouw zijn alswel
tegen de lasten die het traditionele landbouwbedrijf met zich meebrengt, terwijl
men vaak niet weet hoe het dan wel in te richten.
Volgens LOOMIS (1965) zijn in de Verenigde Staten de part-timers aanzienlijk
jonger dan de full-timers. Zich baserend op de telling van 1959 stelt hij de gemiddelde leeftijd van de part-timers op 46,4jaar en die van de gewone boeren
op 50,5jaar. SKROBANEK (1954) komt echter op grond van de telling van 1950
tot een geheelandere conclusie.Volgens hem zijn depart-timers gemiddeld even
oud als de gewone boeren, maar zijn de bezitters van residential farms gemiddeld ouder. Er zou dus tussen 1950en 1959 een aanzienlijke verjonging hebben
plaatsgevonden.
In Engeland is de leeftijdsverhouding anders dan in de beide voorgaande
landen, althans als we af gaan op HARVEY (1964) in een artikel in 'Agriculture'.
Volgens de berekening van HARVEY is de gemiddelde leeftijd van de nevenberoepslandbouwers in Engeland veel hoger dan die van de gewone boeren, deze
bedragen respectievelijk ca 52en ca 47jaar. Niet minder dan 28%van de parttimers is ouder dan 60jaar. HARVEY wijt dit voornamelijk aan de aantrekkelijkheid van denevenberoepslandbouw voor ouderen, vooral voor rustende boeren.
Als de bedrijfsoverdracht onder boeren in Engeland relatief vroeg plaatsvindt
dan verklaart dit al voor een groot deel de leeftijdsverschillen.
Hoe belangrijk de criteria zijn, welke men hanteert ten aanzien van het al of
niet boer zijn, voor de leeftijdsopbouw van de categorie part-time boeren, blijkt
uit de gegevens die HOYOISen EVERAET (1967) voor België noemen. De leeftijdscategorieën tot 65jaar zijn voor boeren en part-timers naar verhouding vrijwel
gelijk. Boven 65jaar zijn er echter veel part-timers (rustenden). Deze maken de
gemiddelde leeftijd van de part-timers ietshoger dan die van de gewone boeren.
Anders dan ten aanzien van de meeste andere aspecten is over de leeftijd van
de nevenberoepslandbouwer in Nederland relatief veel bekend. In het LEIonderzoek in Nederweert en Wierden/Enter bleek de leeftijdsopbouw van de
nevenberoepslandbouwers in Nederweert vrijwel identiek te zijn aan die van de
gewone landbouwers. Dit in tegenstelling tot in Enter waar relatief veel nevenberoepslandbouwers beneden 45jaar aangetroffen werden.
Een mogelijke aanwijzing voor een toch relatief sterke vertegenwoordiging
van de ouderen (inclusief rustenden) onder de niet-landbouwers met een agrarisch nevenbedrijf istevinden indearbeidskrachtentellingen. In 1965wasvan de
volledig in de landbouw werkzamen 73% 40jaar of ouder. Van de werkzamen
die geen volledige dagtaak in de landbouw hadden was 84% 40jaar of ouder.
Dit isechter eenzeerglobalemaatstaf. Er zullenzeker ook ouderen zijn diegeen
volledige dagtaak meer op zich nemen, maar niettemin tot de gewone boeren
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gerekend moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het bedrijf geleidelijk overgedragen wordt aan een opvolger.
Uit LEI-onderzoek (1968; 1969) blijkt verder nog, dat van de boeren die een
ander beroep kiezen dejongeren meer geneigd zijn een groter ofkleiner deel van
het bedrijf aan te houden dan de ouderen. Dit is ook in andere landen geconstateerd.
De leeftijd waarop een nevenbedrijf beëindigd of overgedragen wordt is, blijkenseen omvangrijk LEI-onderzoek (1962)waarin naastca. 11.000gewoneboeren ook ca 2000 part-time boeren en ca. 1000 gepensioneerden met een landbouwbedrijfje zijn betrokken, duidelijk lager dan die bij de gewone boeren. In
dit onderzoek is nagegaan welke mutaties in de periode 1956-1959 opgetreden
zijn. Het bleek dat bij bedrijfsoverdracht de gemiddelde leeftijd van de parttimers 53,5jaar was. De gewone landbouwbedrijven werden overgedragen bij
een gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd van 62,5jaar. De rustende boeren,
die nog wat grond gebruikten droegen hun vaak sterk gereduceerde bedrijven
over op gemiddeld 70,5-jarige leeftijd.
Ook indien het bedrijf beëindigd wordt, zonder overdracht aan een opvolger,
gebeurt dit onder de nevenberoepslandbouwers relatief vroeg. In het LEIonderzoek bleken zij gemiddeld op 51-jarige leeftijd te beëindigen, de gewone
boeren deden dit op gemiddeld 54-jarige leeftijd en de gepensioneerden op71jarige leeftijd.
Ondanks de gedetailleerde gegevens over de leeftijdsstructuur in de Nederlandse landbouw is geen duidelijk beeld hiervan te geven met betrekking tot de
categorie nevenberoepslandbouwers afzonderlijk. Dit geldt ook voor de meeste
andere landen. De tegenstrijdige conclusies waartoe men komt zijn echter mede
toe te schrijven aan de gehanteerde criteria, zowel met betrekking tot de grens
tussen part-timerenfull-timer alsmetbetrekking tot hetalofniet onderscheiden
van in een beroep aktieve personen enerzijds en niet meer aktieven anderzijds.
Een andere oorzaak van het uiteenlopen van de conclusies kan gelegen zijn in
de uiteenlopende situatie waarin de landbouw zelf verkeert. Is bijvoorbeeld betrekkelijk plotseling het voortzetten of overnemen van een betrekkelijk klein
bedrijf als hoofdberoep voor de jongeren minder aantrekkelijk geworden dan
gaan vaak zeer velen van hen tot nevenberoepslandbouw over. Vooral in WestDuitsland, maar ook in Nederland is dit te constateren. Is de agrarische structuurzodanigdat aanpassingaan deveranderende omstandigheden voornamelijk
plaatsvindt door besparing van vreemde arbeid dan zal de part-timersgroep die
dan grotendeels uit landarbeiders zalbestaan, ten gevolge van het uitblijven van
toestroming vanjongeren, geleidelijk verouderen. Deze situatie doet zich waarschijnlijk in het noorden van ons land voor.
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4.3.

D E NEVENBEROEPSLANDBOUWER EN ZIJN GEZIN

Voor iemand die de landbouw als hoofdberoep verlaat of dit juist ambieert,
kan decombinatie van een niet-agrarisch hoofdberoep met een agrarisch nevenberoep weliswaar aantrekkelijk zijn als overgangssituatie, maar het heeft belangrijke konsekwenties voor het gezin. Met name devrouw kan voor een zware
taak gesteld worden als zij naast haar gezin, dat naar verhouding meestal groot
is, nog een belangrijke taak heeft in het bedrijf. In de meeste publicaties, waarin
dit aspect wordt aangeroerd, wordt dan ook gewezen op de relatief grote belasting van de vrouw. Opvallend is dat maar zelden gewag wordt gemaakt van
grote ontevredenheid van haar kant. De soms vergaande verkleiningen van het
bedrijf worden ook meestal niet aan haar invloed toegeschreven, althans niet
expliciet.
De oorzaak hiervan kan van verschillende aard zijn. Wat betreft Duitsland
kan bijvoorbeeld, meer dan ten aanzien van ons land, enerzijds gesteld worden
dat de vrouw op het platteland altijd al veel heeft mee moeten werken en anderzijds dat de wooncultuur in vele gebieden weinig ontwikkeld is. Iets hiervan
vinden we ook in delen van ons land, met name in het oosten. Hier staat echter
tegenover dat de gezinnen vaak groot zijn en derhalve veel aandacht vragen. In
een lateregezinsfase kaneengroot gezindetaak van devrouwinhetgezin echter
juist verlichten.
Dat de positie van de vrouw doorgaans slechts terloops onderzocht en besproken wordt iswellicht ook tewijten aan devaak nogafhankelijke positie van
de vrouw op het platteland. Hoewel zij vaak het leeuwendeel van de verzorging
van het landbouwbedrijf op zich neemt, blijft de man het bedrijfshoofd en zijn
onderzoek en publikatie voornamelijk op zijn positie gericht. Als de vrouw al
aan het woord gelaten wordt dan is zij doorgaans geneigd mening en oordeel
van de man te onderstrepen. Dat in werkelijkheid haar invloed toch niet te verwaarlozen zal zijn kan zonder meer aangenomen worden. Slechts enkele onderzoeken geven voldoende aandacht aan dit aspect. Zo toonde het onderzoek van
BRUNDKE (1967, 88) aan dat een van de belangrijkste oorzaken van verkleining
van het nevenbedrijf gelegen was in de belasting van de vrouw.
Evenmin als ten aanzien van de mannen als part-timers het geval is kunnen
de vrouwen van de part-timers als zodanig over één kam geschoren worden.
Niet alleen kunnen het bedrijf en het hoofdberoep van de man en de gezinsomstandigheden sterk verschillen en de taak van de vrouw mede bepalen, ook
haar eigen aspiraties en kwaliteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Voor een
vrouw die in het boerenmilieu is opgegroeid, zich er mee vereenzelvigt en voor
wie het werken op het bedrijf gewoon is zal, mits de omstandigheden dit toelaten, een groot aandeel in het bedrijfsgebeuren minder bezwaren opleveren dan
voor de vrouw diehet huishouden alshaar exclusieve domein zieten het bedrijf
dat van haar echtgenoot.
De bereidheid van de vrouw al of niet een groot aandeel van het werk op het
bedrijf op zich te nemen wordt mede bepaald door enkele algemene ontwikkelingen die een conclusie, dat een dergelijke taak meestal op bezwaren moet stuiMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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ten, nietzonder meer voor dehandliggend maken. Enerzijds ishetproces van de
gezinsindividualisering en de daarbij behorende ontwikkeling van de wooncultuur, waardoor verzwaring van de taak van de huisvrouw, op het platteland
nog in volle gang, anderzijds zien we dat de huishoudelijke taak van de vrouw
verlicht wordt door verkleining van de gezinnen en de beschikbaarheid van
huishoudelijke apparatuur. Deze laatste ontwikkelingen maken het buitenshuis
werken van degehuwde vrouw in de meeste sociale lagen steeds meer algemeen.
Of dit voor de vrouw van de nevenberoepslandbouwer leidt of zal leiden tot een
blijvende ofnog toenemende bereidheid om meete werken ismoeilijk te zeggen.
In de literatuur is over deze relatie vrijwel niets te vinden. Uit onderzoeken in
Zweden en Amerika blijkt wèldat sommige vrouwen van boeren liever buitenshuis in een ander beroep gaan werken dan dat zij het landbouwbedrijf helpen
verzorgen.
POTTHOFF (1969) heeft aan de hand van onderzoeksgegevens de echtgenoten
van nevenberoepslandbouwers, ten aanzien van haar betrokkenheid op werken
buiten de huishouding, in 5categorieën kunnen indelen:
- vrouwen die op het nevenbedrijf meewerken uit economische noodzaak;
- vrouwen diespontaan enmet plezier meewerken enhethuishouden erbij aanpassen of andersom (waarschijnlijk de grootste categorie);
- vrouwen die meewerken omdat het traditie is, gesanctioneerd door de 'Umwelt';
- vrouwen die uitsluitend het huishouden doen;
- vrouwen die buiten de landbouw werkzaam zijn of dit in de toekomst zullen
gaan doen (o.h.a. hebben zij een gekwalificeerde opleiding).
Deze categorieën zullen ook in ons land welte herkennen zijn. Gedetailleerde
gegevens hieromtrent zijn echter niet beschikbaar. Uit een onderzoek blijkt wel
dat meer dan de helft van de vrouwen regelmatig op het bedrijf meewerkt (VAN
DER LINDEN en D E NOORD, 1969,

45).

Hoewel zoals gezegd verschillende auteurs tot deconclusie komen dat de taak
van de vrouw van de nevenberoepslandbouwer relatief zwaar is,ishet niet zeker
dat dit altijd en overal het geval is.De voor Nederland beschikbare gegevens geven hier geen uitsluitsel over. De Duitse tellingen wijzen er wel op dat de taak
van de vrouw op het agrarische bedrijf de laatste jaren is verzwaard. Uit het
GROENE BERICHT van 1968 blijkt dat de 'Mitarbeit' van de vrouwen sinds 1958
isgestegen. Wellicht isdeze gemiddelde stijging te wijten aan de taakverzwaring
van de boerinnen wier man beroepsaktiviteiten buiten het bedrijf heeft aanvaard ('Nebenerwerbslandwirte' en 'Zuerwerbslandwirte').
Uit onderzoek in Engeland en Amerika blijkt dat de verzwaring van de taak
van de vrouw van een ex-boer meestal tijdelijk is, namelijk kort na de aanvaarding van een ander hoofdberoep door het bedrijfshoofd. Daarna wordt het
bedrijf veelal gemechaniseerd en de taak van de vrouw verlicht. In andere gevallen wordt hetzelfde bereikt door verkleining van het bedrijf. Niettemin kan
veelal gesproken worden van een verzwaring van de taak van de vrouw, juist
omdat haar positie in dit opzicht in vergelijking met haar sexe-genoten in het
niet-agrarische milieu een beperking van vrijheid en vrije tijd inhoudt. HARTICK
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(1962, 37) wijst er op dat de echtgenotes van de gewone arbeider, die vroeger
tegen de(nevenberoeps) boerin opzagen, nu als 'dames'hun levenkunnen leiden
en soms op de boerin neerzien.
Hoe de gezinsleden de arbeid op het bedrijf verrichten en hoeveel hangt natuurlijk af van de omstandigheden. Met name de fase waarin het gezin verkeert
en de grootte van het gezin zijn van belang. De grootste behoefte aan extra
inkomsten bestaat in de gezinsfase, waarin er opgroeiende kinderen zijn. Er is
dan echter relatief weinigarbeid beschikbaar. Meer arbeid komt er beschikbaar
als de kinderen (bijna) volwassen zijn. De behoefte aan extra inkomsten daalt
dan echter. Het komt dan ook vaak voor dat jonge gezinnen een bedrijfje beginnen en dit later, als de kinderen uitvliegen, weer afstoten (BERTRAND, 1967).
Ook de invloed van de gezinsgrootte op de beschikbare of de bestede arbeid
op het nevenbedrijf lijkt groot te kunnen zijn. Hierover is echter niet meer bekend dan de gegevens over de grootte van de gezinnen van de nevenberoepslandbouwers. Deze leveren bij vergelijking met die van de gewone boeren en/of
met de landelijke situatie wel enig inzicht op. Het ismerkwaardig dat de nevenberoepslandbouwer ten aanzien van degezinsgrootte niet steeds dezelfde positie
inneemt. In België en Duitsland zijn de gezinnen van de nevenberoepslandbouwers gemiddeld kleiner dan die van de gewone boeren. WERSCHNITZKY (1965,
57) vermeldt een gemiddelde gezinsgrootte van 3,5 voor de Freizeitlandwirte,
4,3 voor de Nebenerwerbslandwirte en 5,1 voor de Vollerwerbslandwirte.
HOYOISen EVERAET(1967,42)vermeldenvoor België3,47voordenevenberoepslandbouwers en 4,05 voor de gewone boeren. Ook in een andere publicatie
noemt EVERAET (1964, 37) cijfers die in dezelfde richting wijzen, namelijk resp.
2,5 en 3,9. Hier betreft het respectievelijk de gezinnen van in het onderzoek betrokken boeren die een ander beroep gekozen hebben en het gemiddelde landbouwersgezin in België.
In onderzoekingen in Frankrijk en de Verenigde Staten wordt echter het
tegenovergestelde gesignaleerd. In het Franse onderzoek bleek dat de beroepsveranderaars meer kinderen hadden dan de gewone boeren en dat van de beroepsveranderaars juist degenen die een agrarisch nevenberoep aanhielden gemiddeld de grootste gezinnen hadden (DAUCÉ et JEGOUZO, 1969). Het Amerikaanse onderzoek betreft een onderzoek in Iowa. In dit onderzoek bleken de
boeren die na vestiging van industrie naar de fabriek overstapten gemiddeld
grotere gezinnen te hebben dan de blijvende boeren (KALDOR and BAUDER,
1963a).
Over de relatie tussen gezinsgrootte en nevenberoepslandbouw in ons land
zijn geen gegevens beschikbaar. Wellicht zijn de relatief kleine gezinnen in
Noord-Nederland ermede oorzaak van dat de nevenberoepslandbouw daar van
minder betekenis is dan in het zuiden en oosten van het land.
Het kan haast niet anders of een nevenbedrijf van enige omvang brengt gevolgen met zich mee voor het gezin. Omgekeerd zal, zoals eerder betoogd,
natuurlijk ook de gezinssituatie invloed op het nevenbedrijf hebben. Zowel de
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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betrokkenen zelf als auteurs zijn meestal van mening dat de invloeden van een
nevenbedrijf op het gezin voornamelijk positief zijn. Het bevordert de omgang
met plant en dier, het kweekt creativiteit en verantwoordelijkheidsgevoel, het
biedt de kinderen een 'good environment' en het vergroot de gezinsband.
Zolang alle gezinsleden meewerken zal een nevenbedrijf wellicht een functie
kunnen vervullen ten aanzien van de gezinsband en de saamhorigheid. Een en
ander lijkt echter moeilijk in overeenstemming te brengen met de ook in agrarische gezinnen tegenwoordig vroege individualisering van de gezinsleden. Het
blijkt dan ook wel dat kinderen loon willen ontvangen voor hun aandeel in het
werk. Er ontstaan dan vaak conflicten (POTTHOFF, 1969).
De snelbelangrijker wordende plaats van de nevenberoepslandbouw in Japan
kan niet los gezien worden van de sterke familierelaties in dit land. Ook de in
sommige onderzoeken in andere landen gebleken sterke gehechtheid aan het
bedrijf van gezinnen die uit drie generaties bestaan kan hiermee in verband
worden gebracht.

4.4. D E ARBEID OP HET NEVENBEDRIJF

De hoeveelheid arbeid waarover men voor het nevenbedrijf kan beschikken
hangt van verschillende factoren af. Het hangt natuurlijk af van het hoofdberoep, van de gezinsfase, van de gezinsgrootte en van de bereidheid van de echtgenote om mee te werken, maar het hangt ook af van de levenswijze. Zo vond
BENVENUTI (1961) in Winterswijk dat de echtgenotes van de minst moderne
boeren gemiddeld weinig aandacht besteedden aan het gezin, terwijl zij veel op
het bedrijf meewerkten. Bij een sterk op huiselijkheid gerichte levenswijze als
in ons land, zal de vrouw over het algemeen minder tijd beschikbaar hebben
dan bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland of Italië. Ook gewoontes met betrekking
tot lezen, radio, t.v., bezoek e.d. kunnen van betekenis zijn.
Naast de vraag over hoeveelheid arbeidstijd men kan beschikken doet zich
devraagvoor hoeveel tijd een nevenbedrijf vereist.Ook ten aanzien hiervan zijn
de verschillen zeer groot. Niet alleen wordt dit bepaald door de grootte en de
aard van de produktie, maar ook door de wijze van bedrijfsvoering. Eerder is
gebleken dat nevenberoepslandbouwers in vele gevallen relatief sterk mechaniseren (2.7.). Dit wil echter lang niet altijd zeggen dat daarmee de arbeidstijd
evenredig wordt gereduceerd. Enkele auteurs wijzen er op dat van de mechanisatieenrationalisatiemogelijkheden onvoldoende gebruik wordt gemaakt, waardoor vaak nog relatief veel arbeid wordt geïnvesteerd (2.8.).
Van voorlichtingszijde wordt in West-Duitsland meer aandacht besteed aan
de nevenberoepslandbouw dan in ons land. Velen zijn van mening dat men de
mensen moethelpen bijhet kiezenvaneenbijhun situatiepassend nevenbedrijf.
Hierbij is natuurlijk het punt van de beschikbare arbeid van zeer veel gewicht.
BRUNDKE(1968)komt inzijn onderzoek aan dehand van dagboeken tot de conclusie dat ca. 50% van de vrije tijd van man en vrouw zonder bezwaar aan het
nevenbedrijf besteed kan worden. Gemiddeld hebben zij samen dan ca 1500uur
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per jaar beschikbaar. Alser meer tijd nodig waswerd hetbedrijf meestal aangepast. BAUER (1966)noemt ineen artikel alsvuistregel datdevrouw maximaal
0,5 arbeidsjaar kan opbrengen endeman maximaal 0,2 arbeidsjaar. BAUER stelt
een arbeidsjaar op 2400 uur. Er is dus0,7 x 2400 = 1680arbeidsuur opte
brengen. Dit lijkt rijkelijk hoog invergelijking met de berekening van BRUNDKE
en vooral ook in vergelijking met de werkelijk bestede arbeid in Brundke's
onderzoek. Opde20in dit onderzoek betrokken bedrijven werd in totaalgemiddeld 1516uurperjaar perbedrijf besteed indeperiode 1957-1964. Man en
vrouw namen daarvan samen gemiddeld 1280 uur (84%) voor hun rekening
(BRUNDKE, 1967,33).Dit is dusaanzienlijk minder dan dedoor BRUNDKE zelfen
BAUER berekende gemiddeld beschikbare hoeveelheid arbeid. Slechts op4 van
de20bedrijven in Brundke's onderzoek presteerdeman envrouwsamende door
BAUER haalbaar geachte 1680uur en slechts in 7 gevallen werd de volgens
BRUNDKE zelf haalbare 1500uurbereikt. In slechts ééngeval werd de 1500en
1680uurbereikt indeveronderstelde verhouding van 5/7 door devrouw en 2/7
door deman. Indeandere gevallen waarin hettotaal aantal arbeidsuren relatief
groot is,washetaandeel vandemanveel groter enhadhijwaarschijnlijk geen
volledig hoofdberoep. Dedoor degewone part-timer enzijn vrouw optebrengen arbeid blijkt dusook voor de Duitse situatie in werkelijkheid doorgaans
minder te zijn dan de door BRUNDKE en BAUER alshaalbaar geschatte aantal
arbeidsuren.
Het lijkt er dusopdatde normen tenaanzien vanhetmaximum aantal arbeidsuren nogal hoog gesteld zijn. Ditgeldt metname tenaanzien vandedoor
de vrouw optebrengen uren. Weliswaar levert devrouw vandenevenberoepslandbouwer inhetonderzoek vanBRUNDKE meestal meer arbeid ophet bedrijf
dan deman, maar beslist niet indeverhouding die BAUER veronderstelt. Hiervoor zijn nog andere aanwijzingen. Blijkens deinhet GROENE BERICHTvan 1968
vermelde gegevens wordt ca. 50%van de arbeid op de nevenbedrijven door
vrouwen geleverd (in slechts 10% vande gevallen werkt de vrouw niet mee).
Dit komt goed overeen metde bevindingen van BRUNDKE. In zijn onderzoek
blijkt namelijk 46% vandearbeid door vrouwen geleverd teworden, waarvan
45%door de echtgenoten en 1%door overige vrouwelijke gezinsleden. Deman
leverde 39% vandearbeid endeoverige mannelijke gezinsleden 15%.Interessant isnogte vermelden datop 14vande20bedrijven deechtgenote vanalle
gezinsledenhetgrootsteaandeelinhetwerkleverde.Opdehelft vande bedrijven
leverde devrouw meer dan50% vandearbeid, demanslechts in4gevallen. In
de overige gevallen washetaandeel vanmanenvrouw vrijwel gelijk.
Vergelijkbare cijfers over andere landen zijn niet beschikbaar. Hetis waarschijnlijk datdesituatie indemeeste andere landen anders is,m.n. wat betreft
de positievan devrouw.Inons land werkt devrouw waarschijnlijk minder vaak
en langdurig mee, zoals datookvoor degewone landbouwers hetgevalis.Uit
het onderzoek van VAN DER LINDENen D ENOORD (1969,45)blijkt dat in Neder-

weert opca. 65%van debedrijven de vrouw meewerkt, inEnter opca50%. De
kinderen enoverige gezinsleden werkten respectievelijk in 30% en35%van de
gevallen mee. Hetaandeel van deman inhetwerk ophetnevenbedrijf is duideMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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lijk hoger dan in Duitsland. In Nederweert neemt 58%van demannen minstens
50% van het werk voor hun rekening, in Enter 65%.
De vuistregel van BRUNDKE dat 50%van de vrije tijd beschikbaar isvoor het
nevenbedrijf zalwaarschijnlijk slechts gelden voor de Duitse situatie en dan nog
slechts onder bepaalde omstandigheden. Voor algemene toepassing, bij voorlichting bijvoorbeeld, lijkt zeniet geschikt. Niet alleen is het zeer moeilijk uit te
maken wat onder vrijetijd verstaan moet worden, de vuistregel lijkt ook niet
hanteerbaar in de gevallen dat men relatief veel of juist weinig vrije tijd heeft.
Indien men zeer veel vrije tijd heeft zal meer dan 50%beschikbaar kunnen zijn.
Bij weinig vrijetijd zal redelijkerwijs minder dan 50% te reserveren zijn, omdat
enkele vrijetijdsbezigheden voor de meeste mensen 'er bij' horen, zoals t.v.,
krant en rusten. Deze vrijwel vaste bezigheden nemen bij weinig vrije tijd een
groot deel van die tijd in beslag, bij veel vrijetijd echter juist een klein deel.
Hetiswaarschijnlijk datindegevallenwaarhetnevenbedrijf een relatief grote
aanspraak doet op de vrije tijd van de gezinsleden, dit ten koste zal gaan van
gezin en huishouding. Zoals eerder gezegd, ishierover echter weinigbekend. De
betrokkenen zelf zullen niet gauw toegeven dat het gezin onder dergelijke bezigheden te lijden heeft. Dat er toch wel aanleiding is te veronderstellen dat het
gezinsleven door het nevenberoep van het gezinshoofd beïnvloed wordt, kan geconcludeerd worden uit het breed opgezette onderzoek van WERSCHNITZKY
(1965, 59). Het bleek dat van de totale door het gezin geleverde arbeid van de
Nebenerwerbslandwirte slechts 23% aan het huishouden besteed werd, tegen
28% van de gewone boeren en 30%van de Freizeitlandwirte. De laatste categorie, voor wie het bedrijfje voornamelijk een hobby is, besteedt dus naar verhouding de meeste tijd aan het huishouden. In hoeverre hier een relatie aanwezigis met de mate van moderniteit is moeilijk te zeggen. Uit het onderzoek van
WERSCHNITZKY blijkt echter wel dat de Freizeitlandwirte naar verhouding
meer in hogere sociale klassen voorkomen en gemiddeld aanzienlijk kleinere
gezinnen hebben. Het is echter niet waarschijnlijk dat de gezinsgrootte zelf een
belangrijke rol speelt in het aandeel van het huishouden in de gezinsarbeid. Dit
kan geconcludeerd worden uit het feit dat het gezin van de gewone boer groter
is dan dat van de Nebenerwerbslandwirte, terwijl toch een groter deel van de
gezinsarbeid aan hethuishouden wordt besteed.
Het aandeel van de kinderen in de arbeid op het nevenbedrijf is meestal niet
groot. In het onderzoek van BRUNDKE bleek dit, inclusief de eventuele overige
gezinsleden, ca 16%te bedragen. Het iswelzo,dat invrijwel allegevallen dat er
kinderen aanwezig waren zij ook meewerkten. In het algemeen zal dit echter
slechts incidenteel gebeuren, voornamelijk in de oogsttijd en in de vakanties. In
Nederland is waarschijnlijk de betrokkenheid van de kinderen op het nevenbedrijf geringer dan in West-Duitsland. Het onderzoek van VAN DER LINDEN en
DEN NOORD(1969)wijst ook in die richting.
Hoewel de meeste gezinnen minder arbeid in het nevenbedrijf investeren dan
volgens bepaalde normen maximaal aanvaardbaar wordt geacht, wordt toch
door verschillende auteurs de belastingvoor het gezinte zwaar geacht. Hierover
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zijn echter weinig empirisch gebaseerde aanwijzingen voorhanden. Sommige
auteurs zijn van mening dat er verschillende mogelijkheden zijn om deze belastingteverlagen zonder hetbedrijf teverkleinen. Diemogelijkheden zijn zowel
gelegen in verandering van de aard van het nevenbedrijf (bijv. akkerbouw i.p.v.
rundvee) als in de wijze van bedrijfsvoering. Soms worden, zoals al in 2.7. vermeld, nevenberoepslandbouwers ook aangemoedigd tot samenwerking over te
gaan ofdeeltenemeninmachine-ringen (GEIERSBERGER, 1969).

4.5. HET HOOFDBEROEP

Het combineren van twee beroepen wordt op zichzelf in de literatuur meestal
positief gewaardeerd (3.4). Men geeft aan een beroepencombinatie vaak de betekenis van een wederzijdse aanvulling. Het niet-agrarische beroep voorziet
hierbij in de financieel-economische behoeften en het agrarische nevenberoep
komt tegemoet aan de emotioneel-affectieve relatie met het 'het agrarische', terwijl er ten aanzien van het hoofdberoep ook een compenserende functie aan toegeschreven wordt. Inderdaad blijken de nevenberoepslandbouwers hun positie
in vergelijking met zowel hun collega's als met de boeren meestal positief te
waarderen.
Er zijn weinig aanwijzingen die grond bieden voor de veronderstelling dat bepaalde beroepen op zichzelf tot een agrarisch nevenberoep 'predestineren', zoals
HARTICK (1962) het uitdrukt. Het is echter in de meeste gevallen wel zo dat degenen die de landbouw verlaten bepaalde beroepsvoorkeuren hebben. Deze
voorkeuren zijn soms min of meer toevallig alshet toevallig in de omgeving vertrouwde beroepen betreft, maar ze zijn meestal te begrijpen vanuit de leef- en
werkwijze van de landbouwers en de verwante beroepsgroepen. Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar beroepen met veel buitenwerk, waar men relatief zelfstandig is en/of waar men enigszins in een vertrouwd milieu kan blijven
(dorpsgebonden beroepen, agrarisch verwante beroepen). Dit geldt vooral voor
diegenen, die hun beroepscarrière in de landbouw begonnen zijn. Het is ook
opvallend dat zowel uit onderzoek in Duitsland, Frankrijk, Zweden als in Nederland blijkt dat er relatief zeer veelnevenberoepslandbouwers in de bouwvakberoepen werkzaam zijn. Uit het oogpunt van de in totaal voor werk en reizen
benodigde tijd, gezien de vaak wisselende standplaats, lijkt dit beroep niet het
meest geëigende. Toch is dit van de 'stedelijke' beroepen vaak het meest gekozenberoep. Een ander beroep dat doorex-landbouwers ensecundair afgevloeide
boerenzoons relatief vaak wordt gekozenisdat van chauffeur.
Opvallend is de geringe voorkeur voor de industrie in verschillende landen.
In Duitsland werd vroeger de Nebenerwerbslandwirt min of meer vereenzelvigd
met de laaggeschoolde industriearbeider die er iets bij deed. Dit dateert wellicht
voornamelijk uit de tijd dat de huisnijverheid op het platteland overgeheveld
werd naar fabrieken. Ook in Duitsland zijn nu naar verhouding de bouwvakberoepen onder de nevenberoepslandbouwers sterk vertegenwoordigd. Dit
bleek o.a. uit het recente onderzoek van de AGRAR-SOZIALE GESELLSCHAFT
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(1970). 'De fabriek' is voor de afvloeiende landbouwers kennelijk niet aantrekkelijk als hoofdberoep. Het is ook waarschijnlijk dat de industriearbeider-boer
er relatief snel toe komt het nevenbedrijf te beëindigen of tot een minimum te
reduceren.
Deafkeer voordeindustriearbeid onderdeagrarischebevolkingis waarschijnlijk nergens zo groot als in Nederland. In de ons omringende landen is ondanks
de vaak lage waardering toch nog 40 à 50% van de nevenberoepslandbouwers
in de industrie werkzaam (F.A.O., 1968b) Het aantal industriearbeiders onder
de nevenberoepslandbouwers is slechts laag in relatieve zin, i.e. in vergelijking
tot de werkgelegenheid voor laag geschoolde arbeidskrachten. In Nederland is
het aantal fabrieksarbeiders onder de nevenberoepslandbouwers ook in absolute zin laag. Het F.A.O.-rapport noemt voor Nederland 15%. Het onderzoek
van VAN DER LINDENen DEN NOORD (1969)geeft voor Nederweert 14%en voor
Enter 41%. De percentages die genoemd worden in deverschillende L.E.I.-studies variëren meestal tussen 10% en 30%. Waarschijnlijk is de in het F.A.O.rapport genoemde 15%wat aan de lage kant, maar het is duidelijk dat de combinatie industrie-landbouw in Nederland niet erg populair is. Naast de werksituatie, de aard en de image van de industrie zullen waarschijnlijk ook de houdingen de opvattingen van degewone industriearbeider hierbij een rol spelen.
Hoe hetzij het isduidelijk dat deindustriearbeider relatief weinigineen landbouwbedrijfje als nevenberoep is geïnteresseerd. Zo bleek in het onderzoek van
KALSHOVEN (1959, 22) in Nijkerkerveen dat, gevraagd naar welk van de twee
uitgeoefende beroepen de voorkeur had, de fabrieksarbeiders meestal de voorkeur uitspraken voor hun hoofdberoep, terwijl de overigen in meerderheid te
kennen gaven de landbouw te prefereren. Iets soortgelijks bleek in een L.E.I.onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 'De Morige' (1962). Hier waren de
industriearbeiders aanzienlijk minder vaak geneigd grond te blijven gebruiken
dan deoverige beroepsgroepen.
Andere factoren dieaanleiding kunnen zijn om bepaalde beroepen wel of niet
te kiezen zijn gelegen in de aard van de werkgelegenheid in de omgeving, de
ontsluiting van het gebied, de image van bepaalde beroepen, de er aan verbonden status, de relaties die men in bepaalde beroepsgroepen heeft en de genoten
opleiding. Opleiding en de genoemde omstandigheden zijn er mede oorzaak van
dat de 'white-collar' beroepen onder de nevenberoepslandbouwers niet vaak
voorkomen. Dit geldt voor Nederland en de omringende landen. Echter niet of
in geringere mate voor de Angelsaksische landen. In deze landen zijn de whitecollar beroepen onder de nevenberoepslandbouwers, met name op de zeer kleine 'residential-farms' en de grote commercieel opgezette nevenbedrijven, geen
zeldzaamheid. Uit de onderzoekingen van GASSON (1966) en HARRISON (1966)
respectievelijk in Kent/Sussex en Buckinghamshire blijkt zelfs dat daar 60% à
70%van de part-timers een white-collar beroep te hebben. Deze belangstelling
vanuit de niet-agrarische sfeer voor de landbouw wordt aan de invloed van
Londen toegeschreven. Van soortgelijke invloeden rond andere grote steden in
Europa is weinig bekend, maar deze zullen waarschijnlijk niet van grote bete60
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kenis zijn. Een ontwikkeling van enige betekenis in die richting kan zich in de
toekomst zeker voor gaan doen, maar waarschijnlijk niet op korte termijn. De
image van de nevenberoepslandbouwer en de agrarische structuur zijn zodanig
dat het agrarische nevenberoep nog weinig aantrekkelijk is, respectievelijk
meestal niet gemakkelijk op 'stedelijke leest' gerealiseerd kan worden.

4.6. D E SCHOLING

De meeste auteurs komen tot de conclusie dat de nevenberoepslandbouwers
over het algemeen laag geschoolde beroepen hebben. Dit zal meestal vooral gelden voor diegenen die op latere leeftijd het agrarische beroep verwisseld hebben
voor een ander hoofdberoep. De cijfers die genoemd worden wanneer de scholingter sprake komt zijn meestal niet gemakkelijk te interpreteren, omdat maar
zelden expliciete criteria genoemd worden, terwijl ook vrijwel nooit vergelijkbaregegevensvoor andere beroepsgroepen er bijvermeld worden.
De boer die van beroep verandert kiest vaak meer een aanvullend inkomen
dan een ander beroep en laat zich daarbij leiden door zijn positie als landbouwer. Dit wijst er al op dat men geencarrière in het nieuwe beroep ambieert. Het
onderzoek van DAUCË en JEGOUZO (1969) in Frankrijk laat zelfs zien dat, in een
gebied in Bretagne, niet minder dan 68% van de boeren die voor een bepaald
beroep omgeschoold waren, toch een ander hoofdberoep gekozen hadden dan
waarvoor zij omgeschoold waren. Zij waren in feite als ongeschoolden werkzaam,voornamelijk inde bouw.
Over de scholing van de nevenberoepslandbouwers blijken de beoordelingen
positiever uit te vallen indien men in plaats van alleen de ex-boeren, de nevenberoepslandbouwers als categorie in zijn geheel in beschouwing neemt. Zo zegt
LOOMIS (1965) van de Amerikaanse part-timers dat de meerderheid half geschoold is en heeft - blijkens het onderzoek van de AGRAR-SOZIALE GESELLSCHAFT(1970)- ca.40%van deDuitsepart-timers een vakopleiding.
Deze gegevens zeggen op zichzelf te weinig om eenmeer algemeen beeld over
de scholing van de nevenberoepslandbouwers te kunnen vormen. Zij laten in
ieder geval niet de conclusie toe, dat aan de vaak voorkomende opvatting, dat
de nevenberoepslandbouwers relatief laag geschoold zijn, een algemene geldigheid mag worden toegekend. Dit geldt ook met betrekking tot de gegevens die
voor Nederland beschikbaar zijn. In Nederweert en Enter maken de vakarbeiders, de hoofdarbeiders en de zelfstandigen samen respectievelijk 22% en 48%
van de nevenberoepslandbouwers uit. De overigen zijn vrijwel alle als ongeschooldtebeschouwen.OokinNijkerkerveen blijktdemeerderheid ongeschoold
te zijn.
Dat in de meeste landen de meerderheid van de nevenberoepslandbouwers
ongeschoold of halfgeschoold is, is zeer waarschijnlijk meer een gevolg van de
geringe scholing van de recruteringscategorieën en/of van een selectie daarbinnen dan van de - invelegevallen toch waarschijnlijk welaanwezige- onverenigbaarheid van het agrarische nevenberoep met een hoger gekwalificeerd hoofdMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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beroep. Er zijn althans verschillende aanwijzingen dat een dergelijke beroepencombinatie zeer welmogelijk is. Een zwakke aanwijzing vond TER HAAR (1961)
in Kempfeld. Hij kon namelijk geen samenhang vinden tussen scholingsgraad
en gehechtheid aan het nevenbedrijf. Een veel duidelijker aanwijzing isdeconstatering van GASSON (1966)in Engeland dat binnen de categorie nevenberoepslandbouwers sinds de National Farm Survey in 1941 een verschuiving naar hogere beroepen is opgetreden. In West-Duitsland wordt de laatste jaren gewag
gemaakt van een toenemende belangstelling voor het agrarische nevenberoep
bij jonge gezinnen die het snel tot 'iets' gebracht hebben (AGRARPOLITISCHE
REVUE, 1969; DEUTSCHE BAUERNZEITUNG, 1969). Verondersteld wordt dat we
hier te maken hebben met het begin van een nieuwe ontwikkeling in de landbouw (zie hierover 6.5.). Deze 'nieuwe ontwikkeling' is waarschijnlijk van dezelfde aard als de eerder besproken al sinds een aantal jaren optredende ontwikkelingen in Engeland en deVerenigde Staten.
Tot nu toe is slechts de relatie tussen aard en niveau van het hoofdberoep
enerzijds en het agrarische nevenberoep anderzijds ter sprake gekomen. Dat
hier meestal geen direkte relatie aangewezen kon worden, wil niet zeggen dat
een dergelijke relatie er niet is. Er is waarschijnlijk wèleen zekere relatie. In de
sterk verstedelijkte gebiedeninAmerika en Engeland hebben dekleine vrijetijdsbedrijfjes bijvoorbeeld minder een 'subsistence'-karakter dan elders in deze landen en ook minder in ons land. De grotere nevenbedrijven in deze verstedelijkte
gebieden hebben eenminder traditioneel en een meer commercieel karakter dan
de grotere nevenbedrijven gemiddeld elders in Engeland en de Verenigde Staten
en de landen in Europa. Zeer waarschijnlijk zal een dergelijke relatie met betrekking tot de stedelijke of verstedelijkte nevenberoepslandbouwers ook in ons
land en de ons omringende landen aan te treffen zijn. De konsekwenties hiervan
zijn echter minder duidelijk aanwijsbaar alsgevolgvan degeringe belangstelling
voor nevenberoepslandbouw in een of andere vorm vanuit de stedelijke sfeer.
WERSCHNITZKY (1965) heeft niettemin het bestaan van een dergelijke relatie
kunnen aanwijzen door de Nebenerwerbslandwirte wat betreft het hoofdberoep
te vergelijken met de Freizeitlandwirte. Het bleek dat voor zover het de nietzelfstandigen betreft de geschoolde beroepen en de witte boord-beroepen naar
verhouding onder de Freizeitlandwirte veel vaker voorkomen dan onder de
Nebenerwerbslandwirte. Van de nog in een beroep werkzame personen behoorden 64%van de Freizeitlandwirte en 40%van de Nebenerwerbslandwirte
tot deze beroepsgroepen. Er isdus kennelijk bij de hoger geschoolden veelal een
neiging om het nevenbedrijf te reduceren of tevereenvoudigen of omslechtseen
klein bedrijfje te beginnen.
Eerder is al gewezen op enkele andere kenmerken van de Freizeitlandwirte in
West-Duitsland. Deze zijn van het hier besprokene waarschijnlijk niet los te
zien, namelijk de geringere gezinsgrootte en het aandeel van de huishouding in
de totale gezinsarbeid (4.4). Ook uit andere onderzoekingen blijkt een meer resolute keuze voor het hoofdberoep naarmate men meer geschoold is, namelijk
uit het onderzoek van DAUCÉ en JEGOUZO (1969) in Frankrijk en in ons land,
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minder duidelijk, uit een skriptieonderzoek van KNOOK (1966)inde Achterhoek.
In hetvoorgaande isweliswaar niet duidelijk gebleken dat er steeds een direkte oorzakelijke relatie istussen aard en niveau van het hoofdberoep enerzijds en
het agrarische nevenberoep anderzijds, maar ook is gebleken dat er wel een bepaalde relatie aanwijsbaar is.Inkomensniveau, levenswijze en maatschappelijke
achtergronden hebben tot gevolg dat hogere beroepsgroepen andere aspiraties
hebben ten aanzien van het grondgebruik dan de lagere beroepsgroepen. Een
factor die hierbij waarschijnlijk een zeer belangrijke rol speelt is de genoten
schoolopleiding. In onze sociaal-economische structuur is het gevolgd hebben
van een bepaalde opleiding, en vooral de opleiding die men in een vroege leeftijdsfase heeft gevolgd, van zeer veel belang voor het toegankelijk zijn van bepaalde beroepen en sociale categorieën. Een boer met een middelbare schoolopleiding die een ander beroep kiest heeft meer mogelijkheden dan zijn collega
zonder voortgezette schoolopleiding. Voor de eerste staan vaak talvan beroepsmogelijkheden open. Dikwijls zijn dit beroepen die moeilijk combineerbaar zijn
met een agrarisch nevenberoep of die neveninkomsten niet noodzakelijk maken of die de ex-boer voldoende mogelijkheden bieden zich te ontplooien. Ook
is het waarschijnlijk dat ex-boeren en secundair afgevloeide boerenzoons met
een goede opleiding zich relatief gemakkelijk in het nieuwe beroep zullen kunnen aanpassen.
De situatie is nu meestal zo, dat de wijkers uit de landbouw in overgrote
meerderheid laag geschoold zijn. Ook degenen die van oudsher aan nevenberoepslandbouw gedaan hebben, hebben over het algemeen weinig schoolopleiding. De direkte invloed van de schoolopleiding op de nevenberoepslandbouw
zal daardoor moeilijk zijn vast te stellen. Dit zal er ook wel de oorzaak van zijn
dat er in de literatuur ten aanzien van de relatie tussen opleidingsniveau en
nevenberoepslandbouw verschillende conclusies zijn aan te treffen. Zo concludeert LOOMIS(1965, 12)op grond van statistische gegevens dat depart-timers in
de Verenigde Staten meer opleiding hebben dan de full-timers. Dit verschil
wordt echter ten dele verklaard door de gemiddeld lagere leeftijd van de parttimers. In een county in Louisiana, waar de categorie part-timers overwegend
bestaat uit ex-boeren, bleken dezejuist overwegend minder opleiding te hebben
dan de gewone boeren (BERTRAND and OSBORNE, 1959, 16).In een onderzoek in
Oost Kentucky bleek echter weer dat de part-timers meer schoolopleiding hadden dan zowel de boeren als de andere beroepsgroepen. (GALLOWAY, 1956).
Het bleek echter dat deze opleiding zelden gericht was op het hoofdberoep. Iets
dergelijks bleek uit het onderzoek van KALDOR en BAUDER (1963a) in Iowa. In
dit onderzoek bleken de nevenberoepslandbouwers zowel relatief veel agrarisch
als niet-agrarisch onderwijs tehebben genoten.
Het is opvallend dat er in de Duitse literatuur vrijwel niets te vinden is over
de basisopleiding van de nevenberoepslandbouwers. Ook van de Nederlandse
nevenberoepslandbouwers valt hieromtrent weinig te melden. Het is echter
waarschijnlijk dat voor Nederland en West-Duitsland hetzelfde geldt als wat
HOYOIS en EVERAET (1967, 40) voor België vermelden, namelijk dat de partMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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timers minder basisopleiding hebben dan zowel de boeren als de niet-boeren.
Hoewel er dus buiten de Verenigde Staten weinig gegevens beschikbaar zijn
omtrent de basisopleiding van de nevenberoepslandbouwers is er naar alle
waarschijnlijkheid een groot verschil tussen het opleidingsniveau in deverstedelijkte gebieden in Engeland en Amerika enerzijds en het Europese vasteland
anderzijds.

4.7. D E SOCIAAL-ECONOMISCHE POSITIE

Met betrekking tot de nevenberoepslandbouw bestaat nog vrij algemeen de
opvatting dat we te maken hebben met een van de meest gedepriveerde categorieën in onze samenleving. In het verleden - in sommige landen nu nog, - is dit
ook zeker het geval geweest. Dit heeft in belangrijke mate de image van de nevenberoepslandbouw bepaald. De vroeger ongunstige positie van de nevenberoepslandbouwer blijkt ook uit een uitspraak van WEBER (1893). 'Der schrecklichste der Schrecken ist ein Grundbesitzendes Proletariat, dem die ererbte
Heimstätte zum Fluch wird' stelde WEBER driekwart eeuw geleden. Hij doelde
hier met name op de kleine grondbezitters in Noord-Oost Duitsland, die enerzijds geen bestaan konden vinden op hun bedrijfje en anderzijds, aan de grond
gebonden alszijwaren, genoegen namen met delaagste lonen als landarbeider.
Zo negatief ziet men de positie van de nevenberoepslandbouwer niet meer,
maar naast de vele in 3.4 genoemde positieve beoordelingen met betrekking tot
inkomen, levenswijze en gezondheid, zijn er toch ook auteurs die de streekgehechtheid, die met het grondgebruik samengaat, nadelig achten. Dit nadeel
wordt dan voornamelijk inverband gebracht met degeringemobiliteit die zowel
voor debetrokkenen alsvoor deeconomie schadelijk kan zijn.
De inkomenspositie van de nevenberoepslandbouwer staat in een direkte relatie met de in de voorgaande paragrafen besproken hoofdberoep en opleiding.
Als, zoals vaak verondersteld wordt, het nevenbedrijf in de eerste plaats dient
om over denoodzakelijke neveninkomsten te kunnen beschikken dan veronderstelt men tevens dat de part-timer of een zeer laag inkomen heeft of de kosten
van levensonderhoud relatief hoog zijn. Dit laatste is waarschijnlijk meestal
niet het geval. De part-timer en zijn gezinleiden over het algemeen een vrij sobere levenswijze, meer overeenkomend met dat van de kleine boer dan met dat
van de niet-agrarische bevolking. Hier staat echter tegenover dat de nevenberoepslandbouwers in vergelijking met de overige beroepsgroepen gemiddeld
grote gezinnen hebben. Een eventuele grote inkomensbehoefte zal dan echter
slechts voornamelijk gelden ineenbepaalde gezinsfase. Het blijkt inderdaad dat
vele nevenbedrijven na deze veel kosten met zich meebrengende gezinsfase beëindigd of drastisch verkleind worden. Toch gebeurt dit ook weer niet zo opvallend vaak dat zonder meer aangenomen kan worden dat de kosten van levensonderhoud devoornaamste drijfveer vormen voorhetaanhoudenvaneennevenberoep.
Bij het bespreken van de inkomenspositie van de nevenberoepslandbouwer
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moet weer onderscheid gemaakt worden tussen de plattelandsgebieden onder
sterke stedelijke invloeden in Engeland en Amerika enerzijds en de rest van de
westersewereld anderzijds. In delaatstbedoelde gebiedenishetagrarische inkomen gemiddeld meestal laag en is het onder de landbouwers niet ongewoon het
inkomen uit het bedrijf aan te vullen. Met name in delen van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is dat het geval. Nevenberoepslandbouw ligt vaak
inhetverlengde hiervan.
Het combineren van twee beroepen is in vele streken altijd heel gewoon geweest. Hierin is geleidelijk verandering gekomen sinds elk beroep afzonderlijk
steeds meer specialisatie en kennis vraagt en vooral ook sinds het inkomensniveau in het niet-agrarische hoofdberoep zodanig is, dat het vaak niet meer
nodigisom bij te verdienen.
Het inkomensniveau is in de meeste landen de laatste jaren weliswaar aanzienlijk gestegen, maar het inkomen van de meeste part-timers in het hoofdberoep blijft toch naar verhouding laag als gevolg van de meestal lage scholing.
Bovendien stijgen de inkomensbehoeften steeds meer als gevolg van de geleidelijke aanvaarding van het stedelijke leefpatroon nog versterkt door een toenemende consumptiegerichtheid hierin.
In West-Duitsland blijken de nevenberoepslandbouwers wat betreft het inkomen uit het hoofdberoep tot de laagste inkomensgroepen te behoren. Hun
totale inkomen gaat echter vaak dat van de gewone boer te boven, en vrijwel
steeds dat van de kleine boeren. Uit een inkomensvergelijking in een gemeente
in Nord-baden in 1963 blijkt het gemiddelde gezinsinkomen van de part-timers
hoger tezijn dan dat van de gewone boeren (WERSCHNITZKY, 1965,72). Het bedroeg gemiddeld respectievelijk bijna 16.000 en ruim 14.000 D.M.. Het verschil
bleek echter aanzienlijk groter indien het gezinsinkomen omgerekend werd per
gezinslid of per inkomenstrekkende. Op deze wijze naast elkaar gesteld bleek
hetverschil ca 35%te bedragen.
SCHMITT (1969) vermeldt andere in 1966door WERSCHNITZKY verzamelde gegevens omtrent de inkomenspositie van de nevenberoepslandbouwers. Hieruit
blijkt dat de gemiddelde inkomenspositie van de nevenberoepslandbouwers ongunstiger is dan die van de gemiddelde werknemer. Het totale inkomen van de
part-timer bedroeg ca. 12.600 D.M. Het totale inkomen van een 4-persoons
arbeidersgezin bedroeg datjaar bijna 14.200 D.M. Deze inkomens lijken laag in
vergelijking met de zojuist genoemde in Nord-baden. De oorzaak hiervan is dat
in de Nordbadense gezinnen geen en in de in 1966onderzochte gezinnen welgepensioneerden begrepen zijn. In het laatste onderzoek blijkt van de 12.600 D.M.
ca 59%afkomstig te zijn van het hoofdberoep, ca 24%van het nevenbedrijf en
ca 17%van overige bronnen. In Nordbaden was 73%van het inkomen afkomstig van het hoofdberoep, 16% van het nevenberoep en 11 % van andere bronnen.
De meeste auteurs zijn het er over eens dat de nevenberoepslandbouwers wat
betreft het hoofdberoep tot de laagste inkomensgroepen behoren. Een uitzondering hierop vormen, althans volgens het FAO-rapport (1968,a) de parttimers in Frankrijk. Het rapport stelt, zonder dit aan te tonen, dat de lonen van
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de part-timers in Frankrijk niet lager zijn dan die van vergelijkbare groepen
zonder neveninkomsten. Als er aan toegevoegd zou zijn 'bij gelijke scholingsgraad en zonder aanvullende inkomsten' dan lijkt de juistheid van deze bewering zonder meer aannemelijk en zelfs min of meer vanzelfsprekend. De rapporteur stelt echter ook dat het totale inkomen van de Franse part-timer hoger
isdan dat van de werknemer inhet algemeen. Ook hiervoor worden geen nadere
indicaties genoemd. Wat betreft de verklaring van de gunstige inkomenspositie
van de Franse nevenberoepslandbouwer beperkt de rapporteur zicheigenlijk tot
'het moet wel,anderszouden zehet niet doen'.
De mening dat het totale inkomen van de nevenberoepslandbouwers hoger is
dan dat van de meeste andere beroepsgroepen blijkt overigens door verschillende auteurs gedeeld te worden. Voor de landen met een lage welstand lijkt dit
min of meer vanzelfsprekend. Indien de kosten voor voeding nog een aanzienlijk deelvan hetinkomen opeisen,iszelfsiemandmeteenklein stukje grond voor
eigen gebruik vaak al beter af dan anderen. Maar ook in deVerenigde Staten,
waar de kosten voor voeding meestal minder dan 20%van het inkomen bedragen, wordt in verschillende artikelen nog gemeld dat de nevenberoepslandbouwerseen relatief hoog inkomen hebben. De nevenbedrijven zijn hier echter vaak
van relatief grote omvang.
Hoe het zij, de tijd dat de nevenberoepslandbouwers tot de meest gedepriveerde sociale categorieën (landarbeiders, losse arbeiders en werklozen) behoorden lijkt nu wel voorbij.
De vraag kan gesteld worden of met het stijgen van de lonen de behoefte aan
extra inkomsten uit een nevenberoep niet geleidelijk zal verdwijnen en daarmee
ook het verschijnsel van de nevenberoepslandbouw. Ook als de motivering nu
nog voornamelijk in de financieel-economische sfeer gelegen zou zijn, zal deze
vraag niet zonder meer metja beantwoord kunnen worden. Dit blijkt o.a. al uit
het feit dat het nevenbedrijf meestal niet beëindigd wordt als het inkomen op
een relatief hoog peil ligt. Hier komt bij dat ook de inkomensbehoeften geleidelijk toenemen.
Ook op het sociaal-psychologische vlak kunnen motieven gelegen zijn. Het is
bijvoorbeeld denkbaar dat de 'kleine man' geneigd is sterk te hechten aan een
relatief hoog inkomen, omdat dit een van de peilers is van het 'burgerlijk zelfrespect' (HAVEMAN, 1952, 177). Andere peilers als prestige en macht zijn voor
hem toch onbereikbaar.
Het inkomen uit het hoofdberoep kan welmede bepalend zijn voor de grootte
van het nevenbedrijf. Dit blijkt uit het feit dat er vaak een negatieve relatie is
tussen inkomen en bedrijfsgrootte. In Nederland bleek dit in de Morige (gemeente Wedde) het geval tezijn. Een andere aanwijzing voor de relatief zwakker
wordende economische betekenis van het nevenbedrijf wordt geleverd door het
onderzoek van BRUNDKE (1967). Uit dit onderzoek bleek dat het inkomen uit
het nevenbedrijf in de periode 1957-1964 gemiddeld nominaal gelijk bleef, terwijl hetinkomen uithethoofdberoep aanzienlijk steeg.
Dat de zogenaamde economische motieven meer financieel of huishoudbud66
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gettair zijn dan strikt economisch blijkt uit hetfeit dat tal van onderzoeken laten
zien dat demeestenevenbedrijven economisch gezien weinigrendabel zijn (2.8.).
Veelal blijkt dat indien de arbeid meegerekend wordt er niet van winst gesproken kan worden. Of er al of niet winst gemaakt wordt hangt ook af van de aard
van deproduktie. HARTICK (1962) komt voor zijn onderzoeksgebied tot de conclusie dat akkerbouwgewassen vrijwel steeds de kosten dekken, dat varkens en
rundvee ditmeestal doen, maar dat geiten en pluimvee dit meestal niet doen.

4.8. D E BEOORDELING VAN DE EIGEN POSITIE

In de arbeidssociologie wordt vaak gesteld dat op lagere functieniveau's de
arbeid op zichzelf meestal geen belangrijke satisfactiebron is.We hebben gezien
dat de meeste nevenberoepslandbouwers laag geschoold zijn. Het hoofdberoep
zal hen dus over het algemeen niet veel arbeidssatisfactie opleveren. De waardering van het beroep wordt echter ook vaak beïnvloed door de context waarin
de arbeid plaatsvindt. Maar ook de arbeidsomstandigheden bieden de nevenberoepslandbouwer meestal weinig bevrediging, o.a. door de vaak moeilijk tot
stand komende persoonlijke relaties in het werkmilieu als gevolg van verschilleninmaatschappelijke achtergronden, interessen en aspiraties.
De geringe beroepssatisfactie kan een van de redenen zijn waarom men een
agrarisch nevenbedrijf naast het hoofdberoep heeft. De aantrekkelijkheden van
het hoofdberoep zijn meestal vooral gelegen in de beloning, de korte werkdagen
en de promotiekansen. Dit laatste is voor de meeste part-timers echter nauwelijks een punt. De ambities zijn hierop meestal niet gericht. De part-timer verkeert echter in de omstandigheid enkele van de voordelen van het hoofdberoep
te combineren met de aantrekkelijkheden van het agrarische beroep. Zo althans
ervaren velenhet enzowordt het ook vaak door anderen gezien.
In de meeste onderzoeken waarin men de mate van tevredenheid met de eigen
positie probeerde te peilen komt naar voren dat de nevenberoepslandbouwer
zijn positie,zowelten opzichte van delandbouwers alsten opzichte van zijn collega's zonder nevenbedrijf, zeker niet negatief waardeert. De ex-boeren voelen
zich ook in vergelijking met vroeger meestal in een betere positie. Vaak ook
geeft men te kennen dat men niet terug zou willen naar de landbouw, ook als
het inkomen in de landbouw zou verbeteren. De verklaring hiervoor wordt
meestal gezocht in het feit dat ondanks dat men aanleunt tegen de landbouw of
er zich in sterke mate mee identificeert men ervaart dat zijn maatschappelijke
positieisvooruitgegaan. Ookblijkt veelaldatmennaverloopvantijd het hoofdberoep op zichzelf meer gaat waarderen. Van de in een onderzoek van BULTENA
(1969) in Wisconsin betrokken ex-boeren gaf 72% te kennen na enkele jaren
evenveel plezier in het werk te hebben als vroeger als boer. Het betreft hier echter mensen die voor het grootste deel vôor de beroepsverandering al ervaring
metniet-agrarisch werk hadden.
Indien de landbouwer maatschappelijk of economisch een ongunstige positie
inneemt is het ook om deze reden begrijpelijk dat de nieuwe positie van de exMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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boer positief gewaardeerd wordt. Dit bleek het geval te zijn in het onderzoek
van EVERAET(1964,62)onder afgevloeide boeren inBelgië. Demeeste ex-boeren
bleken van mening te zijn dat zegestegen waren op de maatschappelijke ladder.
Ook in een Amerikaans onderzoek naar de invloed van part-time farming op
jonge gezinnen bleek dat men over het algemeen tevreden was over de maatschappelijke en economische positie (HILLMAN, 1956). In het onderzoek van
KALSHOVEN (1959, 23) in Nijkerkerveen blijken de beoordelingen van de eigen
positie minder gunstig te zijn. De part-timers met een laag geschoold of een aan
de landbouw verwant beroep gaven in grote meerderheid te kennen liever volledig boer te zijn. Van de ex-boeren in het onderzoek van EVERAET bleek slechts
30% zo mogelijk weer terug te willen. Ook BERTRAND en OSBORNE (1959, 27)
stelden aan ex-boeren devraag aan welk van deberoepen zij de voorkeur gaven.
Het hoofdberoep kreeg van 60% van de ondervraagden de voorkeur, voornamelijk vanwege het loon en het regelmatige werk. De overigen prefereerden de
landbouw, waarbij buitenwerk en zelfstandig werk genoemd werden als voornaamste satisfactiefactoren.
Alsglobale conclusie zoumen kunnen stellen datde nevenberoepslandbouwer
enerzijds zijn positie, en mede daardoor ook zijn hoofdberoep, positief waardeert, maar dat anderzijds enkele werkintrinsieke aspecten van het hoofdberoep het beleven van voldoende arbeidsvreugde belemmeren. Deze arbeidsvreugde ismeestal onvoldoende om beëindiging van het nevenberoep en/of het
streven naar positieverbetering in het hoofdberoep door middel van scholing of
carrière te bevorderen.
Wat betreft de ex-boeren onder de part-timers is de houding tegenover het
hoofdberoep alsvolgt teformuleren. Zijblijven hetagrarischeberoep opzichzelf
aantrekkelijker vinden dan het hoofdberoep, maar geleidelijk gaan velen de
voordelen van hetnieuweberoep zogrootvinden dat zijnietzoudenterugwillen.
Er zijn ontwikkelingen in welvaart, opvattingen, gedrag en aspiraties ten aanzien van beroep en sociale positie, die de positie van de nevenberoepslandbouwer alszodanig minder aantrekkelijk kunnen maken. Deze ontwikkelingen vattenweindevolgendepunten samen:
- In demeestelanden stijgthet inkomen uithet hoofdberoepvoortdurend. Doorgaans is het inkomen in de lagere sociale klassen nu zodanig dat een aanvullingopdat inkomen nietmeernoodzakelijk lijkt.
- Een tweede punt is dat de socialepositie van de werknemer, dus niet alleen
het inkomen, maar ook status en sociale zekerheid, geleidelijk verbetert. De
arbeider ontleent nu zoveel zelfrespect aan zijn positie dat een agrarisch nevenberoep uit statusoverwegingen steedsminder nastrevenswaard wordt.
- Een derde factor is dat als gevolg van referentieprocessen, met name in het
niet-agrarische milieu, er een negatieve waardering ontstaat voor de inconveniënten die aan sommige beroepen inhaerent zijn. Beroepen die behept zijn
met vuil en zwaar werk, lange werkdagen en gebondenheid worden niet meer
geambieerd. Dit zal op den duur de houding van de nevenberoepslandbouwer
ten aanzien vanzijn nevenberoep beïnvloeden.
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- Tenslotte is er, onafhankelijk van de in het voorgaande punt genoemde referentieprocessen, een veranderinginhet arbeidsethos gaande. Arbeidzaamheid
was een deugd, die vooral in agrarische samenlevingen in hoge ere stond. Deze
oude deugd verliest meer en meer zijn centrale plaats aan vrijetijdsaspiraties en
voorkeur voor weiniginspanning.
Dit zijn ontwikkelingen die hun invloed op de part-time farming niet zullen
missen. Daarmee zal echter de motivatie tot part-time farming nietvolledig ontkracht worden. Afgezien nog van de mogelijkheid dat zich nieuwe vormen van
part-time farming ontwikkelen die tegemoet komen aan de bovengenoemde
omstandigheden, is het waarschijnlijk dat de internalisering van agrarische
waarden, voorkeuren en levenswijze zo sterk is dat ze minstens gedurende een
generatie hun betekenis blijven behouden.
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'ƒ&stalievergebukt ineen oudeschuurdievan mezelfisdan rechtopineennieuweschuurdievaneenanderis.'
Een boer in Didam

5. A C H T E R G R O N D E N EN M O T I V A T I E V A N DE
NEVENBEROEPSLANDBOUW

5.1. HISTORISCHE ACHTERGRONDEN

Wat ons nu als echt of typisch agrarisch voorkomt is dit eigenlijk pas sinds
de opkomst van de moderne fabrieksmatige industrie. Voordien werden zeer
vele, later tot beroepen uitgegroeide, functies door boeren uitgeoefend. In die
zin is nevenberoepslandbouw, althans het combineren van agrarische en nietagrarische activiteiten, al zo oud als de landbouw zelf is. Het was een aspect
van deeconomische structuur van het platteland.
De nevenberoepslandbouw heeft eigenlijk pas sinds de opkomst van de industrie geleidelijk een problematisch karakter gekregen. De nevenberoepslandbouwer is nu beoefenaar van twee beroepen. De professionalisering en de daarbij behorende spcialistische bekwaamheid hebben het, althans zo wordt het
veelal gesteld,vrijwel onmogelijk gemaakt dat beide beroepen, dus landbouw en
hoofdberoep, op adekwate ofbevredigende wijze worden uitgeoefend.
De zojuist gemaakte opmerking dat wat we nu als 'echt agrarisch' beschouwen nog maar van betrekkelijk recente datum is, lijkt een zeer zinvolle. Het
beeld van het boer zijn, dus de boer die zijn bestaan uitsluitend in grondgebruik
en/of veehouderij vindt, is niet alleen nog betrekkelijk nieuw, het is ook (nog)
slechts algemeen in de geïndustrialiseerde landen. Het lijkt ook zinvol op te
merken dat ook dit nog maar betrekkelijk is.In de loop der eeuwen zijn de boer
tal van functies uit handen genomen. Dit proces gaat nog steeds voort. Het is
een geleidelijk verlopend proces dat nauwelijks contemporain iswaar te nemen,
maar dat zich over een groter aantaljaren duidelijk aftekent. Het agrarische beroep was,enisten delenog,eenconglomeraat van functies.
Wat eruiteindelijk na een nog verder gaande arbeidsdeling van het agrarische
beroep, of van de vele agrarische beroepen, zal overblijven is nog niet te voorspellen. Het lijkt echter wel zeker dat dit proces zich nog enige tijd zal voortzetten en dat mede daardoor kleine landbouwbedrijven zich slechts zullen kunnen
handhaven als ze als neveninkomstenbron of met niet-commerciële doeleinden
geëxploiteerd worden.
Door de nevenberoepslandbouw in verband te brengen met de economische
ontwikkelingen is een belangrijke achtergrond gegeven voor de nevenberoepslandbouw zoals deze zich op dit moment ontwikkelt. Deze achtergrond is echter voornamelijk van conditionele of situationele betekenis. Oorzakelijke betekenis heeft het nauwelijks, althans niet meer. De betekenis van de industrialisering voor het ontstaan van de nevenberoepslandbouw wasaanvankelijk vooral
gelegen in het transformeren van dorps-, boerderij- en huisgebonden arbeid tot
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boerderij-, huis- en veelal ook dorpsvreemde beroepen, of anders gezegd van in
deagrarische structuur geïntegreerde functies tot niet-agrarische beroepen.
Oorzaken en achtergronden van en motieven voor nevenberoepslandbouw
moeten dan ook in het verleden niet alleen gezocht worden in de ontwikkeling
van de werkgelegenheid als zodanig, maar ook in de wijze waarop deze plaatsgevonden heeft. De boer zagzichdoor de opkomst van deindustrie een deel van
zijn middelen van bestaan (m.n. huisnijverheid) ontnomen. Dit verloren terrein
kon hij, behalve door aanpassing van zijn bedrijf, terugwinnen door öf eenvolledige omschakeling naar een nieuw beroep of een gedeeltelijke omschakeling
met behoud van (een gedeelte van) zijn landbouwbedrijf. In sommige gebieden
werd door zeer velen voor het laatste gekozen. Een dergelijke beroepencombinatie werd daar dan eenaanvaarde bestaanswijze. Ze werd echter mede oorzaak
van de soms vergaande versnippering van de grond en daarmee schiep zij mede
de condities voor de nevenberoepslandbouw als blijvend element van de economischestructuur van het platteland.
Het is niet alleen zo dat de industrie direkt of indirekt de condities geschapen
heeft voor de nevenberoepslandbouw, het tegendeel isook waar. Nevenberoepslandbouw heeft de plattelandsindustrie vaak de condities geboden voor een
voorspoedige eerste ontwikkeling. Vele industrieën danken hun ontwikkeling
voor een groot deel aan goedkope arbeid. Deze zou niet op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn geweest, of zou sociaal onaanvaardbaar zijn geweest, indien de
betrokken arbeidskrachten niet over extra inkomsten hadden kunnen beschikken of voor eigen voeding hadden kunnen zorgen. Men kan duszeggen dat de
nevenberoepslandbouw de industrialisatie in vele (plattelands) gebieden enerzijds aanvaardbaar heeft gemaakt en anderzijds ook, gesteld dat anders de betrokkenen een hogere prijs voor hun arbeid zouden hebben bedongen, economischhaalbaar heeft gemaakt.
In vele gebieden was het combineren van agrarische en niet-agrarische activiteiten in de eerste fasen van de industriële ontwikkeling een zeer wijd verbreid
verschijnsel. Dit lijkt nu vrijwel vergeten. De sporen ervan zijn bijna uitgewist,
zijn althans noch in het sociale leven, noch in de statistieken terug te vinden.
Het naast een ander hoofdberoep aan landbouw doen werd meestal niet gezien
als beroepsactiviteit, laat staan als zodanig geregistreerd. Er zijn echter nog
bronnen beschikbaar die conclusies als die van DOUGLAS en MACKIE mogelijk
maken, zij stelden 'in colonial times (...) nearly every American was half agriculturist and half non-agriculturist'1. Onder die omstandigheden konden sommige industrieën zich ontwikkelen zonder de verpaupering te veroorzaken zoals
diein veleindustriële centra ontstond.
Zoals gezegd ontstonden sommige industrieën (ten dele) door concentratie of
uitbreiding van de traditionele huisnijverheid. Toen deze industrieën zich ontwikkelden veroorzaakte dit een essentiële ommekeer inhet cultuurbeeld van de
plattelandsbevolking. Dit was tot dan gericht op handhaving van de situatie.
Dat wil zeggen handhaving van de welvaart en daarmee van de samenlevings1

GeciteerdbijKrasovic(1966,260).
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structuur en de bevolkingsomvang, het aantal arbeidsplaatsen (de hoeveelheid
cultuurgrond) bleef immers gelijk. Het agrarischambachtelijke voortplantingspatroon was het middel dat dit cultuurideaal (handhaving van de welvaart) bereikbaar maakte (HOFSTEE, 1954).In dit voortplantingspatroon kon slechts een
van de zoons trouwen en zelfstandig boer worden. De industrialisering bood, en
steeds toenemende, werkgelegenheid en maakte daardoor dit restrictieve voortplantingspatroon overbodig.
In gebieden waar zich industrieën vestigden konden steedsmeerjonge mensen
zicheen bestaan verwerven zonder naar de steden te moeten migreren. In dergelijke gebieden leidde dit vaak tot een vergaande versnippering van de cultuurgrond, doordat alle kinderen gelijke rechten deden gelden op het ouderlijke bezit ('Realteilung'). Rond de laatste eeuwwisseling werd deze ontwikkeling nog
bevorderd door de invoering van de kunstmest. De kleine stukjes grond werden
gebruikt alsaanvullende inkomstenbron ofvoor zelfverzorging.
Zo ongeveer ontstond de socialecategorie'Arbeiter-Bauer' ('ouvrier-paysant',
'peasant worker'). Het is opvallend dat in Nederland geen adekwate term voor
arbeider-boer is ontstaan, terwijl ook de buitenlandse termen hier geen algemene ingang gevonden hebben. Ongetwijfeld heeft de 'arbeider-boer' in ons land,
uitgezonderd in enkele gebieden als Twente en de Mijnstreek, een minder grote
rol gespeeld dan in de ons omringende landen. Dit is wellicht voornamelijk een
gevolg van de relatief late ontwikkeling van de moderne industrie en de relatief
gezonde agrarische structuur tijdens de industriële ontwikkeling. Wellicht heeft
het overheidsbeleid, dat aanvankelijk niet op geografische spreiding van de industrie gerichtwas,hierbij ook eenrol gespeeld.
Niettemin is de nevenberoepslandbouw in ons land waarschijnlijk ook niet
zonder betekenis geweest voor de ontwikkeling van de industrie en voor de
agrarische structuur. In de oudere literatuur ontmoeten we de grondgebruikende niet-boeren als 'kleine luyden', daggelders en landarbeiders, maar nooit
als 'arbeider-boer'. In ons land lag bij deze sociale categorieën het accent dus
waarschijnlijk in geringere mate op het zelfstandig grondgebruik dan bij de vergelijkbare categorieën in deonsomringende landen.
In West-Duitsland heeft de nevenberoepslandbouw in de 19een in het begin
van de 20e eeuw in sommige gebieden, met name in het Zuiden, een zeer grote
omvang aangenomen. Niet zelden vormden de nevenberoepslandbouwers er de
normerende groep (TER HAAR, 1961,18). Met name in Saarland zijn er gebieden
waarmaar weiniggewoneboeren overbleven.
Hier stuiten we op een belangrijk aspect. Nevenberoepslandbouw in de huidige vorm heeft niet alleen de traditionele nevenberoepslandbouw (boer + huisnijverheid en ambachtsman + boer) bijna verdrongen, maar heeft soms ook tot
gevolg gehad dat het gewone landbouwbedrijf, zijnde de bedrijfsvorm die het
antwoord zou moeten en kunnen geven op de economische ontwikkelingen,
zich niet kon ontwikkelen. Nevenberoepslandbouw was een wezenlijk bestanddeel geworden van de sociaal-economische structuur van het platteland en was
een alternatief voor vele boerenzoons, die geen volledig bestaan konden vinden
inde landbouw.
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Met het voorgaande is misschien gesuggereerd dat de achtergronden van de
nevenberoepslandbouw meer van structurele en traditionele aard zijn dan van
financieel-economische aard. Dit zijn echter nauwelijks te scheiden aspecten.
Eerder is er al op gewezen dat plattelandsindustrieën vaak lage lonen gaven,
bovendien betrof het vaak conjunctuur gevoelige industrieën. Hier komt nog
bij dat de arbeiderboeren door hun nevenbedrijf minder kwetsbaar waren dan
de arbeidersgroepen in de industriële centra. RÖHM (1959) vermeldt dat in de
crisis van de dertiger jaren in Württemberg 33 % van de werklozen geen werkloosheidsuitkering aanvroegen. Vele van de Arbeiter-Bauern vielen namelijk
geheel terug op hun landbouwbedrijfje en trachtten dit, vaak met succes, weer
te vergroten, nadat dit vóór 1930 geleidelijk was verkleind. In de Duitse literatuur wordt dan ook herhaaldelijk gesteld dat de nevenberoepslandbouw velen
voor proletarisering heeft behoed. Dat niet iedereen deze visie deelt is gebleken
uitdein 4.7. geciteerde uitspraak van WEBER.
Het lijkt in ieder geval waarschijnlijk dat nevenberoepslandbouw voor velen
voor wie migratie geen aanlokkelijk alternatief was, een aantrekkelijke tussenoplossing heeft geboden. Het is ook zeker dat een combinatie van agrarische en
niet-agrarische activiteiten in het verleden voor velen het ideaal van het boer
worden heeft helpen verwezenlijken.

5.2. WERK EN WERKGELEGENHEID

Een essentiële voorwaarde voor het ontstaan van nevenberoepslandbouw in
zijn huidige vorm lijkt de aanwezigheid van voor de agrarische bevolking voldoende alternatieve werkgelegenheid. Tot voor enkele decennia was waarschijnlijkjuist het ontbreken van voldoende alternatieve werkgelegenheid een belangrijke stimulans tot het combineren van verschillende beroepen. Bij gebrekkige
ontsluiting en een geringe integratie van locale samenlevingen in grotere verbanden moesten immers door de agrarische bevolking tal van functies worden
vervuld die geen volledig bestaan konden bieden. Deze functies zijn, zoals in de
voorgaande paragraaf toegelicht, in de moderne samenleving geleidelijk geprofessionaliseerd.
In tal van publicaties komt men tot de conclusie dat alternatieve werkgelegenheid in agrarische gebieden met veel kleine bedrijven de beroepsverandering
van kleine boeren en, in samenhang daarmee, de nevenberoepslandbouw doet
toenemen. FUGUITT (1959) formuleerde in dit verband zijn 'push-pull hypothesis'. Deze luidt als volgt: 'the proportion of farm-operators engaged in parttime farming is directly related to off-farm occupations and inversely related to
opportunities in agriculture'.
Niet-agrarische werkgelegenheid zal dus volgens de hypothese van FUGUITT
de nevenberoepslandbouw bevorderen. Tot bevindingen of beweringen die deze
hypothese ondersteunen komen o.a. WERSCHNITZKY (1965) in West-Duitsland
HOYOIS en EVERAET (1967) in België, STEEDY(1969) in Ierland, GÜNTHER (1966)
in Yoego-Slavië, BENNETH (1967) in de Verenigde Staten in het Algemeen en
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)

73

(1961, 314) voor de Verenigde Staten, buiten het verstedelijkte
Noord-oostelijke kustgebied.
Er zijn echter ook onderzoekingen die deze relatie tussen werkgelegenheid en
nevenberoepslandbouw niet geheel bevestigen. DAUCÉ en JEGOUZO (1969) komen in Frankrijk tot de conclusie dat, tengevolge van de beroepsinertie van de
kleine boer, de invloed van de werkgelegenheid op de beroepsverandering zeer
gering is. Derhalve zal ook de nevenberoepslandbouw er, althans langs deze
weg, niet sterk door bevorderd worden. Ook in ons land wordt iets dergelijks
gesignaleerd in het rapport over de ontwikkelingen van de landbouw in Gelderland (1963). Met name in het westelijke rivierengebied en de noordelijke Achterhoek zou de kwantitatief voldoende aanwezige werkgelegenheid de beroepsovergang van landbouwers niet beïnvloeden. Mogelijke verklaringen kunnen
zowel gelegen zijn in de sociale status van de betrokkenen alswel in de mate van
despreidingendeaard van de werkgelegenheid.
RÖHM (1959) ziet de spreiding van de werkgelegenheid als een van de belangrijkste oorzaken van de verscheidenheid in de ontwikkelingen met betrekking
tot de nevenberoepslandbouw. Hij isvan mening dat, mede ten gevolge van het
overheidsbeleid inzake de spreiding van de werkgelegenheid in landen als
Duitsland, België en Zwitserland, de werkgelegenheid en daardoor het grondgebruik meer verspreid is dan in landen als Frankrijk, Engeland, Zweden en
Nederland. Het lijkt inderdaad aannemelijk dat geconcentreerde werkgelegenheid minder mogelijkheden biedt tot het combineren van landbouw met een
ander beroep dan gespreide werkgelegenheid.
Nauw verband met de spreiding houdt de bereikbaarheid van de werkgelegenheid. Verschillende auteurs stellen dat een goede ontsluiting beroepsovergang en nevenberoepslandbouw bevordert. Daarentegen zal een slechte ontsluiting van, of weinig werkgelegenheid in, overwegend agrarische gebieden
enerzijds de afvloeiing afremmen en anderzijds de optredende beroepsovergangenvollediger doen zijn. Dit iszowel in België alsin de Verenigde Staten geconstateerd. In West-Duitsland bleek de ontsluiting een sterke invloed te hebben
op het al of niet aanhouden van ländliche Heimstätten na beëindiging van het
grondgebruik als nevenberoep.
Naast omvangvan dewerkgelegenheid en despreidingervan kan ook de aard
van de werkgelegenheid van betekenis zijn. Vanouds zijn veledorps-en seizoengebonden beroepen aangewezen op combinatie meteenagrarischberoep. Kan
de spreiding van de werkgelegenheid gezien worden alseenruimtelijke verstrengeling van agrarische en niet-agrarische beroepen, de hier bedoelde dorps- en
seizoengebonden beroepen zijn gekenmerkt door een structurele verstrengeling
met delandbouw. Dezestructurele verstrengeling isalsgevolgvan de toenemende integratie van locale samenlevingen in grotere verbanden van steeds minder
betekenis.
Ook op andere wijze kan de aard van de beschikbare alternatieven bepalend
zijn voor het al of niet aantrekkelijk zijn van nevenberoepslandbouw. In Duitsland wordt gewezen op de meestal lage lonen in ende conjunctuurgevoeligheid
van deplattelandsindustrieën. Hierover isin het voorgaande al het een en ander
GOTTMANN
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gezegd. Het is echter eveneens denkbaar dat ook de aard van het hoofdberoep
op zichzelf een rol kan spelen. Gedacht kan worden aan de onverenigbaarheid
van beroepssferen en een te grote 'afstand' van het beroepsalternatief tot de
landbouw. De eerder genoemde geringe invloed van de aanwezige beroepsalternatieven op de beroepsverandering in sommige gebieden iswellicht ten dele
aan dezefactoren toete schrijven.
Wellicht kan ook het onbekend zijn met de niet-agrarische sfeer op zichzelf
een rol spelen. De landbouwer voor wieleef- en werkwereld identiek zijn, zal in
vele gevallen moeite hebben met de werkomstandigheden in een ander beroep,
omdat dezehem volledigvreemd zijn. Het aanhouden van (eengedeelte van) het
bedrijf lijkt danvoor dehand teliggen.In deDuitse literatuur wordt ook 'innere
Ausgleich' vaak genoemd als motief voor het grondgebruik als nevenberoep.
De ex-landbouwer zou daaraan behoefte hebben omdat de 'verschraalde' arbeid in industrie en andere economische sectoren hem vreemd is. Deze kan hem
geenarbeidsvreugde schenken. De nieuwe leefomstandigheden bieden hem hiervoor geen compensatie, omdat hij de vrijetijdscultuur nog niet aanvaard heeft.
Compensatie vindt hij welineenagrarisch nevenberoep.
De juistheid van deze visie is voor de Nederlandse situatie met de beschikbare gegevens niet teverifiëren. Het isechter opvallend dat in ons land een baan
in deindustrie alsberoepsalternatief door deagrarische bevolking over het algemeen weinigopprijs wordt gesteld.

5.3. CONTINUERING VAN DE LEVENSWIJZE

De ons voorgaande generaties kende een, weliswaar doorgaans uit nood geboren, grote werklust. Werken stond voor de meeste sociale categorieën meer
dan nu centraal in het leven. Na 12-jarige leeftijd was het leven verdeeld in twee
bestemmingen, namelijk werkenen rusten, zostelt HOFSTEE(1965).Het ontstaan
van uitdrukkingen als 'rust roest', 'arbeid adelt' en 'ora etlabora' dateert dan
ook beslist niet van de tweede helft van de20eeeuw. Dezewerklust is ook onder
de agrarische bevolking weliswaar geleidelijk aan het wegebben, maar zeis toch
nog steeds van betekenis. Niet zo zeer misschien als norm, maar meer als traditie, als gewoonte, die vooral voor de ouderen als een 'tweede natuur' kan functioneren. Ook leeft deze werklust, of beter de arbeidzaamheid als deugd, nog
voort in, aan betekenis verliezende,ideologieën enbepaalde opvattingen.
Het handhaven van oude opvattingen en gedragsvormen onder nieuwe of veranderende omstandigheden is zo'n algemeen verschijnsel, dat we mogen stellen
hier temaken tehebben meteentypischmenselijke eigenschap,dieenige gelijkenis vertoont met de traagheidswetten in de natuurkunde. Op zichzelf is dit een
onderwerp voor de sociale psychologie, maar de konsekwenties van dit verschijnsel zijn voor ons probleem zo belangrijk, dat we er hier nader op in willen gaan. Met betrekking tot ons onderwerp uit deze continueringsdrang zichin
het zo lang mogelijk handhaven van het uitgeoefende beroep, in het, na uiteindelijke beroepsverandering, vasthouden aan de vertrouwde fysieke omgeving,
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het blijven participeren in het vertrouwde sociale milieu en het voortzetten van
de vertrouwde levenswijze. Dit laatste komt naar voren in de houding ten aanzien van arbeid, grondgebruik, vrijetijdsbesteding en voorkeuren voor bepaalde
beroepen ofvoorbepaaldeaspecten vaneenberoep.
De overgang van met name een zelfstandig agrarisch beroep naar een ander
beroepwordt dan ook meestal gekenmerkt door eensterke mate van geleidelijkheid. Een dergelijke geleidelijke verandering is als sociaal verschijnsel, overeenkomstig de eerder genoemde karaktertrek van de mens, universeel, dat wil zeggen overal voorkomend. Ze hoeft echter niet voor iedereen afzonderlijk te gelden, maar ze doet dit, blijkens verschillende onderzoeken, welvoor de meerderheid. Als een indicatie voor het universele karakter er van mag de situatie in
Japan gezien worden. Hier is de landbouw in een geheel andere culturele en
historische situatie ingebed alsin de westerse wereld. Toch komen de ontwikkelingen met betrekking tot de nevenberoepslandbouw in sterke mate overeen met
dieinhet westen.
De geleidelijkheid waarmee het loslaten van de landbouw (desagrarisatie)
verloopt wordt door veleauteurs inverband gebracht met de neiging aan de oudelevenswijze vast te houden. BESCH(1969)geeft hiervoor een verklaring vanuit
de psychologie door te stellen dat de dynamiek van de moderne industriële samenleving voortdurend de 'Bedürfnis nach Umweltstabilität' kwetst. De mens
zal er daarom naar streven zijn Umwelt zoveel mogelijk ongewijzigd te laten.
BESCH verbindt hieraan de vraag of niet bevorderd dient te worden dat de afvloeiing uit delandbouw zogeleidelijk mogelijk plaatsvindt.
WILKENNING (1964) wijst opdeparadox metbetrekking tot veranderingen en
continueringsbehoefte. Hij stelt dat ondanks de geweldige veranderingen er nog
een groot deel van de menselijke activiteit gericht is op de handhaving vanbestaande patronen. Ook andere auteurs komen tot de conclusie dat veranderingen in produktiesystemen gemakkelijker tot stand komen dan veranderingen in
gedragen gewoonte.
Naast deze meer algemene, hoewel in verband metveranderingen in de landbouw genoemde, stellingen met betrekking tot de continueringsbehoefte zijn er
tal van auteurs die de voortzetting van de vertrouwde levenswijze door ex-agrariërs, zich hierbij baserend op onderzoeksgegevens, direkt in verband brengen
met de continueringsbehoefte. De continuering kan zowel betrekking hebben
op het dagritme, op het werk, op de woning, op het dorp als op de streek. Enkele van deze auteurs zijn BULTENA (1969) in de Verenigde Staten, DAUCÉ en
JEGOUZO (1969) in Frankrijk, WILKINSON (1961) in Japan, RIEMANN (1962) in
West-Duitsland en STREIB (1970) in Ierland. Als die continueringsdrang in het
agrarische milieu zo sterk is kan men zich afvragen hoe dan die geweldige veranderingen kunnen optreden. Ten aanzien van de individuele landbouwer kan
men volhouden dat de voornaamste veranderingen een gegeven zijn. Het is een
proces dat zichvoor hem in de buitenwereld voltrekt, dat voor hem niet zonder
konsekwenties is en dat hem op bepaalde punten ook wel aantrekt. Een van de
konsekwenties is dat men zelf, onder de druk van de wijzigingen in de buiten76
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wereld, tot veranderingen moet besluiten. Het blijkt echter vaak dat bepaalde
veranderingen wel en andere weer niet aanvaard worden. Hoe is dit te verklaren?
Tot een afdoende verklaring voelen we ons niet in staat, maar het is wellicht
verhelderend enkele auteurs aan het woord telaten, die zich over het zojuist genoemde verschijnsel verwonderen en er een verklaring voor trachten te geven.
We laten eerst de filosoof VERHOEVEN (1966)aan het woord. Hij stelt: 'Wat het
lauwst gekozen wordt, wordt daarom nog niet het eerst losgelaten. Hoe minder
energie in de keus geïnvesteerd wordt, hoe meer er besteed wordt aan het vasthouden. Als het er op aan komt worden dedurehemelhoge,zelfgekozen principesheteerstalsballast overboord gegooid'.
Deze stellingvan VERHOEVEN, diespreekt over 'geloof en leven', lijkt even opmerkelijk alsaannemelijk. Opmerkelijk, omdat er ietsirrationeels inzit, immers
hoe meer investering, hoe eerder prijsgegeven. Aannemelijk, omdat wewel aanvoelen, dat hetgeen tot de overerfde geestelijke uitrusting behoort - geloof,
levenswijze - moeilijk losgelaten wordt. Men kan er zich moeilijker van distanciëren dan van het zelf verworvene. Iets wat van 'buiten' naar 'binnen' gehaald
is, kan weer relatief gemakkelijk afgestoten worden. In overeenstemming hiermeeishetintalvan onderzoekingen geconstateerde feit, dat boeren dieal eerder
ervaring opgedaan hebben met een niet-agrarisch beroep, en die zich vaak met
veel moeite tot boer hebben 'opgewerkt', gemakkelijker de landbouw verlaten
dan zij die zonder moeite boer geworden zijn en dus nauwelijks zelf gekozen
hebben. Meer algemeen lijkt het ook in overeenstemming met de stelling van
VERHOEVEN dat men van landbouw als beroep meestal gemakkelijker afstand
doet dan van de daarmee verbonden, zich overigens geleidelijk wijzigende, levenswijze. Ten aanzien van het laatste isimmers nog minder sprake geweest van
eenpersoonlijke keuze dan ten aanzien van hetagrarische beroep.
Ongetwijfeld kan de stelling van VERHOEVEN een deel van de verklaring van
het door ons bestudeerde verschijnsel geven. Maar zo duidelijk en algemeen geldend als door hem gesteld lijkt de negatieve relatie tussen de in de keuze geïnvesteerde energie enerzijds en de vasthoudendheid er aan anderzijds toch weer
niet te zijn. CONSTANDSE (1965) komt bijvoorbeeld, sprekend over ideologieën
metbetrekkingtot hetlandbouwbeleid, in eeninleidingvoor een K.N.L.C.-congres tot een, op het eerste gezicht, precies tegenovergestelde stelling: 'Hoe meer
financiële en intellectuele investering in de eenmaal gekozen opzet gaat, hoe
moeilijker het wordt rechtsomkeert te maken. Het is met een ideologie als met
een machine;men heeft er in geïnvesteerd en men doet hem daarom niet graag
vandehandvoor hijafgeschreven is'
Het gaat hierbij weliswaar nietprecies over dezelfde zaken alsbij VERHOEVEN,
maar er is wel een duidelijke relatie tussen beide. VERHOEVEN spreekt over persoonlijke ideologieën, CONSTANDSE over ideologieën van beleidsinstanties. Het
is echter onwaarschijnlijk dat beide aan volkomen tegengestelde krachten onderhevig zijn. De oorzaak van de tegenstrijdigheid van beide stellingen is waarschijnlijk gelegen in het lichtvaardig generaliseren van waargenomen tendenties.
Voor de stelling van VERHOEVENpleit, zoals gezegd, de continueringsbehoefte
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ten aanzien van levensterreinen waarmee men van jongsaf aan vertrouwd is en
ten aanzien waarvan men persoonlijk weinig energie heeft geïnvesteerd. Voor
CONSTANDSE'S visie pleit de door sommige onderzoekers gesignaleerde neiging
het bedrijf na beroepsverandering voort te zetten, teneinde het geïnvesteerde
kapitaal rendabel te maken. Wellicht is ook in overeenstemming met de visie
van CONSTANDSE de soms toenemende weerstand tegen beroepsverandering,
naarmate men ouder is of langer landbouwer is. CONSTANDSE vindt ook ondersteuning bij een andere auteur, namelijk VERHALLEN (1970), die de weerstand
tegen verandering bij individuen en instituties (structuren) op dezelfde wijze verklaart uit de energie die in het bestaande is geïnvesteerd, emotioneel en materieel.
Wellicht kunnen weten aanzien van deverklaringvan weerstanden tegen veranderingen bij deagrarische bevolkingmetbetrekking tot beroep en levenswijze
verder komen indien we,evenals VERHALLEN ten aanzien van informatie en VAN
DEN BAN (1963) ten aanzien van cultuurpatronen doen, de dissonantietheorie
van FESTINGER (1962) zouden toepassen op de situatie van de boer of de meewerkende zoon dievanberoep verandert.
De dissonantietheorie zegt dat mensen die aan tegenstrijdige informatie worden blootgesteld, of tegenstrijdige opvattingen koesteren, vroeg of laat deze
tegenstrijdigheid, indien essentiële levensterreinen in het geding zijn, als een
(ongewenste) spanning gaanervaren. Dezespanning zalmentrachten wegtenemen of te verminderen. Hiertoe staan verschillende wegen open. Als de spanning wordt veroorzaakt door het ontstaan van nieuwe opvattingen naast oude,
dan kan men deze spanning opheffen door zich geheel te richten op de nieuwe
opvattingen of geheel terug te vallen op de oude (VAN DEN BAN). Men kan echter ook, zoals VERHALLEN ten aanzien van informaties (of opvattingen, doeleinden e.d.) stelt, de spanning verminderen door schijnoplossingen tot stand te
brengen ofdoor hetnieuwete bagatelliseren.
Als we als voornaamste levensterreinen van de boer beschouwen zijn zelfstandige agrarische beroep, zijn levenswijze, zijn fysieke milieu en zijn sociale
milieu en deze levensterreinen tesamen zien als een samenhangend 'agrarisch
systeem', dan kunnen we beroepsverandering zien als een frustratie van dit
systeem. Er iseen spanningssituatie ontstaan. Deze spanningssituatie heeft men
meestal al trachten te voorkomen door zo lang mogelijk vast te houden aan het
agrarische beroep als hoofdberoep. Hierdoor ontstonden echter spanningen
van financieel-economische aard. Eenmaal naar een ander beroep overgestapt
zijn er nog verschillende andere mogelijkheden om een spanningssituatie te
voorkomen of te verminderen. De meest effectieve oplossing zou natuurlijk zijn
een volledige aanvaarding van het nieuwe beroep en het bijpassende 'niet-agrarische systeem'. Zoalswegezien hebben ennog zullen zienzijn ten aanzien hiervan echter tal van weerstanden. De oplossing zal meestal alleen gezocht worden
in de beroepssfeer. Er zijn tal van aanwijzingen dat dit inderdaad gebeurt, o.a.
op de door VERHALLEN aangeduide wijzen. De oplossing die men bereikt door
eenagrarisch bedrijf naast een ander hoofdberoep aan te houden isin de meeste
gevallen een schijnoplossing, althans een gedeeltelijke oplossing, want tal van
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knelpunten die men als kleine boer ervaart worden er niet door opgeheven. Ook
in overeenstemming met het door VERHALLEN gestelde is dat het hoofdberoep
veelal wordt gebagatelliseerd. Men blijft zich boer noemen na beroepsverandering, men zegt later weer boer te willen worden of men geeft te kennen hetbedrijf tewillen uitbreiden, vaak ondankseen geleidelijke verkleining tot dan toe.
Als we weer even terugkeren tot de ogenschijnlijk tegenstrijdige verklaringen
voor weerstanden tegen veranderingen van VERHOEVEN enerzijds en CONSTANDSE en VERHALLEN anderzijds dan lijkt het waarschijnlijk dat niet alleen een wat
al te voortvarende generalisatie een oorzaak van de tegenstrijdigheid is, maar
ook dat deze generalisaties slechts tot stand hebben kunnen komen doordat
men een factor veronachtzaamd heeft. Deze factor betreft de druk waaraan het
betreffende element indedissonantiesituatie onderhevig is. Wezullendus naast
de geïnvesteerde energie, die alle drie de auteurs noemen als bepalend voor de
weerstanden en verklarend voor de veranderingen, ook de conditionerende omstandigheden vanhetbetreffende elementinbeschouwing moeten nemen.
Als VERHOEVEN zegt dat men van het geërfde lidmaatschap van een kerkgenootschap moeilijker afstand doet dan van zelf gekozen principes, dan zal dit
waarschijnlijk komen doordat dezeprincipes veelmeer aan dissonantiespanning
of kritiek van buiten onderhevig zijn dan het zeer rekbare geboorte-lidmaatschap van een kerkgenootschap. Als CONSTANDSE zegt, sprekend over beleidslichamen, dat grote financiële en intellectuele investeringen het moeilijk maken
rechtsomkeert te maken dan is dat waarschijnlijk niet alleen een gevolg van de
'traagheidswetten', maar ook van het feit dat de betreffende instantie over de
macht beschikt om de druk tot veranderen te weerstaan, zij is immers een beslissende instantie.
Door de condities (de druk) ten aanzien van het beschouwde element (principe, beleid, beroep, levenswijze) als verklarende factor voor het al of niet veranderen in tevoeren, naast deer in geïnvesteerde energiemenen weeen synthese
gevonden tehebben diedegesignaleerde tegenstrijdigheid van deinde literatuur
aangetroffen verklaringen minstens ten dele opheft. Deze synthese kan alsvolgt
worden geformuleerd :De mate waarinmen aan een bepaalde zaak vasthoudt is
niet alleen afhankelijk van de erin geïnvesteerde (emotionele, intellectuele, materiële) energie, maar ook van de druk (condities) waaraande betreffende zaak
onderhevigis.
Ten aanzien van het al ofniet lidmaat blijven van eenkerkgenootschap is niet
zo zeer de erin geïnvesteerde energie bepalend, maar veeleer de druk die ten
aanzien hiervan wordt uitgeoefend. Ook de gehechtheid van de agrarische bevolking aan de vertrouwde levenswijze moet op deze wijze begrepen worden.
Er isnauwelijks energie in geïnvesteerd. De levenswijze behoort min ofmeer tot
de overerfde geestelijke uitrusting, i.e. het geheel van door primaire socialisatie
geïnternaliseerde waarden engedragingen waaraan menwilvasthouden. Ofmen
hieraan ook blijft vasthouden na verandering van hoofdberoep wordt (vooral)
bepaald door de druk waaronder de levenswijze, wat betreft de continuering ervan,komt te staan.
Direkte druk wordt er slechts uitgeoefend ten aanzien van het beroep, niet,
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althans niet van buitenaf, ten aanzien van de levenswijze. De druk waaraan
de levenswijze na de beroepsverandering wordt blootgesteld zal afhankelijk zijn
van de mate waarin het agrarische systeem bij en na de beroepsverandering gefrustreerd wordt. Omdat men de spanning in het systeem zo gering mogelijk wil
houden en men niet geneigd is dit te bereiken door volledig naar een andersysteem over te stappen streeft men er naar zo veel mogelijk elementen van het oude systeem ongewijzigd te laten. Dit bereikt men voornamelijk door de eerder
genoemde schijnoplossingen (aanhouden van een nevenbedrijf) en door bagatellisering('later weerboer worden') van hetvreemde element in het systeem.
De continueringsbehoefte, i.e. het vasthouden aan oude opvattingen en gedragsvormen in een veranderde situatie isals 'onderliggende' motivatie ten aanzien van het handhaven van een agrarisch bedrijfje als nevenberoep zeer belangrijk. De financieel-economische motieven die vaak door de betrokkenen
zelf aangevoerd worden zijn meestal hierop terug te voeren. Men heeft behoefte
aan meer inkomsten dan het hoofdberoep oplevert, deze zouden in de meeste
gevallen wel in het hoofdberoep verkregen kunnen worden, maar dit zou dan
meer scholing of overwerk of zelfs migratie impliceren, en dit zou meestal een
ongewenste aantasting van de vertrouwde levenswijze inhouden. Zo gezien is
dus niet de extra inkomensbehoefte het eigenlijke motief voor een agrarisch
nevenbedrijf, maar de continuering van de levenswijze of, ruimer gesteld, de
continueringvan het agrarische systeem.
Echter niet alles is uit deze continueringsbehoefte te verklaren. Er kunnen tal
van omstandigheden zijn, die het beoefenen van landbouw (ofeen ander nevenberoep) naast een ander hoofdberoep begrijpelijk maken. Deze omstandigheden
kunnen zowel in het sociaal-culturele als in het structurele vlak liggen. Structureel bijvoorbeeld waar het dorps- en grondgebonden beroepen betreft. Sommige van deze beroepen zijn, evenals dat van de kleine boer, niet zonder meer
in te passen in het macro-economische professionaliseringsproces. Te denken is
hierbij aan dorpsgebonden ambachten, melkritten, functies bij coöperaties, toerisme e.d., in sommige gebieden ook bosbouw en jacht. Vroeger waren er veel
meer van deze beroepen en functies op het platteland dan tegenwoordig. Het
lijkt waarschijnlijk dat het aantal van deze niet-volledige beroepen nog verder
zal afnemen.
Inhet sociaal-culturele vlak kunnen ook talvan factoren er toeleiden dat continuering van de levenswijze of het grondgebruik een voor de hand liggend antwoord is op de gewijzigde omstandigheden. Hierbij is te denken aan het sociale
prestige, het er bij willen blijven horen, het eigendomsdenken, het moeilijk op
andere wijze ten gelde kunnen maken van de bedrijfsuitrusting, moeizame integratie in het niet-agrarische beroepsmilieu en de welzijnsperceptie van de betrokkenen.
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5.4. CONTINUERING VAN HET FYSIEKE MILIEU

In het voorgaande is betoogd dat de agrarische bevolking in sterke mate geneigdisdevertrouwde levenswijze voort tezetten, ook alsdeberoepsomstandigheden veranderen. In deze paragraaf richten we onze aandacht op de gehechtheid aan grond, woning, dorp enz. van diegenen die de landbouw slechts als
nevenberoep uitoefenen, voor wiehet agrarische systeem dus reeds is aangetast.
Met name zal worden nagegaan wat inde literatuur gezegd wordt over de continueringvanhet grondbezit endevertrouwde woonomgeving.
Het beoefenen van landbouw isdoorgaans verbonden met enigerlei vorm van
grondgebruik. In de meeste landen en zeker in Nederland, zal het pachten van
grond doorgaans economisch meer verantwoord zijn dan het gebruik van eigen
grond. Toch zien we steeds weer dat aan eigen grond de voorkeur wordt gegeven. Ook bij het verkleinen van een bedrijf bij beroepsverandering blijkt steeds
weer dat de gepachte grond het eerst afgestoten wordt. Het in het bezit houden
van de eigen grond hoeft het gebruik ervan niet in te houden, maar we stoten
hier toch weer op een factor die het grondgebruik naast een ander hoofdberoep
kan bevorderen.
Ook uit L.E.I.-onderzoekingen blijkt dat er bij bedrijfsverkleining, door nevenberoepslandbouwers ofinverband met beroepsverandering, eensterke voorkeur bestaat voor het aanhouden van de eigen grond. De Franse auteurs DAUCÉ
en JEGOUZO(1969)komen in hun onderzoek ditverschijnsel ook tegenen zij verbinden er deconclusie aan dat het daarom onverantwoord isaan door de overheid gesubsidieerde beroepsverandering de voorwaarde van volledige beëindiging te verbinden. Ook in Duitsland is dit verschijnsel algemeen en misschien
nog sterker dan elders. LUPRIE (1963)verklaart dit opvallende verschijnsel mede
uit het feit dat de waarde van de grond in vroeger tijden getranscendenteerd is.
Grond werd iets heiligs, dat niet verkoopbaar was. Dit heilige karakter slijt er
geleidelijk wel af, maar zeis nog zeker van betekenis. Grond is nog altijd meer
dan alleen maar produktiemiddel.
Tot voor kort betekende grondbezit voor de 'kleine man' tevens grondgebruik. Daar komt echter geleidelijk verandering in. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
het meermalen genoemde onderzoek van BRUNDKE (1967). De nevenberoepslandbouwers in Brundke's onderzoek hadden in 1957 88%van de door hen gebruikte grond in eigendom, er werd toen dus nog grond bijgepacht. In 1964was
de verhouding grondgebruik-grondbezit veranderd. In dat jaar werd niet meer
alle grond die men in eigendom had gebruikt, 14% ervan werd verpacht. Deze
verschuiving wordt door andere onderzoekingen in Duitsland ondersteund.
Grondbezit en grondgebruik worden dus ook door dekleine grondgebruiker geleidelijk losgekoppeld. Grondbezit uit affectieve, traditionele, speculatieve of
andere overwegingen zal dus waarschijnlijk in steeds mindere mate een motief
zijn voor nevenberoepslandbouw.
Decontinueringsdrangvandeex-ensemi-agrarische bevolkinguitzichbehalve
ten aanzien van levenswijze en grondbezit/gebruik ook ten aanzien van het woMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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nen in een vertrouwde omgeving. In feite betekent dit dat men er niet gemakkelijk toekomt de eigen woning c a . prijs te geven. Dit lijkt, nu vele tekenen erop
wijzen dat de landvlucht van de vorige eeuw omgeslagen is in een stadvlucht,
niet zo'n opmerkelijke constatering. De gehechtheid aan de woonomgeving van
de ex-agrarischebevolking bestaat echter ook in gebieden tot waar de stad-vliedende krachten nog niet gekomen zijn. In een zeer groot opgezette enquête onder de plattelandsbevolking in Frankrijk werd de vraag gesteld waar men de
voorkeur aan gaf, aan het wonen op het platteland of in de stad. Niet minder
dan 85%van derespondenten gafte kennendevoorkeur tegevenaan hetplattelandsleven. In een Zweeds onderzoek (SAEFVESTAD, 1964) bleek geen enkele
van de 110geïnterviewde boeren bereid te zijn naar de stad te migreren, terwijl
3van henwelallegrond wegwilden doen, mitsmen kon blijven wonen.
De gehechtheid aan dewoonplaats iszo sterk dat deaard van het gekozen beroep vaak bepaald wordt door de bereikbaarheid vanuit de woonplaats. Uit
Amerikaanse onderzoekingen blijkt dat men vaak ook over zeer grote afstanden
pendelt. Reisafstanden tot 50 km of reistijden van een uur zijn niet zeldzaam.
GASSON (1967) veronderstelt dat voor vele part-timers het wonen op het platteland het belangrijkst is en dat derhalve de grond wel geleidelijk afgestaan zal
worden. De bereidheid hiertoe bleek echter inhaar onderzoeksgebied niet groot
te zijn. BOEKESTIJN (1961) tenslotte vond in Zeeland dat bezit van woning en/of
grond eenvan debelangrijkste migratie belemmerende factoren is.
De tegenwoordig toenemende belangstelling voor het buitenwonen zal op
zichzelf ongetwijfeld minder tot grondgebruik leiden dan dat grondbezit (bij de
woning) dit doet. Het is echter wel waarschijnlijk dat een nauwere relatie met
de grond en delandbouw dan de stedelijke sfeer toelaat velen er toe zal brengen
grond te gaan of blijven gebruiken. Buitenwonen kan dus een vrijetijds- of
nevenberoepslandbouw bevorderende functie hebben.
Het is bekend dat Amerikanen naar verhouding relatief gemakkelijk van beroep wisselen. Uit een onderzoek van BENNETH (1967) blijkt dat dit ook voor
boeren geldt. In een county in de staat New York bleek dat de Angelsaksische
boeren gemakkelijker niet-agrarische beroepen aanvaardden dan de FransCanadese boeren in hetzelfde gebied. De Amerikaan wordt ook een relatief
grote geografische mobiliteit toegeschreven - volgens GOTTMANN (1961) verhuist elkjaar 20%van de bevolking -. Ook deAmerikaanse boeren zullen daaromwelmobieler zijn dan hun Europese collega's.Niettemin blijkt uit het onderzoek van BULTENA (1969) dat ca 75%van de ex-boeren in de eigen streek of op
het platteland was blijven wonen. In de Belgische en Duitse literatuur worden
nog hogerepercentages genoemd. In dezelanden blijft vaak 80à 90%van de afgevloeideboeren opdeboerderij wonen.
Toch blijkt degebondenheid aan dewoonplaats opzichzelf weer niet zo groot
te zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat men niet zelden, omwille van een
verbetering van het bedrijf of handhaving van het beroep, in een ander land of
een ander gebied gaat boeren. In ons land zien we bijvoorbeeld boeren uit alle
delen van het land naar het noorden trekken. Uit LEI-onderzoek (1963) bleek
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zelfs dat één op de vier boeren gedurende hun leven van bedrijf wisselt. In de
meeste gevallen vindt deze bedrijfswisseling binnen heteigenwoongebiedplaats.
Alsweechter dezeveranderingen inverband brengen methet eerder omschreven
'agrarische systeem' dan blijkt dat deze door bedrijfswisseling alléén in wezen
nietaangetast wordt. Beroepenlevenswijze blijven onveranderd, terwijl het oorspronkelijke fysieke ensocialemilieu door gelijksoortige vervangen worden.
Hoewel de bevindingen van de verschillende onderzoekingen niet op alle
punten overeenkomen, blijkt één ding steeds weer duidelijk naar voren te komen, namelijk dat men in sterke mate geneigd is tenminste een deel van de fysieke Umwelt te continueren. Men isvaak pas bereid teverhuizen alshet grondgebruik of het beroep voortgezet kan worden. Van beroep veranderen doet men
veelal pas als men grond kan blijven gebruiken, terwijl degenen die grond en
beroep opgeven doorgaans in de vertrouwde omgeving willen blijven wonen.
Naar een grote stad migreren doet men zelden.Alsdit algebeurt treden kleinere
steden op als overgangswoonplaats (BOEKESTIJN en GADOUREK, 1958). Deze
continuiteit isten dele te zien als de materiële component van de in de vorige
paragraaf besproken continuering van de levenswijze.

5.5. CONTINUERING VAN HET SOCIALE MILIEU

Naast de in de voorgaande paragrafen besproken continueringsbehoeften
met betrekking tot de levenswijze en het fysieke milieu, is er nog een belangrijk
continueringsaspect te onderscheiden, namelijk de continuering van het sociale
milieu.
Dit continueringsaspect is doorgaans nauw verweven met de beide voorgaande, maar inmeerdere onderzoeken wordt het genoemd alseenfactor dievoor de
nevenberoepslandbouw afzonderlijke betekenis kan hebben. De continuering
van het sociale milieu isalsverklarende factor echter van een andere orde. Continuering van de levenswijze en het fysieke milieu conditioneren meer direkt tot
grondgebruik, terwijldeconditioneringvanhetsocialemilieumeervan indirekte
aard is.
De behoefte van mensen, die altijd landbouwer geweest zijn of altijd in de
agrarische sfeer geleefd hebben, om na beroepsverandering te blijven participeren in het agrarisch milieu iszeer opvallend. Opvallend in die zin dat het steeds
weer blijkt. Alswede positie van deex-boer alslid van een dorpssamenleving of
territoriale groep nader bezien, dan zouden we deze alsvolgt kunnen typeren:
In de dorpssamenleving behoorde de ex-boer tot een bepaalde beroepsgroep,
waartoe hij op zichzelf wel wilde blijven behoren. Tengevolge van zijn beroepsovergangishij erechter formeel buiten komen testaan. In werkelijkheid ishij in
een marginale positie komen teverkeren. In overeenstemming metde dissonantie-theorievan FESTINGER (1962)zalhijernaar strevenzijn situatiezospanningsvrij mogelijk en dus zijn positie in de samenleving zo weinigmogelijk marginaal
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te doen zijn. Behalve de levenswijze, het grondgebruik en de woonomgeving zal
hij daarom ook zijn socialerelatieszoveelmogelijk continueren.
Naast de relatie met de agrarische beroepsgroep is er ten gevolge van de beroepsverandering echter ook een relatie met een andere beroepsgroep ontstaan.
Naarmate zijn boer-zijn meer naar de achtergrond verschuift zal zijn nieuwe
status meer bepalend worden voor zijn sociale positie en zal hij ook meer overeenkomstig deze status handelen. Hier stuiten we op een waarschijnlijk belangrijke verklaringsmogelijkheid voor de vaak grote verschillen die met betrekking
tot de frekwentie van denevenberoepslandbouw voorkomen.
Op welke wijze een niet-landbouwer door zijn sociale milieu beïnvloed wordt
wat betreft zijn agrarische nevenberoep wordt mede bepaald door de normen
die in de betreffende samenleving ten aanzien hiervan bestaan. Waar de nevenberoepslandbouwer wordt vereenzelvigd met de vroegere 'kleine man' met wat
grond, of, in gebieden met overwegend grotere boeren, met dearme kleine boer,
zal het agrarische nevenberoep weinig aantrekkelijk zijn en zal de voortzetting
van het nevenbedrijf ondergrote druk staan. Ingebieden echter met overwegend
kleine boeren, waar de afstand tussen hen en landarbeiders en andere aan de
landbouw verwante beroepen nooit groot is geweest, zal grondgebruik door exlandbouwers veelmeer vanzelfsprekend zijn en het erbij horen symboliseren.
Het iszeer wel mogelijk dat de uiteenlopende ontwikkelingen met betrekking
tot de nevenberoepslandbouw tussen bijvoorbeeld Noord-Nederland enerzijds
en deZuidelijke en Oostelijke zandgronden anderzijds grotendeels op deze wijze
te verklaren zijn. Dit geldt wellicht ook voor de verschillen tussen het noorden
en zuiden van West-Duitsland. In Engeland daarentegen doet zich een geheel
andere ontwikkeling voor. Hier treedt, zoals al eerder vermeld,juist in degebieden met grotere bedrijven een opvallende belangstelling voor nevenberoepslandbouw op. Twee oorzaken zijn hiervoor te noemen. In Engeland heeft enerzijds het agrarische beroep een minder lage status dan in de meeste andere landen en anderzijds is er juist in gebieden met grotere gedrijven belangstelling
ontstaan voor de landbouw vanuit de stedelijke sfeer. Beide aspecten zijn waarschijnlijk nietgeheelvanelkaar lostezien.
In de literatuur zijn verschillende aanwijzingen voor dejuistheid van de veronderstelling dat het locale cultuurpatroon van invloed is op het grondgebruik
van niet-landbouwers. WERSCHNITZKY (1965,4)vindt in zijn onderzoek bevestiging voor de hypothese dat daar waar (nevenberoeps)landbouw het frekwentst
voorkomt, de druk om het nevenbedrijf te beëindigen het zwakst is. Het blijkt
dat indeperiode 1949-1963hetaantalnevenberoepslandbouwers indeindustriegebieden met 30%isverminderd en in de agrarische gebieden met slechts 15%.
In de meer geïndustrialiseerde gebieden zijn geleidelijk de normen ten aanzien
van het grondgebruik door niet-landbouwers verschoven van traditioneel-agrarischnaar meer 'luxe' wijzen van grondgebruik. Hiervoor ismeestal veel minder
grond nodig, waardoor deze bedrijfjes vaak ophouden landbouwbedrijf te zijn.
Ook lijkt het er op dat het grondgebruik, op traditionele wijze, het sociale prestige van de niet-landbouwers steeds minder ten goede komt. Soms valt er zelfs
aan status tewinnen alsmen het nevenbedrijf opgeeft (KOTTER, 1967, 21).
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Men zou zichvoor kunnen stellen dat deinvloed van het socialemilieu op het
grondgebruik slechts van korte duur is, namelijk zo lang men zich nog geen
plaats heeft verworven in het niet-agrarische milieu (werkmilieu), zo lang men
zichnog onzeker voelt ofmen het nieuwe beroep welaan kan enrekening houdt
met terugkeer naar het oude beroep. Met andere woorden:handhaving van de
relaties met het vertrouwde milieu en het grondgebruik kunnen als rugdekking
fungeren. In sommigegevallen zalditzeker hetgeval zijn, maar doorgaans ishet
toch zo dat de integratie in het nieuwe werkmilieu ook na langere tijd niet geheel tot stand komt. Meestal wordt dit ook niet geambieerd. Met andere woorden voortzetting van het grondgebruik en participatie in het agrarische milieu
zijn veelmeerdan rugdekking alleen.
Een deel van de plattelandsbevolking blijft dus zodanig geïsoleerd van het
werkmilieu dat men, afgezien van de eigenlijke beroepsactiviteiten, vrijwel uitsluitend in het vertrouwde milieu blijft participeren. Tal van publicaties bevestigen dit. In Nederland concludeert KALSHOVEN (1959, 38) hiertoe in Nijkerkerveen, terwijl HAVEMAN (1952) in een onderzoek onder ongeschoolde arbeiders
tot debevinding komt dat ex-landarbeiders duidelijk teherkennen zijn door hun
gedrag, kleding,eigentuin en hun dorpsgerichtheid.
Ook in vele buitenlandse publicaties wordt gewezen op het problematische
van de beroepssituatie van de gewezen landbouwers. Vanuit Frankrijk is echter
een geheel ander geluid te vernemen. In het F.A.O.-rapport (1968, a) over de
nevenberoepslandbouw in Frankrijk wordt gesteld dat er wat betreft het werk
in het hoofdberoep onder de nevenberoepslandbouwers geen sprake lijkt te zijn
van problemen. Deze niet geverifieerde bewering wordt echter duidelijk weersproken door de bevindingen van DAUCÉ en JEGOUZO (1969). Zij wijzen er op
dat de ex-boer geen interesse heeft voor het niet-agrarische milieu en zich vastklampt aan het oude milieuenhet oude beroep.
Er zijn dus vele aanwijzingen voor het bestaan van een sterke neiging om na
beroepsverandering de relaties met het oude beroepsmilieu te handhaven. Duidelijke aanwijzingen in de literatuur voor een geleidelijke aanpassing aan het
nieuwe milieu, die overigens wel waarschijnlijk lijkt, hebben we niet kunnen
registreren. Wel wordt, met name in de Amerikaanse literatuur, vaak gesteld
dat, als gevolg van invloeden uit het werkmilieu, de semi-agrarische bevolking
een zekere desintegratie van de plaatselijke bevolking te weegbrengt. Vooral de
sociale participatie van de nevenberoepslandbouwers zou relatief gering zijn.
Onderzoek blijkt ditechternietsteedstebevestigen(3.3.).

5.6. MOTIEVEN

In het voorgaande is ingegaan op de achtergronden van grondgebruik door
niet-landbouwers. Deze achtergronden zijn voornamelijk te begrijpen vanuit de
continueringsdrang die zich ten aanzien van belangrijke levensterreinen van de
betrokkenen doet gelden. De motivatie tot grondgebruik is dus voornamelijk
gelegen in de wens of de behoefte 'het agrarische' of 'het vertrouwde' zo veel
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mogelijk te continueren. Deze continuatie hoeft niet persé grondgebruik te impliceren, maar meestal doet het dit toch (ineerste instantie) wel.
Als men spreekt over, of aan betrokkenen vraagt naar, het waarom van het
agrarische nevenberoep, dan worden doorgaans geheel andere factoren genoemd dan ten aanzien van de achtergronden in het voorgaande ter sprake zijn
gekomen. De meeste van deze motieven danken hun geldigheid echter aan het
feit dat men door de continueringsbehoefte in een bepaalde situatie is gekomen
ofzijnvan daaruit te begrijpen.
Motieven-onderzoek is uiterst moeilijk. Blijft het bestuderen van achtergronden, zo als in de voorgaande paragrafen gebleken is, enigszins speculatief,
het onderzoeken van motieven is beslist niet eenvoudiger. Vrijwel niemand is in
staat om eigen houdingen en gedragingen volledig te motiveren. Zonder voldoende kennis van de persoonlijkheidsstructuur en sociaal-culturele achtergronden moeten we dan ook uiterst voorzichtig zijn met de interpretatie van
motiveringen. Niet zelden worden dierbare of belangrijke zaken op weinig ter
zake doende wijze gemotiveerd. In dit verband is het interessant VERHOEVEN
(1966) nog eens te citeren: '...een onbenullige motivering ten opzichte van een
zogenaamde keus (...), doet misschien wel aan de belangrijkheid van het gekozene afbreuk, maar volstrekt niet aan de hardnekkigheid waarmee ze gecontinueerd wordt'.
VERHOEVEN formuleert hier kernachtig dat de relatie tussen motivering en
werkelijke standvastigheid aan de zaak waar het om gaat vaak ver te zoeken
lijkt.
Met deze waarschuwing vooraf menen we,aansluitend op de in de voorgaandeparagrafen besproken motivatie, nader in tekunnen gaan op de motiveringen
en de interpretatie daarvan, zoals deze in de verschillende geraadpleegde studies
voorkomen.
Als we de verschillende in de literatuur aangetroffen motieven voor nevenberoepslandbouw naast elkaar zetten, dan valt allereerst de grote verscheidenheid ervan op. Deze verscheidenheid wordt nog versterkt door uiteenlopende
formuleringen van bijna dezelfde motieven. Het lijkt daarom wenselijk enige
ordetebrengen indeaard vande motieven.
In deeersteplaats kan ereen onderscheid gemaakt worden ten aanzien van de
relatie tussen het agrarische en het niet-agrarische beroep. Weliswaar is onze
studie uitsluitend gericht op mensen die een agrarisch nevenbedrijf hebben
naast een ander hoofdberoep, maar het komt vaak voor dat voor de betrokkenen zelfhet agrarische bedrijf het belangrijkste isen alshoofdberoep beschouwd
wordt. Men is er, in eerste instantie, iets bij gaan doen, omdat men er niet in
slaagde het bedrijf te vergroten, of om in het bedrijf te investeren, of om de tijdelijk hoge gezinslasten te bestrijden, of om gebruik te kunnen maken van de
sociale voorzieningen voor werknemers. In navolging van het F.A.O.-rapport
over de part-time farming in Frankrijk (1968, a) zouden we in dat geval het
agrarische bedrijf ten aanzien van het andere beroep complementair willen noemen. Indien het agrarische bedrijf in financieel-economisch opzicht een duide86
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lijk secundair karakter heeft noemen wehet supplementair.
Het is duidelijk dat de complementaire motiveringen meestal van geheel andere aard zullen zijn dan de supplementaire. Dit onderscheid blijkt dan ook al
enige orde te scheppen in de diversiteit van de motieven.
Met name de supplementaire motieven zijn echter nog zeer heterogeen. Een
nadere indeling zou nog wenselijk zijn door de relatie tussen hoofd- en nevenberoep nader tepreciseren. Dit zou bijvoorbeeld mogelijk zijn door onderscheid
temaken tussen nevenbedrijf envrijetijdsbedrijf. In deliteratuur worden demotieven echter zelden zo genuanceerd geformuleerd dat een dergelijk onderscheid
door tevoerenis.
Verdere pogingen om in de motiveringen enige orde te brengen hebben geleid tot het vormen van driemotieven-categorieën, namelijk motieven die voornamelijk in het sociaal-culturele vlak liggen of tegen die achtergrond geplaatst
kunnen worden, motieven dieverband houden met desociaal-economischepositiewaarin men verkeert en motieven die te zien zijn als,of verband houden met,
persoonlijke aspiraties of belangen. De indeling is tamelijk willekeurig, wellicht
zoueen andere indelingevengoed ofzelfs beter verdedigbaar zijn.
Tabel 9geeft een overzichtvan demotieven diewehebben kunnen registreren,
onderscheiden naar de bovengenoemde categorieën. Hierbij is op soortgelijke
wijze te werk gegaan als in hoofdstuk 3 ten aanzien van de implicaties van de
nevenberoepslandbouw. België is nu echter niet afzonderlijk vermeld vanwege
het geringe aantal geregistreerde motieven. In tabel 9is ook het aantal keer dat
demotieven per land genoemd zijn aangegeven.
Het hoeft niet persé zo te zijn dat de meest genoemde motieven ook de belangrijkste of de meest doorslaggevende zijn, maar ze geven waarschijnlijk wel
een aanwijzing voor de mate van het belang dat er in de literatuur aan gehecht
wordt, vooral ook omdat lang niet altijd de nevenberoepslandbouwers zelf aan
het woord gelaten worden maar veelalmotieven toegeschreven krijgen.
Alsweevenaannemen dat hetaantal keren dateenmotiefgenoemdwordt een
graadmeter isvoor de werkelijke betekenis van de afzonderlijke motieven, voor
zover daar, gezien de vaak dieper gelegen feitelijke motivatie, sprake van kan
zijn, dan is in ons land het streven om de kosten van levensonderhoud te drukken het belangrijkst. In Duitsland zijn dan belangrijk 'zekerheid', 'afwisseling',
'economisch gewin', 'goedkoper levensonderhoud' en 'liefhebberij', in Engeland
'speculatie' en 'buitenleven' en in de Verenigde Staten 'goedkoper levensonderhoud', 'economisch gewin' en 'goede omgevingvoor de kinderen'.
In alle landen samen zijn het meest genoemd 'goedkoop levensonderhoud'
(13x ), 'zekerheid' (11x), 'economisch gewin' (9x ), 'buitenleven' (8X), 'afwisseling' (8x ) en 'gehechtheid aan werk- en leefwijze' (8x ) . Alswe de genoemde
motieven per land bekijken naar de onderscheiden motieven-categorieën, dan
valt op dat in Nederland de motieven voornamelijk in relatie staan tot de sociaal-economische positie van de betrokkenen, in Duitsland zijn de motieven
behalve van sociaal-economisch ook van sociaal-culturele aard, in Engeland
daarentegen worden meer persoonlijke belangen en aspiraties genoemd, terwijl
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TABEL 9. Overzicht vandeindeliteratuur aangetroffen motievenvoor nevenberoepslandbouw.
Nederland

WestDuitsland

Engeland

Ver.Staten

overige
landen

Totaal
aantal

1

3

2

1
1

3
4

2

1

2

5

2

2

Complementair
1. Tijd over door mechanisatie en
rationalisatie
2. Agrarischstructureleproblemen
(geenuitbreidingsmogelijkheden
e.d.)
3. Aanvulling van het bedrijfsinkomen
4. Wil (weer) boer worden

2
1

Supplementair
a. S o c i a a l - c u l t u r e e l
5. Zinvolle bestedingvan vrije tijd
6. Idem, voor ouderen boven
65 jaar
7. Liefhebberij (gehechtheid aan
werk- en levenswijze)
8. Liefhebberij (hobby)
9. Zelfstandigheid
10. Sociaal prestige
11. Integratie in (agrarische) samenleving
12. Traditie;heeft grond toch
b. S a m e n h a n g e n d m e t d e s o c i a a l economische positie
13. Zekerheid
14. Beter gebruik specifieke bekwaamheden
15. Goedkoper levensonderhoud
16. Afwisseling (i.v.m. eentonig
hoofdberoep)
17. Moeilijke aanpassing aan hoofdberoep

c. Persoonlijkebelangenen
aspiraties
18. Economischgewin
19. Speculatie(risicospreidinge.d.)
20. Buitenleven
21. Experimenteerlust;avontuur
22. Ietsbereikenmeteigeninspanning
23. Goedeomgevingvoordekinderen
24. Goedkoop wonen
25. Bezit;familiaalerfgoed
26. Desinvesteringismoeilijk
Totaal

1

1

3
4
1
3

1
1

2
2

4

4
1
1
1

1
1
1

8
7
4
4

1
2

1
1

4
5

1

6

11

3

1
4

2
13

1

6

1

1

4
2
1
1

3
2
1
1

3
2
2

2
1
2

1
1
2
23

2
1

1

3
2
1

52

11

36

9
6
8
2
2
4
3
4
1

129
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in deVerenigde Statenpersoonlijke belangen en aspiraties naast sociaal-culturele motieven relatief veel gewicht krijgen. Aan de cijfers voor Nederland en Engeland in tabel 9 mag echter, gezien het geringe aantal betrokken publicaties,
geenaltegrotewaarde worden toegekend.
De motieven die in de tabel genoemd zijn, zijn zo goed en zo kwaad als dat
ging gelicht uit de context van de betreffende publicaties. Het aantal van de betrokken publicaties iste groot om zeafzonderlijk te vermelden, laat staan er op
in te gaan. Soms worden motieven zo geformuleerd dat ze niet bij een van de
onderscheiden categorieën onder te brengen zijn. LOOMIS (1965) omschrijft de
motivering van nevenberoepslandbouw alsvolgt: 'Motivation for part-time
farming, then, is a composite of forces from striving to increase the family income to numerous non-economic values associated with rural life and farming'.
Dat de 'non-economic values'numeriek belangrijk zijnbleekaluitdetabel. Hoewel het, zoals gezegd, tever zou voeren om op de betekenis van de afzonderlijke
motieven in te gaan, zal tot slot van dit hoofdstuk over enkele punten nog iets
gezegd worden.
Wat betreft de complementaire part-time landbouw kan gesteld worden dat
invelegevallen diteenfase isdievoorafgaat aan de supplementaire vorm. Dit is
het geval indien men inzietdat men er toch niet in slaagt (weer) volledig boer te
worden ofindien hetniet-agrarische beroepzogoed blijkt tebevallen,datmende
agrarische aspiraties geleidelijk opgeeft. Toch komt het nog wel voor dat men
(weer) volledig boer wordt, met name wanneer men er in slaagt het bedrijf te
vergroten ofwanneer degezinslasten na hetzelfstandig worden van de kinderen,
minder zwaar worden.
Wat betreft demotivering van de supplementaire nevenberoepslandbouw kan
gesteld worden dat debetekenisvanzekerheid enstatus steedsminder belangrijk
wordt. Vanuit Duitsland wordt zelfs gemeld dat men soms aan status kan winnen alsmen hetnevenbedrijf beëindigt. Grondgebruik alshobby lijkt echterjuist
een steeds grotere betekenis te krijgen, met dien verstande dat het dan meestal
'Heimstätten' of 'residential farms' met betrekkelijk weinig cultuurgrond betreft. Verondersteld mag worden dat dezeveranderende motivering ook invloed
zalhebben op deaard van deproduktie van denevenbedrijven. Ook de behoefte
aan verlaging van de kosten van levensonderhoud lijkt aan betekenis te verliezen als gevolg van de stijgende lonen. Hier staat echter soms een even sterke
stijging van deinkomensaspiraties tegenover.
Speculatie (belegging, risicospreiding, verwachtingswaarde) als motief wordt
naar verhouding vaak genoemd in de Angelsaksische landen. Niet alleen in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook in Australië. Over het geheel lijkt de
motivering in deze landen wat meer uit de stedelijke sfeer te komen. Als we tot
de 'stedelijke' motieven rekenen hobby, speculatie, buitenleven, experimenteerlust, goedkoop wonen en goed milieu voordekinderendan blijktdatvoorDuitsland slechts 13% van de geregistreerde motieven hieronder te vallen en voor
Engeland endeVerenigde Staten samen 36%.
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6. HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
6 . 1 . IS DE NEVENBEROEPSLANDBOUW VAN BLIJVENDE AARD?

Een punt dat in demeeste beschouwingen overhet verschijnsel nevenberoepslandbouw en de ontwikkelingen die hierbij optreden naar voren komt, is de
vraag hoedezeontwikkelingen tezien. Kunnen de ontwikkelingen uitsluitend in
verband gebracht worden met de overgangssituatie waarin velen na het verlaten
van de landbouw verkeren of hebben we ook te maken met blijvende beroepencombinaties, dus een blijvende verweving van agrarische en niet-agrarische activiteiten? Door de wijze waarop we deze vraag formuleren wordt al gesuggereerd dat er in ieder geval in vele gevallen sprake is van een overgangssituatie.
Hiermee isechter nog niet gezegd dat dit de overheersende determinant is.
In het voorgaande hoofdstuk is al uitvoerig ingegaan op de continueringsbehoefte van mensen die in de landbouw zijn opgegroeid. Deze behoefte, in
eerste instantie ook ten aanzien van het hoofdberoep, maar in laatste instantie
voornamelijk ten aanzien van delevenswijze, grondbezit en -gebruik, het fysieke
en het sociale milieu, komt in vele onderzoekingen zo duidelijk naar voren, dat
men geneigd zou kunnen zijn te veronderstellen dat dit wel moet leiden tot een
permanente band van ex-agrariërs met de landbouw dus dat de beroepencombinatie van blijvende aard is,althans voor zover het de eerste generatie betreft. In
de praktijk blijkt echter dat vaak 'oplossingen' gevonden worden die aan deze
continuiteitsbehoefte, die inderdaad meestal van permanente aard is, tegemoet
komt, maar waarbij het nevenbedrijf geleidelijk op de achtergrond raakt. Die
oplossingen worden voornamelijk bereikt door het geleidelijk minimaliseren
van het grondgebruik enerzijds en het handhaven van woonmilieu, huis en hof
anderzijds.
De gegevens die de literatuur biedt met betrekking tot de vraag in hoeverre
men aan het grondgebruik vasthoudt, zijn verre van eensluidend. Voor zover
het interpretaties van tot dan toe opgetreden ontwikkelingen betreft variëren de
conclusies van 'duurzaam', dat wil zeggen de grote meerderheid van de nevenberoepslandbouwers handhaaft het nevenbedrijf, tot 'geleidelijke verkleining of
beëindiging' van een groot deel ofdemeerderheid van de nevenberoepslandbouwers. De conclusies met de laatst genoemde strekking zijn in de meerderheid.
Niet zelden wordt er dan echter aan toegevoegd dat dit nog niet hoeft te betekenen dat een agrarisch nevenbedrijf niet haalbaar is. Men wijst dan op de tendens vanverkleining tot eenbedrijfstype dat wellevensvatbaar is (Freizeitbetriebe e.d.), op het succes waarmee sommige produkten door nevenberoepslandbouwers geproduceerd worden, op de mogelijkheden van nevenberoepslandbouw bij toename van de vrije tijd in de toekomst en op nieuwe ontwikkelingen
die de nevenberoepslandbouw nieuw leven zullen kunnen inblazen. Zo vraagt
PRIEBE(1955,178)zichaf ofweaan het eindevan het 'Kleinbauerndorf' staan of
dat wewat betreft de nevenberoepslandbouw aan het begin van eennieuwe ont90
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wikkeling staan. Hij meent dat er tal van gronden zijn om aan te nemen dat het
laatste hetgevalis.
In West-Duitsland neemt het aantal nevenberoepslandbouwers sinds 1950
duidelijk af. Er zijn echter grote regionale verschillen. Gezien de historische
achtergronden (oorlogen, crisis) die met name in Duitsland mede tot de sterke
verbreiding van de nevenberoepslandbouw leidden, mag, nu de motivatie van
hieruit afneemt, aan de optredende trends op zichzelf niet al te veel betekenis
toegekend worden. PRIEBE is van mening dat de economische en zekerheidsmotieven geleidelijk plaats maken voor ideële en recreatieve motieven. In dat geval
zal echter niet alleen de motivatie, maar ook deproduktie en de bemanning van
debedrijfjes veranderen.
De ontwikkelingen die zich momenteel voordoen zijn zeer moeilijk geheel te
analyseren, omdat ze zich grotendeels afspelen op een niveau waarbij nog nauwelijks van bedrijven gesproken kan worden en dat door statistiek en onderzoek
meestal buiten beschouwing wordt gelaten. Enkele publicaties geven meer informatie over de wijze waarop de bedrijfsverkleiningen, of in het algemeen de
bedrijfsaanpassingen, tot stand komen. Het meest opvallend in verschillende
landen is, dat het rundvee meestal het eerst wordt opgegeven. Het combineren
van rundveehouderij met een ander hoofdberoep vraagt kennelijk veelal te
veelinspanning.
Een ontwikkeling die ook in vele publicaties naar voren komt, en waar we al
enkele malen op gewezen hebben, betreft, de veranderende herkomst van de
nevenberoepslandbouwers. Vroeger werden nevenbedrijven, vaak complementair ten aanzien van een ander beroep van vader op zoon als zodanig doorgegeven. Dezecategorie nevenberoepslandbouwers neemt indemeestelanden echter
snel in omvang af en wordt vervangen door ex-boeren en secundair afgevloeid
boerenzoons. Dit isook in Nederland het normale beeld. Deze trend zegt alveel
over de aard van de ontwikkelingen wat betreft de duurzaamheid, voor zover
heteendeelvan depart-timers betreft.
Evenals de laatste generaties van de 'vroegere' part-timers het bedrijfje in de
meeste gevallen beëindigen bij beëindiging van deberoepscarrière of nog eerder,
bij gebrek aan een opvolger, lijkt het waarschijnlijk dat dit ook met betrekking
tot de uit de landbouw afkomstige part-timers in vrij sterke mate het geval is of
in de toekomst het geval zal zijn. Zelf denkt men er meestal niet over het nevenbedrijf optegeven, maar dejongere generatie voelt meestal niet veel voor opvolging. Waarschijnlijk zal het dus, voor zover het de part-time farming in de
huidige vorm betreft, overwegend een zaak zijn van deeerste generatie. Zolang
het afvloeiingsproces uit de landbouw doorgaat zal er echter wel steeds een
nieuweeerstegeneratie komen.
Devraag ofwete maken hebben met een duurzame situatie of niet kan dus in
het algemeen hoogstens positief beantwoord worden voor zover het de eerste
generatie betreft. Als de opvolgende generatie er bij betrokken wordt zal waarschijnlijk deveronderstelling dat wemet een overgangssituatie te maken hebben
niet onjuist zijn. Opvolgens ontbreken immers meestal of blijken slechts belangstellingtehebben voor dewoning c a .
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Overigens zijn waarschijnlijk de conclusies omtrent de duurzaamheid van de
beroepencombinatie minder tegenstrijdig dan in het begin van dezeparagraaf is
gesuggereerd.Alsmenuitsluitend temaken heeft metex-boeren dan blijken deze
maar zelden bereid het nevenberoep op te geven. De beroepencombinatie lijkt
dus van blijvende aard. Wordt de situatie echter op wat langere termijn bekeken
en komen er ook nevenberoepslandbouwers die niet direct uit de landbouw afkomstig zijn of er nooit volledig in werkzaam zijn geweest in de onderzoekspopulatie voor, dan zal de situatie waarschijnlijk meestal minder stabiel blijken te
zijn. Dit is slechts een zeer oppervlakkige synthese van de verschillende conclusies en visies. We weten nog weinig over hoe stabiel de genoemde situaties zijn,
en over de factoren en omstandigheden die de duurzaamheid van de beroepencombinaties kunnen aantasten ofjuist bevorderen.

6.2. DESAGRARISATIE

Hoewel binnen één generatie de beroepencombinatie meestal vrij stabiel is,
dat wil zeggen gedurende (bijna) de gehele beroepscarrière stand houdt, is er
toch vaak sprake van eengeleidelijke distantiering van de landbouw in de eerste
generatie. Omdat dezedistantiering dan overhet algemeeneengeleidelijk karakter heeft kunnen we van een desagrarisatieproces ('Entbäuerlichung') spreken.
Hiermee aangevend, dat het verlaten of het zich distantiëren van de landbouw
veel meer een proces is dan een enkelvoudig besluit of daad. Als men er al in
slaagt zich na een aanvankelijk agrarische carrière volledig op een nieuw hoofdberoep te richten dan gaat ditmeestal dus slechtszeer geleidelijk. Die geleidelijkheid wordt, wat het nevenbedrijf betreft, veelal doorbroken door de opvolgende
generatie. Verreweg de meeste definitieve beëindigingen zijn het gevolg van het
uitblijven van opvolgens.
De meesteconclusiesmetbetrekking tot geleidelijke verkleiningvan de nevenbedrijven zijn gebaseerd op statistische gegevens of oriënterend onderzoek.
Slechts enkele Duitse onderzoekingen geven wat meer informatie. WERSCHNITZKY(1965,35)laat ziendat, regionaal zeerverschillend,degrotere nevenbedrijven
veelal verkleind worden tot een hobby-bedrijfje of woning+ grote tuin. Ook
BRUNDKE (1967) constateerde dat er in veel gevallen sprake is van een geleidelijke verkleining. Van de door hem onderzochte bedrijven verminderde in de
periode 1957-1964 het percentage Nebenerwerbsbetriebe van 75 tot 25. De
meerderheid van deze bedrijven was Freizeitbetrieb geworden. Het blijkt dus
dat er inieder geval in bedrijfstechnische zinvaak sprake isvan een min of meer
geleidelijke desagrarisatie. De onderzoekingen laten geen evaluatie toe van de
relatieve betekenis van deze geleidelijke verkleiningen ten opzichte van de meer
schoksgewijze verkleiningen bij beroepsverandering en generatiewisseling.
Uit enkele onderzoekingen blijkt dat 60 à 70% van de beëindigingen een gevolg zijn van ouderdom, ziekte, overlijden e.d., bij afwezigheid van een opvolger. De belangstelling van dejongere generatie voor een agrarisch nevenberoep
blijkt, zoals al eerder betoogd, doorgaans zeer gering te zijn. Van de geraad92
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pleegde auteurs is er slechts één die tot duidelijk andere bevindingen komt, namelijk HARVEY (1966) in Engeland. HARVEY komt in een agrarisch gebied waar
10jaar eerder een industrie gevestigd werd tot de bevinding, dat 2/3 van de
zoons van boeren, die dankzij de industrie hun inkomen hebben kunnen verhogen, van plan waren het ouderlijke bedrijf voort te zetten. Dit zouden ze, aldus
HARVEY,zonder defabriek zekerniet gedaan hebben.
In West-Duitsland doet in de meeste gebieden, na een lange periode van zeer
sterke vervlechting van de landbouw met andere bestaansbronnen, de desagrarisatie de laatstejaren duidelijk zijn invloed gelden. Als een zeer belangrijk symptoom hiervan kan gezien worden de, vooral in het zuiden van West-Duitsland
optredende, sociale braak. Nu geleidelijk de niet-agrarische bestaansbronnen
voldoende bestaansbasis bieden en ook de sociale status door grondgebruik of
grondbezit nog nauwelijks opgevijzeld wordt, wordt veel cultuurgrond ongebruikt gelaten. Het betreft echter meestal ongunstig gelegen en weinig vruchtbaregronden(2.6.).
Het geleidelijke karakter van de desagrarisatie enerzijds en de anderzijds toch
vaak te onderkennen discontinue kenmerken ervan (in bedrijfstechnisch opzicht) hebben enkele auteurs er toe gebracht om in het desagrarisatieproces verschillendefasen te onderscheiden.
Uit het onderzoek van WERSCHNITZKY (1965) bleek o.a. dat kleine boeren na
beroepsverandering aanvankelijk een zo groot mogelijk deel van het bedrijf
voortzetten. Voor zover men het bedrijf niet direkt volledig beëindigt kan men
hier spreken van deeerstedesagrarisatiefase. De nevenbedrijven zijn indeze fase
vrij groot en komen sterk overeen met het gewone kleine bedrijf. In vele gevallen komt men er na verloop van tijd toe een gedeelte van het bedrijf, vaak een
onderdeel ervan, af te stoten. Men komt in een volgende desagrarisatiefase. Het
bedrijf is veranderd in grootte en/of qua structuur. Hierna kunnen nog meer
fasen optreden al naar gelang de nevenberoepslandbouwer zijn bedrijf nog verder ontmantelt. De wijze en snelheid van deze afbraak is echter van vele factoren afhankelijk, zeker niet alleen van desagrariserende krachten. In werkelijkheid zullen dan ook, zo lang we naar de individuele ondernemer kijken, geen
duidelijk aftebakenen desagrarisatiefasen te onderscheiden zijn.
Bedrijfsverkleining kan zich meestal niet, zoals dat met betrekking tot desagrarisatie in sociaal-culturele of mentale zin wel het geval is,in een continu verlopend proces voltrekken. De bedrijfstechnische desagrarisatie verloopt meestal
min of meer schoksgewijs en individueel op zeer uiteenlopende wijze en in verschillend tempo. Er ontstaan nevenbedrijven van verschillende grootte en type.
Als er al duidelijke grenzen te onderscheiden zijn tussen bijvoorbeeld Nebenerwerbsbetriebe, Freizeitbetriebe en Heimstätten en deze zijn in verband te
brengen met een desagrarisatieproces, dan is een dergelijke fasering veeleer te
danken aan bedrijfstechnische factoren dan aan factoren die op de betrokkenen
zelf betrekking hebben. Met betrekking tot het individu hebben we in feite ten
aanzien van de desagrarisatie in ruime zin, dus desagrarisatie van het 'agrarische systeem' (5.3) - toch waarschijnlijk te maken met een continu proces. Dit
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proces kan zich binnen één generatie voltrekken, maar kan zich ook over meerdere generaties uitstrekken. Als men nu toch tot fase-indelingen komt gaat men
dus min of meer willekeurig te werk en loopt men de kans dat de onderscheiden
fasen ofnietrelevantzijn ofditslechtsinbedrijfstechnische zin zijn.
Meer makro-structureel gezien is er waarschijnlijk eerder aanleiding te spreken van desagrarisatiefasen. Als zich bijvoorbeeld in een volledig agrarisch gebied een industrie vestigt, dan zal een groot aantal boeren vanaf of kort na het
moment van de industrievestiging overgaan naar de industire, maar het bedrijf
geheel of gedeeltelijk aanhouden. Dit is te zien als de eerste desagrarisatiefasen
in structurele zin.
Doordat enerzijds vele van de nevenbedrijven van de eerste beroepsveranderaars geleidelijk aangepast worden aanhet hoofdberoep en anderzijds er weer
nieuwe nevenberoepslandbouwers bijkomen, of doordat na verloop van een
generatie een gedeelte van de nevenbedrijven wordt beëindigd of gereduceerd
kunnen er later nieuwe desagrarisatiefasen onderkend worden. Ook hier echter
zullen de grenzen tussen de verschillende fasen over het algemeen vloeiend zijn.
Door op deze wijze desagrarisatiefasen te onderscheiden zal het vaak mogelijk
zijn uiteenlopende ontwikkelingen in overigens vergelijkbare gebieden te verklaren.
Slechts enkele auteurs onderscheiden expliciet desagrarisatiefasen. Toch kan
het omwille van het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen zeer zinvol zijn
eendergelijke fase-indeling toe tepassen. Met name kan het derol diede nevenberoepslandbouw speelt in het geheel van de structurele ontwikkelingen doorzichtiger maken. Het is opvallend dat de meeste publikaties waar in expliciet
meerdere desagrarisatiefasen onderscheiden worden, van Nederlandse herkomst zijn.
TACKE en BOSMA (1963) schreven een rapport over de agrarische implicaties
van de industrialisatie in enkele porspronkelijk overwegend agrarische (Westduitse en Nederlandse) gemeenten. De verschillen wat betreft de positie van de
nevenberoepslandbouw waren zodanig dat deze in verband gebracht konden
worden met het tijdstip van industrievestiging. De ontwikkelingen (tot 1955)
lieten voor Etten-Leur (vroeg geïndustrialiseerd) sind 1930 een teruggang van
het aantal nevenberoepslandbouwers zien. In Haaksbergen en Delden (industrialisatie wat later) was er een toename tot 1947, terwijl er in het nieuwe industriegebied Rucphen een nog steeds voortdurende toename van het aantal
nevenberoepslandbouwers geconstateerd werd.
In een onderzoek in Zuid Limburg komt SCHUMACHER (z.j.) tot soortgelijke
bevindingen als TACKE en BOSMA. Hij meent dat er in de oostelijke Mijnstreek
met betrekking tot de positie van de landbouwende bevolking in de sociaal-economische structuur drie fasen te onderscheiden zijn. Deze fasen noemt hij respectievelijk beginfase, overgangsfase en eindfase. De nevenberoepslandbouwer
enzijn bedrijf worden indezeopeenvolgende fasen alsvolgt getypeerd:
Beginfase:
- de structuur van het nevenbedrijf is vrijwel identiek aan die van het gewone
landbouwbedrijf;
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- de nevenberoepslandbouwers hebben voornamelijk dorpsgebonden beroepen
ennogmaar zelden een 'nieuw' beroep (mijnwerker);
- beëindiging van de nevenbedrijven slechts bij generatiewisseling;
(nogherkenbaar inPosterholt en St. Odiliënberg).
Overgansfase:
- denevenbedrijven zijnveelkleinerdan degewone bedrijven
- erzijn naar verhouding veelrenteniers onder de nevenberoepslandbouwers
- erzijn naar verhoudingveelmijnwerkers onder denevenberoepslandbouwers;
(nogherkenbaar in Urmond en Stein).
Eindfase:
- hetaantal nevenberoepslandbouwers isgering;
- erzijn vrijwel geenmijnwerkers onder denevenberoepslandbouwers;
- de nog aanwezige nevenberoepslandbouwers hebben meestal landbouwverwanteberoepen;
(herkenbaar in Kerkrade en Schaesberg).
Hoewel het zeer de vraag is of de 'eindfase' in werkelijkheid deze naam verdient, is er, blijkens de door SCHUMACHER gepresenteerde gegevens, voldoende
aanleiding om fasen als door hem genoemd te onderscheiden. Het onderscheid
is echter in werkelijkheid minder duidelijk dan door de bovenvermelde kenmerken gesuggereerd. SCHUMACHER is er in ieder geval in geslaagd, dankzij de
vestiging van de mijnbouw als een geheel nieuwe bestaansbron die geleidelijk
over een groter gebied, ook vanuit de landbouw, arbeidskrachten aantrok, het
bestaan van desagrarisatiefasen in structurele zin aan te tonen. Waarschijnlijk
treedt een dergelijk proces vrijwel steeds op, maar is ten gevolge van over en
door elkaar schuivende ontwikkelingen doorgaans moeilijk als zodanig te onderkennen.
Een andere Nederlander die tot de conclusie komt dat we ten aanzien van de
ontwikkelingen in de nevenberoepslandbouw fasen kunnen onderscheiden is
TER HAAR (1961).Hij plaatst de ontwikkeling van de nevenberoepslandbouw in
een onderzoek in Amt Kempfeld in West-Duitsland, tegen de achtergrond van
de sociale en economische ontwikkelingen in historische zin. Hierin onderscheidt hij devolgendefasen:
1. agrarische fase;
2. ambachtelijke- vroegindustriële fase;
3. modern-industriële fase.
In deze fasen neemt de nevenberoepslandbouw telkens een andere positie in.
We hebben hier te maken met de desagrarisatie van de sociaal-economische
structuur in historisch perspectief. De desagrarisatiefasen van SCHUMACHER
zijn te zien als uitvloeisels, in verschillende stadia, van de continueringsbehoeftenvan deuitdelandbouw afvloeiende bevolkingindederdefase vanTER HAAR.
Behalve het onderscheid in makro-structurele fasen in historische zin (TER
HAAR) en mikro-structurele fasen in comtemporaine zin (SCHUMACHER) is het
ook mogelijk fasen te onderscheiden met betrekking tot het bedrijfstype. Het is
begrijpelijk dat de verschijningsvorm van de nevenberoepslandbouw in de tot
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economische en sociaal-culturele veranderingen. Zo ziet men de in West-Duitsland onderscheiden bedrijfstypen Nebenerwerbsbetrieb, Freizeitbetreib en
ländliche Heimstätte soms ook als verschillende fasen, waarin een traditioneel
klein landbouwbedrijf successievelijk komt te verkeren als het, in samenhang
met de veranderende social-economische positie van de bezitter, aan desagrariserende krachten wordt blootgesteld.
Een fase-indeling met betrekking tot bedrijfstypen is ook te baseren op de
veranderende motivatie, die natuurlijk niet geheel van het voorgaande losgezien
kan worden. Zo komt VERMOOTEN (1953) met betrekking tot de volkstuin tot
een type indeling die in verband gebracht kan worden met de sociaal-economische structuur en het welvaartspeil van bepaalde bevolkingsgroepen hierin.
VERMOOTENonderscheidt devolgendevolkstuintypen:
1. de weldadigheidstuin;
2. denuttigheidstuin ;
3. de genoegentuin.
Hoewel het hier grondgebruik van stedelijke bevolkingsgroepen betreft zijn
de parallellen met de nevenberoepslandbouwers duidelijk aanwezig. Type 1
komt in de geïndustrialiseerde landen waarschijnlijk niet meer voor. Zij dateert
uit de eerste fasen van de industriële revolutie toen grote bevolkingsgroepen
dreigden te verpauperen en hen door 'weldoeners' stukjes grond beschikbaar
werden gesteld teneinde de ergste nood te lenigen. Hoewel de typen 2 en 3 nu
naast elkaar voorkomen lijkt het er op dat type 3 de toekomst heeft. De drie
typen volgen elkaar dus min of meer in de tijd op en zijn daarom ook als fasen
te beschouwen.
Het nut van het onderscheiden van fasen in het desagrarisatieproces is vooral
gelegen in het onderkennen van het historische aspect van de verschijnselen
waar wenu meegeconfronteerd worden. Het zal soms ook mogelijk zijn uiteenlopende ontwikkelingen op deze wijze te verklaren. Sommige ontwikkelingen
met betrekking tot de nevenberoepslandbouw in een bepaald gebied of land
kunnen wellicht worden ontmaskerd of in verband worden gebracht met bepaalde fasen in het desagrarisatieproces. Ontwikkelingen die nu bijvoorbeeld
in het zuiden van de Verenigde Staten optreden zullen herkend kunnen worden
als overeenkomend met die in het verleden aan de noord-oostkust opgetreden
zijn.
De extreem lijkende ontwikkelingen in Japan die sommige auteurs er al toe
verleid hebben de Japanse situatie tezien alseen (aantrekkelijk) alternatief voor
de westerse levenswijze (WILKINSON, 1961) of als een bewijs dat de traditionele
Japanse cultuur zich kan handhaven naast de moderne westerse, zal bij nader
onderzoek wellicht te herkennen zijn als een modificatie van de le en de 2e fase
van SCHUMACHER in een sociaal-economische structuur, waarin de 2e en 3e fase
van TER HAAR nog naast elkaar existeren. Niet alleen de visievan WILKINSON
zou in dat geval als onjuist gekwalificeerd moeten worden, maar ook die van
GUSFIELD (1967) zou dan niet geheel consistent blijken te zijn. GUSFIELD komt
namelijk mede op grond van bevindingen in Japan, waar moderne en traditio96
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nele levensvormen coëxisteren, tot de conclusie dat traditionaliteit en moderniteitten onrechte alspolariteiten worden beschouwd. Hoewel hieromtrent slechts
weinig gegevens beschikbaar zijn lijkt het er toch wel op, dat meer recente ontwikkelingen inJapan- snelleafvloeiing uitdelandbouw,meerenmeerprijsgeven
van oude levensvormen - een bevestiging van depolarisatietheorie1 inhouden,
althans geen ondersteuning zijn van de visie van GUSFIELD. Het naast elkaar
voorkomen van moderne en traditionele levensvormen zal waarschijnlijk ook in
Japan geheel of grotendeels verklaard kunnen worden uit de continueringsbehoefte, in dit geval ten aanzien van de traditionele levenswijze, die (grotendeels)slechtsvantijdelijke aard zal zijn.

6.3. DESAGRARISATIE EN MODERNE LEVENSWIJZE

Ten aanzien van de ontwikkelingen met betrekking tot de nevenberoepslandbouw istot nu toegebleken dat erweliswaar, voor zoverhet deeerste generatie
betreft, sprake is van een zekere duurzaamheid van de beroepencombinatie,
maar dat er ook aanwijzingen voor zijn dat de individuele nevenberoepslandbouwer zich in vele gevallen geleidelijk van de (beroepsmatige) landbouw distantieert. Hiermee isnog weiniggezegd over de ontwikkelingen diewein de nabije toekomst kunnen verwachten. Ook al zouden we kunnen aantonen dat de
desagrarisatie zoals we die nu waarnemen een universeel en onomkeerbaar proces is, dan blijven er nog tal van vragen onbeantwoord. Zalbijvoorbeeld aan de
desagrarisatie zoals deze in de Mijnstreek geconstateerd is een meer algemene
geldigheid toegeschreven kunnen worden of zal het proces meestal anders, sneller of trager verlopen of zullen de omstandigheden en behoeften (vrije tijd, herwaardering buitenleven e.d.) zich zodanig wijzigen dat met geheel andere ontwikkelingen rekeninggehouden moet worden?
Alvorens indevolgendeparagrafen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen
nader in te gaan, zal eerst stil gestaan worden bij factoren diein verband met de
laatste van de zojuist geformuleerde vragen van belang kunnen zijn. In dit verbandishetnoodzakelijk overmeerinformatie tebeschikkenomtrent demotivatie
van denevenberoepslandbouwers, omtrent de invloed van de levenswijze opde
nevenberoepslandbouw, omtrent de vrijetijdsaspiraties en de betekenis van de
'nieuwe situatie' (1.2). Relevante informatie omtrent deze aspecten is slechts in
geringe mate beschikbaar. We zullen ons daarom moeten beperken tot enkele
trends.
Er is enige reden om te veronderstellen dat de nevenberoepslandbouw, of
aspiraties daartoe, en derhalve de desagrarisatie, in de westerse landen vandaag
aan andere invloeden onderhevig zijn dan die in het verleden leidden tot de gesignaleerde desagrarisatie. Deze 'andere' invloeden spruiten voort uit degeleidelijk ook door de plattelandsbevolking meer aanvaarde moderne levenswijze.
1
In die zin dat de werkelijkheid meer benaderd wordt door een continuüm dan door een
polariteit
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Arbeid en vrije tijd krijgen hierdoor een andere waardering. Het lijkt voor de
hand liggend dat nevenberoepslandbouwers dieviahun hoofdberoep doorgaans
intensief in contact komen met de moderne leef- en denkwijze, zich deze sneller
eigen maken dan de gewone boeren. Dit wordt dan ook vaak verondersteld. De
Nevenberoepslandbouwers worden dan verondersteld 'ergens' tussen stedeling
en boer in te staan (men spreekt wel van 'culturele hybride'). Zij zouden in vergelijking met de gewone boer meer contractuele, onpersoonlijke en rationele
sociale relaties hebben. Dit zou dan uiteindelijk leiden tot een geringere integratie in de lokale samenleving. Deze ten dele op onderzoek gebaseerde veronderstelling blijkt echter niet steeds bevestigd te worden. De enige categorie
nevenberoepslandbouwers dieenigszinsaanhetbeeldbeantwoordtis waarschijnlijk dievan dehobby-farmers, dievan meer stedelijke origine zijn.
Niettemin is er waarschijnlijk wel sprake van een geleidelijke ontwikkeling in
derichtingvan onpersoonlijker, meercontractuele relaties,maar deze hangt dan
waarschijnlijk vooral samen met ontwikkelingen dievoor degehele samenleving
dus ook voor de agrarische bevolking, gelden. Het iswelmogelijk dat de nevenberoepslandbouwers hierbij ten aanzien van de agrarische bevolking een katalyserendefunctie vervullen.
Met defysieke en sociale ontsluiting van het platteland komen de traditionele
levenswijze en deagrarische aspiraties dus steeds meer onder druk van stedelijke
invloeden. Ook als de moderne levenswijze op zichzelf niet geheel wordt aanvaard dan zullen toch bepaalde levensterreinen, tengevolge van informatie en
referentieprocessen, fundamentele veranderingen kunnen ondergaan. Dit kan
zowel leiden tot hogere inkomensaspiraties als tot het anders gaan waarderen
van het agrarische (neven)beroep. Het agrarische beroep is in de ogen van de
stedeling immers behept met tal van inconveniënten en is voor hem, in de huidigevorm, dan ook weinig aantrekkelijk.
Een van de belangrijkste 'nieuwe' waarden is die van de vrije tijd. De boer
van nu, vooral dejongere, zal meestal meer vrijetijdsbehoefte hebben dan die
van een 10-taljaren geleden en deze behoefte zal waarschijnlijk nog toenemen.
Het ziet er naar uit dat hier een van de belangrijkste knelpunten komt te liggen
voor de gewone boer. De boer die van beroep verandert wordt echter meestal
plotseling geconfronteerd met meer vrijetijd dan hij meent nuttig en/of plezierig
te kunnen besteden. Hij heeft elke dag een paar uur 'over', heeft een vrije zaterdag en bovendien krijgt hij nog enkele weken vakantie, die hij niet gewoon is op
'moderne' wijze tebesteden. Zo veelvrije tijd heeft hij nognooit gehad enhijzou
er ook meestal geenraad meeweten als die tijd niet besteed zou kunnen worden
aan een gedeeltelijke voortzetting van zijn landbouwbedrijf. Echte vakantieaspiraties hebben de meeste boeren en ex-boeren, vooral de ouderen, nog meestal niet. De vakantiedagen worden dan ook veelal opgenomen in de tijd dat
het nevenbedrijf demeestearbeid vraagt.
Hoeveel tijd men nodigheeft voor eennevenbedrijf hangt natuurlijk afvan de
grootte en de aard ervan. Hoeveel tijd men beschikbaar heeft hangt van veel
meer factoren af. De aard van het hoofdberoep, reisduur, leeftijd, gezinsgrootte
en gezinsfase zijn alle van betekenis, echter ook de levenswijze. Vooral voor de
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hoeveelheid tijd die de vrouw kan of wel vrij maken voor het nevenbedrijf lijkt
de levenswijze van betekenis. (Hierbij is vooral te denken aan de opvoedingswijze van de kinderen en aan dewooncultuur (4.3)).Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vrouw in toenemende mate bezwaren heeft tegen haar traditionele taak op het landbouwbedrijf, dat in de nevenberoepssituatie vaak nog verzwaard wordt. Haar bezwaren hangen samen met de veranderende levenswijze
(wooncultuur), de veranderende opvoeding van de kinderen (o.a. langere opleiding) en ook met de welstand en levenswijze van de vroeger laag in aanzien
staande niet-agrarische dorpsbevolking, waarmee men zich veelal vergelijkt.
Wat dit laatste betreft wijst HARTICK (1962) er op dat vrouwen van nevenberoepslandbouwers het moeilijk kunnen accepteren dat devrouwen van 'gewone'
arbeiders in het dorp een 'luxe' en 'vrij' leven leiden, terwijl zij zelf, ondanks
hun (tot voor kort) meestal hogere maatschappelijk aanzien, naast de lasten van
het gezin ook nogdievanhetbedrijf grotendeels moeten dragen.
Deze veranderende houding ten aanzien van de arbeid op het nevenbedrijf zal
zeker niet beperkt blijven tot de echtgenote en de kinderen. Ook de man vindt
het steeds meer bezwaarlijk, hoewel waarschijnlijk in mindere mate dan de
vrouw, om een groot deel van zijn vrije tijd aan een nevenbedrijf te besteden.
Toen een aantaljaren geleden de 5-daagse werkweek werd ingevoerd leidde dit
dan ook niet tot een merkbare uitbreiding van de nevenberoepslandbouw. Integendeel, blijkens het onderzoek van HARTICK (1962, 86) in West-Duitsland
zijn de ontwikkelingen, i.e.geleidelijke verkleining, gewoon doorgegaan. Ook in
België is een dergelijke ontwikkeling geconstateerd. HOYOIS en EVERAET (1967)
hebben berekend dat het aantal arbeidsuren per nevenbedrijf in 1959 nog maar
79% wasvandatin 1950.
Tot nu toe is vooral gewezen op de betekenis van factoren die conflicteren
met het gewone nevenbedrijf of dit naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst
zullen gaan doen. Tot deze factoren zijn te rekenen vrijetijdsaspiraties, levenswijze, wooncultuur, opvoedingvan dekinderen, aard van het hoofdberoep e.d.
Er zijn echter ook factoren die de nevenberoepslandbouw als het ware van binnenuit bedreigen, factoren namelijk die de motivatie tot het aanhouden van het
nevenbedrijf direkt ondermijnen of dit kunnen gaan doen. Afgezien van de afnemende economische motivatie spelen hier, ten dele al eerder genoemde, factoren als de normerende invloed van het milieu ten aanzien van het grondgebruik, de afnemende betekenis van grondgebruik als statussymbool, de verkleining van de gezinnen, een geleidelijke gewenning aan andere beroepen en de integratie in het werkmilieu een rol. Er is hier echter in hoofdzaak slechts sprake
van een conflicterende situatie ten aanzien van de traditionele motivatie (continueringsbehoefte, extra inkomsten, bezigheid, traditie e.d.). Deze zich wijzigende omstandigheden kunnen ook heelgoedleiden tot een nieuwe motivatie en
bijgevolg tot een nieuw bedrijfstype, dat dan door 'nieuwe' mensen zal bemand
worden.
Het laat zich dus aanzien dat deveranderende levenswijze in detoekomst vergaande konsekwenties zal hebben voor het agrarische nevenberoep. Zo demoMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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derne levenswijze de desagrarisatie al niet zal bevorderen, zal deze toch zeker
invloed hebben op dewijze waarop het agrarische nevenberoep beoefend wordt.

6.4. WAAROM NEVENBEROEPSLANDBOUW GEEN TOEKOMST HEEFT

Er zijn, zoals in het voorgaande al gesteld, tal van factoren en omstandigheden aan te wijzen die deveronderstelling lijken te wettigen dat de nevenberoepslandbouw, zoals we die nu kennen op wat langere termijn, geen, althans geen
grote, toekomst heeft. KOTTER (1967, 125) vat de z.i. belangrijkste van deze
factoren samenineen 5-talpunten:
1. de arbeider wordt een specialist in zijn beroep. Het beroep vraagt zijn volledige inzet en laat zich moeilijk combineren met andere beroepsactiviteiten
(professionalisering);
2. door hogere lonen is men voor de normale levensbehoeften niet meer op
extrainkomsten aangewezen;
3. erisgeenprestigeverschil meer tussen boer enarbeider;
4. de grond verliestzijn betekenis als zekerheidsfactor;
5. de behoefte aan vrije tijd wordt steeds groter, met name bij vrouw en kinderen.
Van deze punten behoeft alleen het eerste nog enige toelichting. Dit te meer
daar aan hetzelfde punt, i.e.deprofessionalisering in onze samenleving, ook een
vaak een tegengesteld effekt toegeschreven wordt. Dit effekt zou dan gelegen
zijn in de compensatie behoefte (Ausgleich) die bij vergaande specialisering in
hethoofdberoep zou optreden.
De Zweedse econoom HOLMSTROM meent dat, in de economisch hoogontwikkelde landen, economisch gezien 'each agricultural unit which does not have
full competitive ability as a full-time farm seems to be doomed to failure' 1 . Hij
houdt echter rekening met de mogelijkheid dat de 'gezinseconomie' wel een
agrarisch nevenberoep toelaat. Hij acht dus nevenbedrijven slechts economisch
niet levensvatbaar. Dit standpunt wordt niet door iedereen gedeeld, met name
niet door Engelse auteurs die in hun eigen land vele nevenbedrijven commercieelsuccesvol zien opereren.
Welke invloed van de professionalisering uiteindelijk zal zijn is nog niet met
zekerheid tevoorspellen, het lijkt echter welwaarschijnlijk dat dieinvloed groot
zal zijn. Dit lijkt te meer waarschijnlijk als we ons realiseren wat professionalisering inhoudt of inde meeste gevallen zal inhouden. De Duitser DAHEIM (1968)
stelt dat de 'beroepsbekleder' er uiteindelijk op gericht iseen zo groot mogelijke
overeenkomst tot stand te brengen tussen zijn oriëntaties en de verwachtingen
die aan hem worden gesteld. In overeenstemming hiermee is bijvoorbeeld de
ervaring dat de ex-boer, ondanks vaak anders beleden aspiraties, geleidelijk het
zwaartepunt van zijn beroepencombinatie meer naar het hoofdberoep verlegt.
DAHEIM definieert het professionaliseringsproces als 'een toenemen van de
1

IneenrepliekopKrasovic(1966,270).
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voor de vervulling van een beroepspositie vereiste theoretische en gesystematiseerde kennis'. Dit zal in het algemeen inhouden dat een kleiner of groter deel
van de niet-arbeidstijd aangewend zal moeten worden om de vereiste kennis te
verwerven. Het blijft natuurlijk mogelijk dat een groot deel van de beroepsbevolking zich aan deze ontwikkeling onttrekt. Niettemin lijken, mede gelet op de
toenemende vrijetijdsaspiraties e.d., er ten aanzien van een agrarisch nevenberoep zoveel onverenigbaarheden aanwezig te zijn, dat ook voor deze categorie de aanvaardbaarheid van een combinatie van meerdere bestaandsbronnen
afzal nemen. Hier komt bij dat debevolkingsgroepen waartoe de nevenberoepslandbouwers en verreweg de meeste gevallen behoren of waaruit zij gerecruteerd worden,namelijk de'ländlicheArbeiterschaft' endeagrarischebevolkingsgroep,snelinomvang afnemen.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een dergelijke ontmenging van beroepsactiviteiten (professionalisering) al optreedt. Gewezen isal op de desagrarisatie,
die o.a. resulteert in kleine vrijetijdsbedrijfjes en Heimstätten. In het oosten van
de Verenigde Staten blijken de bedrijfstakken die relatief veel kennis en zorg
vragen (met name rundvee) het eerst opgegeven te worden. De 'amateurs' laten
het als echte producenten geleidelijk afweten. De meer commercieel werkende
nevenberoepslandbouwers houden het best stand (GOTTMANN 1961,301).
Een ander gevolg van de professionalisering, die ook in de landbouw optreedt, isdat deboeren diezichinrelatief sterke mate gespecialiseerd hebben, en
de landbouw dus relatief sterk professioneel hebben bedreven, na beroepsverandering minder geneigd zullen zijn tot nevenberoepslandbouw over te gaan
dan de kleine boeren met een gemengd bedrijf. Hiervoor zijn verschillende aanwijzingen. Aangezien in de toekomst steeds grotere en meer gespecialiseerde bedrijven bij beroepsverandering betrokken zullen zijn, mag verwacht worden dat
ook hierdoor in de toekomst een minder groot percentage van deze bedrijven
geheel of gedeeltelijk als nevenbedrijf voortgezet zal worden dan totnu toe het
geval is geweest, tenzij dit gebeurt op de wijze als in Engeland en de Verenigde
Staten voorkomt (commercieel opgezet).
Naast develefactoren diein negatieve ofpositieve zin kunnen inwerken op de
nevenberoepslandbouw kan ook het beleid van overheid of landbouworganisaties e.d. van betekenis zijn. Met name in landen en gebieden waar deze vorm
van landbouwbeoefening van veel betekenis is kunnen de ontwikkelingen ten
deleafhankelijk zijn vanhetgevoerde beleid.
Het lijkt er nu op dat de ontwikkelingen in de toekomst slechts omgebogen
zullen kunnen worden door een vergaande verkorting van de arbeidstijd. Op
wat langere termijn is dit wellicht een reële mogelijkheid. Op korte termijn zal
geen zeer grote arbeidstijdverkorting verwacht kunnen worden. Gesteld dat er
toch een aanzienlijke verkorting van de arbeidstijd zal optreden dan is het nog
de vraag of dit veel invloed zal hebben op de nevenberoepslandbouw. HARTICK
(1962, 37) die, zoals eerder is vermeld, geconstateerd heeft dat de invoering van
de 5-daagse werkweek geen merkbare invloed heeft gehad op de nevenberoepslandbouw, veronderstelt dat ook een verdergaande vermindering van het aantal
werkuren geen nevenberoepslandbouw bevorderend eifekt zal hebben. Hij baAfeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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seertdezeverwachting op soortgelijke overwegingen alswaarmee KOTTER(1967)
zijn verwachting dat de huidige trend zich zal voortzetten beargumenteert. De
vraag of een zeer sterke verkorting van de arbeidstijd de nevenberoepslandbouw zal bevorderen of niet wordt dan ook door HARTICK hiermee in feite niet
beantwoord.
Het in dezeparagraaf opgesomde lijkt weinig ruimte te laten voor een andere
conclusie dan diewaartoe KOLT (1969)komt bij het afwegen van defactoren die
voor en tegen de 'geloofwaardigheid' van landbouw als nevenberoep in de toekomst pleiten. Hij meent namelijk aan de factoren die 'tegen' pleiten een groter
gewicht te moeten toekennen dan aan de 'voor'-factoren. Op dezelfde wijze
komt o.a. ook KRASOVIC (1966, 263) tot de conclusie dat we te maken hebben
met een overgangssituatie van slechts tijdelijke aard. CONSTANDSE (1967) komt
tot dezelfde conclusie. Hij is de overtuiging toegedaan dat de part-time farmer
zoals wij die nu kennen niet in de toekomstige welvaartsstaat past. Dit lijkt allemaal erg aannemelijk, maar hoe tijdelijk is deze overgangssituatie en zijn er
onder de factoren die voor nevenberoepslandbouw pleiten, wellicht enkele die
de balans lange tijd in evenwicht zullen kunnen houden of misschien bij veranderende omstandigheden zelfs naar de andere kant kunnen doen uitslaan?

6.5. WAAROM NEVENBEROEPSLANDBOUW WEL TOEKOMST HEEFT

In 1955alstelde KOTTER ineen 'paper' dat de ontwikkelingen in de landbouw
tendeerden naar een zodanig differentiatie (elders ook 'polarisatie' genoemd)
dat deze onomkeerbaar zouden resulteren inländliche Heimstätten aan de ene
kant en full-time bedrijven aan de andere kant. WEIPPERT en PRIEBE opponeerden hier tegen. (KOTTER, 1955). Zij stelden dat het nog niet zo zekeris,dat een
dergelijke differentiatie zich zal voltrekken, omdat nevenberoepslandbouw in
de toekomst, die gekenmerkt zal worden door hoge geestelijke inspanning enerzijds en veel vrije tijd anderzijds, een belangrijke functie kan hebben. PRIEBE
voegde daaraan toe dat dit vooral voor de Duitsers zal gelden, want 'Wir lieben
das Leben mehr als wir uns betätigen können. Und so, glaube ich, gerade für
uns könnte die Landbewirtschaftung als hobby für dieZukunft eine auszerordentliche Bedeutunghaben'. Deeconomische motieven zullenweliswaar minder
sterk worden, maar de ideële motieven zullen meer betekenis krijgen voegde
PRIEBE hier nog aan toe.
De discussie over de ontwikkelingen en de functies van de nevenberoepslandbouw duurt nog steeds voort. Er zijn echter ontwikkelingen gaande die deproblematiek de laatstejaren een andere betekenis gegeven hebben. Toen KOTTER
zijn stelling poneerde behoorden verreweg de meeste nevenberoepslandbouwers
nog tot de categorie die we eerder de 'traditionele' nevenberoepslandbouwers
genoemd hebben. Sindsdien is er echter een sterke toevloed van secundair afgevloeide, soms tevens opvolgende, boerenzoons en van beroep veranderde kleine
boeren tot decategorie nevenberoepslandbouwers opgetreden. De vermindering
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van het aantal traditionele nevenberoepslandbouwers, veelal door verkleining
tot ländliche Heimstätte, isechter onverminderd doorgegaan. De samenstelling
en de herkomst van de categorie nevenberoepslandbouwers is door deze ontwikkelingen sterk veranderd. Zeheeft nu meer dan vroeger het karakter van een
overgangscategorie. Het door KOTTER (1955)genoemde - en door WERSCHNITZKY (1965) aangetoonde polarisatieproces is door de genoemde ontwikkelingen
vertraagd en zal nog wel lange tijd vertraagd worden omdat nog talrijke kleine
boeren of hun zoons de tussenoplossing van nevenberoepslandbouwer zullen
kiezen. Onder polarisatie wordt hier verstaan een ontwikkeling met betrekking
tot de bedrijfsgroottestructuur, waarbij de grootste (full-time) bedrijven en de
kleinste (part-time) bedrijven zich qua aantal het best handhaven en de tussenliggende grootteklassen in omvang steeds kleiner worden.
Is hiermee de toekomst van de nevenberoepslandbouw getypeerd? Is dat het
enige dat gesteld kan worden tegenover de in de voorgaande paragraaf opgesomde punten die pleiten tegen een 'toekomst' van de nevenberoepslandbouw?
Gesteld dat de meerderheid van de nu aanwezige en de toekomstige ex-boeren
en secundair afgevloeide boerenzoons het grootste deel van hun nog resterende
beroepscarrière nevenberoepslandbouwer zullen blijven dan betekent dit al heel
wat, maar er is meer. Er zijn, althans volgens sommige auteurs, nieuwe ontwikkelingen gaande.
We willen eerst nog in het kort wat dieper ingaan op de huidige ontwikkelingen die in de meeste gebieden en landen, de nevenberoepslandbouw voorlopig
nog een factor van betekenis zullen doen blijven. Verschillende auteurs komen
tot de conclusie dat de nevenberoepslandbouw toekomst heeft, omdat nog zeer
grote aantallen kleine boeren en hun zoons de mogelijkheid van een tussenoplossing zullen aangrijpen om hun landbouwer zijn zo veel mogelijk te continueren. Auteurs in meerdere landen stellen in uiteenlopende termen dat de nevenberoepslandbouw een belangrijke functie in de structurele ontwikkeling van de
landbouw kan enzal hebben envooralsnog van grote,en soms nog toenemende,
betekenis zal zijn.
SCHMITT (1969) kwam bijvoorbeeld recentelijk voor Duitsland tot de conclusie,dat wetemakenhebbenmeteenpermanent nevenverschijnsel van de ontwikkelingen in de landbouw. BRUNDKE (1968) stelt hetzelfde voor zover het de relatief arme agrarische gebieden metweinigalternatieve werkgelegenheid betreft.
In Engeland wijst men nog wat nadrukkelijker op de toekomstkansen van de
nevenberoepslandbouw. HARVEY (1964) stelt dat nevenberoepslandbouw weliswaar haar voor entegen heeft, maar dat voor velen 'het voor' zosterk domineert
dat er een toename verwacht mag worden. GASSON (1966, 16) constateert een
toename rond Londen en zij houdt rekening met de mogelijkheid dat de grondgebruikers met puur agrarische bedoelingen in aantal overklast zullen worden
door grondgebruikers 'whose motives are the outcome of urban influences'.
FUGUITT constateert voor de Verenigde Staten in 1961 en LOOMIS in 1965 dat
denevenberoepslandbouw 'ontheincrease'is.InNederlandwijzen de landbouwtellingen (tot 1965) ook op een toename van het aantal nevenbedrijven, voor
zover dezeminstens 1 ha groot zijn.
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Deauteurs dieeentoenamevan denevenberoepslandbouw verwachten stellen
meestal wel voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn wil de verwachting bewaarheid kunnen worden. Voor Duitsland wordt bijvoorbeeld meestal gesteld
dat de verwachte ontwikkeling alleen zal optreden in gebieden met voldoende
alternatieve werkgelegenheid op niet te verre afstand, voldoende grondkwaliteit
e.d. Bovendien wordt vaak gesteld dat de nevenberoepslandbouwers bereid
zullen moeten zijn gebruik te maken van mechanisatie en rationaliseringsmogelijkheden. Zo verwacht GEIERSBERGER (1969) bijvoorbeeld alles van samenwerkingvan enmachine-ringen voor nevenberoepslandbouwers (zie2.7.).
Ook bij voortzetting van de huidige ontwikkelingen wordt het dus vaak nog
waarschijnlijk geacht dat de nevenberoepslandbouw nog in betekenis zal toenemen ofzich in ieder geval zal kunnen handhaven. Er worden echter ook nieuwe ontwikkelingen en factoren genoemd die de betekenis van de nevenberoepslandbouw indetoekomst zouden kunnen vergroten. Genoemd isalde veronderstellingvan PRIEBEdat de nevenberoepslandbouw toekomst heeft omdat deeconomische motieven plaats maken voor ideële (KOTTER, 1955).Eerder hebben we
al de uitsrpaak van PRIEBE (1955) vermeld, dat er alle reden is om te veronderstellen dat we weliswaar aan het einde van het 'Kleinbauerndorf' staan, maar
ook het begin van een nieuwe ontwikkeling meemaken (6.1). Hij voegt er aan
toe dat er ook economische gronden zijn om aan tenemen dat de nevenberoepslandbouw eengrotere betekenis zalkrijgen. Ook behoeften aan vrijheid eneigenheid ingezinsverband kunnen volgens hem slechts bevredigd worden indien men
over een eigen Heim met wat grond beschikt. Een andere pleitbezorger van de
nevenberoepslandbouw, PREUSCHEN (1956), stelt dat in de toekomst de nevenberoepslandbouw wellicht een uitkomst (compensatie) kan bieden voor de toenemende geestelijke inspanning die men zich in het hoofdberoep moet getroosten. PRIEBEgebruikt ook ditargument teradstructie van zijn visie.
Men kan nu wel van mening zijn dat de maatschappelijke ontwikkelingen
nieuwebehoeften metbetrekkingtotdenevenberoepslandbouw oproepen, maar
daarmee isnog niet aangetoond dat dit ook werkelijk zoisen nog minder dat ze
ook in werkelijkheid tot een of andere vorm van nevenberoepslandbouw zullen
leiden. Er zijn echter enkele auteurs die menen bepaalde waargenomen ontwikkelingen hieraan te kunnen toeschrijven. Een (redactioneel) artikel in de DEUTSCHE BAUERNZEITUNG (1969) komt op grond van een onderzoek van het Institut
für ländliche Strukturforschung in Frankfurt tot de conclusie dat zich '...ganz
neue Entwicklungen vollziehen, daszWirtschafts- und Lebensformen entstehen,
die nicht nur Reste der traditionellen, sondern Anfänge eines neuen ländlichen
Gesellschaft sind'.
Deze conclusie isgebaseerd op de bevinding dat er onder de nevenberoepslandbouwers talrijke jongeren voorkomen (ca 30%) die het in hun hoofdberoep
snel tot iets gebracht hebben. In vele gevallen zouden het mensen betreffen die
niet uit de landbouw afkomstig zijn. In een artikel in AGRARPOLITISCHE REVUE
(1969) wordt, eveneens zonder auteur vermelding, op grond van dezelfde gegevens een soortgelijke conclusie getrokken. Ook KOTTER (1967, 126) die overi104
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gens zeer sceptisch staat tegenover de kansen van de nevenberoepslandbouw,
constateert dat er naast geleidelijke afbraak van vele nevenbedrijven, nieuwe
ontwikkelingen waar te nemen zijn. Er worden steeds vaker grotere, gespecialiseerde en sterk rationeel opgezette bedrijven als nevenberoep geëxploiteerd.
Waarschijnlijk hebben we hier te maken met dezelfde ontwikkelingen als de
vaker genoemde ontwikkelingen in Engeland en deVerenigde Staten.
Deontwikkelingen,voorzoverhetagrarischgrondgebruik dooranderendande
traditionele grondgebruikers betreft, lijken echter vooralsnog zo vaag dat een
conclusie hieromtrent voorbarig zou zijn. Niettemin zijn verschillende krachten
vanuit de semi-rurale en urbane sfeer met betrekking tot grond en grondgebruik
zo duidelijk convergerend dat ontwikkelingen in deze richting niet uitgesloten
mogen worden geacht. In dit verband zijn de ontwikkelingen rond de grote
steden in Engeland en de Verenigde Staten opvallend. Hier ontmoeten mensen
van verschillende sociaal-culturele achtergrond elkaar in, wat de ruimtelijke
konsekwenties betreft, vrijwel gelijk gerichte interesses. De VRIES REILINGH
(1967) stelt zelfs als hypothese, dat de stadvliedende mensen zich als type mens
bij de autochtone plattelandsbevolking zullen aansluiten. Vooreerst lijkt het
echter waarschijnlijker dat de autochtone plattelander zich evolueert in de richtingvan hetstedelijke typemens.
Het buitenwonen en de tweede woning zijn fenomenen die ook in ons land
meer en meer op de voorgrond treden. Voor zover dit niet geconcentreerd
plaatsvindt is het niet uitgesloten dat voor velen het grondgebruik in het verlengde van het buitenwonen komt te liggen. Bij toenemende vrije tijd zou ook
van hieruit een of andere vorm van nevenberoepslandbouw kunnen ontstaan,
lm 'Megalopolis' (deverstedelijkte noord-oostkust van Amerika) zien wehier al
iets van in de vorm van 'estate-farms' en 'residential-farms'. Dergelijke stedelijke impulsen met betrekking tot grondgebruik door niet-landbouwers zullen
ongetwijfeld ook in ons land van betekenis kunnen worden en wellicht een of
andere vorm van nevenberoepslandbouw, of althans grondgebruik, in de hand
kunnen werken. CONSTANDSE (1967,89)voorziet een dergelijke ontwikkeling en
spreektvan 'part-time farming nieuwe stijl'.

6.6. MEEST WAARSCHIJNLIJKE ONTWIKKELINGEN

Tegenover de in paragraaf 4van dit hoofdstuk genoemde trends dieeen grote
toekomst van de nevenberoepslandbouw ongeloofwaardig doen lijken is in de
voorgaande paragraaf een aantal aspecten genoemd diejuist de geloofwaardigheid van nevenberoepslandbouw in de toekomst lijken te onderstrepen. Welke
van beidetoekomsten ishetmeest waarschijnlijk?
We zullen trachten hierop een (globaal) antwoord te geven door de belangrijkste geconstateerde en/of door sommigen waarschijnlijk geachte trends nader
teanalyseren. Dezetrends zijn indevolgende punten samen te vatten:
1. vele kleine boeren en meewerkende boerenzoons kiezen eenander hoofdberoep,maar blijven delandbouw beoefenen alsnevenberoep;
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2. zeer vele grotere nevenbedrijven worden geleidelijk verkleind tot kleine vrijetijdsbedrijfjes ofzelfs toteengrote tuin;
3. de sociaal-economische motivatie neemt weliswaar in betekenis af, maar in
plaats daarven krijgen (waarschijnlijk) motivaties vanuit ideële psychologischeen sociaal-culturele achtergronden meerbetekenis;
4. in sommige gebieden ontstaan grotere commercieel opgezette nevenbedrijven, waarvan de bedrijfshoofden niet zelden uit de stedelijke sfeer afkomstig
zijn.
5. de stad-vlucht neemt soms zeer grote vormen aan en voor zover deze niet
geconcentreerd plaatsvindt kan ze, bij toenemende vrije tijd, leiden tot een
toenemende grondgebruik door niet-landbouwers.
Een eerste evaluatie van deze trends kan al leiden tot een reëler beeld dan de
meeste publicaties bieden, omdat hierin doorgaans één bepaalde trend beklemtoond wordt. Het kan wellicht ook enighouvast gevenvoor eenglobale analyse
van deNederlandse situatie waarover helaasweinigbruikbare concrete gegevens
beschikbaar zijn. De onder 3en 5genoemde trends zijn, wat betreft hun konsekwenties voor denevenberoepslandbouw, nog sterk speculatief. Het onder punt
4genoemde isweliswaar soms alstrend waar tenemen, maar isnogte recent en,
zeker in Nederland, te onbeduidend van omvang om er veel betekenis aan te
hechten. Het lijkt bovendien onwaarschijnlijk dat de trends 3en4metelkaar in
overeenstemming te brengen zijn. Immers, 3verwijst naar compensatie voor inspannende professionele activiteiten, terwijl succesvolle nevenbedrijven als
onder 4 bedoeld slechts denkbaar zijn als ze professioneel, althans commercieel opgezet worden. De psychologisch compenserende waarde van deze vorm
van nevenberoepslandbouw zal daarom niet alte hoog aangeslagen mogen worden. Het is echter denkbaar dat deze trends voor geheel verschillende sociale
categorieën zullen geldenen dusnaast elkaar kunnen voorkomen.
Slechts de onder 1en 2 genoemde trends zijn concreet aanwijsbaar en zijn
ook van min of meer universele aard. Helaas worden we door de statistieken in
de steek gelaten als we wat meer willen weten over de ontwikkelingen die zich
ten aanzien van de kleinste grondgebruikers voordoen (2). Wat er we echter uit
verschillende bronnen over weten lijkt de stelling van KOTTER (1955) te onderstrepen dat we te maken hebben met'Entbäuerlichung derWirtschaftsform und
nicht etwa Entländigung der Lebensform'. De nevenberoepslandbouwer neemt
dus volgens KÖTTER weliswaar meestal (geleidelijk) afscheid van delandbouw in
beroepsmatige zin,maar hij laat debindingmet degrond nietgeheellos.
Op trend 1is al eerder uitgebreid ingegaan. Gebleken is dat algemeen wordt
verwacht dat nogeen groot aantal boeren enmeewerkende zoonsin de komende
jaren een ander beroep zal kiezen en dat het aantal nevenberoepslandbouwers
hierdoor op peilblijft of zelfs nog kan toenemen. In principe isdezetrend echter
aflopend. Op langere termijn gezien is trend 2 daarom waarschijnlijk vanveel
meer betekenis. De vraag naar de betekenis van deze 'zekere' trend is de vraag
naar wat er uiteindelijk zal overblijven van de vele nevenberoeps- en vrijetijdsbedrijfjes - en wat de implicaties hiervan zullen zijn - als de huidige exploitanten of deopvolgende generaties zichvolledigmethet hoofdberoep zullen hebben
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verzoend enzichdemoderne levenswijze hebben eigen gemaakt.
De trend zoals dieonderpunt 2isomschreven kan aan dehand van literatuurgegevens nog iets nader gepreciseerd worden. Zo wijzen verschillende onderzoeken uit dat melkveehouderij een weinig aantrekkelijke produktietak is. Het aanwezige melkvee wordt dan ook veelal na verloop van tijd vervangen door
mest(rund)vee of verdwijnt helemaal van het nevenbedrijf, hoewel juist hier
vaak de meeste winstmogelijkheden liggen. Een andere tendens die vaak naar
voren komt is dat men meestal eerder geneigd isom hetbedrijf teverkleinen dan
dit te rationaliseren. Het valt de individuele nevenberoepslandbouwer die probeertzijn hoofd- en nevenberoep zo goed mogelijk opelkaar af testemmen,kennelijk meestal moeilijk dit op de, objectief gezien, meest geëigende manier te
doen.
Er is bij deze ontwikkelingen een tendens waar te nemen dat de nevenbedrijven in steeds mindere mate een kopie zijn van de gewone landbouwbedrijven.
Deze tendens zal in de toekomst nog versterkt worden als enerzijds de gewone
landbouwbedrijven zich steeds meer specialiseren en anderzijds mensen tot de
categorie nevenberoepslandbouwers zullen toetreden diegeen agrarische achtergrond hebben. Deze factoren brachten ROLFES (1959) tot de volgende prognose
ten aanzien van het vrijetijdsbedrijfje:'In ihrer Form ähnelt sieimmer weniger
dem Bauernhof im Kleinformat, sie nähert sich eher den Schrebergarten im
Groszformat'. Ook PRIEBE (1955) ziet het nevenbedrijf, dat volgens hem in de
toekomst voornamelijk een compensatiefunctie zal hebben, meer in een grote
tuin dan in een klein landbouwbedrijf. KOTTER (1955) ziet slechts een ontwikkelingnaar deproduktie van groenten enfruit voor direkte verkoop alseenmogelijkheid.
Over de toekomstige verschijningsvorm van het neven- of vrijetijdsbedrijf in
ons land heeft voor zover ons bekend alleen SCHUMACHER (z.j.) een 'voorspelling' gedaan. Hij meende op de waargenomen desagrarisatietendenzen de verwachting te kunnen baseren dat in detoekomst nog slechtseen grotetuin eneen
varken en/of kippen voor eigen gebruik gehouden zullen worden.
Het is waarschijnlijk dat de ontwikkelingen wat betreft het bedrijfstype in
Nederland, België en Duitsland niet sterk zullen verschillen. In Engeland en de
Verenigde Staten zal de ontwikkeling waarschijnlijk een iets gedifferentieerder
verloop hebben. De commercieel opgezette wat grotere nevenbedrijven zullen
in deze landen waarschijnlijk meer levensvatbaar zijn dan in ons land en de ons
omringende landen. De reden waarom we deze uiteenlopende ontwikkelingen
verwachten is gelegen in de agrarische structuur enerzijds en, daarmee samenhangend, in de sociaal-economische status van de boer anderzijds. Het op een
of andere wijze verbonden zijn met het agrarische beroep zal in de Angelsaksische landen op minder sociale (status) bezwaren stuiten dan in ons land. Ook in
ons land en in de ons omringende landen is een 'boerderijtje' weliswaar 'in',
maar de agrarische betrokkenheid strekt zich doorgaans niet verder uit dan de
woning en soms wat luxe-vee (niet op de produktie gericht), terwijl de verzorgingvan grond en dieren grotendeels aan omwonenden wordt toevertrouwd.
De structurele factoren die een rol kunnen spelen ten aanzien van het al of
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niet tot ontwikkeling komen van commercieel opgezette nevenbedrijven houden
verbandmetdebestaandebedrijfsgroottestructuur endecultuurtechnische situatie van het agrarische gebied. Zo lenen de rond onzegrotesteden gelegen gebieden in ons land zich mede om deze reden meestal weinig voor extensieve grootschalige exploitatie. Ook de hoge grondprijs kan hierbij een beperkende factor
zijn. Hier kan echter een nog hogere verwachtingswaarde tegenover staan. De
gebieden in ons land die zich waarschijnlijk meer voor bedoelde agrarische exploitatiewijze zouden lenen, voornamelijk in het noorden van het land gelegen,
zijn waarschijnlijk te excentrisch gelegen om vanuit de groot-stedelijke sfeer geëxploiteerd tekunnen worden.
De vragen waarmee we in ons land met betrekking tot de nevenberoepslandbouw worden geconfronteerd, hebben echter in de eerste plaats betrekking op
het nevenbedrijf zoals we dat nu kennen. Welke ontwikkelingen treden in ons
land ten aanzien hiervan op? De belangrijkste aspecten die in de nu volgende
hoofdstukken aan de orde komen zijn dan ook dievan de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van de in ons land meest gangbare vormen van nevenberoepslandbouw. De centrale vraag hierbij isin hoeverre we ook in ons land te
maken hebben met een desagrarisatieproces waartoe meerdere buitenlandse auteurs besluiten (Entbäuerlichung). Waar de geraadpleegde auteurs ten aanzien
van hun conclusies met betrekking tot de desagrarisatie nog min of meer speculatief blijven (bewijs van onomkeerbaarheid hebben we nergens aangetroffen),
zullen wijproberen, bij gebleken ontwikkelingen van gelijke aard, hetwezen van
het proces nader te analyseren door na te gaan in hoeverre wete maken hebben
met onomkeerbare ontwikkelingen. Hiertoe wordt nagegaan in hoeverre de
waargenomen trends 'toevallig' zijn ofjuist verband houden met ontwikkelingen
die voortspruiten uit de externe sociaal-culturele integratie van de agrarische en
semi-agrarische bevolking en waarvan derhalve de richting als een gegeven kan
worden beschouwd.
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DE N E V E N B E R O E P S L A N D B O U W I N N E D E R L A N D ;
AL O F N I E T E E N G E L E I D E L I J K V O O R T G A A N D E
DESAGRARISATIE

7. D E N E V E N B E R O E P S L A N D B O U W I N N E D E R L A N D

7.1. INTERPRETATIE STATISTISCHE GEGEVENS

Hoewel we in ons land de beschikking hebben over gedetailleerde landbouwstatistieken bieden deze, voor wat ons onderwerp betreft, geen informatie die
zonder kritische interpretatie bruikbaar is. De voor ons doel belangrijkste gegevensbetreffen debedrijfsgegevens perberoepsgroep,diedoormiddelvan jaarlijkse tellingen - de landbouwtellingen - verzameld worden. De driejaarlijkse arbeidskrachtentellingen in de land- en tuinbouw geven nadere informatie over de
door de bedrijfshoofden aan het landbouwbedrijf bestede arbeidstijd en daarmee,voorzover het deineen beroep actieven betreft, over deverhouding van de
agrarische en niet-agrarische beroepsactiviteiten. Deze tellingen zijn ineerste instantie de voornaamste informatiebronnen. De weinige overige onderzoekingen
die nadere informatie bieden omtrent de nevenberoepslandbouw, hebben over
het algemeenslechtsregionale betekenis.
Men isinonslandbijdeinterpretatie van debeschikbare gegevensomtrent de
afvloeiing van bedrijfshoofden uit de landbouw en het grondgebruik door
niet-landbouwers niet steeds eensgezind. Als men zonder meer uit zou gaan van
deuitkomsten van dejaarlijkse landbouwtellingen dan zou, zoals inde volgende
paragraaf zal blijken, de conclusie zijn dat er, iniedergevaltot ca 1965,een vrij
sterke toename isvan het aantal grotere nevenbedrijven (> 1ha), maar een afname van het aantal kleine nevenbedrijfjes. De juistheid vandetellingen wordt
echter in dit opzicht betwijfeld, om verschillende redenen. KOPPEJAN (1963, a)
is zelfs van mening dat er geen of vrijwel geen sprakeisgeweestvan toenemend
grondgebruik door niet-landbouwers. Hij meent dus dat de feitelijke vermindering van het aantal landbouwers gelijk te stellen is aan de vermindering van
het totaal aantal bedrijven, en niet sterker zoals de tellingen aangeven. Hij
baseert zijn veronderstelling op de volgende overwegingen:
1. detoegepaste indelingnaar hoofdberoep isbij deachtereenvolgende tellingen
niet geheel gelijk geweest, met name is het begrip 'landbouwer' (hoofdberoep)enigszins beperkt;
2. ten gevolge van sociale veranderingen (o.a. statusverlaging van de kleine
boer) is er minder aanleiding voor de grondgebruiker met een hoofdberoep
buiten delandbouw zichdestatusvanlandbouwer aan temeten;
3. door devermindering van het aantal lossearbeiders iseen scherpere beroepsindelingvan degrondgebruikers mogelijk gemaakt;
4. sinds de instelling van de AOW komt het minder vaak voor dat oudere boeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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ren meteenrestbedrijfje nog alslandbouwer geregistreerd worden.
Gezien het feit dat er een aantal grondgebruikers is dat twee qua arbeidstijd
(bijna) gelijkwaardige beroepen heeft, lijkt het verantwoord aan te nemen dat er
grondgebruikers zijn diebijvroegere tellingen tot delandbouwers gerekend werden, maar nu ten gevolge van een scherpere indeling, als niet-landbouwer geregistreerd staan zonder dat de beroepssituatie in feite noemenswaard is veranderd. Zonder de schijnbare verschuivingen als gevolg van bovengenoemde
oorzaken te kwantificeren meent KOPPEJAN aan te kunnen nemen dat deze verschuwingen zodanig zijn dat ze vrijwel volledig verantwoordelijk gesteld kunnen worden voorde statistische toename vanhet aantal niet-landbouwers onder
de geregistreerde grondgebruikers/veehouders. Dit zou dan met name gelden
voor de periode 1955-1957. KOPPEJAN (1963, b) verbindt aan deze conclusie
een prognose voor de ontwikkeling van het aantal werkelijke landbouwers. Hij
komt daarbij tot een aanzienlijk geringere teruggang dan op grond van extrapolatievan destatistischegegevensverwachtzoumogen worden.
De kort na zijn publicatie beschikbaar gekomen cijfers latenechter op tweeërlei wijze zien dat KOPPEJAN de invloed van de eerder genoemde factoren op de
uitkomsten van de tellingen op zijn minst heeft overschat. Het bleek namelijk
dat het aantal nevenberoepslandbouwers met minstens 1 ha cultuurgrond na
1959weersterktoenam endatzijnprognosemetbetrekkingtot de vermindering
van hetaantal werkelijke landbouwers zeerveeltelaaggesteld was.
Het lijkt er dus op dat als de gewijzigde telwijze al schijnbare verschuivingen
veroorzaakt heeft, dat deze dan slechts een gedeeltelijke verklaring kunnen
geven voor de geconstateerde sterke toename van het aantal nevenberoepslandbouwers en desterke afname van het aantal gewonelandbouwers na 1955.In de
volgende paragraaf zal ingegaan worden op de kwantitatieve ontwikkelingen,
zoals dezeblijken uit de statistische gegevens.

7.2. D E LANDBOUWTELLINGEN

Delandbouwtellingen geveno.a. informatie over hetgrondgebruik door landbouwers, tuinbouwers, landarbeiders en overigen. Voorzover de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)gehanteerde criteria aansluiten bij de wijze
waarop de nevenberoepslandbouwer 'gedefinieerd' hebben (2.1), vormen beide
laatst genoemde beroepsgroepen tesamen onze categorie nevenberoepslandbouwers. Het aantal landarbeiders is als grondgebruikersgroep nog maar van
weinig betekenis. De hoeveelheid door landarbeiders gebruikte cultuurgrond
daalde van ca 13% van het totaal door niet-landbouwers gebruikte grond in
1955 totca4,5% in 1965.
Tabel 10geeft al een aardige illustratie van de ontwikkelingen met betrekking
tot het grondgebruik in Nederland. Het aantal landbouwers neemt vrij sterk af,
het aantal tuinbouwers verandert slechts weinig, het aantal landarbeiders met
een eigen bedrijfje neemt zeer sterk af, terwijl het aantal 'overige grondgebruikers' aanvankelijk sterk toenam, maar na 1959 weer een daling te zien geeft.
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TABEL 10. De ontwikkeling van het aantal geregistreerde grondgebruikers/veehouders en de
hoeveelheidgebruiktecultuurgrond,perberoepsgroep.
Het aantal [grondgebruikers in:

Landbouwers
Tuinbouwers
Landarbeiders < 1ha
> 1 ha
Overigegrond- < 1ha
gebruikers
> 1ha

De hoeveelheid gebruikte cult, grond

1955

1959

1965

1955 1959 1965
(x 1.000 ha)

192.900
38.900
9.800
5.600
28.400
21.200

174.400
35.600
8.100
5.300
37.200
30.500

150.700
36.200
4.600
2.800
23.500
35.200

2121 2093 2016
78
81
84

)
)
)
)

16

18

10

82

108

144

bron: landbouwcijfers 1970

Deze daling komt echter geheel voor rekening van de geregistreerde grondgebruikers metminder dan 1 ha.
Als wekijken naar de categorie overige grondgebruikers in tabel 10dan blijkt
het totale aantal in deze categorie in de periode 1955-1959 zeer sterk toegenomen te zijn, maar daarna weer te zijn teruggelopen. De teruggang in de laatste
periode komt geheel voor rekening voor de grondgebruikers met minder dan
1 ha cultuurgrond. Behalve met de telwijze kan deze 'trend' ook verband houden met de invoering van de AOW (1957). Het is niet onwaarschijnlijk dat vele
rustende boeren zonder opvolger na 1957 aanvankelijk nog een restbedrijfje
aanhielden (sterke toename tot 1959),maar het daarna geheelbeëindigd hebben.
Het aantal overige grondgebruikers met minstens 1 ha cultuurgrond vertoont
de duidelijk toenemende trend, waarop in de voorgaande paragraaf al gewezen
is. Deze trend correspondeert met een tegenovergestelde ontwikkeling van het
aantal landbouwers. Ook de ontwikkeling vanhet aantal landarbeiders met cultuurgrond vertoont een duidelijke trend. Zowel het aantal landarbeiders met
minstens 1 ha alsdiemet kleinerebedrijfjes neemtzeersnel af.
Het kenmerkende van de ontwikkelingen met betrekking tot de nevenberoepslandbouwisgelegen inhetfeitdatdetraditionele nevenberoepslandbouwer
(landarbeiders, losse arbeiders, dorpsmiddenstanders) aan het verdwijnen is,
maar dat daarvoor in de plaats komt een categorie die 'meer landbouwer' is,
althans uit de landbouw afkomstig is, De huidige nevenberoepslandbouwers
worden minder dan de vroegere gemotiveerd door de direkte noodzaak beter in
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien of in tijden vanwerkloosheid tekunnen voorzien in deeerste levensbenodigdheden.
Weliswaar zal bij de interpretatie van de gegevens van de landbouwtellingen
rekening gehouden moeten worden met de door KOPPEJAN (1963, a) veronderstelde schijnbare verschuivingen, maar de ontwikkelingen met betrekking tot
het grondgebruik door niet-landbouwerszijn zoduidelijk dat het onwaarschijnlijk lijkt dat dezevolledig door die statistische verschuivingen verklaard kunnen
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TABEL 11. De ontwikkeling van het aantal grondgebruikers per beroepsgroep en per grootteklasse (1950=100)
1955

1959

1965

Land- Niet- Alle Land- Niet- Alle Land- Niet- Alle
bouw- agr's grond- bouw- agr's grond- bouw- agr's gronders
gebr's ers
gebr's ers
gebr's
1- 3ha
3- 5ha
5-10 ha
10-20 ha
20ha of meer
Totaal
Jaarlijkse toe- of
afname:
abs.
°/

11
91
102
103
99

112
113
106
103
94

92
94
102
103
99

48
72
94
110
99

147
172
147
123
104

86
85
97
111
99

31
49
75
112
102

141
215
223
176
136

75
70
82
114
103

96

112

98

88

149

95

77

158

87

-1540
-0,8

+550
+2,4

-990 -3800 +2270 -1530 -3870 +380 -3500
-0,4 - 2 , 1 +8,2 -0,8 - 2 , 1 + 1,0 - 1 , 4

/o

Bron:Landbouwcijfers 1970

worden. Tabel 11laat zien hoe sinds 1950volgens delandbouwtellingen de ontwikkelingen zijn per bedrijfsgrootteklasse.
Opvallend is dat tot 1959 de toename van het aantal 'overige grondgebruikers' het sterkst is in de grootteklasse waar de afname van het aantal landbouwers het grootst is.De verklaring hiervoor is dat de ontwikkelingen met betrekking tot het aantal nevenberoepslandbouwers niet meer zoals voor 1950het geval was voornamelijk bepaald worden door ontwikkelingen buiten de eigenlijke agrarische beroepsgroep, maar direkt samenhangen met ontwikkelingen
binnen de landbouw. De relatie tussen de ontwikkelingen in de categorie landbouwers en de categorie overige grondgebruikers wijst er ook op dat de bedrijven bij voortzetting als nevenbedrijf lang niet altijd qua oppervlakte in sterke
mateverkleindworden. Dit wordt door LEI-studies bevestigd.
Na 1955en vooral na 1959 treedt er ook een toename op van het aantal nevenberoepslandbouwers in de hogere bedrijfsgrootteklassen. Deze toename
gaat niet gepaard met een afname van het aantal landbouwers in dezelfde grootteklassen. Sinds 1950nam hetaantal bedrijven van 10ha of groter van niet-landbouwers toe van 1200 tot 1950, dit is een toename van 63%. We beschikken
over onvoldoende gegevens om na te gaan in hoeverrewe wat de bedrijven van
10ha of groter betreft te maken hebben met een nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de nevenberoepslandbouw of dat deze ontwikkeling voornamelijk
toe te schrijven is aan statistische criteria. Met andere woorden, betreft het hier
boeren met wat grotere bedrijven dievan hoofdberoep veranderd zijn en het bedrijf (grotendeels) aangehouden hebben of niet-boeren die een groot opgezet
nevenbedrijf begonnen zijn en/of is detoename slechts schijnbaar en voornamelijk toe teschrijven aan wijziging van destatistische criteria?
De relatie tussen de toename van het aantal nevenberoepslandbouwers en de
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afname van het aantal landbouwers is in de onderscheiden perioden zeer wisselend. In de periode 1955-1959 staan (per saldo) tegen elke 10wijkende boeren 6
toetredende part-timers. In de er aan voorafgaande en de er op volgende jaren
ishet aantal toetredende part-timers naar verhouding veel geringer. Het relatief
grote aantal toetredende part-timers in de periode 1955-1959 blijkt bij nadere
beschouwing vrijwel geheel in de eerste helft van dezeperiode op te treden. De
invoering van de AOW kan bijgedragen hebben tot de snelle groei in de eerste
jaren door vroegtijdiger beroepsbeëindiging met behoud van wat grond en de
conjunctuurdaling in 1957 kan een rol gespeeld hebben - door afremming van
beroepsverandering - bij de geringe groei in de laatste jaren van deze periode.
De slechts geringe toename in de periode na 1959kan mede een gevolgzijn van
het geleidelijk beëindigen van het grondgebruik door sommige nevenberoepslandbouwers enerzijds en het effect van de saneringsregeling (O.-en S.-fonds, in
1964in werkinggetreden),diehetpart-time grondgebruik tegengaat, anderzijds.
Dat de saneringsregeling hierbij waarschijnlijk een rol heeft gespeeld moge blijken uit het feit, dat de toename in alle grootteklassen in ieder geval tot 1962
doorging, terwijl het aantal kleinere grondgebruikers met een ander hoofdberoep of zonder beroep in het volgende jaar waarover gedetailleerde gegevens
beschikbaar zijn, 1965,ietsteruggelopen bleek te zijn.
In tabel 11 is aangegeven hoe de procentuele ontwikkeling van het aantal
grondgebruikers per bedrijfsgroottebroep is. De tabel zegt echter niets over de
ontwikkelingen met betrekking tot de absolute aantallen en ook niets over het
aandeel van depart-timers in het totaal aantal grondgebruikers. Een beeld hiervan wordt gegeven door figuur 1.
In figuur 1wordt niet alleen gedemonstreerd hoe de ontwikkeling is van het
aantal grondgebruikers per grootteklasse, maar ze laat ook zien, welk aandeel
de afzonderlijke beroepsgroepen hierin hebben. Duidelijk komt in de figuur
naar voren, dat het aantal landbouwers in de laagste grootteklassen zeer sterk
afneemt en nog maar een kleine minderheid vormt. Het aantal tuinbouwers
handhaaft zichweliswaar, maarmeer dan 50%van debedrijven tussen 1 en 3ha
wasin 1965in bezitvan niet-agrariërs.
Ook in de grootteklasse van 3 tot 5ha doet zich een dergelijke ontwikkeling
voor. De aantalsverhoudingen in dezegrootteklasse in 1965zijn bijna gelijk aan
die van 1tot 3ha in 1950, terwijl het aandeel van het aantal niet-landbouwers
in de klassevan 5tot 10hain 1965overeenkomt met dat van 3tot 5ha in 1950.
Het groeiende aandeel van de niet-landbouwers in het grondgebruik in ons
land komt, althans tot 1965, vooral ook tot uiting als we de ontwikkeling van
het totale aantal en de door hen gebruikte hoeveelheid cultuurgrond bekijken.
Het totale aantal niet-landbouwers met 1ha of meer cultuurgrond nam in de
periode van 1950 tot 1965toe van 24.000tot 38.000,een toename van 58%. De
hoeveelheid door niet-landbouwers gebruikte grond nam in deze periode eveneens met 58%toe, namelijk van ca 91.000 ha tot ca 142.000ha, ofwel van 4,6%
tot 6,3%van de totale hoeveelheid cultuurgrond. Dit is aanzienlijk meer dan de
totaalin onsland door tuinbouwers gebruikte grond!
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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FIG. 1. Deontwikkeling van het aantal bedrijven per grootteklasse (1950 = 100)enhetaandeel van de afzonderlijke beroepsgroepen hierin.
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In feite zijn de cijfers met betrekking tot de door niet-landbouwers gebruikte
grond nog iets hoger, omdat de grondgebruikers met minder dan 1 ha niet in de
berekeningen zijn opgenomen. Voor zover deze bedrijfjes registratieplichtig
zijn, neemt dit aantal echter snel af (zie tabel 10). Zoals uit LEI-verkenningen
blijkt isdeze afname echter meer een gevolgvan het geleidelijk afstoten van het
vee tot beneden het telminimum (2.1) dan van het afstoten van de grond. Het
getelde aantal van deze bedrijfjes nam van 1950tot 1965af van ca 70.000tot ca
28.000. Deze zeer kleine bedrijfjes inbegrepen nam het totale aandeel van de
part-timers in het grondgebruik inNederland toe van 4,9%in 1950tot 6,8%in
1965.
Er zijn belangrijke regionale verschillen, zowelmet betrekking tot de omvang
van het grondgebruik door niet-landbouwers alswel met betrekking tot de ontwikkelingen die ten aanzien hiervan optreden. De voor het gehele land geconstateerde toename van het aantal nevenberoepslandbouwers met 1ha of meer
cultuurgrond en de hoeveelheid door hen gebruikte grond treedt echter in alle
soorten landbouwgebieden op, uitgezonderd de Veenkoloniën. De toename is
het sterkst in de weide- en de tuinbouwgebieden. Tabel 12 geeft een beeld van
de uiteenlopende regionale ontwikkelingen.
TABEL 12. De ontwikkelingen van het aantal grondgebruikers met een ander dan een zelfstandig agrarisch hoofdberoep per grootteklasse en per soort landbouwgebied. (Tussen de
haakjes ishet procentuele aandeelvandeafzonderlijke landbouwgebieden inhettotaal aantal
aangegeven).
1950

1955

1959

1965

Kleinerdan1 ha:
Zeekleigebieden
Rivierkleigebieden
Weidestreken
Zandgronden
Veenkoloniën
Tuinbouwgebieden

100(16)
100(19)
100( 6)
100(53)
100( 4)
100( 2)

57(17)
51(18)
70( 8)
53(51)
35( 3)
94( 3)

56(15)
69(20)
85( 8)
59(48)
30( 2)
226 ( 7)

40(16)
41(19)
67(11)
30(40)
18( 2)
257(12)

Totaal

100(100)

54(100)

1 ha ofgroter:
Zeekleigebieden
Rivierkleigebieden
Weidestreken
Zandgronden
Veenkolonieén
Tuinbouwgebieden

100(16)
100 (14)
100(13)
100(52)
100( 3)
100( 2)

109(16)
106(13)
100(12)
118(55)
105( 3)
84( 1)

141(15)
141(13)
135 (12)
162 (56)
92( 2)
150( 2)

Totaal

100(100)

112(100)

149(100)

64(100)

40(100)
149(15)
140(12)
163(14)
170(55)
73( 2)
173( 2)
158(100)

bron: landbouwcijfers 1970

De vermindering van het aantal getelde grondgebruikers/veehouders met
minder dan 1 ha cultuurgrond issteeds zeer duidelijk. Er is echter één opvallenAfeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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deuitzondering,namelijk detuinbouwgebieden.In5vande6groepen landbouwgebieden was het aantal geregistreerde bedrijfjes metminder dan 1ha in 1965
teruggelopen tot gemiddeld ca 40% van het in 1950 getelde aantal, in de veenkoloniën zelfs tot 18%. In de tuinbouwgebieden nam het aantal in dezelfde periode echter toe tot 257%.Het aandeel van de tuinbouwgebieden in de bedrijfjes
van deze categorie steeg van 2 tot 12%. Over de oorzaak van deze opvallende
ontwikkeling valt slechts te gissen. Wellicht iseen gedeelte van deverklaring gelegen in de gehanteerde telcriteria - ten aanzien van tuinbouw zijn geen exacte
minimum-criteria gesteld - en/of in de mogelijkheid dat tuinbouwprodukten
meer opbrengen en meestal ook minder gebondenheid met zichmeebrengen dan
het gangbare nevenbedrijf. Ook de aanwezigheid van goede afzetmogelijkheden
(veilingen, steden) kan hierbij eenrol spelen.
Dat deze laatste ontwikkelingen waarschijnlijk typerend zijn voor tuinbouwgebieden moge blijken uit het feit dat ook in weidegebieden in het westen van
het land, waar relatief veel tuinbouw voorkomt, een dergelijke trend is waar te
nemen. In een LEI-onderzoek (DE VEER e.a., 1968) in de veenweidegebieden in
het westen des lands bleek namelijk dat in gebieden waar veel tuinbouw voorkomt, namelijk de Rijnstreek en Delf- en Schieland, in tegenstelling tot in de
overige gebieden, het aantal niet-landbouwers met minder dan 1 ha cultuurgrond tussen 1959en 1965is toegenomen.
Wat betreft de ontwikkeling van het aantal nevenbedrijven van 1 ha of groter
zijn er tot 1965 weinig verschillen tussen de soorten landbouwgebieden. Ook
hier is er een duidelijke uitzondering, namelijk de veenkoloniën. Terwijl in de
andere gebieden het aantal van deze nevenbedrijven met 40%tot 70%is toegenomen tussen 1950en 1965ishet aantal indeVeenkoloniën met27%gedaald.
Corresponderend met de uiteenlopende ontwikkelingen met betrekking tot
het aantal nevenbedrijven varieert ook de ontwikkeling met betrekking tot de
hoeveelheid door niet-landbouwers gebruikte cultuurgrond per soort landbouwgebied. Dit wordt geïllustreerd door tabel 13.
In tabel 13isvooral interessant de ontwikkeling van het aandeel van de door
Tabel 13. Dehoeveelheid door niet-landbouwers gebruikte cultuurgrond.
Hoeveelheid grond
x 1000 ha

Zeekleigebieden
Rivierkleigebieden
Weidestreken
Zandgronden
Veenkoloniën
Tuinbouwgebieden

Totaal

Idem, uitgedrukt i n %
van tot. hoeveelh. grond

1950

1955

1959

1965

1950 1955

1959

1965

22,7
16,1
15,8
54,2
3,7
2,0

18,5
15,5
14,8
54,7
3,5
1,8

21,8
19,0
19,2
70,9
2,5
2,9

27,0
19,0
24,2
77,4
2,3
3,7

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

3,6
7,7
3,3
5,5
3,9
3,3

4,1
9,1
4,3
7,2
2,7
5,3

5,1
9,7
5,8
8,0
2,5
7,1

114,4

108,7

136,3

153,7

4,9

4,7

5,9

6,8

Bron: landbouwcijfers 1970
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niet-landbouwers gebruikte grond in de totale hoeveelheid cultuurgrond. In het
eerste peiljaar (1950) was dit aandeel in de rivierkleigebieden verreweg het
hoogst, deonderlingeverschillen tussen de andere gebieden waren nietzo groot.
In het laatste peiljaar (1965) blijkt dat het aandeel ook in de zand- en tuinbouwgebieden een hoog niveau bereikt heeft,terwijl dit in de Veenkoloniën zeer sterk
is gedaald.

7.3. D E ARBEIDSKRACHTENTELLINGEN

De tot nu toe gebruikte gegevens zijn ontleend aan de in de Landbouwcijfers
gepubiceerde uitkomsten van de landbouwtellingen. Afgaande op deze tellingen is er in ons land sprake van een duidelijke toename van het aantal grondgebruikers met hethoofdberoep buiten delandbouw en/of nietmeer werkenden.
Zoals in deeersteparagraaf van dit hoofdstuk isbetoogd iser reden om tebetwijfelen of delandbouwtellingen in dezewel geheeljuiste inlichtingen verschaffen. De wijze van iegistratie bij de landbouwtellingen garandeert geenszins de
volledigejuistheid van deverstrekte gegevens omtrent de beroepssituatie.
Bij de driejaarlijkse arbeidskrachtentellingen worden de grondgebruikers niet
alleen onderscheiden op grond van het veronderstelde hoofdberoep, maar ook
op grond van de tijd die men aan het eigen bedrijf besteedt. Een op de bestede
arbeidstijd gebaseerde indeling lijkt meer adekwaat en genuanceerder dan de
onderscheiding in hoofd- en nevenberoep. Bij de arbeidskrachtentellingen worden o.a. devolgende categorieën onderscheiden:
1. bedrijfshoofden dievolledig werkzaam zijn op het eigen bedrijf;
2. bedrijfshoofden die4à 5dagen per week of 6à 8uur per dag op het eigenbedrijf werkzaam zijn;
3. bedrijfshoofden die2à 3dagen per week of 3à 5uur per dag op het eigen bedrijf werkzaam zijn;
4. bedrijfshoofden die minder dan 2dagen per week of 3uur per dag op het eigenbedrijf werkzaam zijn.
De categorieën 1,2en 3worden vaste arbeidskrachten genoemd, terwijl de4e
categorie tot de tijdelijke arbeidskrachten wordt gerekend. Van deze laatste
categorie wordt in de statistieken niet het aantal arbeidskrachten, maar het aantal werkweken vermeld.
De arbeidskrachtentellingen zijn door de steeds variërende telwijze niet geheel
onderling vergelijkbaar. De uitkomsten van de tellingen in 1956, 1959 en 1962
zijn op de meeste punten nog wel vergelijkbaar. In 1965 zijn echter zodanige
wijzigingen in de criteria aangebracht dat vergelijking met devoorgaande op de
voor onsprobleem relevantepunten nietmogelijk is.
De arbeidskrachtentellingen bieden een mogelijkheid om na te gaan in hoeverre de eerder besproken schijnbare verschuivingen inderdaad opgetreden zijn.
Dit kan door deontwikkeling van hetaantal landbouwers volgens de landbouwtellingen te vergelijken met die van de door de arbeidskrachtentellingen onderscheiden arbeidstijd-categorieën. Dit is, om de eerder genoemde reden, slechts
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mogelijk voor deperiode 1956-1962. Dit isechter ook deperiode waarin de belangrijkste verschuivingen plaatsgevonden zouden moeten hebben.
In tabel 14wordt eerst nagegaan hoe de ontwikkelingen zijn met betrekking
tot de verschillende arbeidstijd-categorieën in de periode 1959-1962. Ter vergelijking worden in de tabel ook de ontwikkelingen van het aantal landbouwers
volgens delandbouwtellingen aangegeven.
TABEL 14.

zonder cultuurgrond
Minder dan 1ha
1- 3ha
3- 5ha
5-10 ha
10ha en meer
Alle bedrijven
met 1ha of meer
Spreiding der bedrijven van 1ha
of groter over de categorieën in:
1959
1962
bron:

Het aantal bedrijfshoofden in 1962
per grootteklasse en per arbeidstijd-categorie (1959 = =100) Volgens
arbeidskrachtentellingen

Het aantal bedrijven
per grootteklasse en
per beroepscategorie
in 1962 (1959 = 100)
volgens landb. tellingen

voll. 4 à 5
2à3
werkz. dagen dagen
p.w. p.w.

landb's niet- alle
en
agr's bedr.
tuinb's

121
104
94
87
93
106

120
101
86
101
119
144

89
61
77
98
119
136

98

105

94

74,2
71,3

4,1
4,3

12,6
12,1

over- alle
igen bedr.

161
94
123
157
165
180

135

9,1
11,8

139
88
94
93
95
102

83
84
92
100

104
127
156
130

97

93

113

100
100

93
92
93
102

96

84,4 15,6 100
81,8 18,2 100

- Landbouwtelling 1960,deel2.
- Statistiekarbeidskrachten voorland-entuinbouwwerkzaamheden 1959en1962
- Landbouwcijfers 1970.

De in tabel 14 vermelde kengetallen behoeven nog enige toelichting. In de
eerste plaats is,zoals eerder gezegd, van de categorie 'overige grondgebruikers'
in de arbeidskrachtentellingen niet het aantal bedrijfshoofden gegeven, maar
het aantal door deze categorie gepresteerde werkweken. Bij de vergelijking van
dejaren 1959en 1962is verondersteld dat men in beidejaren gemiddeld een gelijk aantal werkweken op het bedrijf heeft gewerkt (dit iswaarschijnlijk niet geheeljuist, gezien dedroge zomer in 1959).In detweedeplaats moet bij devergelijking van de gegevens voor 1959 en 1962 rekening gehouden worden met het
feit dat in het eerst genoemdejaar slechts één bedrijfshoofd per bedrijf en in het
laatst genoemde jaar alle bedrijfshoofden zijn geteld. In 1962 zijn daardoor ca.
10.000 bedrijfshoofden meer geteld dan er bedrijven zijn. De kengetallen zijn
dientengevolge in vele gevallen te hoog. Deze 'dubbeltellingen' zijn niet per be118
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drijfsgrootte bekend. Dit is ook de reden waarom het aantal 'overigen' in tabel
14 per grootteklasse niet berekend is uit het verschil tussen het totaal aantal
bedrijfshoofden en de bedrijfshoofden die 2 of meer dagen per week op het bedrijf werkzaam zijn. Bij de berekening van de spreiding over de arbeidstijd-categorieën is er voor 1962 van uitgegaan dat de bedrijven met meer dan één bedrijfshoofd uitsluitend voorkomen onder de arbeidstijdcategorieën van 4 dagen
ofmeerper week.
De ontwikkelingen treden bij dearbeidskrachtentellingen genuanceerder naar
voren dan bij de landbouwtellingen. In de laagste grootteklassen blijkt een
leeglopen van de categorie van 2 à 3dagen werkzamen op te treden. Kennelijk
streeft men of naar minimalisatie van de agrarische activiteiten of naar een
andere vorm van agrarische specialisatie waardoor men een volledige of bijna
volledige arbeidstaak heeft. Dit laatste geldt alleen voor de bedrijven zonder
cultuurgrond. In de grootteklassen van 3-5 en 5-10 ha neemt het aantal volledig werkzamen vrij sterk af, terwijl er in dezegrootteklassen een sterke toename
is van het aantal bedrijfshoofden dat minder dan 2 dagen per week aan het bedrijf besteedt.
Boven 10ha zijn de percentages weinig betrouwbaar, omdat hier waarschijnlijk de meeste dubbeltellingen optreden. Wel lijken de cijfers er op te wijzen dat
er ook op de grotere bedrijven in toenemende mate neveninkomsten gezocht
worden. Over het geheel gezien wijzen de arbeidskrachtentellingen er op, dat
men op de als volledige bestaansbron niet-levensvatbare bedrijven, voor zover
deze nietbeëindigd worden, öfstreeft naar een slechtsbeperkteneveninkomstenbron öf verandert van hoofdberoep en het bedrijf als nevenberoep blijft exploiteren, waarbij men meestal minder dan 2 dagen per week of 3uur per dag aan
het nevenberoep besteedt. Een combinatie van twee wat betreft arbeidstijd gelijkwaardige of bijna gelijkwaardige beroepen ishetminst populair. De toename
van het aantal bedrijfshoofden dat minder dan 2 dagen per week of 3 uur per
dag aan het bedrijf besteedt neemt overigens nog iets sterker toe dan het aantal
2à 3dagenper weekwerkzamen afneemt.
In hoeverre komt de op grond van de landbouwtellingen geconstateerde toename van het aantal nevenberoepslandbouwers overeen met het beeld dat de
arbeidskrachtentellingen geven? De grens tussen het al of niet landbouwer zijn
valt niet samen met eenvan dein de arbeidskrachtentellingen gehanteerde criteria met betrekking tot dearbeidstijd-categorieën. Dezegrens zal inhet algemeen
binnen de '2 à 3dagen-categorie' vallen, maar waar en hoe? Met andere woorden hoeveel van de 2 à 3dagen op het bedrijf werkzamen zijn nogals landbouwertebeschouwen ofworden alszodanig beschouwd?
Volgens de landbouwtellingen was in 1959 84,4% van de grondgebruikers
met meer dan 1ha cultuurgrond land- of tuinbouwer (tabel 14).Als we er van
uitgaan dat alle bedrijfshoofden die 4 dagen of langer op het bedrijf werken
agrariër zijn en zij die minder dan 2dagen per week of 3uur per dag op het bedrijf werkzaam zijn allen een niet-agrarisch hoofdberoep of geen beroep hebben
dan zou in 1959ca 48,4%van de grondgebruikers die 2à 3dagen per week of 3
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FIG. 2. Het aantal land- en tuinbouwers volgens de landbouwtellingen vergeleken met de
arbeidstijdcategorieën volgens de arbeidskrachtentellingen (bedrijven > 1ha).

à 5uur per dag op hun bedrijf werkten zich land- oftuinbouwer genoemd hebben. In 1962 zou op grond van dezelfde berekening dit percentage 47,1 bedragenhebben (ziefiguur2).
Voor velen van de 2 â 3dagen werkzamen zal het moeilijk zijnte zeggen wat
nou eigenlijk hun hoofdberoep is. De door KOPPEJAN (1963,a) veronderstelde
schijnbare verschuivingen als gevolg van 'subjectieve' beroepsveranderingen en
wisselende registratiewijzen (7.1), zullen dan ook wel voorgekomen zijn. De
vraag is echter of deze zo veelvuldig voorgekomen zijn dat ze volledig verantwoordelijk zijn voor de statistisch geconstateerde toename van het aantal nevenberoepslandbouwers. Wat betreft de periode 1959-1962 blijken de gegevens
niet te wijzen op een verschuiving van enige betekenis. In beidejaren heeft immers ongeveer een gelijk percentage van de 2à 3dagen werkzame bedrijfshoofden met 1 ha of meer cultuurgrond zich landbouwer genoemd (figuur 2). De
landbouwtellingen en de arbeidskrachtentellingen in 1959 en 1962 zijn dus zo
gezien niet met elkaar in tegenspraak. Beide wijzen op een toeneming van het
aantal grondgebruikers met een niet-agrarisch hoofdberoep of zonder beroep,
waarbij iets minder dan de helft van de 2 à 3 dagen werkzamen zich land- of
tuinbouwer genoemd heeft.
Ook op nog andere wijze isaan dehand van dearbeidskrachtentellingen na te
gaan of bij de uitkomsten van de landbouwtellingen belangrijke schijnbare verschuivingen opgetreden zijn. Dit kan namelijk ook door de arbeidskrachtentellingen onderling tevergelijken. Voor dezevergelijking kunnen behalve de tellingenvan 1959en 1962ook dievan 1956gebruikt worden. Op dewijze alsin tabel
15 is weergegeven kan berekend worden welk percentage van de grondgebrui120
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kers diein deverschillende teljaren 2à 3dagen per week op hun bedrijf werkten
zichland- oftuinbouwer genoemd heeft.
Met betrekking tot tabel 15zijn dezelfde veronderstellingen gemaakt als met
betrekking tot de voorgaande tabel. Er is namelijk van uitgegaan dat alle bedrijfshoofden die 4 dagen of meer per week op hun bedrijf werkzaam zijn een
agrarisch hoofdberoep hebben en allen die minder dan 2dagen per week op het
bedrijf werkzaan zijn als niet-landbouwer zijn geteld. Ook is weer verondersteld
dat bedrijfshoofden die in maatschap e.d. werken (i.v.m. 'dubbeltellingen' in
1962)alleen voorkomen onder de landbouwers die4of meer dagen per week op
het bedrijf werken.
TABEL 15. Berekening van het aantal 2 à 3dagen op het bedrijf werkzaamen dat zich landof tuinbouwer heeft genoemd bij 3achtereenvolgende arbeidskrachtentellingen.
1956
Landbouwers
Tuinbouwers
Alleagrarische bedrijfshoofden
Aantalbedrijfsh. dat4ofmeerdagenper
weekophetbedrijf werkzaamwas
2à3dagenwerkzamendiezichland-of
tuinbouwergenoemd hebben(a)
Alle 2 à 3dagen werkzamen(b)
a in %vanb

1959

1962

184.256
+ 36.086

175.190
35.135

161.651
34.802

220.342

210.325

196.453

—199.452

193.820

181.860

20.890
53.088
39,35

16.505
42.930
38,45

14.593
36.360
40,01

bron: Statistiek arbeidskrachten voor land- en tuinbouwwerkzaamheden 1956, 1959en 1962

Uit de tabel blijkt dat er in de teljaren 1956, 1959 en 1962 telkens een ongeveer gelijk percentage van de grondgebruikers die 2 à 3 dagen op hun bedrijf
werkzaam zijn zich land- of tuinbouwer genoemd hebben. In figuur 3 is dit in
beeld gebracht. Ook op deze wijze blijkt dus dat er sinds 1956 geen schijnbare
verschuivingen van betekenis opgetreden kunnen zijn. Toch is in deze periode
de toename van het aantal nevenberoepslandbouwers zeer aanzienlijk geweest
(tabel 11).Als conclusie kan dan ook gesteld worden dat in ieder geval in deperiode 1956-1962 de sterke toename van het aantal nevenberoepslandbouwers
niet slechts een gevolg kan zijn van wijzigingen in de statistische waarneming.
De vergelijkbaarheid van de verschillende tellingen is helaas te gering om de
analyse over een nog langere periode uit te strekken. Op grond van het voorgaande mogen weechter aannemen dat er in ieder geval na 1956geen belangrijke 'statistische' verschuivingen opgetreden zijn. Dat er toch wel verschuivingen
van deze aard zijn opgetreden lijkt overigens wel aannemelijk en zelfs waarschijnlijk, maar dan inveelgeringere mate dan KOPPEJANheeft verondersteld.
Het is waarschijnlijker dat de voornaamste oorzaak van de toename van het
aantal nevenberoepslandbouwers niet zo zeer gelegen is in statistische verschuivingen - dus verschuivingen in de uitkomsten van de tellingen die niet door de
werkelijke ontwikkelingen worden gedekt -, maar meer in werkelijke verschuiMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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FIG. 3. Het aantal 2à 3dagen per week op het landbouwbedrijf werkzamen dat als land-of
tuinbouwer is geteld, in %van alle 2 à 3 dagen werkzamen (alle geregistreerden).

vingen tussen de arbeidstijden in de beide uitgeoefende beroepen. Hierdoor zijn
grote aantallen 'halfboeren' min of meer geleidelijk niet-boer geworden. Dit is
niet alleen in overeenstemming met de trend in onze maatschappij die gaat in de
richtingvan eentoenemende specialisatie inéén beroep, maar wordt ook ondersteund door detabellen 14en 15en defiguren2en3.
Behalve de conclusie dat de geconstateerde toename van het aantal nevenberoepslandbouwers goeddeels overeenkomt met de werkelijkheid is op de gepresenteerde gegevens van de arbeidskrachtentellingen nog een belangrijke conclusie te baseren. De conclusie namelijk, dat de grondgebruikers met een nietagrarisch hoofdberoep of zonder beroep geneigd zijn de aan het agrarische nevenbedrijf bestede arbeidstijd geleidelijk te verminderen. Dit komt overeen met
bevindingen in het buitenland (4.3).Dit kan zowel samenhangen met toenemende vrijetijdsbehoeften als met de in onze samenlevingen optredende, zojuist al
genoemde, specialisatie-trend, waarin het combineren van twee qua arbeidstijd
bijna gelijkwaardige beroepen geen aantrekkelijke beroepencombinatie is. Ook
kunnen de stijgende lonen en hetafnemende aantal neven-functies ophet platteland hierbij eenrol spelen.
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7.4. ENKELE ONDERZOEKINGEN

De geraadpleegde CBS-tellingen zeggen wel iets over de resultaten van het
desagrarisatieproces, maar weinig of niets over de wijze waarop dit proces verloopt en over de achtergronden ervan. Er blijkt niet uit hoe de afvloeiing tot
stand komt, hoe de verschuivingen tussen de grootteklassen zijn en waar bijvoorbeeld detoename van het aantal bedrijfshoofden zonder cultuurgrond in de
periode 1959-1962 vandaan komt (tabel 14).Ook weten we niet in hoeverre de
vermindering van het aantal bedrijven tot stand komt door direkte beëindigingen door afvloeiende landbouwers of via een nevenberoep, agrarisch of nietagrarisch. Er blijven nog vele van dergelijke vragen onbeantwoord. Om deze
vragentekunnenbeantwoordenzalhetprocesnaderonderzocht moeten worden.
Zoals eerder betoogd is dit in Nederland nog maar in zeer geringe mate gedaan
(1.1).
Onderzoekingen van het LEI verschaffen verschillende kwantitatieve gegevens. Zo blijkt uit enkele studies dat in de meeste gebieden de helft of meer van
de landbouwers die een ander hoofdberoep kiezen een groter of kleiner deel van
het bedrijf aanhouden (BAUWENS en BARIS, 1968). In 'Bedrijfsopvolging enwisselingin het gebruik van degrond' (LEI, 1962)komt men echter tot bevindingen
die weinig overeenkomst vertonen met het beeld dat de CBS-tellingen ons verschaffen, en ze lijken de veronderstellingen van KOPPEJAN te bevestigen. In de
55 in dit onderzoek betrokken gemeenten neemt in de periode 1956-1959 het
aantal niet-landbouwers met minstens 1 ha cultuurgrond sneller af dan het aantal landbouwers, namelijk respectievelijk met 5,5%en 0.8%. Ook de veronderstelling dat de afvloeiing voornamelijk via een nevenberoep plaatsvindt, wordt
in dit onderzoek niet bevestigd. In de betrokken gemeenten bleek zelfs de verschuiving van niet-landbouwers naar de landbouwersgroep frekwenter op te
treden dan andersom. Ook waren er in deze periode meer landbouwers die hun
agrarische nevenberoep opgaven dan die een agrarisch nevenberoep begonnen.
Een ander LEI-onderzoek (VELDHUIS, 1964) gehouden in 4 gemeenten in
Noord-Brabant over de periode 1959-1963, gaf uitkomsten die meer overeenkomen met de op de CBS-tellingen gebaseerde conclusies. Het aantal niet-landbouwers met 1ha of meer cultuurgrond steeg in de onderzoeksgemeenten in de
betreffende periode met 7%, terwijl het aantal landbouwers met 3,5% daalde.
Ook bleek dat er meer landbouwers naar een ander hoofdberoep overstapten
met behoud van een deel van het bedrijf dan dat er nevenberoepslandbouwers
vollediglandbouwer werden.
Hoe deze uiteenlopende bevindingen te verklaren? In plaats van uit te gaan
van de beroepsopgaven van de betrokkenen zelf zijn in de LEI-onderzoekingen
de grondgebruikers naar beroepsgroep ingedeeld door streekkenners. In vele
gevallen bleek deze indeling af te wijken van het geregistreerde hoofdberoep.
Ook de objectiviteit van deze wijze van indeling is moeilijk controleerbaar, te
meerdaar men telkens ook deberoepssituatie van enkelejaren eerder heeft moeten beoordelen. Wellicht is ook een gedeelte van de verklaring van de algemene
trend afwijkende resultaten van het onderzoek in de 55 gemeenten gelegen in
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omstandigheden diehetafvloeiingspatroon indejaren rond 1957 waarschijnlijk
enigermate beïnvloed hebben, namelijk de conjunctuurdaling.
Behalve hetkiezen vanpeildata in verband met conjunctuurschommelingen
e.d. is bij de bestudering van het verschijnsel nevenberoepslandbouw ookde
keuze vanhetonderzoeksgebied vangroot belang. Hetisbijvoorbeeld nietonwaarschijnlijk datin gebieden waar al eerder eensterke vermindering van het
aantal landbouw«s en eentoename vanhetaantal nevenberoepslandbouwers
is opgetreden, nu een daling in de laatstgenoemde categorie geconstateerd
wordt. Dergelijke ontwikkelingen zijn in verschillende onderzoekingen aangetoond enkunnen inverband gebracht worden meteengeleidelijke desagrarisatie (4.2.)
Behalve de genoemde LEI-publicaties zijn ernogslechts eenbeperkt aantal
Nederlandse studies waar denevenberoepslandbouw eenminofmeer centrale
plaats inneemt. Hiervan zijn er slechts twee die uitsluitend de nevenberoepslandbouw in Nederland tot onderwerp hebben. Hetbetreft hetonderzoekvan
KALSHOVEN (1959) onder de 'halfagrariërs' van Nijkerkerveen en het LEI-onderzoek van VANDER LINDEN en D E NOORD (1969) in Nederweert en Enter.
Beide publicaties zijn in de literatuuranalyse meermalen ter sprake gekomen.
Een derde Nederlander die denevenberoepslandbouw totcentraal themavan
een onderzoek gemaakt heeft is TER HAAR (1961).Hijging hiervoor echter naar
een 'part-time gebied' in West-Duitsland. TACKE en BOSMA (1963)betrokken de

nevenberoepslandbouw inhunstudie over de invloed van deindustrialisatie op
de ontwikkelingen indelandbouw inenkele Nederlandse enWest-Duitse gebieden. SCHUMACHER (z.j.) tenslotte wees op het procesmatige karakter van de ontwikkelingen metbetrekking totdenevenberoepslandbouw ineenonderzoekin
Zuid-Oost Limburg. Ookdelaatstgenoemde onderzoekingen zijn in de literatuurbesprekingenkelemalentersprake gekomen.
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8. D E N E V E N B E R O E P S L A N D B O U W I N D I D A M E N U D E N

8.1. SOCIAAL-HISTORISCHE ACHTERGRONDEN

In het voorgaande hoofdstuk isaan de hand van statistisch materiaal een globaal overzicht gegeven van het voorkomen van nevenberoepslandbouw inNederland en van de kwantitatieve ontwikkelingen die zich hierbij voordoen. Alvorensin eenvolgend hoofdstuk dieperinte gaan opde achtergronden van deze
ontwikkelingen, voor zover het de veronderstelde desagrarisatie betreft, zal nu
eerst een typering worden gegeven van de nevenberoepslandbouwer zoals deze
in ons onderzoek te voorschijn is gekomen. Wij doen dit door aan de hand van
onderzoeksgegevens na te gaan wat zijn maatschappelijke herkomst is, hoe zijn
sociaal-economische positieis,hoe zijn nevenbedrijf eruitziet, hoeveel tijd hij er
aan besteedt, hoe hij zijn nevenberoep motiveert enz. De grondgebruiker zonder beroepzalhierbij buiten beschouwinggelaten worden.
De gegevens die hiervoor gebruikt worden zijn verzameld in de gemeenten
Didam en Uden. In 1.4 is beargumenteerd waarom deze gemeenten als onderzoeksgemeenten gekozen zijn en is toegelicht hoe bij de verwerking van de onderzoeksgegevens te werk is gegaan. De beide onderzoeksgemeenten vertonen
enerzijds veel overeenkomst, maar anderzijds zijn er ook belangrijke verschillen
te constateren. De overeenkomsten zijn vooral gelegen in de agrarische structuur met name wat betreft de bedrijfsgrootte en het bedrijfstype. De verschillen
zijn vooral gelegen in de veranderingen die de laatstejaren ten aanzien van bepaalde aspecten van de agrarische structuur opgetreden zijn. Uit agrarisch oogpunt zijn deontwikkelingen in Uden gunstiger te beoordelen dan diein Didam.
De achtergronden van deze ontwikkelingen zijn wellicht in een verder verleden gelegen, maar de relatief gunstige ontwikkelingen in Uden ten opzichte van
Didam openbaren zich pas sinds een betrekkelijk kleinaantal jaren. Deze ontwikkelingen zijn in het kort alsvolgt te karakteriseren:In Uden verloopt de afvloeiingvlotter, passen debedrijven zichgemiddeld sneller aan de veranderende
omstandigheden aan en neemt de nevenberoepslandbouw een minder belangrijke plaats indan in Didam. De hier genoemde relatief gunstige ontwikkelingen
in Uden liggen dus in het puur agrarische vlak. Op andere aspecten en implicatiesvandeontwikkelingen kan hier nietworden ingegaan.
De achtergronden van de uiteenlopende ontwikkelingen zijn, zoals zojuist is
gesteld, waarschijnlijk in een verder verleden terug teplaatsen. In onze publicatie over de factoren die bepalend zijn voor de sociaal-economische differentiatie
in delandbouw zijn de sociaal-historische achtergronden van de ontwikkelingen
inbeidegebiedenalsvolgt geformuleerd (WEERDENBURG, 1970.41-42):
'Een terugblik indehistorie van beidegebiedengeeft weinigaanleidingte concluderen dat de omstandigheden in een wat verder verwijderd verleden in Uden
veel gunstiger waren dan in Didam. Als we terugkijken tot voor 1940 dan zien
wetochweléénopmerkelijk verschil.
In beide gemeenten bood de niet-agrarische sektor weinig mogelijkheden en
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voor zover dit welhet geval was,was dit voor de kleine boer en voor candidaatopvolgers vrijwel nooit een aanleiding de landbouw te verlaten. Er zijn echter
aanwijsbare verschillen in de wijze waarop men in het verleden bij het streven
naar een beter bestaan oplossingen gezocht heeft zonder het hoofdberoep op te
geven. Terwijl de kleine boer in Didam zijn inkomen, voor zover en zo lang nodig,veelal aanvulde door inkomsten buiten het eigenbedrijf, zochten de Udense
kleine boeren vaker naar mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Die mogelijkheid bood de tuinbouw, vooral de kersenteelt (nu snel in betekenis afnemend).
Pogingen om ook in Didam detuinbouw ingang tedoen vinden (deABTB heeft
hiertoe initiatieven ontwikkeld), zijn goeddeels mislukt. De Udense boeren
hadden nog een andere uitwijkmogelijkheid, namelijk de Peelontginningen. Gedurendeeenaantaljaren lagenhiervoor boeren dievooruit wilden ofvoorjonge
boeren, die geen opvolgingsmogelijkheid hadden, kansen om een eigen bedrijf
te beginnen. In Didam waren deze mogelijkheden in de periode dat de expansie
van het agrarische gebied in Uden het grootst was (1920-1935) nauwelijks meer
aanwezig. De gehechtheid aan de landbouw was echter groot. Boerenzoons, die
geen landbouwer konden worden, probeerden in vele gevallen naast een ander
hoofdberoep er toch nog wat grond en/of vee bij te houden. In Uden was dit
verschijnsel ookniet onbekend, maar hetwastochaanzienlijk minder algemeen.
VolgensVANLIESHOUT(1948)wasin1930slechtsca3%vandegrondinUden door
niet-landbouwers (inclusief landarbeiders) in gebruik. In Didam was dit percentage in die tijd al veel hoger en is op minstens 10% te schatten (PULS e.a.,
1948). Na de laatste oorlog heeft zich een ontwikkeling voorgedaan, die waarschijnlijk nog meer bijgedragen heeft tot de geconstateerde ontwikkelingen.
Mede onder invloed van gemeentelijke initiatieven is in Uden, in tegenstelling
tot in Didam, kort na de oorlog de industrialisatie op gang gekomen. De hierdoor ontstane gunstige werkgelegenheidssituatie is door vele Udense boerenzoons aangegrepen om een toekomst buiten delandbouwtezoeken.DeDidamse
boerenzoons daarentegen hielden nog lange tijd vol wat vroeger algemeen was,
namelijk op het ouderlijke bedrijf blijven werken, totdat beroepsverandering
veelalonvermijdelijk was.Erwasweliswaarinde pmliggendegemeenten meestal
voldoende werkgelegenheid, maar daar werd weinig en dan veelal pas op latere
leeftijd gebruikvan gemaakt. Bovendien bracht eenrelatief langdurige socialisatie in het agrarische milieu met zich mee dat men zich in sterke mate met het
agrarische milieu identificeerde en dat de geboden werkgelegenheid mede daardoor als weinig aantrekkelijk ervaren werd. Men had (en heeft) meestal een
sterke voorkeur voor agrarisch verwante en in de omgeving vertrouwde beroepen. De identificatie met het agrarische beroep bracht ook met zich mee, dat
men in relatief sterke mate geneigd was naast een niet-agrarisch hoofdberoep
'iets' aan landbouw teblijven doen.'
Tegen deze achtergrond zullen de in het vervolg te presenteren onderzoeksgegevens gezienmoeten worden.
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8.2.

D E BETEKENIS VAN D E NEVENBEROEPSLANDBOUW

De plaats die de nevenberoepslandbouw in Didam en Uden inneemt is sterk
verschillend. In Uden komt het aantal nevenberoepslandbouwers overeen met
het landelijke gemiddelde, namelijk 19% van het totaal aantal bedrijven met 1
ha of meer cultuurgrond. Dit percentage is iets lager dan gemiddeld voor de
zandgronden (21%).In Didam is het aandeel van de nevenberoepslandbouwers
in het grondgebruik aanzienlijk hoger dan in Uden, zoals blijkt uit de tabellen
16en 17.
TABEL 16. Het aantal grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond in Didam en Uden
(zonderOdiliapeel)perberoepsgroep.
Uden (1963)

Didam (1965)
abs.

abs.

%

Land- of tuinbouwer
Ander beroep
Zonder beroep

269
173
44

55
36
9

408
69
26

81
14
5

Totaal

486

100

503

100

Bron: LEI-schets 'Bevermeer' No. 160, 1966
LEI-schets 'Uden' No. 53,1963

TABEL 17. Alle grondgebruikers/veehouders in Didam en Uden (zonder Odiliapeel) per
beroepsgroep.
Didam (1965)

Uden (1963)

% cul"tuurgrond

aantal
abs.

/o

Land- of tuinbouwer
Ander hoofdberoep
Zonder beroep

270
259
68

45
43
12

Totaal

597

100

aantal
abs.

%

79
17
4

419
151
68

65
24
11

100

638

100

%cultuurgrond
93
5,5
1,5
100

Bron: LEI-schets 'Bevermeer', No. 160, 1966
LEI-schets 'Uden', No. 53,1963

Duidelijker nog dan in tabel 16komt de betekenis van de nevenberoepslandbouw naar voren in tabel 17. Deze laatste tabel geeft het aantal grondgebruikers per beroepsgroep voor alle geregistreerde bedrijven dus ook de bedrijfjes
beneden 1ha, voor zover nog registratieplichtig. Ook is in tabel 17aangegeven
wat het aandeel is van de afzonderlijke beroepsgroepen in de hoeveelheid gebruikte cultuurgrond.
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In Didam was in 1965slechts 45%van de geregistreerde bedrijven in handen
van landbouwers, tegen 65%in Uden. Voor de bedrijven van 1ha of groter is
het verschil nog groter, namelijk respectievelijk 55%en 81%(tabel 16).Ook de
hoeveelheid door niet-landbouwers gebruikte grond is in Didam duidelijk groter dan in Uden. In Didam bedroeg dit in 1965 ongeveer 21%, in Uden twee
jaar eerder ongeveer 7%.

8.3. D E MAATSCHAPPELIJKE HERKOMST VAN DE NEVENBEROEPSLANDBOUWERS

Tot ca 1950 bestond de meerderheid van de nevenberoepslandbouwers uit
'kleine luiden': ambachtslieden, landarbeiders, grondwerkers enz. Zij hadden
over het algemeen slechts kleine stukjes grond in gebruik. Het grondgebruik
van deze mensen hoorde óf bij hun beroep of hun maatschappelijke positie öf
wasnoodzakelijk methet oog ophet geringeen onzekere inkomen uithet hoofdberoep. Toen delonen hoger werden en dewerkgelegenheid en sociale zekerheid
toenamen, zijn velen er geleidelijk toe overgegaan het grondgebruik te beëindigen of de hoeveelheid grond en vee zodanig te minimaliseren, dat zij niet meer
alsgrondgebruiker ofveehouder inderegistratie zijn opgenomen.
Van de in het onderzoek betrokken nevenberoepslandbouwers, 109in Didam
en 67in Uden (zie 1.4),zijn de meesten afkomstig uit de agrarische bevolkingsgroep. Ze zijn öf zelf boer geweest öf hebben ooit het plan gehad (en soms ook
de kans) zelfstandig boer te worden. In Didam is 18% van de part-timers ooit
zelf boer geweest, in Uden 31%, terwijl respectievelijk 57% en 45% het ooit
heeft willen worden. In Didam heeft 79%en in Uden zelfs 90%ooit volledig in
delandbouw gewerkt.
Voor velenisdecombinatie van eenniet-agrarisch hoofdberoep meteen agrarisch nevenberoep een compromis tussen het beroep waarin men is opgegroeid
en opgeleid enerzijds en het streven naar een redelijk inkomen anderzijds. Het
hoofdberoep biedt dan meestal weleenvolledigedagtaak, maar het nevenberoep
vraagt dikwijls zoveel tijd en aandacht, dat ook het hoofdberoep als 'aangepast'
kan worden beschouwd (geringe scholingsambities e.d.). De nevenberoepslandbouwers die vroeger zelfstandig boer zijn geweest, hadden als boer overwegend
kleineenzeerkleinebedrijven, zoalsuittabel 18blijkt.
TABEL 18. De grootte van de bedrijven van deex-boeren vóór de aanvaarding van een ander
hoofdberoep

Het vroegere bedrijf was:
kleiner dan 3ha
3-5 ha
5-7 ha
7 ha of groter
Aantal
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Didam

Uden

38
29
33
0

5
38
28
28

100
21

100
21
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De ex-boeren hadden in Didam veel kleinere bedrijven dan in Uden. In beide
gemeenten waren deze bedrijven echter aanzienlijk kleiner dan die van de nog
aanwezige boeren:tegenover 33%respectievelijk 57%bedrijven boven 5ha van
de ex-boeren in Didam en Uden staan respectievelijk 70% en 80% bedrijven
boven 5havan denogaanwezige boeren.
Ook degenen die geen zelfstandig landbouwer zijn geweest zijn in meerderheid direkt uit de landbouw afkomstig. Meestal zijn het secundair afgevloeide
boerenzoons, die pas op latere leeftijd een ander beroep gekozen hebben. In
Didam is 37%en in Uden 58% van alle part-timers pas op 25-jarige leeftijd of
later naar een ander hoofdberoep overgegaan. Voor zover men volledig in de
landbouw gewerkt heeft bedragen deze percentages respectievelijk 46 en 64.
Slechts respectievelijk 20% en 10% heeft nooit volledig in de landbouw gewerkt.
Duidelijk blijkt ook de herkomst van de nevenberoepslandbouwers uit de
hoofdberoepen van devaders.In Didam was 61%van de vaders landbouwer, in
Uden zelfs 82%.Vrijwel allevaders waren grondgebruiker. Gelet opdehoeveelheid grond die men in gebruik had, zijn de verschillen in maatschappelijke herkomst van de part-timers tussen Didam en Uden zeer duidelijk, zoals blijkt uit
tabel 19.

TABEL19. Dehoeveelheidgebruiktegrond doordevadersvandenevenberoepslandbouwers

Didam
Devaderhad:
geengrond(ofonbekend)
minderdan 1 ha
1- 3 ha
3- 5 ha
5-10ha
10 haofmeer
Aantal

Uden

1
8
42
21
19
9

4
6
3
7
53
27

100
109

100
67

Tabel 19 laat zien dat de vaders van de nevenberoepslandbouwers in Uden
overhetalgemeen aanzienlijk grotere bedrijven haddendanin Didam. Dit houdt
verband met het feit dat de part-timers in Uden voor een groot deel afkomstig
zijn van tot voor kort nog gewone landbouwbedrijven, in tegenstelling tot in
Didam. In Didam zijn niet alleen een groter aantal nevenberoepslandbouwers
zoons van niet-landbouwers met een landbouwbedrijfje, maar ook zijn er vele
grondgebruikers die vroeger, hoewel nog tot de agrarische bevolkingsgroep behorend, alsgevolgvan eenonvoldoende bestaansbasis in delandbouw algedeeltelijk en/of tijdelijk van inkomsten vanbuiten delandbouw afhankelelijk waren.
Dit verschijnsel doet zich ook nu nog frekwent voor en niet zelden gaat men tegenwoordig geleidelijk tot een niet-agrarisch hoofdberoep over.
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Hoewel invrijwel allegevallen ook devaders van depart-timers grondgebruikers waren, is het niet zo dat de zoons ook steeds de voortzetters zijn van de
ouderlijke bedrijfjes. In beide gemeenten heeft ruim 60%van de part-timers de
grond van hun vader overgenomen, terwijl ca 10% de grond van schoonouders
of overige familie overgenomen heeft. In de overige gevallen is de grond van
vreemden afkomstig.

8.4. HET HOOFDBEROEP EN HET INKOMEN

Er blijkt onder de nevenberoepslandbouwers een duidelijke voorkeur te zijn
voor bepaalde beroepen. De meeste door hen uitgeoefende beroepen zijn of aan
de landbouw verwant (Didam 35%, Uden 39%) óf hebben bepaalde aspecten
met het nevenberoep gemeen:met name 'buitenwerk' (in de bouwvakken werken in Didam 26%, in Uden 13%) en zelfstandigheid (in Didam heeft 4% een
zelfstandig hoofdberoep, in Uden 16%). Het werken in de industrie is in vergelijking tot de beschikbare arbeidsplaatsen weinig populair. Hoewel de industrie
(kwantitatief) demeeste mogelijkheden biedt, zijn slechts respectievelijk 20%en
15%van de part-timers hierin werkzaam. De genoemde percentages komen vrij
goed overeen met decijfers diedeLEI-rapporten gevenvoorderuilverkavelingsgebieden 'Bevermeer' en 'Uden'. Deze geringe belangstelling voor deindustrie is
een ook in andere delen van het land en in andere landen geconstateerd verschijnsel. Blijkens de beschikbare gegevens komt deze afweerhouding ten aanzien van 'de fabriek' echter het sterkst in Nederland naar voren (4.5).
De uitgeoefende beroepen zijn in overgrote meerderheid ongeschoold of halfgeschoold. De geneigdheid zich na het dagonderwijs nog verder te bekwamen is
over het algemeen gering. Deze is echter in Uden wat groter dan in Didam. In
Uden heeft 66%zichna hetdagonderwijs nog openigerlei wijzebekwaamd door
middel van cursussen, in Didam slechts 43%. Een cursus voor het op het moment van onderzoek uitgeoefende beroep heeft in beide gemeenten slechts ca
25% gevolgd.
Voortgezet dagonderwijs heeft in Didam 18% en in Uden 14% genoten. In
beide gemeenten hebben de nevenberoepslandbouwers duidelijk minder opleidingdan degewoneboeren.Van deboeren heeft inDidam 25%enin Uden 30%
voortgezet dagonderwijs genoten, terwijl respectievelijk 65% en 84% van hen
een of meer cursussen heeft gevolgd. Een dergelijk verschil in opleidingsniveau
tussen full-time en part-time boeren is in de buitenlandse literatuur vrijwel niet
te vinden. Doorgaans blijkt de nevenberoepslandbouwer qua opleiding tenminste gelijkwaardig tezijn aan degewone boer, maar hij isin dit opzicht meestalweldemindere van degemiddelde niet-landbouwer(4.6).
De lage scholing van de nevenberoepslandbouwer in het hoofdberoep, blijkt
afgezien van degeringegeneigdheid dezeteverbeteren, ook opandere wijze toch
niet tot grote ontevredenheid te leiden. Op de vraag of men, indien men een
betere positie in het hoofdberoep aangeboden zou krijgen, deze zou aanvaarden, gaven in beide gemeenten ca 50% een positief antwoord. Maar op een
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daaropvolgende vraag, of men dit ook zou doen indien dit zou inhouden dat
men dan ook van woonplaats zou moeten veranderen, bleek nog slechts 18%
daar voor tevoelen.
In Didam gaf 23% en in Uden 36% van alle nevenberoepslandbouwers ook
te kennen dat men zonder bedrijfje meer zou kunnen bereiken in het hoofdberoep. Kennelijk vult het nevenbedrijf aan wat men in het hoofdberoep mist,
want zowel in Didam als in Uden vond slechts 6%van de part-timers dat men
invergelijking met de collega's 'slecht af' was.Ten opzichte van de boeren voelden respectievelijk 14%en7%zichslecht af.
Het inkomen dat in het hoofdberoep bereikt wordt is niet los te zien van de
mate van scholing in het hoofdberoep. Het inkomen is dan ook doorgaans laag
en, samenhangend met de geringere scholing, in Didam lager dan in Uden. In
Didam verdiende in 1967/1968 53% van de vrijetijdslandbouwers minder dan
f 140,-per week (bruto), in Uden 35%. Het gemiddelde inkomen uit het hoofdberoep is in beide gemeenten duidelijk lager dan dat van de gemiddelde Nederlander. De meeste buitenlandse onderzoekingen bevestigen de ongunstige inkomenspositie van de nevenberoepslandbouwer. Maar ook blijkt dat dit vaak
meerdan gecompenseerd wordt door hetnevenberoep(4.7).
De opvattingen over wat als een redelijk inkomen kan worden beschouwd,
zijn in beide gemeenten ongeveer gelijk. In beide gemeenten is 88%van mening
dat f 140,-te weinig isen meent ca 50%,dat dit minstens f 160,-moet zijn. Dit
laatste bedrag wordt slechts door 12%in Didam en 18%in Uden in het hoofdberoep bereikt.
De afstand tussen het loon in het hoofdberoep en het redelijk geachte inkomen is dus vrij groot en isin Didam groter dan in Uden. Deze afstand probeert
men in het algemeen niet te overbruggen door meer scholing of overwerk, maar
door middel van het nevenberoep. De inkomensfunctie van het nevenberoep zal
in Didam daarom sterker zijn dan in Uden. Dit wordt bevestigd door de reacties op de vraag of men zelf van mening is dat extrainkomsten de belangrijkste
reden voor het aanhouden van het nevenbedrijf is. In Didam antwoordde 51 %
bevestigend, in Uden 35%. Op de vraag echter wat men met het nevenbedrijf
zou doen als het inkomen uit het hoofdberoep zodanig zou zijn, dat geen extra
inkomsten meer nodig zouden zijn, antwoordde in beide gemeenten ca 65% dat
dit geen konsekwenties voor het nevenbedrijf zou hebben. Van de overigen zou
in Didam slechts 7% het bedrijfje geheel van de hand doen, in Uden 21%. In
Didam zou 20%het nevenbedrijf verkleinen en/of vereenvoudigen, inUden 7%.
Hoe groot de aanvulling uit het nevenberoep op het inkomen is,kon meestal
slechts bij benadering worden gezegd. Voor zover men bereid of in staat was
(Didam 77%, Uden 92%)te zeggen wat de opbrengst van het nevenbedrijf is, is
dezein Didam en Uden ongeveer gelijk. Ongeveer 40%had een gemiddelde opbrengst van minder dan f 500,- per jaar, terwijl ca 30% f 1500,-of meer opleverde. Hierbij komt, dat soms aanzienlijke besparingen gemaakt worden op de
uitgaven voor voeding.
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8.5.

H E T AGRARISCHE

NEVENBEDRIJF

De grootte van het agrarische nevenbedrijf kan sterk variëren. Hiermee onderscheidt het nevenbedrijf zich niet van het gewone landbouwbedrijf. Uit statistische gegevens blijkt dat er nog een belangrijk kenmerk is dat de nevenberoepslandbouw gemeen heeft met de gewone landbouw:het aantal zeer kleine
bedrijfjes neemt snel af, terwijl het aantal grotere bedrijven een toename te zien
geeft. Het belangrijkste verschil tussen beide wijzen van landbouwbeoefening
ligtin de gemiddelde grootte van het bedrijf. Tabel 20geeft een overzicht van de
verdeling van de in het onderzoek betrokken nevenbedrijven over een aantal
grootteklassen.
TABEL 20. De grootte van de in het onderzoek betrokken nevenbedrijven in 1963 en 1967.
Didam

Kleiner dan 1 ha
1-2 ha
2-5 ha
5 ha of groter

Aantal

Uden

1963

1967

1963

1967

36
35
21
8

39
35
20
6

37
25
21
17

38
25
26
11

100

100

100

100

77

109

52

67

Bron: landbouwtellingen 1963en 1967

Tabel 20laat zien dat er in Didam en Uden tussen 1963en 1967weinigverandering in debedrijfsgroottestructuur isopgetreden, althans voor zover het de in
1967aanwezige bedrijven betreft. In beide gemeenten zijn in de betreffende periode echter een aantal zeer kleine bedrijfjes 'verdwenen' (L.E.I., 1963; 1966).
De landelijke ontwikkeling met betrekking tot het aantal zeer kleine bedrijfjes
treedt dus ook inDidam enUden op.
Van de in het onderzoek betrokken bedrijven is de gemiddelde oppervlakte
tussen 1963en 1967nauwelijks gewijzigd. DezeisinDidam ca 1,4 haenin Uden
ca 1,5 ha (mediaan). De mediane omvang1 isechter teruggelopen metca 10%in
Didam en 18%in Uden. Deze teruggang isvoor een groot gedeelte toe te schrijvenaan het afstoten vanpluimvee.
Een groot aantal van de tegenwoordige nevenbedrijven was tot voor kort een
klein gewoon landbouwbedrijf. Niet alleen dewoningen en de bedrijfsgebouwen
herinneren hier nog aan, maar ook de structuur van de nevenbedrijven. De
meeste van deze nevenbedrijven zijn nog grotendeels afspiegelingen van de ge1

De bepaling van de omvang van de afzonderlijke bedrijven is gebaseerd op de door de
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw ('O.- en S.-fonds) inverband
met de beëindigingsvergoedingsregelingen gehanteerde normen, als vermeld in artikel 9
van het Bestuursbesluit no. 25, 1968.
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wone landbouwbedrijven. De produktietakken die op de gewone landbouwbedrijven voorkomen zijn vaak in dezelfde verhoudingen in het nevenbedrijf
terugtevinden.
Op beide bedrijfstypen treedt nu echter een geleidelijke ontmenging op. Deze
ontmenging is zowel op de gewone bedrijven als op de nevenbedrijven in Uden
verder gevorderd dan in Didam. In 1967 was het gemiddelde aantal produktietakken 1 in Didam 2,61per bedrijf en in Uden 2,19. Ten opzichte van 1963betekent dit een vermindering van respectievelijk 0,52 en 0,63 produktietak per bedrijf. Aangezien de gemiddelde bedrijfsgrootte ongeveer gelijk gebleven is, wijst
dit dus op een vrij sterke ontmenging in de laatstejaren. Deze isechter voor een
groot deel toete schrijven aan het grotendeels verdwijnen van deinde betreffendeperiodeeconomisch weinigaantrekkelijke pluimveeteelt.
Wat betreft deproduktiestructuur vandenevenbedrijven zijnertussen Didam
en Uden, anders dan met betrekking tot de gewone landbouwbedrijven, vrij
grote verschillen. De samenstelling van de totale produktie van de nevenbedrijvenisinDidam vrijwel gelijk aan dievan degewonebedrijven, terwijlerin Uden
vrij groteverschillen zijn. Akkerbouw en tuinbouw nemen in Uden op denevenbedrijven een relatief belangrijke plaats in, rundvee en varkens daarentegen een
relatief onbelangrijke plaats. Met behulp van de O.- en S.-Fonds puntentelling
is een schatting gemaakt van het aandeel van de verschillende produktierichtingen in de totale produktie van de nevenbedrijven. Tabel 21geeft hiervan het
resultaat.
TABEL 21. Het aandeelvandeafzonderlijke produktietakken in detotale produktie van dein
hetonderzoekbetrokken nevenbedrijven.
Didam

Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

Aantal

Uden

1963

1967

1963

1967

39
1
37
15
8

28
1
50
18
3

33
16
31
8
12

35
13
36
9
7

100

100

100

100

77

109

52

67

Bron: landbouwtellingen 1963 en 1967

Het grootvee (rundvee envarkens) neemt op de nevenbedrijven in Didam een
zeer belangrijke plaats in. Het aandeel nam van 1963tot 1967toe van 52% tot
68%. Ook in Uden nam de betekenis van het grootvee op de nevenbedrijven relatieftoe, hetsteegvan 39%tot 45%.
1
Er zijn 5produktietakken onderscheiden, namelijk akkerbouw, tuinbouw, rundveehouderij,
varkenshouderij enpluimveeteelt.
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Als we de intensiteit van het grondgebruik in de nevenbedrijven berekenen
door de met behulp van de O.- en S.-punten berekende omvang te vergelijken
met de oppervlakte en westellen dit naast de op dezelfde wijze berekende intensiteit van het grondgebruik door de gewone landbouwers dan blijkt dat de parttimers de grond minder intensief gebruiken dan de gewone boeren. De gemiddelde oppervlakte van de nevenbedrijven bedraagt da 22% van de gewone bedrijven, terwijl debedrijfsomvang gemiddeld ca 17%van dievanhet gemiddelde
gewonebedrijfis. Dezepercentages komen in Didamen Uden vrij goed overeen.

8.6. D E AAN HET NEVENBEDRIJF BESTEDE ARBEID

De hoeveelheid door de nevenberoepslandbouwers aan het nevenberoep bestede tijd is in Didam aanzienlijk groter dan in Uden. Gemeten aan het totaal
aantal door het gezin bestede arbeidsuren zou in Didam 46% van de nevenbedrijven minstens een halve dagtaak aan één persoon bieden. In Uden bedraagt dit percentage 25.We rekenen hiertoe de nevenbedrijven, waarop in totaal door man, vrouw en overige gezinsleden minstens 35 uur per week wordt
gewerkt1. Gemiddeld wordt in Didam bijna 35uur per week per bedrijf besteed
eninUden ca22,5uur.
Voor wat Didam betreft stoten we hier op een soortgelijke situatie als in Engeland en Duitsland isgeconstateerd (2.8),namelijk dat de arbeid op de nevenbedrijven relatief inefficient besteed wordt. De nevenbedrijven zijn qua omvang
minder dan 20% van de gewone bedrijven, terwijl de hoeveelheid aangewende
arbeid aanzienlijk meer dan 20%bedraagt. Een (gedeeltelijke) verklaring iswellicht gelegen in het feit dat op de kleinste bedrijven weinig mogelijkheden tot
mechanisatie en loonwerk aanwezig zijn, hoewel verschillende buitenlandse
onderzoekingen laten zien dat nevenbedrijven gemiddeld juist relatief sterk gemechaniseerd zijn (2.7). De Udense nevenberoepslandbouwers laten zien dat
het ook anders kan. Hier komt de hoeveelheid aangewende arbeid per bedrijfsgrootte-eenheid veel dichter bij het gemiddelde op de gewone landbouwbedrijven. De hierna volgende factoren geven waarschijnlijk een vrij volledige verklaring voor het geconstateerde verschil tussen Didam en Uden wat betreft de aangewende arbeid.
- de nevenbedrijven in Uden zijn meer vereenvoudigd (minder produktietakken);
- de minder arbeidsintensieve produktietakken nemen in Uden een belangrijker
plaats in(akkerbouw, pluimvee);
- door de relatief belangrijke plaats van akkerbouw en tuinbouw (fruit) in
Uden kan er meer werk uitbesteed worden.
Het aantal uren dat de gezinsleden samen op het nevenbedrijf werken loopt
1
Dit lijkt voor een halve dagtaak nogal hoog, maar de gewone boeren blijken in beide gemeenten, althans volgens eigen opgave, zeer lange dagen te maken. Niet minder dan 90%
van debedrijfshoofden inDidam en 70%in Uden gaven tekennen minstens 60uur per week
ophetbedrijf werkzaamtezijn.
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sterk uiteen. De eerder genoemde gemiddelden van ca 35 uur voor Didam en
22,5 uur voor Uden zijn slechts rekenkundige gemiddelden, waar in werkelijkheid maar weinignevenberoepslandbouwers geheelaan beantwoorden. Tabel 22
geeft een overzicht van het aantal uren dat de verschillende gezinsleden gemiddeldperweek ophet bedrijfje werkzaam zijn.
TABEL 22. Het aantal aan het nevenbedrijf bestede arbeidsuren per gezinslid-categorie per

week.
Bedrijfshoofden

Niet ofn.v.t.
Minder dan 5 uur
5-10 uur
10-20 uur
20-35 uur
35 uur of meer
Gemiddeld:
- per bedrijf
- per op bedrijf werkzame

Echtgenotes

Kinderen

Totaal

D

U

D

U

D

U

D

U

4
7
10
23
44
12

6
28
12
28
21
4

34
12
11
27
12
4

39
28
1
22
3
6

80
4
2
4
8
2

88
9
0
0
1
2

1
8
6
11
27
46

4
27
9
19
15
25

100

100

100

100

100

100

100

100

21,9
22,9

13,3
14,1

9,1
14,6

7,2
11,8

3,9
20,5

1,9
12,6

34,9
35,3

22,4
23,5

Het verschil tussen Didam en Uden wat betreft de aangewende arbeid komt
intabel 22duidelijk naar voren.Ditgeldtzowelvoor depart-timers zelfalsvoor
de echtgenoten en de kinderen. Ook is uit de tabel af te lezen dat de bedrijfshoofden zelf het leeuwendeel van het werk voor hun rekening nemen. Het aandeel van de echtenote is echter ook aanzienlijk in tegenstelling tot dat van de
kinderen. Van de mannen werkt in Didam 56% minstens 20 uur per week, in
Uden slechts 25%. Voor de vrouwen bedragen deze percentages 16 en 9, voor
de kinderen 10en 3.In totaal wordt in Didam op 73%van denevenbedrijven 20
uur ofmeerper week gewerkt, inUden slechts op40%.
Niet zelden wordt verondersteld dat de vrouw voor een zware taak staat indien de man naast zijn hoofdberoep een agrarisch nevenbedrijf heeft. Deze veronderstelling wordt ondersteund door onderzoeksbevindingen in enkele andere
landen, waar de vrouw vaak meer werk aan het nevenbedrijf besteedt dan de
man (4.3). Nu is de belasting van de vrouw door het werk op het bedrijfje niet
volledig te meten aan het aantal uren dat ze er aan besteedt, maar een belangrijke maatstaf lijkt het toch wel. Blijkens dit gegeven als maatstaf valt het, althans in onze onderzoeksgebieden, met de belasting van de vrouw nogal mee.
Minder dan 20%van devrouwen werkt gemiddeld 3uur of meer per dag op het
bedrijfje. Onder normale omstandigheden lijkt 3uur per dag nietbijzonder veel.
Het is dan ook niet zo verrassend te constateren dat in de meeste gevallen de
vrouwen weinig bezwaren blijken te hebben tegen hun taak op het bedrijfje. In
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Didam gafzelfs 88%van demeewerkende vrouwen te kennen het werk metpleziertedoen,inUden 76%.
Nu is het mogelijk dat, ook al blijkt het aantal arbeidsuren niet bijzonder
hoog te zijn en ook al geeft men te kennen het werk graag te doen, de belasting
voor velen toch groot is en dat men teweinigtijd over heeft voor het vaak grote
gezin. (In beide gemeenten heeft ca 40% 5of meer kinderen). Omdat echter in
de gesprekken zelden bleek dat de vrouw haar taak als te zwaar beschouwt,
kunnen we ons afvragen of wellicht bepaalde omstandigheden (bijv. gesprekssituatie) hier ten aanzien van de antwoorden van de vrouw beïnvloedend hebben gewerkt. Om toch iets over eventuele bezwaren te weten te kunnen komen
zouden we over een andere maatstaf moeten beschikken dan die van het aantal
gewerkte uren of de eigen mededelingen. We menen een dergelijke maatstaf te
kunnen ontlenen aan een vergelijking van het aantal uren dat de vrouw van de
part-timer meewerkt met het aantal uren dat de vrouw van de gewone boermeewerkt. Mocht blijken dat de part-timer's vrouw meer uren op het bedrijf werkt
dan de boerin, dan lijkt het aannemelijk dat zij haar positie, ondanks de medegedeelde tevredenheid, als onbevredigend ervaart. In dat geval zal de veronderstellingdat devrouwvandenevenberoepslandbouwer relatiefzwaarbelast wordt
alsjuist moeten worden beschouwd, omdat zij meer moet doen buiten haar eigenlijke huishoudelijke taak dan inhaar omgevinggebruikelijk isen,inhet geval
van deex-boerin, waarschijnlijk ook meerdan zij vroeger gewoon is geweest.
De vergelijking van de part-timer's vrouw met de boerin laat echter zien dat
de veronderstelling dat de eerstgenoemde relatief zwaar belast isnietjuist is,althans niet in Didam en Uden. De vrouw van de nevenberoepslandbouwer blijkt
duidelijk minder uren op het bedrijf te werken dan de boerin. Dit geldt zowel
voor de bedrijven die als volledige bestaansbron geëxploiteerd worden als voor
de bedrijven waar dit niet het geval is en de boer op een of andere wijze het inkomen uit hetbedrijf aanvult. Tabel 23laat dit zien.
TABEL23. Het aantal uren per week besteed aan het bedrijf

door de echtgenote van het

bedrijfshoofd, opverschillendebedrijfstypen
De echtgenote
van de gewone
boer
Aantal uren per week
Geenofn.v.t.
Minder dan 5 uur
5-10 uur
10-20 uur
20-35 uur
35uur of meer

De echtgenote
van i de boer
met nevenink.

De echtgenote
van de nevenberoepsboer

Didam

Uden

Didam

28
7
8
30
22
6

30
7
7
26
25
5

28
0
6
22
25
19

57
3
11
18
6
6

34
12
11
27
12
4

39
28
1
22
3
6

Uden

Didam

Uden

100

100

100

100

100

100

Gemiddeld:
- alle echtgenoten
- de op bedrijf werkzamen

13,5
18,6

13,6
19,5

19,3
26,7

7,2
16,8

9,1
14,6

7,2
11,2

Aantal

102

100

36

35

109

67
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De positie van de vrouw van de nevenberoepslandbouwer wat betreft haar
taak op het landbouwbedrijf lijkt dus relatief gunstig te zijn. Zowel het aantal
vrouwen datmeer dan 20uur per weekwerkt alshetgemiddelde aantal per week
gewerkte uren is duidelijk lager dan dat bij de beide andere bedrijfstypen. Opvallend is het grote aantal arbeidsuren van de vrouwen van de boeren met neveninkomsten buiten het bedrijf in Didam. Het is wellicht in deze categorie dat
de vrouw voor de lasten staat die men soms aan de nevenberoepslandbouwers
toeschrijft. In dezecategorie werkt bijna de helft van devrouwen 20uur of meer
perweek op het bedrijf.
Eerder hebben weal gezegd dat demeeste vrouwen van depart-timers te kennen gaven het werk met plezier te doen. Dit geldt ongeveer in gelijke mate voor
devrouwenin debeide andere categorieën.. In Didam gaven van de meewerkenden 70%van devrouwen van degewone boeren, 83%van deboeren met neveninkomsten en 88%vandenevenberoepsboeren tekennenhetwerkgraagte doen.
In Uden bedragen dezepercentages respectievelijk 80,74en 76. Slechts zeerweinigen gaven te kennen het werk met tegenzin te doen. In Didam respectievelijk
8%,4%en 3%,in Uden respectievelijk 0% 6%en 5%.
Hoewel de echtgenote van de nevenberoepslandbouwer dus betrekkelijk
weinig uren maakt, althans minder dan de echtgenote van de gewone boer, is
haar aandeel in de totale hoeveelheid aan het nevenbedrijf bestede arbeid toch
aanzienlijk. Dit wordt geïllustreerd door tabel 24.
TABEL 24. Het aandeel van de afzonderlijke gezinslid-categorieën in de totale hoeveelheid
ophetnevenbedrijf aangewendearbeid.
Gemiddeld aantal
arb. uren per week
per bedrijf

Aandeel van gezins
leden in totale arbeid
per bedrijf

Aantal uren per
gezinslid in
Didam in %
van Uden

Didam

Uden

Didam

Uden

Bedrijfshoofd
Echtgenote
Kinderen

21,9
9,1
3,9

13,3
7,2
1,9

63
26
11

60
32
8

165
126
205

Totaal

34,9

22,4

100

100

156

Het totaal aantal bestedeuren perbedrijfis inDidam 56%groter dan in Uden.
Alle onderscheiden categorieën gezinsleden werken in Didam meer dan in Uden.
Hoewel devrouwen in Didam 26%meeruren ophet nevenbedrijf maken dan in
Uden, ishet aandeel van delaatste in de totale hoeveelheid bestede gezinsarbeid
groter, namelijk 26%inDidam en 32%inUden. Hetaandeel vandeonderscheiden gezinslid- categorieën komt overigens in beide gemeenten vrij goed overeen. Ook de bevindingen van VAN DER LINDEN en D E NOORD (1969, 47) in
Nederweert en Enter komen, voor zover valt na te gaan, vrij goed overeen met
onze bevindingen.
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Als we hier met een voor de Nederlandse situatie geldende trend te maken
hebben dan stoten we tevens op een belangrijk verschil met de situatie in WestDuitsland. In Duitsland heeft onderzoek namelijk uitgewezen dat op de nevenbedrijven ongeveer de helft van de arbeid door de vrouw geleverd wordt, de
man levert 30-40%, de kinderen en de overige huisgenoten leveren 10-20%
(4.3). Waar liggen de voornaamste verschillen tussen Duitsland en Nederland
wat betreft de geleverde gezinsarbeid? Werkt de vrouw in West-Duitsland meer
dan in Nederland, of de man minder? De gegevens laten geen ondubbelzinnig
antwoord op deze vraag toe, maar een voorlopig antwoord menen we toch te
kunnen ontlenen aan een vergelijking van onze onderzoeksgegevens met die
van BRUNDKE(1967,88),die met behulp van tijdschrijven over zeer gedetailleerde gegevens kon beschikken. Vergelijking is slechts ten dele mogelijk want de
bedrijven zijn niet gelijk van opzet en zijn in Didam en Uden iets groter dan in
BRUDDKE'S onderzoek. Een ander verschil isdatdegezinneninonzeonderzoeksgebieden aanzienlijk groter zijn.
Op de Nebenerwerbsbetriebe in het gebied waar BRUNDKE zijn onderzoek
verrichtte werd gemiddeld perjaar ruim 1500uur gewerkt. In Didam wasdit ca.
1750 uur en in Uden ca. 1150 uur. De vrouw werkte in het betreffende Duitse
gebied gemiddeld 13uur per week, in Didam 9,1 en in Uden 7,2 uur. De Duitse
vrouw blijkt dus aanzienlijk langer te werken dan de Nederlandse. Ook de kinderen blijken in Duitsland meer meete werken dan in ons land, voor zover onze
bevindingen voor de Nederlandse situatie representatief zijn. BRUNDKE registreerde 4,5 uur per week voor de kinderen gezamenlijk; in Didam en Uden
werkten de kinderen respectievelijk 3,9 en 1,9 uur per week. Blijken zowel de
vrouw als de kinderen in het Duitse onderzoek meer arbeid te leveren dan in
Didam en Uden, voor deman isde situatie omgekeerd. In Brundke's onderzoek
werkte het bedrijfshoofd 11,2uur per week, in Didam was dit 21,9 en in Uden
13,3uur.
Het beeld lijkt vrij consistent. Hoewel Didam en Uden onderling vrij sterke
verschillen vertonen wat betreft de gezinsarbeid wijken beide dus op dezelfde
punten af van de situatie zoals BRUNDKE die in West-Duitsland aangetroffen
heeft. De verklaring hiervoor kan zowel gelegen zijn in de plaatselijke omstandigheden alsin traditionele factoren. De omstandigheden met betrekking tot de
plaats van werkgelegenheid bijvoorbeeld, kunnen bepalend zijn voor de voor de
man beschikbare tijd. Het is niet uitgesloten dat de Nederlandse nevenberoepslandbouwer gemiddeld minder reistijd kwijt is dan zijn Duitse collega. Anderzijds lijkt het waarschijnlijk dat de traditionele sterke betrokkenheid van de
Duitse boerin op het landbouwbedrijf nog betekenis heeft en haar bereidheid
om mee te werken relatief groot doet zijn. Het is waarschijnlijk dat deze (overigens afzwakkende) traditionele bereidheid van de vrouw om het bedrijf te verzorgen, niet aleen eenverklaring is voor haar grote aandeel in het werk op het
nevenbedrijf, maar ook (ten dele) voor het in vergelijking met ons land geringe
aandeel van de man. Een aanwijzing hiervoor is misschien dat het in Duitsland
heelgewoonisdat devrouw meertijd aan het nevenbedrijf besteedt dan de man.
In BRUNDKE'S onderzoek verricht op45% van denevenbedrijven devrouw meer
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dan 50% van het werk, in Didam en Uden slechts op ca 5% van de bedrijven.
In het Duitse onderzoek presteert in 70%van de gevallen de vrouw meer uren
op het bedrijf dan de man, in Didam en Uden isdit op ca 10%van de nevenbedrijven het geval.Een ander verschil tussen deDuitse en de Nederlandse situatie
betreft hetmeewerken van dekinderen. In Didam werken op20%van de nevenbedrijven een of meer kinderen weleens mee, in Uden slechts op 12%. Uitgedrukt in het aantal gezinnen waar minstens één zoon van 13jaar of ouder aanwezigis,zijn dezepercentages respectievelijk 46en22.Het overeenkomende percentage voor het onderzoek van BRUNDKE bedraagt 90. In vele gevallen is de
bijdrage vandekinderen echter slechtsvan geringe omvang.
De geringe en vaak afnemende bereidheid van de gezinsleden om op het bedrijfje mee te werken wordt veelal gecompenseerd door loonwerk. Zowel in
Didam alsin Uden wordt op ca. 50%van de nevenbedrijven loonwerk verricht.
Er ismet name in Uden een tendens om meer gebruik te gaan maken van loonwerkers. Van de bedrijven waarop in 1363 al loonwerk werd verricht is sindsdien in Didam op 32%dehoeveelheid loonwerk toegenomen, in Uden op 52%.
In beide gemeenten is in deze periode op 15%van de bedrijfjes de hoeveelheid
loonwerk verminderd.

8.7.

ARBEIDS- EN

BEROEPSSATISFACTIE

De nog sterk levende voorkeur voor het agrarische beroep kwam duidelijk
naar voren toen we paarsgewijs 5 uiteenlopende maar voor iedereen bekende
beroepen ter vergelijking voorlegden. Gevraagd werd het beroep tekiezen waaraan men bij gelijke verdiensten (loon) de voorkeur zou geven als men zou moeten kiezen. Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de gewone boeren en de boeren met neveninkomsten. Tabel 25 geeft een overzicht van de reacties op deze
vraag.
De vergelijking van de voorkeuren van de boeren en de part-timers geeft een
duidelijk beeld van de waardering voor de verschillende beroepen door de agrarischebevolkingendeveranderingen dietenaanzienhiervannaverloopvan tijd,
TABEL 25. Het aantal keren dat deafzonderlijke beroepen verkozen werden boveneenvande
andereberoepen bijpaarsgewijze vergelijking, in %vanhetaantalmogelijke keuzen.
Boeren

Boeren met
neveninkomsten

Nevenberoepsboeren

Didam

Uden

Didam

Uden

Didam

Uden

Landbouw
Bouwvak
Kantoor (boerenleenb.)
Winkel
Fabriek

98
58
32
42
20

96
53
38
40
22

89
58
42
41
15

93
46
39
45
19

88
59
45
33
26

82
49
47
34
39

Bruikbare antw.

90

96

33

33

102

64
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na gedeeltelijke beroepsverandering, op kunnen treden. De boeren zelf blijken
in Didam en Uden een sterk overeenkomende waardering te hebben voor de
voorgelegde beroepen. Ten aanzien van de voorgelegde beroepen bestaat er
onder de boeren kennelijk een bepaalde voorkeursrangorde. In deze rangorde
neemt het eigen beroep duidelijk de eerste plaats in, komt het bouwvakberoep
op de tweedeplaats enisdefabriek duidelijk het minst intrek. Alswede boeren
vergelijken met de part-timers dan blijkt dat in Didam depart-timers vrijwel dezelfde voorkeuren hebben als de boeren. In Uden is dit in veelmindere mate het
geval. De waardering voor het agrarische beroep is er, hoewel nog zeer hoog,
duidelijk lager dan bij de boeren. De bouwvakken worden in Uden door de
part-timers naar verhouding ook lager gewaardeerd dan door de boeren, maar
ditberoep blijft toch detweede keus. Defabriek staat bij de Udense part-timers
duidelijk hoger in aanzien dan bij de boeren en ook hoger dan bij hun Didamse
collega's. Opvallend is de relatief hoge waardering van 'de winkel' door de boeren in vergelijking met de nevenberoepsboeren, terwijl 'het kantoor' juist door
de laatsten hoger wordt gewaardeerd. Waarschijnlijk heeft dit iets temaken met
dehoge waardering onder deboeren voor het zelfstandig werkzaam zijn.
De hoofdberoepen van denevenberoepslandbouwers zijn nogal uiteenlopend
van aard. Het kan zijn dat de verschillende beroepenvoorkeuren verband houdenmetverschillentussendeuitgeoefende hoofdberoepen. Omtekunnen nagaan
of hier een verklaring is gelegen voor de geconstateerde verschillen zijn in tabel
26de beroepenvoorkeuren gegeven voor enkele beroepsgroepen afzonderlijk.
TABEL 26. Het aantal keren dat deafzonderlijke beroepen verkozen werdenboveneenvan de
andere beroepen door de nevenberoepslandbouwers, per beroepsgroep in % van het aantal
mogelijkekeuzen.
Agrar.
verwante
beroepen

Bouwvak arb' 's

Industrie
arb 's

Overige
beroepen

Totaal

D

U

D

U

D

U

D

U

D

U

Landbouw
Bouwvak
Kantoor (boerenleenb.)
Winkel
Fabriek

89
60
49
26
26

90
47
45
23
46

82
74
46
32
16

75
75
44
39
17

85
53
36
31
43

65
35
53
18
80

90
43
51
46
21

80
46
52
51
20

88
59
45
33
26

82
49
47
34
39

Bruikb. antw.

35

24

28

9

22

10

17

21

102

64

Tabel 26 geeft een genuanceerder beeld van de beroepenvoorkeur van de nevenberoepslandbouwer dan de voorgaande tabel, maar bevestigt het eerder gesignaleerde, namelijk dat de Udense part-timer zich, wat betreft zijn beroepenvoorkeur, veel duidelijker onderscheidt van de boer dan zijn Didamse collega
dit doet. Op de gegevens in de tabel zijn verschillende conclusies te baseren.
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Dezezijn indevolgendepunten samen tevatten:
1.a. In Didam wordt door alleberoepsgroepen het agrarische beroep het hoogst
gewaardeerd. Het minst uitgesproken is dit in de beroepsgroep die zelf een
relatief hoog gewaardeerd beroep heeft (debouwvakarbeiders);
b. in Uden blijft de waardering voor het agrarische beroep weliswaar hoog,
maar dezeisniet hoger dan dievan het eigen beroep (bouwvakarbeiders en
industriearbeiders).
2.a. In Didam worden door alle beroepsgroepen 'de bouwvakken' hoger gewaardeerd dan de'defabriek', ook door deindustriearbeider zelf;
b. in Uden iseen duidelijke voorkeur van de bouwvakken boven de industrie
slechtste onderkennen bij debouwvakkers zelfenbij de 'overige beroepen'.
3. De enige beroepsgroep die 'de fabriek' naar verhouding hoog waardeert is
dievandeindustriearbeider zelf,endannogalleenin Uden.
Het bovenstaande wijst er dus op dat de Didamse nevenberoepslandbouwer
de niet-agrarische beroepen nog in sterke mate beoordeelt zoals de agrarische
bevolking dit pleegt te doen. 'De fabriek' heeft voor hen de traditioneel ongunstigeimage behouden. In Uden geldt dit ook nog voor de landbouwers, maar in
veelmindere mate voor de nevenberoepslandbouwers envoorde industriearbeiders onderheninhetgeheelniet meer.
In de tabellen 25en 26isdevoorkeur voor de betrokken beroepen uitgedrukt
in het aantal keren dat deze beroepen bij de paarsgewijze vergelijking gekozen
werden als het aantrekkelijkste van het voorgelegde paar, uitgedrukt in %van
het totaal aantal keren dat het betreffende beroep maximaal gekozen had kunnen worden. Op deze wijze ontstond er een bepaalde voorkeursrangorde. Het is
echter mogelijk dat een beroep op deze wijze een relatief hoge waardering gekregen heeft zonder dat dit beroep in werkelijkheid ook maar door iemand als
het meest aantrekkelijke van de 5voorgelegde beroepen wordt beschouwd. Dit
is bijvoorbeeld het geval als een beroep vaak als het op één na aantrekkelijkste
genoemd is, zonder dat het ook maar één keer boven alle andere geprefereerd
werd.
Teneinde meer inzicht te krijgen in de uiteindelijke beroepenvoorkeuren is in
tabel 27daarom een overzicht gegeven van het aantal keren dat de afzonderlijke
TABEL 27. Het aantal respondenten dat de afzonderlijke beroepen steeds verkoos boven de
overige beroepen, per beroepsgroep (absolute aantallen).
Agrair.
verwante
beroepen

Bouwvakken

Industrie

Overige
beroepen

Totaal

D

U

D

U

D

U

D

U

D

U

Landbouw
Bouwvak
Winkel
Kantoor (boerenleenb.)
Fabriek

28
3
0
3
1

19
1
0
0
4

16
10
1
1
0

4
4
0
1
0

14
4
0
2
2

4
0
2
0
4

12
0
1
3
1

13
0
3
5
0

70
17
2
9
4

40
5
5
6
8

Bruikbare antw.

35

24

28

9

22

10

17

21

102

64
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beroepen ten opzichte van de overige steedsdevoorkeur kregen.
Ook op deze wijze komt de sterke voorkeur voor het agrarische beroep in
Didam duidelijk naar voren. In Uden daarentegen blijkt de voorkeur voor de
landbouw concurrentie te worden aangedaan door het eigen beroep. In de totaalkolom wordt de hoge waardering voor de bouwvakken ten opzichte van de
overige niet-agrarische beroepen alleen voor Didam bevestigd. In Uden wordt
de tweede plaats niet door de bouwvakken ingenomen, maar door de industrie.
Dit dusintegenstelling tot hetgeen inhetvoorgaande gebleken is.Het blijkt dus
dat weliswaar de gemiddelde waardering voor de bouwvakken groter is dan
voor de industrie, maar dat de industrie uiteindelijk vaker gekozen werd als
meestaantrekkelijk beroep.
De voornaamste conclusie, die uit het in deze paragraaf besprokene getrokken kan worden, is dat in Didam de meeste part-timers het agrarische beroep
nog zo aantrekkelijk vinden dat ze het eigenlijk prefereren boven het eigen beroep en andere vertrouwde beroepen. In Uden is dit niet meer duidelijk het geval. De aanpassing aan het hoofdberoep ishier kennelijk vollediger geweest. De
nog bestaande voorkeur voor het agrarische beroep mag beschouwd worden als
een van de belangrijkste motieven voor het aanhouden van een agrarisch nevenberoep.
Vooral ten aanzienvan deDidamse situatie magdusaangenomen worden dat
denevenberoepslandbouwers, metname deindustriearbeiders onderhen, slechts
weinig arbeidsvreugde beleven in hun hoofdberoep. Dat de (hoofd)beroepssatisfactie niet groot is bleek ook uit het feit, dat men van het nevenberoep meer
plezierige en minder onplezierige aspecten wist te noemen dan van het hoofdberoep (tabel28).

TABEL 28. Het percentage nevenberoepslandbouwers dat minstens één plezierig en/of één
onplezierig aspect van het hoofdberoep respectievelijk het nevenberoep noemde.
Didam

Uden

T.a.v. het hoofdberoep:
Plezierige aspecten
Onplezierige aspecten

62
57

78
70

T.a.v. het nevenberoep:
Plezierige aspecten
Onplezierige aspecten

89
45

90
52

Het aantal plezierige aspecten dat ten aanzien van het hoofdberoep genoemd
werd is maar weinig groter dan het aantal genoemde onplezierige aspecten. Ten
aanzien van het nevenberoep daarentegen werden aanzienlijk meer plezierige
dan onplezierige aspecten genoemd. Als we de aard van de genoemde plezierige
aspecten ten aanzien van het hoofdberoep nader bekijken dan valt het op dat
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men zich hierbij of refereert aan de grootste knelpunten van het agrarische beroep (werktijden, vakantie, sociale voorzieningen) óf juist met het agrarische
beroep overeenkomende meer plezierige aspecten noemt (buitenwerk). Ook bij
de als onplezierig ervaren aspecten spreekt duidelijk de referentie aan het agrarische beroep mee. Het meest genoemd werden vaste werktijden, onzelfstandigheid en onaantrekkelijk werk. Bij de plezierige aspecten van het nevenberoep
werd het meest genoemd fijn werk e.d., daarnaast vooral eigen baas, extra inkomsten (Didam) en eigen bezit (Uden). Bij het noemen van onplezierige aspecten van het nevenberoep was men het meest eensgezind. Deze kwamen in beide
gemeenten bijna alleneer op gebondenheid en weinig opbrengst. Uit het merendeel van deplezierige en onplezierige aspecten dieten aanzien van het hoofd- en
nevenberoep genoemd werden blijkt dus nog duidelijk een zekerevoorkeur voor
hetagrarische beroep ofalthans een sterkeidentifikatie hiermee.
In Didam bleek nog op andere wijze de voorkeur voor het agrarische beroep.
Op het moment van de materiaalverzameling waren 25 van de geïnterviewden
werkloos of waren dit kort tevoren geweest (februari 1968). Slechts 8 van hen
(32%) gaven te kennen dit een onprettige situatie te vinden. Dat de beroepsaspiraties bij velen nog op de landbouw gericht zijn, bleek ook toen we de vraag
stelden of men, indien mogelijk, (weer) boer zou willen worden 'op een redelijk
bedrijf'. In Didam gaf niet minder dan 70% een positief antwoord, in Uden
slechts 25%.De hier gesteldevraag naar de agrarische interesse isconcreter dan
bij de paarsgewijze vergelijking. Het blijkt dat in Uden niet alleen de voorkeur
voor het werken in de landbouw veel minder leidt tot werkelijke aspiraties om
boer te worden, maar ook dat in de loop van de tijd de aspiraties veel sterker
omgebogen zijn van de landbouw naar niet-agrarische beroepen dan in Didam.
Zoals al eerder isvermeld, isnamelijk in beide gemeenten ca 75% zelf boer geweest ofheeft het ooit willenworden. Devoorkeur voor het agrarische beroep is
dus inDidam, integenstelling tot in Uden, blijven bestaan.

8.8. MOTIEVEN VOOR HET AGRARISCHE NEVENBEROEP

Hoewel bijna de helft van de nevenberoepslandbouwers op een vraag hiernaar deextrainkomsten alsdebelangrijkste reden voor het grondgebruik noemde, bleek uit de antwoorden op de vraag, wat men zou doen als het inkomen uit
het hoofdberoep zodanig zou stijgen dat extra inkomsten niet meer nodig zouden zijn, dat dit voor de grote meerderheid, namelijk 90%in Didam en 78%in
Uden, geen reden voor volledige beëindiging van het nevenbedrijf zou zijn. De
werkelijke motieven zijn dus kennelijk meestalnietofnietoverwegendvan financieel-economische aard. Bovendien kan men zich afvragen of men een gewenste
verbetering van de inkomenspositie niet gemakkelijker zou kunnen bereiken in
het hoofdberoep door meer scholing of door een ander beroep te kiezen. Uitgezonderd voor de ouderen isdit in het algemeen ook wel het geval en men iszich
daarvan vaak ook wel bewust.
Het feit dat men het toch zoekt inhet agrarische nevenberoep isdan ook in de
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eerste plaats te verklaren uit het streven de vertrouwde levenswijze en/of het
eenmaal uitgeoefende of nagestreefde agrarische beroep zo veelmogelijk te continueren. Het vroeger (en vaak nog) geambieerde agrarische beroep wordt in de
vrije tijd zo veel mogelijk gerealiseerd, soms wordt het hoofdberoep er bij aangepast. Ook de wens het sociale en fysieke milieu zo veel mogelijk te laten zoals
het ismaakt deeluitvan dezemotivatie (hoofdstuk 5.)
Naast extra inkomsten wordt ook 'liefhebberij' vaak genoemd alsreden waarom men een bedrijfje heeft. Van deze beide motieven is men zich het meest bewust. Dit wil echter nog niet zeggen dat deze ook de meest belangrijkste zijn.
In het oriënterende onderzoek in de Bevermeer had 85% van alle antwoorden
op een open vraag hiernaar betrekking op deze beide motieven. Toch ishet zeer
onwaarschijnlijk, dat deze beide motieven samen de vrijetijdslandbouw voor
85%verklaren, zoals uithethiernavolgende geconcludeerd kan worden.
In Didam en Uden gaven respectievelijk 11 % en 18% van de part-timers te
kennen het nevenbedrijf geheel te zullen opgeven als ze minder tijd beschikbaar
zouden hebben, 36%en 43%gaven te kennen het te willen houden zoals het is.
Deze laatsten zijn meestal dezelfden als die het bedrijfje ook bij een hoog inkomennietzoudenveranderen.Erzijn kennelijk motieven voor ofwaarden verbonden aan het vasthouden aan het agrarische bedrijfje, waarvan men zich niet
sterk bewust is, omdat ze min of meer vanzelfsprekend zijn en deel uitmaken
vaneen 'dieper' gelegen motivatie vande nevenberoepslandbouwer.
Voor meer inzicht in de werkelijke beweegredenen voor het agrarische nevenberoep zoals we dat in onze onderzoeksgebieden tegenkomen is het nuttig onderscheid te maken tussen motivatie en motieven. De eerste isdieper gelegen en
doorgaans hoofdzakelijk onbewust, terwijl demotieven deredenen en argumenten (vaak rationalisaties) voor iets zijn. Motivatie en de genoemde motieven
kunnen, zoals in ons geval, van geheel verschillende aard zijn. De motivatie tot
nevenberoepslandbouw isin wezenmeestal gelegen inde continueringsbehoefte,
terwijl de (al of niet genoemde) motieven gebasserd zijn op de mede door de
motivatie ontstane situatie. Zo iseen behoefte aan extra inkomsten meestal een
gevolg van de lage inkomsten uit het hoofdberoep, terwijl de keuze van dit beroep (ten dele)bepaald isdoor de continueringsbehoefte. Zo gezienisdebehoefte aan extra inkomen dus meer een gevolg dan een oorzaak van het uitoefenen
vanhet nevenberoep.
Met behulp van de methode van de paarsgewijze vergelijking, waarbij aan de
nevenberoepslandbouwer van zeven mogelijke motieven er telkens twee ter onderlinge vergelijking werden voorgelegd, is geprobeerd na te gaan welke andere
motieven, naast extra inkomsten en liefhebberij, nog van belang kunnen zijn.
Aan deze benaderingswijze ligt de veronderstelling ten grondslag dat men in het
algemeen meerdere motieven zal hebben voor het agrarische nevenberoep.
Wellicht zijn zewelalleopeenzelfde motivatie-achtergrond terugte voeren.
Op grond van het totaal aantal keren dat elk motief gekozen werd, kan een
motievenrangorde worden opgesteld. Het zal duidelijk zijn dat de motievenrangorde, voor zover aanwezig, niet voor iedereen gelijk hoeft te zijn. Uit de
reacties op depaarsgewijs voorgelegde motieven-vergelijkingen bleek ook dat er
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TABEL 29. Rangordevanmotievengebaseerdoppaarsgewijze vergelijkingvanzevenmogelijke
motieven
Geen enkele
keer gekozen
(laatste motief)

Gekozen boven
alle andere
(eerste motief)

Extra inkomsten
Liefhebberij 1
Bezit
Vrijetijdsbesteding 1
Zelfstandigheid
Zekerheid
Aanzien

Bruikbare antw.

Aantal keer
gekozen in %
van het aantal
mogelijke keuzen

Didam

Uden

Didam

Uden

Didam

Uden

46
22
11
7
7
7
0

39
24
17
12
5
2
0

8
1
4
7
1
2
77

28
6
2
2
0
0
62

67
66
52
45
58
55
7

52
58
64
54
50
54
18

100

100

100

100

97

54

97

54

97

54

1

Bij het ter vergelijking voorleggen van de mogelijke motieven voor grondgebruik isgeen
naderetoelichtinggegevenopdeinhoudvandebegrippen.Metnamehetonderscheidtussen
liefhebberij (liefdevoorhetvak,hobby)envrijetijdsbesteding (tijdvulling,hobby)ishierdoor
wellichtnietsteedsduidelijkgeweest. Nietteminhadmenmeestalweinigmoeitemetdebeantwoording.

grote individuele verschillen zijn. De motievenrangorde die in tabel 29 gegeven
wordt is ontstaan door deantwoorden van alle respondenten te sommeren.
De motievenrangorde gemeten aan het aantal keren dat aan de afzonderlijke
motieven bovenalle andere de voorkeur gegeven werd (eerste motief) blijkft in
beide gemeenten gelijk te zijn. Ook op deze wijze gemeten ligt de motivering
blijkens de tabel voornamelijk in extra inkomsten en liefhebberij. In beide gemeenten nemen deze motieven samen meer dan 60% van de 'eerste motieven'
voor hun rekening. Van de overige motieven werd vooral 'bezit' vaak genoemd
alseerste motief, terwijl 'aanzien' geenenkele keer alszodanig genoemd werd.
Ten aanzien van de als onbelangrijkst geachte motief (laatste motief) naar
voren gekomen motieven blijken Didam en Uden duidelijk te verschillen. In
Didam wordt alleen aanzien vaak als 'laatstemotief' beschouwd. In Uden wordt
echter naast aanzien ook extra inkomen vaak als minst belangrijke motief gezien. Extra inkomen wordt in Uden dus vaak als belangrijkste en vaak als onbelangrijkste van de voorgelegde motieven beschouwd. Er is in Uden over het
geheel ook een wat grotere spreiding in de aan de verschillende motieven toegekende belangrijkheid.
Als het aantal keren, dat een bepaald motief gekozen is, uitgedrukt wordt in
het maximum aantal mogelijke keuzen ontstaat een andere rangorde dan op
grond van de beide andere maatstaven (tabel 29,laatste kolommen-paar). Deze
rangorde isminder duidelijk en is ook niet gelijk aan de andere. Er isin de laatMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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ste rangorde ook een duidelijk verschil tussen Didam en Uden. In Didam werden 'extra inkomsten' en 'liefhebberij' duidelijk het vaakst gekozen, in Uden is
'bezit' het meest genoemde motief. 'Aanzien' werd in beide gemeenten verreweg
het minst vaak gekozen. Dit laatste stemt overeen met zowel de door sommige
buitenlandse auteurs gemaakte constatering (5.6) als de door eigen onderzoek
verkregen inzichten, dat grondbezit en het agrarischeberoep nognauwelijks bijdragen aan iemands socialeprestige (WEERDENBURG, 1970,95).
De drie meest genoemde motieven in Didam, namelijk extra inkomsten, liefhebberij ('liefde voor het vak') en zelfstandigheid zijn zeer waarschijnlijk in verband tebrengen met denogsterk levendeagrarische aspiraties onder de Didamsenevenberoepslandbouwers. Het betreft immers de belangrijkste aspecten van
het agrarische beroep alszelfstandig middel van bestaan.
Eerder is er al op gewezen dat motieven voor nevenberoepslandbouw gezien
moeten worden tegen de achtergrond van de continueringsbehoefte, die in de
meeste gevallen als de eigenlijke motivatie is te beschouwen. De motieven zijn
(meestal) gebaseerd op de door het continueringsstreven ontstane situatie. Ze
spruiten voortuitdehiermeeverbandhoudendeomstandigheden(veelvrije tijd),
waarden (zelfstandigheid e.d.) en behoeften (inkomen e.d.). Deze omstandigheden, waarden enbehoeften kunnen ook bepalend zijn voor dewijze waarop de
continueringsbehoefte wordt gerealiseerd, metandere woorden, dewijze waarop
het nevenberoep wordt uitgeoefend.
De rangorden van de motieven in tabel 29 geven globaal aan, aan welke omstandigheden, waarden en behoeften het agrarische nevenberoep vooral tegemoetkomt.Deze omstandigheden,waardenenbehoeften hebben, zoals betoogd,
de continueringsbehoefte tot achtergrond of eigenlijke oorzaak. Hiermee is
echter niet de volledige verklaring gegeven. Er kunnen ook nog andere factoren
in het geding zijn. Er kunnen factoren zijn die het al of niet geëffectueerd worden van de continueringsbehoefte, of de mate waarin en de wijze waarop, kunnen beïnvloeden. Dergelijke factoren kunnen wellicht ook in vele gevallen verklaren waarom het nevenberoep gemotiveerd wordt zoals het gemotiveerd
wordt. Zo zal het nevenbedrijf voor dejongeren waarschijnlijk meestal aan andere behoeften tegemoet komen dan voor de ouderen, voor de grotere gezinnen
aan andere dan voor de kleinere gezinnen, voor gezinnen met veel vrije tijd aan
andere dan voor gezinnen met weinig vrije tijd, voor iemand met een laag inkomen aan andere dan voor iemand met een hoog inkomen en voor iemand die
(weer) boer wil worden aan andere dan voor iemand die daar niet (meer) aan
denkt.
Het zou interessant zijn om nategaan ofvoor socialecategorieëndieopgrond
van de zojuist genoemde kenmerken onderscheiden zouden kunnen worden
(jongeren, ouderen e.d.) andere motievenrangorden bestaan dan tabel 29 laat
zien. Het zou echter te ver voeren dit voor meerdere factoren op dezelfde wijze
als in de voorgaande tabel te illustreren. In tabel 30 is daarom slechts globaal
aangegeven welke relaties er zijn tusssen de genoemde factoren enerzijds en de
motieven anderzijds. Hierbij is gebruik gemaakt van produkt-moment corre146
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TABEL 30. De relatie tussen een aantal variabelen en de verschillende motieven voor het
nevenberoep, uitgedrukt in correlatiecoëfficienten.

Didam
1. Leeftijd (oud-jong)
2. Gezinsgrootte (klein-groot)
3. Inkomen (hoofdberoep)
4. Bestede gezinsarbeid
5. Minder tijd (beëindigendoorgaan)
6. Meer inkomen (beëindigendoorgaan)
7. Wil boer worden
(neen-ja)
Uden
1. Leeftijd (oud-jong)
2. Gezinsgrootte (klein-groot)
3. Inkomen (hoofdberoep)
4. Bestede gezinsarbeid
5. Minder tijd (beëindigendoorgaan)
6. Meer inkomen (beëindigendoorgaan)
7. Wilboer worden
(neen-ja)

Extra
inkomen

Liefhebberij

Bezit

Vrije
tijd

Zelf- Zekerstandig- heid
heid

Aanzien

.014
-.007
-.137
.003

.120
-.089
-.147
-.102

-.106
-.070
.130
-.118

-.044
-.024
-.022
.081

.031
.152
.097
.180*

-.029
.083
.105
.044

.069
-.033
.017
-.105

-.067

.156

-.044

-.216*

.244**

.011

.002

-.197*

.205*

.143

-.208*

.124

.081

-.189*

.316** -.012

-.045

-.156

-.108

-.267*
-.077
-.020
.251*

.235*
.225*
.026
-.101

.002
-.056
.046
-.234*

.359*"' -.095
-.044
-.065
-.097
.202*
-.274*
.102

-.135
.026
-.064
.248*

-.170

.033

.021

-.073

.147

-.064

.214*

-.128

-.134

.174

-.114

.050

-.042

.334*

.026

-.053

-.201*

.214*

-.194

.059

.099

.118

.121

-.064
-.020
-.066
-.066

* P<.05
**P<.01

latiecoëfficienten (r) van Pearson. In Didam (n= 109) kan bij een correlatiewaarde van( + of-).159ofhoger meteenwaarschijnlijkheid van 95% (P< .05)
aangenomen worden datwe meteenwerkelijke samenhang (voor degehelepopulatie geldend) te maken hebben;in Uden (n= 67) moet de correlatiewaarde
minstens .200 bedragen. Bijeenbetrouwbaarheid van99%(P< .01)moetende
correlatiewaarden minstens respectievelijk .223en.282bedragen (ziebijlageII).
De tabel laat zien datdefactoren, diewezojuist genoemd hebben alswaarschijnlijk medeverklarend voor degenoemde motieven, inDidam enUdeneen
verschillende,maar blijkens decorrelatiewaarden geenzeergrote betekenis hebben. Leeftijd en gezinsgrootte correleren in Didam metgeen vande motieven
signifikant. InUden noemden dejongeren relatief vaak liefhebberij envrije tijd
en relatief weinig extra inkomen, terwijl de grotere gezinnen in Uden relatief
veel waarde schijnen te hechten aan grondgebruik als liefhebberij. In Didam
wordt veel arbeid besteed door degenen dieveel waarde hechten aan zelfstandigheid, in Uden daarentegen door hendieinkomen enzekerheid vaak noemden (tabel 30,punt 4).Weinig gezinsarbeid wordt inUden besteed door hendie
bezitenvrijetijdsbesteding vaak noemden.
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Indien er aanzienlijk minder tijd beschikbaar zou komen zouden in Didam de
door zelfstandigheid gemotiveerden relatief weinig en de door vrije tijd gemotiveerden relatief vaak overgaan tot verkleining of beëindiging van het nevenbedrijf (punt 5). In Uden zouden de door sociaal aanzien gemotiveerden relatief
sterk aan het bedrijf vast houden.
Anders dan we zouden verwachten correleert het inkomen uit het hoofdberoep in beide gemeenten met geen enkele motivering signifikant, dus ook niet
met 'extra inkomen' (punt 3).Eendergelijke relatie blijkt weluit dereactiesop de
vraag wat men met het nevenbedrijf zou doen als men een aanzienlijk hoger inkomen zou hebben (punt 6).In Didam zouden denevenberoepslandbouwers die
het vooral uit liefhebberij doen zich er weinig door laten beïnvloeden, in tegenstelling tot degenen die het meer uit tijdverdrijf doen. In Uden zijn het vooral
weer de door sociaal aanzien gemotiveerden die zich weinig zouden laten beïnvloeden door een hoger inkomen. De aspiraties om (weer) boer te worden (punt
7) tenslotte, blijken in beide gemeenten relatief sterk te correleren met zelfstandigheidsmotieven.
De in tabel 30vermelde correlaties laten geen conclusie toe dat één of meer
van de onderscheiden factoren in sterke mate verklarend zijn voor één of meer
van de genoemde motieven. De enige factor waaraan een dergelijke verklarende
kracht voor beide gemeenten toegeschreven zou kunnen worden is de wens
(weer) boer te worden. Maar juist deze factor hoort in het 'rijtje' niet helemaal
thuis, omdat dergelijke aspiraties direkt verband houden met deeigenlijke motivatie,de continueringsbehoefte.
Een ander interessant punt is de vraag welkerelatie erbestaat tussen de aard
van demotivering endeaard vanhet nevenbedrijf. Evenalsbepaalde omstandigheden de motivering kunnen beïnvloeden zal een bepaalde motivering invloed
kunnen hebben op of verband kunnen houden met het type en/of de grootte
van het nevenbedrijf, met andere woorden, de wijze waarop de continueringsbehoefte gerealiseerd wordt. Een sterkeinkomensbehoefte kan bijvoorbeeld invloed hebben op de bedrijfsomvang, 'liefhebberij' kan invloed hebben op de
voorkeur voor bepaaldeproduktietakken enz.
Op dezelfde wijze als in de voorgaande tabel is in tabel 31 door middel van
correlatiecoëffkiënten aangegeven wat de relatie is tussen de motieven enerzijds
en een aantal aspecten van het nevenbedrijf anderzijds. Het eventueel aanwezig
zijn van een bepaald relatiepatroon zou iets kunnen zeggen over het meest aantrekkelijke bedrijfstype onder bepaalde omstandigheden en bij bepaalde behoeften en derhalve overdeinvloed van demotieven opdewijze waarop de continueringsbehoefte geëffectueerd wordt.
In Didam blijken drie motieven een vrij duidelijke invloed te hebben op het
nevenbedrijf. De nevenberoepslandbouwers voor wie zelfstandigheid en zekerheid belangrijke motieven zijn hebben relatief grote bedrijven, houden relatief
vaak rundvee en varkens en halen een hogere opbrengst van de bedrijfjes. Het
derde motief dat gerelateerd isaan het bedrijfstype, vrijetijdsbesteding, vertoont
een tegengestelde relatie. Naarmate besteding van de vrije tijd als motief be148
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TABEL 31. Derelatietussenenkeleaspecten vanhetnevenbedrijf en deverschillendemotieven
voor het nevenberoep, uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten.
Extra
Liefinkomen hebberij
Didam
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Bouwland
Totale omvang
Oppervlakte
Bedrijfsresult.
Gemiddelde correlatiewaarde
Uden
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Bouwland
Totale omvang
Oppervlakte
Bedrijfsresult.
Gemiddelde correlatiewaarde

Bezit

Vrije
tijd

Zelfstandigh.

Zekerheid

Aanzien

-.091
-.248**
-.141
-.013
-.062
-.101
-.129

-.032
.040
.029
.197*
.123
-.052
.154

.048
-.073
.208
-.133
-.147
-.055
-.179*

-.007
-.033
.072
-.106
-.110
.004
-.150

-.089
-.202*
-.079
-.153
-.244**
-.223**
-.145

.216*
.038
.204*
.244
.032
-.007
.120
.061
.259** .175*
.259** .185**
.186*
.223**

.066

-.073

-.047

-.162

.188

.155
-.204*
-.241*
-.002
-.032
.126
-.322**

-.150
-.165
.116
-.094
-.050
-.121
-.041

.227** -.154
-.063
-.106
.230*
.172
-.330** -.065
.115
.019
-.131
.186
-.175
.033
.108
.023
-.022
-.001
-.182
.204*
.156

-.040
-.127
.039
-.057
-.083
-.013
-.324**

-.074

-.072

-.116

-.080

-.013
.186
.298**
.052
.121
-.023
.408**
.147

.053

.126

.098

-.112

* P<.05
**P<.01

langrijker is,ishetnevenbedrijf kleiner,worden minder vaak varkens gehouden
enisook deopbrengst vanhetbedrijfje lager.
In Uden ishetbeeld iets anders. Zelfstandigheid enzekerheid correleren hier
ook overwegend positief met de verschillende aspecten van het nevenberoep,
maar minder duidelijk danin Didam. Ookderelatie methetvrijetijdsmotief is
gelijk aandieinDidam. Anders, ofbeter duidelijker, isin Uden deinvloedvan
'liefhebberij' en 'extra inkomsten'. Hetblijkt dat liefhebberij in Uden dezelfde
betekenis heeft ten aanzien van het nevenbedrijf alsvrije tijd inbeide gemeenten.
Het inkomensmotief leidtinUdeninsterkere mate daninDidam tothet houden
van relatief veelvarkens enkippenen een relatief hoogextra inkomen.
In tabel 31zijn zoweldecorrelaties met betrekking totde bedrijfsoppervlakte
als diemet betrekking tot de bedrijfsomvang gegeven. Vergelijking van beide
correlatiereeksen geeft een beeld dathetvoorgaande ondersteunt. Hetblijktnamelijk datinbeide gemeenten liefhebberij envrijetijdsbesteding steeds negatievercorrelerenmetdeomvang danmetdeoppervlaktevanhetbedrijf,terwijl extra
inkomsten, zelfstandigheid enzekerheid met debedrijfs omvang even positief of
sterker positief correleren danmetdebedrijfsoppervlakte. Liefhebberij en vrijetijdsbesteding leiden dus,integenstellingtotextra inkomsten, zelfstandigheiden
zekerheid, totextensivering vanhetgrondgebruik. Hetbeeld dattabel 31 biedt
isindevolgendepunten samentevatten:
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1. traditionale waarden als zelfstandigheid en zekerheid gaan, met name in Didam, samen met een voorkeur voor relatief grote nevenbedrijven met relatief
veel rundvee en varkens (overeenkomend met het gewone landbouwbedrijf) ;
2. vrijetijdsbestedingalsmeer 'modern' motief (hobby) heeft in beide gemeenten
een aan de beide voorgaande motieven tegengestelde relatie met het nevenbedrijf;
3. liefhebberij heeft in Uden, blijkens de correlaties, een zelfde 'moderne' betekenis als vrijetijdsbesteding; in Didam heeft 'liefhebberij' waarschijnlijk nog
enigszins de traditionele betekenis van 'liefde voor het vak' behouden (er
liefhebberij inhebben);
4. afgaande op de hoge correlatie tussen extra inkomen en de bedrijfsresultaten
heeft ook het inkomensmotief in Uden een meer moderne betekenis dan in
Didam, met anderewoordendemotivering'extrainkomen' isinUdeninminderemate eenrationalisatie vaneenvanzelfsprekende traditionele activiteit;
5. met betrekking tot bezit enaanzienishet opvallend dat decorrelaties in beide
gemeenten vrijwel steeds negatief zijn. De verklaringligtwaarschijnlijk inhet,
ten opzichte van de agrarische activiteiten, passieve moment in beidemotiveringen. De rede van beide motieven ligtimmersmeerin het 'hebben' of 'zijn'
dan in het'doen'.
Hoewel de correlatiecoëmciënten voor Didam en Uden niet steeds gelijk en
zelfs niet steeds gelijk gericht zijn, komen de gemiddelde correlatiewaarden ten
aanzien van de verschillende motieven toch vrij goed overeen. Deze gemiddelde
correlaties hebben uiteraard slechts vergelijkingswaarde. Deze vergelijking leert
dat de motieven extra inkomen, zelfstandigheid en zekerheid leiden tot relatief
grote, intensief gevoerde nevenbedrijven, met relatief hoge bedrijfsresultaten.
De motieven liefhebberij, vrijetijd, bezit en sociaal aanzien daarentegen gaan
samen mettegengestelde tendenties.

8.9. AGRARISCHE ASPIRATIES

De soms vrij grote bedrijven, het bedrijfstype, de nog sterke voorkeur voor
het werken in de landbouw enz. wijzen erop, dat de belangstelling van de nevenberoepslandbouwers (nog) vrij sterk op het agrarische beroep is gericht. Zij willen de landbouw zo veel mogelijk blijven beoefenen, zoals zij deze in hun jeugd
en ook later nog hebben leren kennen. Een vorm van vrijetijdslandbouw zoals
een echte hobby-boer die nastreeft en waarbij de geneugten van het moderne
leven niet opgeofferd behoeven te worden, streeft hij doorgaans niet na. Het
traditionele bedrijfstype isvoor hem eenaspectvandevertrouwde levenswijze en
aan deze levenswijze wil hij zo veel mogelijk vasthouden. Dit is waarschijnlijk
ook de voornaamste reden, waarom velen eigenlijk liever boer zouden zijn.
Daarom ook noemt men zich soms nog boer als de eigenlijke bestaansbron buiten de landbouw ligt. Deze opsomming van kenmerken en opvattingen van de
nevenberoepslandbouwer ismeervantoepassingop deDidamsedanopde Udensesituatie.
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Zolang men zichzo sterk op de landbouw blijft richten is het begrijpelijk, dat
men niet gemakkelijk afstand doet van de grond. Over het algemeen doet men
gemakkelijker afstand van pachtgrond dan van eigen grond. De nevenberoepslandbouwers hebben dan ook voor een aanzienlijk hoger percentage de grond in
eigendom dan de gewone boeren. Van de nevenberoepslandbouwers in Didam
en Uden hebben respectievelijk 76% en 79% de gebruikte grond voor 90% of
meer in eigendom. Voor de boeren bedragen deze percentages 36 en 61. Op de
vraag of men bereid zou zijn deeigen grond of een gedeelte ervan tegen een 'behoorlijke prijs' van de hand te doen, gaven in Didam 13%en in Uden 17%een
positief antwoord.
Aan de bezitters van wat grotere nevenbedrijven is de vraag gesteld hoe zij
tegenover bedrijfsbeëindiging via het O.- en S.-fonds zouden staan indien dit
mogelijk zou zijn. In Uden meenden 5van de21grotere part-timers hierdan wel
ietsintezien,in Didam slechts 1 van de23.
De gehechtheid aan de grond of het bedrijf kan ook blijken uit de mate waarin men er prijs op stelt, dat het bedrijfje later door een opvolger wordt voortgezet. Desgevraagd gaf in Didam 75%en in Uden 45%van de part-timers van 50
jaar of ouder tekennen dit eigenlijk weltewillen. Inwerkelijkheid isslechts voor
respectievelijk ca 20%en 5%van de nevenbedrijven, waarvan het bedrijfshoofd
50jaar of ouder is, een opvolger aanwezig. Ook de binding aan de fysieke omgeving is over het algemeen zeer sterk. Hoewel velen lange en soms langdurige
reizen naar hun werk moeten maken, is de geneigdheid dichter bij het werk te
gaan wonen zeer gering. Van degenen, die 3km of verder van het werk wonen
(Didam 74%, Uden 53%)zou slechts respectievelijk 10%en 15%dichter bij het
werk willen gaan wonen.1 Daarentegen zouden respectievelijk 61%en41%van
hen wel werk dichter bij huis willen hebben. Ook de bereidheid om in of bij de
dorpskern te gaan wonen is niet groot. In beide gemeenten zou bijna 20% daar
welietsvoor voelen alsereenhuismeteen tuinvoor hen beschikbaar zou zijn.
Welke konsekwenties hebben de vrij sterk op de landbouw gerichte aspiraties
voor het nevenbedrijf?Kan het nevenbedrijf nog dienen als een tussenfase naar
eenvolledigagrarisch beroep,zoalsvroeger geenzeldzaamheid was?Deze vraag
kan in het algemeen zonder meer met 'neen' beantwoord worden. Beroepsovergangen indezerichtingzullen meerenmeertot deuitzonderingen gaan behoren.
Een andere belangrijke vraag is of het nevenbedrijf gedurende de beroepscarrière van de nevenberoepslandbouwer aan belangrijke groottemutaties onderhevig is. Ofwel, welke invloed hebben de stijgende inkomens uit het hoofdberoep, de onverenigbaarheid van werksferen, de ontwenning aan landbouw en
gewenning aan niet-landbouwarbeid enz. op de grootte van het nevenbedrijf?
1
Een pendelafstand van 3km.iswaarschijnlijk alscriterium niethetmeestgeschikt.Het ware
wellicht beter geweest eenafstand vanbijvoorbeeld 8of 10km. tehanteren. Bijdekeuzevan
de afstand van 3 km. als criterium is uitgegaan van de geschatte gemiddelde afstand van de
woning tot de gemeentegrens. Wij meenden hiermee met betrekking tot onze problematiek
een correctie toe te passen op het gebruikelijke criterium voor het pendelaar zijn, namelijk
het buiten de woongemeente werkzaam zijn.
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Aanwijzingen voor de opvatting dat het nevenberoep slechts een tijdelijke zaak
is,zijn er welvoor zover het degeregistreerde zeer kleinebedrijfjes betreft. Voor
de grotere bedrijven is dit echter, althans binnen de eerste generatie niet duidelijk aanwijsbaar. In buitenlandse literatuur wordt wel vaak gewezen op geleidelijke verkleining(6.2).
Als geen onderscheid gemaakt wordt naar bedrijfsgrootte dan blijkt erin onze
onderzoeksgebieden een tendens te zijn om op vroegere leeftijd dan de gewone
landbouwers tot bedrijfsbeëindiging over te gaan. Van debedrijfshoofden die in
de periode 1963-1967 uit de registratie van de districtsbureauhouder (D.B.H.)
verdwenen zijn, is nagegaan op welke leeftijd dit plaatsgevonden heeft, ongeacht of het een bedrijfsoverdracht dan wel een bedrijfsbeëindiging betrof. Omdat van de oudere boeren niet steeds bekend was of de gegevens betrekking
hadden op nog actieve dan wel rustende boeren, is slechts onderscheid gemaakt
tussen boeren en rustende boeren enerzijds en nevenberoepsboeren anderzijds
(tabel 32).
TABEL 32. De leeftijd waarop geregistreerde grondgebruikers in de periode 1963-1967 uit de
DBH-registratie verdwenen zijn.
Aantal bedrijfshoofden dat in de periode 1963-1967 uit de
registratie is verdwenen
Boeren (incl. rustenden)
Leeftijd in 1965

Nevenberoepsboeren

Didam

Uden

Didam

Uden

6
11
9
14
18
27

9
14
19
16
16
18

12
18
8
16
6
1

20

Totaal

85

92

61

42

Mediane leeftijd

67 j .

63 j .

57 j .

48 j .

Jonger dan 48jaar
48-57jaar
58-62jaar
63-67jaar
68-72jaar
73jaar of ouder

6
9
2
2
3

Bron: landbouwtellingen 1963en 1967

De tendens dat nevenberoepsboeren hun bedrijf relatief vroeg opgeven hangt
samen met het meestal ontbreken van opvolgers en de geringe bereidheid van
gezinsleden om mee te werken. Hierdoor wordt op oudere leeftijd het nevenbedrijf vaak een te zware last om het naast het hoofdberoep te handhaven. Hier
komt bij dat het inkomensmotief op oudere leeftijd gemiddeldvanminder betekenis is. We kunnen dan ook concluderen dat, zoals de kleine boer doorgaans
zijn beroep niet opgeeft tenzij hij er door de omstandigheden toe gedwongen
wordt, ook de part-timer meestal zijn nevenberoep niet opgeeft dan onder de
druk van de omstandigheden. Zijn verzet hiertegen isechter minder sterk.
Voor deboer dieeen ander beroep kiest,maar zijn bedrijf wilhandhaven, doet
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zich het probleem van de 'omstandigheden' meestal al direkt gelden. Handhavingvan het bedrijfin zijn geheel ismeestal niet mogelijk. Dikwijls probeert hij
het wel, maar dan blijkt inde loop van de tijd in de meeste gevallen dat dit niet
vol te houden is. Tabel 33 laat zien, dat niet alleen bij de beroepsverandering,
maar ooklaternogaanpassing van hetbedrijf aandedoorde beroepsverandering
teweeggebrachte gewijzigde omstandigheden voorkomt.
TABEL 33. Bedrijfsgroottemutaties van de bedrijven van gewezen landbouwers bij en na
beroepsverandering.

In het geheel niet verkleind
Alleen verkleind bij beroepsverandering
Bij beroepsverandering verkleind, maar ook later nog
Alleen later verkleind

Abs. aantal

Didam

Uden

/o

/o

57
24
5
14

14
43
24
19

100

100

21

21

In de meeste gevallen worden grond en vee tezamen afgestoten, slechts in enkele gevallen is alleen grond of alleen vee afgestoten. Het verschijnsel dat een
vrij grootpercentagevan degewezenboeren het bedrijf langere ofkortere tijd na
de beroepsovergang nogverkleint kan er opwijzen, dat alseenmaal de stap naar
een ander beroep is gezet de aspiraties om weer volledig boer te worden geleidelijk minder sterk worden.
Ook de meesten van de nevenberoepslandbouwers, die nooit zelfstandig boer
geweest zijn, hebben over het algemeen vrij sterk agrarisch gerichte aspiraties.
Zij slagen er echter meestal niet in het bedrijfje te vergroten. Ook onder hen is
een, weliswaar geringe, tendens tot bedrijfsverkleining waarneembaar. In Didam heeft 20% van hen het bedrijfje sinds het begin verkleind, terwijl 17% het
vergroot heeft. In Uden bedragen dezepercentages 33en22.
Op de vraag welke plannen men in de nabije toekomst heeft met betrekking
tot het bedrijfje, gaf in Didam 30% te kennen dit te willen vergroten, terwijl
slechts 14% erover dacht het te verkleinen of ermee op te houden. In Uden
waren deze percentages respectievelijk 14 en 17. De toekomstplannen van de
Didamse part-timers wijzen weliswaar in vrij sterke mate op de wens de agrarische aspiraties in daden om te zetten - 19%gaf expliciet te kennen van plan te
zijn (weer)zelfstandig boer te worden, in Uden slechts 3%- maar de eerder genoemde omstandigheden zullen dekans oprealiseringminimaal doen zijn.
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9. NEVENBEROEPSLANDBOUW EN VOORTGAANDE
DESAGRARISATIE
9.1. DESAGRARISATIE IN DIDAM ENUDEN

Het bestaan van een desagrarisatieproces impliceert niet persé, dat men stap
voor staphet agrarische beroep door eenniet-agrarisch beroep vervangt. Ook al
zou de boer zelf dit als de meest acceptabele oplossing beschouwen en dit dus
nastreven, dan laten de beroepsmogelijkheden en het landbouwbedrijf dit toch
doorgaans niet toe. Het desagrarisatieproces impliceert wel, dat bij gebleken
onhaalbaarheid van een full-time agrarisch beroep het 'agrarische systeem'
(5,3),waarin men niet slechts beroepshalve participeerde, zoveelenzolangmogelijk wordt gecontinueerd enmet namevan het agrarische beroep enbedrijf, en
wat daar bijhoort, niet zonder meer ineens afstand wordt gedaan. Men zoekt
dus als het ware een tussenoplossing, waarbij uiteindelijk doorgaans het zwaartepunt bij het nieuwe beroep komt teliggen.
In Didam en omstreken werden door kleine boeren vanouds aanvullende inkomsten buiten de landbouw gezocht. Zoals in 8.1 al gezegd is,was dit in Uden
in veel mindere mate het geval. Veelal was een dergelijk beroepencombinatie
slechts een tijdelijke situatie, namelijk zolang de gezinslasten groot waren en/of
zolang men geen kans zaghet bedrijf te vergroten. De veranderde omstandigheden in delaatste decennia brengen met zichmee, dat deze situatie nu voor velen
tot een overgangssituatie naar een ander hoofdberoep isgeworden. Zo bleek uit
ons onderzoek in het ruilverkavelingsgebied De Bevermeer, dat daar 41% van
de gewezen landbouwers die naast een ander hoofdberoep nog een agrarisch
nevenberoep hadden vóór de verandering van hoofdberoep al een nevenberoep
had. Er waren echter ook boeren met een nevenberoep enzelfs niet-boeren met
een agrarisch nevenbedrijf, die (weer)volledig boer geworden zijn. Van de toen
(1965)full-time boeren in De Bevermeer heeft 19%ooit een nevenberoep en 4%
een ander hoofdberoep gehad. Slechts bij de helft van hen is de omschakeling
naar een volledig agrarisch beroep gepaard gegaan met een bedrijfsvergroting.
In de overige gevallen maakten gezondheid, leeftijd en gewijzigde gezinsomstandigheden het nodig ofmogelijk hetnevenberoep opte geven.1.
In tabel 34 is een overzicht (schatting) gegeven van de beroepscategorieën2
waaruit de in 1965 aanwezige grondgebruikers/veehouders, eveneens naar beroepscategorie, afkomstig zijn. Deze schatting is gebaseerd op gegevens van de
LEI-schets 'Bevermeer' enerzijdsen de beroepscarrière gegevens uit het oriënte1

Gegevensuit het oriënterende onderzoek in deBemermeer (1965).
Bedoeld zijn dedoor het L.E.I. gehanteerde categorieën grondgebruikers:
categorie A: metvolledigagrarischberoep
categorieB:metagrarischhoofdberoep enniet-agrarischnevenberoep
categorie C: met niet-agrarisch hoofdberoep (incl. landarbeiders)
categorie D: zonderberoep(rustendene.d.)
2
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TABEL 34. De beroepscategorie van herkomst van de in 1965 aanwezigegrondgebruikers in

de Bevermeer
Herkomstcategorieën
Boeren met
volledige
dagtaak
(A)

Boeren met
neveninkomsten
(B)

Nevenberoepsboeren
(C)

Totaal

In 1965 behorend tot
beroepscategorie:
A
B
C
D

496
64
135
73

120
98
45
18

25
7
510
120

641
169
690
211

Totaal

768

281

662

1711

rend onderzoek anderzijds. Onder categorievanherkomstverstaanwedecategorie waartoe men vroeger behoord heeft. Is dit een andere dan waartoe men in
1965behoorde dan is de categorie waartoe men voorafgaand aan de huidige situatie behoorde alscategorievan herkomst beschouwd.
Uit de tabel blijkt dat er zeer veel overgangen tussen A en B optreden. Ook
overgangen van A en Bnaar C komen veelvuldig voor, terwijl overgangen van
C naar A en Bveel zeldzamer zijn. Dit wijst erop, dat de overgang naar de Ccategorie een definitief karakter heeft in tegenstelling tot de overgang naar de
B-categorie.
Tot 1965washet aantal overgangen vanBnaar Cnaar verhouding niet groter
dan het aantal overgangen van A naar C. Wellicht ishierin de laatstejaren verandering gekomen, maar in ieder geval stelde tot voor kort een nevenberoep
velen in staat zich als boer te handhaven. Dit kan echter in andere gebieden anders geweest zijn. In 1968was dit in Uden waarschijnlijk al enigszins het geval.
Hier gaf namelijk slechts 60%van de boeren met neveninkomsten tekennen er
zeker van te zijn door te gaan met boeren als 'de omstandigheden zo blijven'
tegen 75%van de A-boeren. In Didam zijn dezepercentages 72en 75.Uit tabel
34is nog af telezen dat het merendeel vandein de Bevermeer aanwezige nevenberoepslandbouwers nooit zelfstandig landbouwer is geweest. Ook is af te
lezen dat de grondgebruikers zonder beroep, (D-categorie) voor het merendeel
vroegere nevenberoepslandbouwers zijn. Hieronder zijn nog vele 'traditionele part-timers', dus de mensen voor wie het houden van wat grond en vee
vroeger een noodzakelijke of min of meer vanzelfsprekende aanvulling was op
de hoofdbestaansbron.
Bovenstaande illustreert het verloop van de eerstefase van het desagrarisatieproces al vrij aardig. Duidelijker nog blijkt de betekenis van de geleidelijke afvloeiing uit het aantal grondgebruikers (met 1ha of meer cultuurgrond), dat
het bedrijf volledig opgeeft anders dan vanwege gezondheid, leeftijd, (e)migraMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2(1972)
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tie e.d. In de Bevermeer was dat in de periode 1959-1965 voor de A-, B-en Ccategorie respectievelijk 0,00, 0,15 en 1,15%perjaar 1 . In Uden wasditinde periode 1959-1963 0,25% voor de A- en B-categoie samen en 2,30% voor de Ccategorie2. Het lijkt er dus op dat in beide gebieden een geleidelijke afvloeiing
optreedt. Dit proces verloopt blijkens de genoemde gegevens in Uden echter
resoluter dan inde Bevermeer.
De omstandigheden brengen vaak mee, dat men bij verandering van beroep
een volledig of bijna volledig nieuw beroep kiest ook alwil men eigenlijk zo veel
mogelijk boer blijven en/of later weer volledig op de landbouw terugvallen.
Van de in ons onderzoek betrokken part-timers werkt in Didam ca 15%en in
Uden ca 10%minder dan 40uur per week in hun hoofdberoep. De grote meerderheid heeft duseenvolledig hoofdberoep.
Van degenen die volledig in de landbouw gewerkt hebben, is in Didam 22%
en in Uden 30% pas na 35-jarige leeftijd omgezwaaid. De aanpassing aan het
nieuwe beroep leverde aanvankelijk voor 34%in Didam en 39%in Uden enige
moeilijkheden op. Op het moment van de vraaggesprekken meenden respectievelijk nog slechts9%en 1 %moeite tehebben metde aanpassing.
Het isniet alleen zodat men zichdoorgaans gaandeweg aanpast aan het nieuwe werk, maar ook dat men later wel beroepen kiest die minder verwant zijn
aan het agrarische beroep. Van diegenen, die niet steeds hetzelfde niet-agrarische hoofdberoep gehad hebben (Didam 50%, Uden 40%), had in Didam in
tweede instantie ruim de helft als nieuw beroep een minder aan de landbouw
verwante beroep gekozen dan het eerst gekozen beroep was, in Uden ongeveer
een derde. In respectievelijk 18%en 17%van de gevallen washet laatste beroep
echter meer verwant aan het agrarische beroep dan het eerste.
Niet alleen de 'agrarische lading' van het hoofdberoep is aan slijtage onderhevig, ook het nevenberoep ontkomt hier niet altijd aan. In het voorgaande
hoofdstuk isal gezegd dat in Didam 19%en in Uden 43%van de ex-boeren het
bedrijf nog geruime tijd na de beroepsverandering verkleindhebben.Ookiser al
op gewezen dat van de part-timers die nooit zelfstandig boer geweest zijn in
Didam 20%enin Uden 33%het nevenbedrijf sinds het begin verkleind hebben.
Tegenover dezeverkleiningen staanminder vergrotingen, namelijk 17%en22%.
Een indicatievoor desagrarisatie is ook de afnemende hoeveelheid tijd die aan
het nevenbedrijf besteed wordt. In Didam isdehoeveelheid aan het nevenbedrijf
bestedetijd aanzienlijk groter dan in Uden, maar inbeidegemeentenzijnermeer
bedrijfshoofden en echtgenoten die de laatste jaren de arbeidstijd hebben verkort dan diedezehebben verlengd, (tabel35).
Ook de leeftijd waarop bedrijfsbeëindiging plaatsvindt kan op desagrarisatie
wijzen. Eerder is al gebleken dat hoewel er geen duidelijke aanwijzingen voor
zijn dat het nevenbedrijf doorgaans slechts een 'tijdelijk' karakter heeft, het wel
zo isdat de nevenberoepslandbouwer zijn bedrijf, in vergelijking met de gewone
1
2

BerekendaandehandvandeL.E.I.-schetsBemerveer(1966).
BerekendaandehandvandeL.E.I.-schetsUden(1963).
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TABEL 35. Toe- en afname van het aantal aan het nevenbedrijf bestede arbeidsuren tussen
1963en 1968('de laatste 5jaar'),voor zoverin 1963èn in 1968ophet nevenbedrijf werkzaam
Didam

Uden

Bestedearbeidsuren in 1968
t.o.v. 1963

Bestede arbeidsuren in 1968
t.o.v. 1963

%dat in 1968 %dat in 1968
%dat in 1968 %dat in 1968
meer werkte minderwerkte
meer werkte minder werkte
Bedrijfshoofden
Echtgenotes

10
13

29
20

18
19

34
25

boer, gemiddeld opjonge leeftijd pleegt te beëindigen (8.9). Uit tabel 36 blijkt
dat de beëindiging in Uden gemiddeld vroeger plaatsvindt dan in Didam. Bovendien zijn er vooral in Uden een relatief groot aantal beëindigingen waarbij
mennietalleenkan spreken vanvroegtijdige beëindigingen, maar ookkanstellendathetnevenberoepslechtsvantijdelijke aardisgeweest.Ditbetreft echter
indemeestegevallenzeerkleinebedrijfjes dienietmeergeteldworden doordat
deze ten gevolge van het afstoten van vee, vaak met behoud van grond, niet
meeraandeminimumtelcriteriavoldoen.
TABEL 36. De leeftijd, waarop de nevenberoepslandbouwers het nevenbedrijf beëindigden in
de periode 1963-1967.
Opgeheven bedrijven
Didam
Jonger dan 40jaar
40-55jaar
55jaarofouder

Abs.aantal

5
23
72

Uden
29
23
43

100

100

61

42

Bron: landbouwtellingen 1963en1967

De verschillen in abdicatieleeftijd hebben tot gevolg dat er inUdenminder
oudere part-timers zijn dan in Didam. Een ander kenmerkend verschil tussen
beidegemeentenwatbetreft deleeftijd is,daterinDidammeerjongepart-timers
toetreden. Dit zijn in velegevallen opvolgende zoons,dievaders (neven)bedrijf
ofeengedeelteervan,alsnevenberoepvoortzetten. Dezevorm van desagrarisatie(intergeneratief)komtinUdenaanzienlijkmindervaakvoor.Dedesagrarisatie wordt hier vaker binnen ééngeneratie voltooid. Dit heeft tot gevolg,dat in
Udennietalleenminderoudere,maarookminderjongere part-timers zijn dan
inDidam.Ouderdan55jaarzijninDidamenUdenrespectievelijk25%en15%
enjonger dan40jaar respectievelijk 31 %en22%. Tussen40en55jaar zijnrespectievelijk44%en63%vandepart-timers.
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Tenslotte het bedrijfstype. Ook het bedrijfstype verandert en gaat steeds
meer afwijken van het gewone landbouwbedrijf. In Didam blijft die afwijking
nog voornamelijk beperkt tot het aantal produktietakken per bedrijf. Dit aantal neemt sneller af dan op de gewone bedrijven. In Uden is,vergeleken met de
gewone landbouw, ook de produktiestructuur aan veranderingen onderhevig.
In 8.5 is hier al op gewezen. Een en ander wordt nog eens geïllustreerd door tabel37.
TABEL 37. De samenstelling van de produktie op de nevenbedrijven en op de gewone bedrij-

ven, in 19671

Didam
Nevenber
landb's

landbouwers

28
1
50
18
3

Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

Uden

)»
58
16
5

100

100

Nevenber.
landb's

Landbouwers

35
13
36
9
7

} 30
52
12
6

100

100

Bron:landbouwtellingen 1967
1

BerekendaandehandvandeO.-enS.-puntentelling(zievoetnoot,blz.132)

Het blijkt dus dat er in Uden in tegenstelling tot in Didam een duidelijk verschilistussen deproduktiestructuur op degewonebedrijven endieop de nevenbedrijven. De part-timers hebben naar verhouding weinig rundvee en varkens
en veel akkerbouw en tuinbouw. Iets soortgelijks blijkt uit de spreiding van de
verschillende produktietakken over de afzonderlijke bedrijven. Tabel 38 geeft
TABEL 38. Het voorkomen van de verschillende produktietakken per 100 nevenbedrijven in

1963 en1967
Produktietakken aanwezig per 100 bedrijven
Didam

Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Totaal aantal produktietakken per 100 bedr.

Uden

1963

1967

1963

1967

95
2
80
77
59

76
2
83
70
30

77
35
61
38
73

69
25
54
28
43

313

261

284

219

Bron: landbouwtellingen 1963 en1967
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een overzicht van het aantal keer dat de verschillen de produktietakken per 100
nevenbedrijven voorkomen.
In deperiode van 1963tot 1967ishet gemiddelde aantal produktietakken per
bedrijf in Didam met 0,52 verminderd, in Uden met 0,65, een vermindering
van respectievelijk 16%en 23%. Deze teruggang is sterker dan die met betrekking tot de bedrijven van gewone boeren. Deze bedroeg namelijk in dezelfde
periode respectievelijk 7% en 10%. Het desagrasisatieproces uit zich dus in een
relatief sterke vereenvoudiging van de bedrijfsopzet, in Uden in sterkere mate
dan in Didam. Evenals in tabel 37blijkt in Uden derelatief sterke desagrarisatie
ook in tabel 38weer door de relatief sterke vertegenwoordiging van de 'gemakkelijke' produktietakken. Rundvee en varkens daarentegen zijn in Uden sterk
ondervertegenwoordigd.

9.2. AGRARISERENDE EN DESAGRARISERENDE KRACHTEN

9.2.1. Herformulering hypothese
De analyse van de wijze waarop de afvloeiing uit de landbouw van agrariërs
en halfagrariërs in onze onderzoeksgebieden plaatsvindt heeft laten zien dat er
vele aanwijzingen zijn voor het bestaan van een zodanige geleidelijke overgang
van agrarische naar niet-agrarische beroepen dat er een procesmatig karakter
aan toegeschreven kan worden. Dit hebben we desagrarisatie genoemd. Eigenlijk kan pas van desagrarisatie gesproken worden als er sprake isvan onomkeerbaarheid. Onomkeerbaarheid ten aanzien van de (hoofd)beroepsmatige landbouw lijkt in onze tijd een evidentie. Anders is het echter gesteld met de voortgaande desagrarisatie ten aanzien van de nevenberoepslandbouw. In het verleden is gebleken dat hier omkeerbaarheid, dat wil zeggen vergroting en intensivering van een groot aantal nevenbedrijven, in principe mogelijk is. Dit vond
met name in de dertigerjaren in het zuiden van Duitsland plaats (5.1.).Aan het
desagrarisatieproces menen we dan ook pas onomkeerbaarheid te kunnen toeschrijven als het zich losmaken van de landbouw geen toevallige gebeurtenis
blijkt te zijn maar in verband gebracht kan worden met sociaal-culturele trends
inonze samenleving diezichnietteruglaten draaien. Aan enkelevan deze trends
menen we namelijk een desagrariserende kracht te kunnen toeschrijven, met
name aan de factoren dieverband houden met de professionalisering en de moderne levenswijze. Als we er in slagen aan te tonen dat deze trends onverenigbaar zijn met het (gangbare) agrarische nevenbedrijf, dan menen we daarmee
tevens aangetoond te hebben dat de desagrarisatie ten aanzien vanhet traditionelebedrijfstype niet 'ergens' totstilstandkomt, maarzichonomkeerbaar voortzet, zoals ook de genoemde trends in onze samenleving (vooralsnog) onomkeerbaar zijn. Met andere woorden het nu nog gangbare nevenbedrijfstype zal op
watlangere termijn indat gevalnietlevensvatbaar zijn.
De onverenigbaarheid van de huidige, nog voornamelijk traditionele, vorm
van nevenberoepslandbouw met de moderne maatschappelijke trends zullen we
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trachten aan te tonen door de in 1.3 geformuleerde hypothese te toetsen. Deze
luidt: Deplaats diehet agrarischenevenberoepindeberoepencombinatie inneemt,
wordt niet alleen bij,maar ook na de beroepsovergangof de aanvaardingvaneen
agrarischnevenberoepbeïnvloeddoorfactoren, diedirekt of indirektsamenhangen
met de niet-agrarische leef- en werkwereld. Deze invloediszodanig, dat we kunnenspreken vaneengeleidelijke (voortgezette) desagrarisatie.
In de hypothese worden als het ware twee krachtenvelden met elkaar geconfronteerd. Namelijk de dgrariserendeen de desagrariserende.Typerend voor de
agrariserende krachten zijn de agrarische aspiraties diemen meestal, na het verlaten van de landbouw als hoofdberoep, blijft koesteren of die menvanuit een
andere achtergrond heeft. Ofschoon in hoofdzaak voortvloeiend uit deze agrarische aspiraties, zijn als agrariserende krachten ook te onderscheiden het streven naar een zo groot mogelijk nevenbedrijf en het zich hierbij, wat betreft de
bedrijfsopzet, in sterke mate refereren aan de gewone boer. Deze agrariserende
krachten zijn grotendeels in verband te brengen met het streven naar een maximalecontinueringvan het 'agrarische systeem' (5.3).
De desagrariserende krachten spruiten voort uit deeerder genoemde sociaalculturele trends die gekenmerkt worden door eengeringe verenigbaarheidmet de
(traditionele) landbouwenerzijds en de maatschappelijk en cultureelvastgelegde
richting waarin deze zich ontwikkelen anderzijds. In de richting namelijk van
een toenemende integratie in en meeëvolueren met het moderne cultuurpatroon. Het bestaan vaneenvoortgaand desagrarisatieproces magals aangetoond
worden beschouwd, indien de confrontatie tussen agrariserende en desagrariserende krachten zodanigverloopt dat dehieronder geformuleerde, van de centrale hypothese afgeleide, deelhypothesen a en b bevestigd worden door de gegevensdie ons onderzoek opgeleverd heeft. Deze deelhypothesen luiden alsvolgt:
a. Demate waarinendewijzewaaropdenevenberoepslandbouwerzijnaspiratiesop
delandbouwrichtwordenbeïnvloeddoor:
- demate waarinhijindewerkmilieu isgeïntegreerd,of
- demate waarinhijinhet (agrarische) woonmilieuisgeïntegreerd,of
- detijddieverlopen issindshijdelandbouwalshoofdberoepverlatenheeft, of
- demate waarinhijzich demodernelevenswijzeheeft eigen gemaakt.
b.Degrootte enjofde aardvanhetnevenbedrijfwordenbeïnvloeddoor
- demate waarindenevenberoepslandbouwerinhet werkmilieu isgeïntegreerd, of
- de mate waarinde nevenberoepslandbouwerin het (agrarische) woonmilieu is
geïntegreerd,of
- de tijddie verlopenissinds denevenberoepslandbouwerde landbouwalshoofdberoepheeft verlaten,of
- de mate waarinde nevenberoepslandbouwerzich de moderne levenswijze heeft
eigen gemaakt.
Strikt genomen worden, als aan het bevestigd worden van de hypothese de
konsekwentie verbonden wordt dat we te maken hebben met een onomkeerbaar desagrarisatieproces, impliciet enkele vooronderstellingen gemaakt. Impliciet veronderstellen we namelijk dat de integratie in het werkmilieu doorgaans,
alseenmaal een niet-agrarisch hoofdberoep isaanvaard, mettertijd zal toenemen
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en, wat in zijn konsekwenties ten aanzien van het gestelde probleem op het
zelfde neer zal komen, dat deintegratie in het agrarische woonmilieu doorgaans
zal afnemen. Ook wordt de veronderstelling gemaakt dat de betrokkenen geleidelijk meer onder de invloed komen van de moderne levenswijze. De gegevens
waarover we beschikken staan geen volledige toetsing van deze vooronderstellingen toe, er zijn echter voldoende aanwijzingen voor de juistheid ervan. Bovendien hebben wehier te maken met afgeleiden vanevidente maatschappelijke
ontwikkelingen. Verschillende van de in de voorgaande paragrafen genoemde
trends ondersteunen ook duidelijk het hier gestelde.Dit geldt met name voor de
geleidelijk betere aanpassing aan hethoofdberoep, devermindering van het aantal aan het nevenbedrijf bestede arbeidsuren en de vaak toenemende voorkeur
voor weinigzorg eisende produktietakken.
Alvorens tot de toetsing van de hypothese wordt overgegaan zal nog nader
worden ingegaan op de aard en de betekenis van de er bij betrokken agrariserende endesagrariserende krachten.
9.2.2. Desagrariserende krachten
De ontwikkelingen met betrekking tot de nevenberoepslandbouw, dus ook
het desagrarisatieproces, zullen gezienmoeten worden tegen de achtergrond van
het geheel van de ontwikkelingen in de cultuur en in de sociaal-economische
structuur. De volgende aspecten hiervan lijken voor onze prolematiek het belangrijkst:
1. Er iseen snelle structurele ontwikkeling binnen delandbouw. Een belangrijk
aspect hiervan is de afvloeiing van arbeid naar andere economische sektoren.
Tot voor een aantal jaren betrof dit vrijwel uitsluitend landarbeiders en secundair afvloeiende meewerkende boerenzoons. In toenemende mate betreft het nu
echter ook zelfstandige bedrijfshoofden en meewerkende zoons die voorbestemd
waren om op tevolgen. De teruggang van het aantal agrarische bedrijfshoofden
is tot nu toe weliswaar voornamelijk het gevolg geweest van beëindiging van de
beroepscarrière van oudere boeren die geen bedrijfsopvolger hadden, maar het
aantal beroepsveranderingen is ook niet zonder betekenis. Beroepsverandering
is landelijk gezien voor ongeveer 30% verantwoordelijk voor de teruggang van
het aantal bedrijfshoofden meteenagrarisch hoofdberoep (MARIS, 1970).
De afvloeiing van bedrijfshoofden en meewerkende zoons ismeer een gevolg
van gebrek aan mogelijkheden in de landbouw dan van de aantrekkingskracht
van niet-agrarische beroepen op zichzelf. Men is doorgaans sterk aan het agrarische beroep en de daarmee verbonden levenswijze gehecht. Ook is men, als
uiteindelijk tot beroepsverandering wordt overgegaan, sterk geneigd het milieu,
zowel het fysieke als het sociale, zo veel mogelijk te continueren (hoofdstuk 5).
Hierdoor is er een sterke neiging om na het aanvaarden van een ander beroep
iets aan landbouw te blijven doen. Dit wordt mogelijk gemaakt door aanzienlijk kortere werktijden in het nieuwe beroep dan men gewend was en de vaak
(nog)grotebereidheid van degezinsleden omteblijven meewerken.
2. De sociaal-economische positieverandering (beroepsverandering) is niet de
enige factor die bepalend is voor de plaats van het landbouwbedrijf in het
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leefpatroon van de betrokkene. Met name de veranderingen in opvattingen en
gedragsvormen, samenhangend met een toenemende integratie in het moderne
cultuurpatroon, kunnen van invloed zijn op de betekenis van het landbouwbedrijf, en dus ook van het nevenbedrijf voor het leefpatroon. De aanvaarding
van het moderne cultuurpatroon kan bovendien bevorderd worden door invloeden vanuit het werkmilieu. Eenmaal delandbouwalsnevenberoepbeoefend kan
de part-timer wat betreft zijn houding ten aanzien van het nevenberoep, zowel
door 1. (beroepsomstandigheden) als door 2.(verandering van cultuurpatroon)
teweeggebrachte desagrariserende krachten beïnvloed worden. Welke zijn deze
krachten?
ad 1. Desagrariserende krachten samenhangend met veranderingen in de beroepssituatie
De overgangnaar een ander beroep zal in het algemeen gepaard gaan met het
ontstaan (of toenemen) van contacten met en een zekere matevan integratie in
een overwegend niet-agrarisch (werk)milieu. Naarmate de contacten veelvuldiger zijn of de integratie vollediger is,zal men zich de opvattingen en het levensritme van dat milieu meer eigen maken. Nog aanwezige agrarische aspiraties
kunnen hierdoor beïnvloed worden (effect vantoenemende integratie in het nietagrarische milieu).
Bij een geringe integratie in het werkmilieu daarentegen zal de agrarische bevolkingsgroep meestal de voornaamste referentiegroep blijven en zullen ook de
interesses veelal in relatief sterke mate naar de landbouw blijven uitgaan. Deze
agrarische interesse zal echter afnemen als de integratie in het agrarische milieu
afneemt (effect van afnemende integratie inhet agrarische milieu).
Als gevolg van de verandering van hoofdberoep kan nog een andere desagrariserende kracht optreden, namelijk een ontwenning aan het agrarische beroep.
Onder ontwenning aan het agrarische beroep verstaan we het geleidelijk zwakker worden van de continueringsbehoefte ten aanzien van het agrarische beroep
als gevolg van een zich met de tijd wijzigende identifikatie met het oude of het
nieuwe beroep. Een dergelijk proces zal waarschijnlijk vooral dan optreden, indien deintegratie inhetwerkmilieu enigszinsis geslaagd.
ad 2. Desagrariserende krachten samenhangend metveranderingen van hetcultuurpatroon
Het moderne 'stedelijke' cultuurpatroon heeft enkele kenmerken die ten aanzien van het voortzetten van het agrarische nevenberoep en de wijze waarop,
van grote betekenis kunnen zijn. In hoofdstuk 6 is al gebleken dat sommige
auteurs in de geleidelijke verkleining en aanpassing van de nevenbedrijven geen
toevallige ontwikkeling zien, maar dezein verband brengen met sociaal-culturele veranderingen. In het moderne cultuurpatroon zien we ten minste twee elementen die van fundamentele betekenis kunnen zijn voor het agrarische nevenberoep. Een van dezeelementen isde opvatting dat dedingen nietperse zo moeten blijvenals ze zijn of niet gedaan hoeven te wordenzoals ze tot nu toegedaan
werden.Met andere woorden, men is bereid, en veelal in staat, datgene wat men
wil bereiken (het doel kan heelgoed traditioneel bepaald zijn) op een meer modern rationele wijze te benaderen dan vroeger gangbaar was. We hebben hier te
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maken met een levenshouding die gekenmerkt wordt door een relatief sterke rationeleoriëntatie.Inhetvervolgsprekenweookwelvan 'rationelelevenshouding'.
Een tweede element van het moderne cultuurpatroon dat voor het agrarische
nevenberoep van belang is, is de opvatting dat hard werken enproduceren geen
doeleindeninzichzelf zijn,maarindeeersteplaatsmiddelenzijnomgoedtekunnenleven,dusmaterieelen/of immaterieelconsumeerbare resultatenmoeten opleveren.
Een nevenberoep is pas in overeenstemming met deze opvatting als het ruimte
laat voor vrije tijd of als het meer hobby dan werken is of als het geïnvesteerde
op een of andere wijze een behoorlijk rendement oplevert. Hier hebben we te
maken met een levenshouding die gekenmerkt wordt door een meer consumptievegerichtheid. In hetvervolgook welgenoemd 'consumptievelevenshouding'.
Beide levenshoudingen zullen weliswaar vaak samengaan, zijnde elementen
van eenzelfde cultuurpatroon, maar binnen dit cultuurpatroon zijn zoveel opvattingen, voorkeuren en gedragsvormen mogelijk, dat dit, voor zover gedragen
door éénpersoon, zekernietperséaltijd hetgevalhoeft te zijn.
Het moderne cultuurpatroon op zichzelf, gedefinieerd als het geheel van moderne opvattingen en gedragsvormen, hoeft geen desagrariserend effect te hebben. Voor moderne boeren zijn er immers wel mogelijkheden in het agrarisch
beroep en een boerderijtje met wat grond is ook voor sommige stedelingen aantrekkelijk. Het cultuurpatroon zal echter wel invloed hebben op de wijze waarop het nevenbedrijf wordt opgezet. De invloed zal echter desagrariserend zijn
indien de consumptieve levenshouding zodanig bepalend is voor de levenswijze
dat dezeinconflict komt met bepaalde aspecten ('inconveniënten')van het agrarische nevenberoep.1
Een consumptief gerichte levenshouding zal vooral dan inconflict komen met
de inconveniënten van het nevenberoep als deze zich ook richt op het consumptief (niet produktief) besteden van de tijddie dagelijks, wekelijks enjaarlijks niet
door het hoofdberoep opgeëist wordt. Dit kan van grote betekenis zijn voor het
verloop van het desagrarisatieproces, want dezeconsumptieve gerichtheidwordt
ook onder de agrarische bevolking, met name onder de jongeren, steeds meer
algemeen (effect van moderne levenswijze).
Er zijn dus de volgende krachten te onderscheiden die voor het agrarische
nevenbedrijf van desagrariserende betekenis kunnen zijn.
1. Het verminderen van invloeden vanuit het agrarische milieu als gevolg van
afnemende integratieinhetagrarische milieu.
2. Het toenemen van invloeden van het niet-agrarische milieu als gevolgvan, al
ofnietgedeeltelijke, integratie inhet werkmilieu.
3. Ontwenning aan het agrarische beroep (en/of gewenning aan het niet-agrarische beroep)
4. Het aanvaarden van eenmeerconsumptief gerichte levenshouding.
5. Het aanvaarden van een meer rationeel georiënteerde levenshouding. Aan1

Hieronder verstaan we die aspecten van het zelfstandige agrarische beroep, die door de
boerzelfalsbezwaarlijk ervarenkunnenworden,zoalsgebondenheid, langedagenenzwaar
werk(Weerdenburg,88-90,105en 146).
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vaarding van deze levenshouding zal vooral invloed hebben op de wijze
waarop het nevenbedrijf wordt opgezet. Deze factor zalmeer een detraditionaliserend dan een desagrariserend effect hebben en zal daarom in het vervolg niet
als desagrariserende factor beschouwd worden. Wel zal, op dezelfde wijze als
ten aanzien van de desagrariserende factoren, onderzocht worden welke betekenis deze factor heeft voor de agrarische aspiraties en voor het agrarisch nevenbedrijf.
9.2.3. Agrariserende krachten
Als we spreken van desagrariserende krachten dan nemen we impliciet aan
dat er ook aspecten of tegenkrachten zijn ten aanzien waarvan deze werkzaam
zijn, die dus op zichzelf agrarisch of agrariserend zijn. Eerder in deze paragraaf
zijndezealgenoemd inverband methet continueringsstreven ten aanzienvan het
agrarische systeem waarin men verkeert. Hierbij zijn een drietal agrariserende
krachten - wellichtook tezienalsaspecten van éénkracht- genoemd:
1. deagrarische aspiraties (opberoepsmatige landbouw gericht)
2. degrootte van het nevenbedrijf (zogroot mogelijk)
3. hetbedrijfstype (nabootsing van gewoon agrarisch bedrijf)
Dezedrie aspecten van hetagrarische nevenberoep zijnaanelkaar gerelateerd.
Iemand met sterke agrarische aspiraties zal meestal een relatief groot nevenbedrijf hebben en dat bedrijf zal doorgaans in relatief sterke mate een afspiegeling
zijn van het gewone landbouwbedrijf.
Die onderlinge relatie van de agrarische aspecten hoeft echter niet steeds
noodzakelijk aanwezig te zijn. Iemand met sterke agrarische aspiraties kan
immers het bedrijf tijdelijk geëxtensiveerd, vereenvoudigd en/of verkeind hebben. Een andere reden om de verschillende agrarische aspecten afzonderlijk te
bekijken is gelegen in het feit dat een vermindering van agrarische aspiraties
zonder dat deze gepaard gaat met een verkleining of desagrarisering van het
nevenbedrijf weinig direkte betekenis heeft voor de nevenberoepslandbouw als
verschijnsel.
We menen dan ook pas de hypothese als bevestigd te kunnen beschouwen,
indienéénof meer vandefactoren waaraan we een desagrariserende kracht toeschrijven (milieu, ontwenning, consumptieve levenshouding) deaspiratiesènhet
nevenbedrijfbeïnvloeden.Ten aanzien van het nevenbedrijf hebben wegrootte èn
type onderscheiden, omdat desagrarisatie niet persé hoeft te leiden tot verandering van de bedrijfsgrootte. Desagrarisatie kan ook tot uiting komen door vereenvoudiging ofextensivering van het bedrijf, dus door verandering van de aard
van hetbedrijf (bedrijfstype).

9.3. TOETSING HYPOTHESE VOORTGAANDE DESAGRARISATIE

9.3.1. Operationaliseringvanhetprobleem
In deze paragraaf zal de in het voorgaande toegelichte desagrarisatie hypothese getoetst worden. Dit zal geschieden door na te gaan in hoeverre de facto164
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ren waaraan een desagrariserende kracht is toegeschreven de agrarische aspiratiesenhetnevenbedrijf van denevenberoepslandbouwer beïnvloeden.
In paragraaf 2van dit hoofdstuk isdecentrale hypothese reeds herleid toteen
tweetal deelhypothesen. Gesteld en toegelicht is dat de centrale hypothese betreffende de desagrarisatie van het agrarische nevenberoep bevestigd wordt als
beidedeelhypothesen a enbaanvaard blijken tekunnen worden. Ina wordt verondersteld dat de agrarische aspiraties door minstens één van de genoemde desagrariserende factoren worden beïnvloed. In bwordtverondersteld dat de grootte van het nevenbedrijf en/of het bedrijfstype door minstens één van de desagrariserende factoren beïnvloed wordt.
In plaats vanuit te gaan van de agrarische aspecten door te stellen dat (a) de
agrarische aspiraties en (b) het nevenbedrijf (grootte en/of type) door minstens
éénvan dedesagrariserende factoren beïnvloed worden, kan ook uitgegaan worden van de desagrariserende factoren. Dan kunnen a en b herleid worden tot
een 4-tal eenvoudiger veronderstellingen, waarvan er in beide gemeenten slechts
éénjuist hoeft te zijn om de hypothese te kunnen aanvaarden. Deze vier veronderstellingen zijn devolgende:
A. Naarmate denevenberoepslandbouwer minder in hetagrarische milieuisgeïntegreerd
a. zijn deaspiraties minder opdeberoepsmatige landbouw gericht, en
b. 1.ishetnevenbedrijf kleiner, of
2.ishetnevenbedrijf mindereenafspiegelingvanhetgewone landbouwbedrijf.
B. Naarmate de nevenberoepslandbouwer meer in het werkmilieu is geïntegreerd
a. zijn deaspiraties minder opdeberoepsmatige landbouw gericht, en
b. 1.ishetnevenbedrijf kleiner, of
2.ishetnevenbedrijf mindereenafspiegelingvanhetgewone landbouwbedrijf.
C. Naarmate het langer geleden isdat men delandbouw alshoofdberoep verlaten heeft
a. zijn deaspiraties minder opdeberoepsmatige landbouw gericht,en
b. 1.ishet nevenbedrijf kleiner, of
2.ishetnevenbedrijf mindereenafspiegelingvanhetgewone landbouwbedrijf.
D. Naarmate de nevenberoepslandbouwer zich een meer consumptief gerichte
levenhouding heeft eigen gemaakt
a. zijn deaspiraties minder opdeberoepsmatige landbouw gericht, en
b. 1.ishetnevenbedrijf kleiner, of
2.ishetnevenbedrijf mindereenafspiegelingvanhetgewone landbouwbedrijf.
Figuur 4 geeft een illustratie van de bovenstaande veronderstellingen aan de
hand vaneen relatiemodel.
De veronderstellingen behoeven nog enige toelichting: Ten aanzien van de
milieuinvloeden iseigenlijk verondersteld dat eengeringe integratie inhet agrarische milieu voor het nevenberoep een zelfde effect heeft als een sterke integratiein het niet-agrarische milieu. Dit iswaarschijnlijk over het algemeen weljuist
maar integratie of participatie in agrarisch en niet-agrarisch milieu zijn geen
elkaar uitsluitende zaken. Zou dit wel het geval zijn dan zou het weinigzin hebAfeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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De centralehypothese kan aanvaard worden als A of B of C of D bevestigd
wordt. Dit is de minimum voorwaarde. Aan deze minimum voorwaarde wordt
voldaan indien bijvoorbeeld slechts de relaties Aa en Abl of Ab2 aangetoond
kunnen worden. Om na tegaan inhoeverre deveronderstelde relaties inderdaad
aanwezig zijn wordt gebruikt gemaakt van een signifikantie-toets. Hierbij hanteren we de produkt-moment correlatiecoëfficiënt van Pearson (r). De waarde
dieeen coëfficiënt bereikt geeft een aanwijzing voor de intensiteit van de relatie,
maar dient in deeerste plaats alsmaat voor dewaarschijnlijkheid dat devoor de
steekproef gevonden samenhang ook voor de gehele populatie waaruit de steekproef isgenomen geldt. Om er voldoende zeker van te zijn dat wete maken hebben met een voor de gehele populatie geldende samenhang gaan we uit van een
minimale waarschijnlijkheidsvoorwaarde van 95% (P<.05). De grenswaarde
die een correlatiecoëfficiënt dan moet bereiken hangt af van het aantal waarnemingen (respondenten). Voor Didam bedraagt dit aantal 109en voor Uden 67
De grenswaarde bij P < . 0 5 bedraagt r= ( + of-).159voor Didam enr = . 200.
voor Uden. Bij P < . 0 1 bedragen de grenswaarden respectievelijk.223 en .282.
Zo juist is gesteld dat slechts één van de veronderstellingen juist hoeft te zijn
om de centrale hypothese als bevestigd te kunnen beschouwen. Verwacht mag
echter worden dat als er zo iets als een voortgaand desagrarisatieproces bestaat
en als de keuze van de relevant geachte factoren een goede isgeweest dat er dan
meer dan één van de veronderstellingen juist zal blijken te zijn. Mocht echter
blijken dat geen van de veronderstellingen aan de genoemde voorwaarden voldoet dan zalgeconcludeerd moeten worden dat:
- de optredende ontwikkelingen niet toegeschreven kunnen worden aan wat wij
het desagrarisatieproces genoemd hebben, of
- degebruikte maatstaven nietvalidezijn, of
- er geen sprake isvan een desagrarisatieproces.
In het hierna volgende zullen deveronderstellingen A, B,Cen D op hun juistheid worden onderzocht.
9.3.2. Effecten integratie inhetagrarischemilieu
Veronderstelling Aa luidt:
Naarmate de nevenberoepslandbouwerminder in het agrarische milieu is geïntegreerdzullenzijnaspiratiesminderopdelandbouwzijngericht.
Zowel voor de mate waarin men de aspiraties op de landbouw richt als voor
de mate waarin men in het agrarische milieu is geintegreerd zijn door middel
van cumulatieve schalen (bijlage IA en IE) indices verkregen. Naar de behaalde
scores op de afzonderlijke schalen zijn de respondenten in vier kwantitatief zo
veelmogelijk gelijke klassen(kwartielen) ingedeeld.
Als veronderstelling Aajuistis,danmoet ereenpositievecorrelatiezijn tussen
de scores op beide schalen. Tabel 39laat zien dat decorrelatie inderdaad in beidegemeenten positiefis.
De correlatie isin beide gemeenten zeer duidelijk aanwezig. In Didam is deze
wat sterker dan in Uden, zoals uit de correlatiecoëfficiënten blijkt. De samenhang tussen integratie en aspiraties is wel zeer duidelijk, maar het is niet zeker
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TABEL 39. Derelatie tussen dematewaarin meninhet agrarischemilieu isgeïntegreerd en de
matewaarindeaspiratiesopdelandbouwzijngericht (aantallen)
Didam
Score integratie in agrarisch
milieu

Score agr. aspiraties
kwartiel
]

Kwartiel I + II (zwak)
Kwartiel III + IV (sterk)

Uden

16
3

Il
10
6

III
14
30

r = .516 (P<.001)

Score agr. aspiraties
kwartiel
IV

7
23

I
9
3

II
10
7

III
14
13

IV
2
9

r = .387 (P<.001)

dat deze geheel 'echt' is. De relatie kan doorkruist (versterkt of verzwakt) worden door andere factoren. Vooral het cultuurpatroon kan hier als kruisende
factor optreden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn, indien zowel een geringe integratie in het agrarische milieu als geringe agrarische aspiraties afgeleide factoren zijn van ofgerelateerd zijn aan eenmoderne levenswijze. In dat geval zouden we hier tevens veronderstelling Da toetsen. Omdat we hier zoveel mogelijk
de milieu-invloeden opzichzelf willen analyseren hebben wehet cultuurpatroon,
voor zover het devoor ons meest relevante elementen betreft - namelijk de consumptieve en derationele levenshouding - alskruisende factor geëlimineerd met
behulp van de methode van de partiële correlatieberekening1. Na deze bewerking vinden we als partiële correlatiecoëfficiënt in Didam r= .508 en in Uden
r= .300. Het blijkt dus dat, met name in Uden, de correlatie tussen agrarische
aspiraties en integratie in het agrarische milieu inderdaad ten dele verklaard
wordt door de levenswijze (cultuurpatroon). Niettemin mogen we concluderen
dat de mate van integratie in het agrarische milieu in beide gemeenten van invloed is op de agrarische aspiraties en dat derhalve veronderstelling Aa wordt
bevestigd.
Veronderstelling Ab luidt:
1. Naarmate de nevenberoepslandbouwer minder inhet agrarischemilieu isgeïntegreerdzalhetnevenbedrijfkleiner zijn;of
2. naarmate de nevenberoepslandbouwerminder in het agrarischemilieu isgeïntegreerdzalhetnevenbedrijfinminderemateeenafspiegelingzijnvanhetgewone
landbouwbedrijf
Voor de bepaling van de groote van het nevenbedrijf isweer gebruik gemaakt
vandepuntentelling,diedoorhetO.-enS.-Fonds wordttoegepast. Deze puntenwaardering fungeert hier alseen correctie op de oppervlakte als bedrijfsgrootteindicator. Tabel 40 geeft een beeld van de relatie tussen bedrijfsgrootte en integratie in het agrarische milieu. De hierbij toegepaste indeling naar bedrijfsom1

Hiervoorisdevolgendeformule gebruikt:
rab-(rac) (rbc)
.
rab = .
(ziebijlage II)
V(l-r 2 ac)(l-r 2 bc)
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TABEL 40. De relatie tussen de mate van integratie in het agrarische milieu en de bedrijfsgrootte.

Integratie in agrarisch milieu
Zwak
Sterk

Didam

Uden

Bedrijfsgrootte ca.

Bedrijfsgrootte ca.

< 1 ha

19
19

1-2 ha > 2 ha

20
21

= .270 (P<.01)

8
22

< 1 ha

11

1-2 ha > 2 ha
15
7

12
14

r = .008 (niet signifikant)

vang komt ongeveer overeen met respectievelijk kleiner dan 1ha, 1tot 2 ha en
2ha of groter.
Een relatie tussen integratie in het agrarische milieu en bedrijfsgrootte blijkt
in tabel 40in Didam duidelijk, maar in Uden in het geheel niet aanwezig te zijn.
Eliminatie van cultuurpatroonverschillen als kruisende factor door partiële correlatie doet r enigszins stijgen, in Didam tot .312enin Uden tot .034.VeronderstellingAb1,datintegratie inhet agrarischemilieusamengaatmetgrotere nevenbedrijven, wordt dus in Didam wel,maar inUden niet bevestigd.
Als index voor demate waarin het nevenbedrijf een afspiegeling isvan hetgewone landbouwbedrijf (bedrijfstype), hanteren we het aantal produktietakken
dat ophet nevenbedrijf aanwezigis. Traditioneel wasopvrijwel elkgemengd bedrijf, ongeacht de grootte een zeer gevarieerd produktie-assortiment aanwezig.
Sinds een aantal jaren treedt er een ontmenging op, waardoor het gemiddelde
aantal produktietakken per bedrijf geleidelijk afneemt. In paragraaf 1van dit
hoofdstuk is al gebleken dat in Didam en Uden de ontmenging op de nevenbedrijven aanzienlijk sneller verloopt dan op de gewone landbouwbedrijven. Het
aantal nevenbedrijven met slechts 1produktietak is echter nog niet groot, met
namein Didam.
Vermindering van het aantal produktietakken op nevenbedrijven kan zowel
op grond van rationele als op grond van consumptieve of gemaksoverwegingen
tot stand komen, maar kan ook eengevolgzijn van milieu-invloeden ofjuist van
het wegvallen ervan. Het bedrijfstype kan dus (mede) bepaald worden door de
mate waarin men in het agrarische milieu is geïntegreerd. De ontmenging uit
rationele en gemaksoverwegingen zalvooralbepaaldwordendoordemate waarin men het moderne cultuurpatroon heeft aanvaard. Deze invloeden kunnen
verstrengeld zijn met de milieu-invloeden. Het cultuurpatroon kan dus weer als
kruisende factor optreden.
Er zijn een 5-tal produktietakken onderscheiden, namelijk akkerbouw, tuinbouw, rundvee, varkens en pluimvee, Tabel 41laat zien dat de correlatie tussen
de mate van integratie in het agrarische milieu en het aantal produktietakken in
Uden, integenstelling tot inDidam, zeersterkis:
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TABEL 41. Derelatietussen dematewaarinmeninhetagrarischemilieuisgeïntegreerd enhet
aantal produktietakken.
Didam1
Integratie in agrarisch
milieu

Uden

Aantal produktietakken
per bedrijf

Zwak
Sterk

1

2

4
13

22
13

Aantal produktietakken
per bedrijf

3of meer
19
36

r = .116(n.s.)
1

r

1

2

21
7

10
13

3ofmeer
4
12

.493 (P<.001)

Van2bedrijvenishetaantalproduktietakken niet bekend.

De correlatie blijkt in Uden zeer hoogen inDidam slechts gering(niet signifikant) te zijn. Na abstractie van cultuurpatrooninvloeden door partiële correlatie blijkt de correlatie in Didam iets te stijgen ( r = .135),maar in Uden vrij duidelijk te dalen (r= .370). Ook na partiële correlatie blijkt voor Didam het signifikantieniveau dus niet bereikt te worden. Toch lijkt de tabel wel op enige samenhang te wijzen. Deze is dan echter niet rechtlijnig. Dat er toch wel sprake is
van een zekere relatie in Didam tussen integratie in het agrarische milieu en het
aantal produktietakken, blijkt ook als slechts 2 bedrijfstypen onderscheiden
worden, namelijk bedrijven met slechts 1of 2 en bedrijven met 3 of meer produktietakken. Het blijkt dan dat, terwijl voor beide onderscheiden integratieniveaus het aantal bedrijven met slechts 1of 2 produktietakken even groot is,
namelijk 26, het aantal bedrijven met 3 of meer produktietakken bij sterke integratie bijna tweemaal zo groot isalsbij geringe integratie, namelijk respectievelijk 36 en 19.Veronderstelling Ab2 wordt dus in beide gemeenten bevestigd,
zij het dat in Didam niet aan de vooraf gesteldesignifikantievoorwaarden wordt
voldaan.
Niet alleen het aantal produktietakken kan worden beïnvloed door de mate
waarin men in het agrarische milieu participeert, maar ook de aard van de produktie. Dit blijkt uit de in tabel 42vermelde correlatiecoëfnciënten: Deze geven
de relatie aan tussen de score op de agrarische integratie-schaal en de omvang
van debetreffende produktietak, waarbij het nietvoorkomen van de betreffende
produktietak alsuiterstkleinis opgevat.
TABEL 42. Derelatietussendematevanintegratieinhetagrarischemilieuendeomvangvande
verschillendeproduktietakken, uitgedruktin correlatiecoëfficiënten
Didam
Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

170

.029
.070
.316
.354
.201

Uden

n.s.
n.s.
P<.001
P<.001
P<.025

-.011
-.270
.185
.132
-.017

n.s.
P<.025
n.s.
n.s.
n.s.
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In Didam is het beeld zeer duidelijk. Rundvee, varkens en pluimvee, de in
Didam op het gewone kleine bedrijf favoriete produktietakken, zijn duidelijk
meer in tel naarmate men meer in het agrarische milieu isgeïntegreerd. In Uden
is het beeld in wezen vrijwel gelijk, maar minder geprononceerd. De correlatiecoëfficiënten zijn in Uden veel lager. De overeenkomst tussen Didam en Uden
is, dat de meer gemakkelijke of verfijnde produktietakken (akkerbouw en tuinbouw) relatief weinig en varkens en rundvee relatief sterk in de belangstelling
staan bij part-timers die sterk in het agrarische milieu zijn geïntegreerd. Deze
overeenkomst geldt niet ten aanzien van pluimvee.
De in dezeparagraaf in verband met veronderstelling A getoetste relaties zijn
in figuur 5schematisch weergegeven. Hierin zijn de signifikante correlaties aangeduid door middelvan eendubbele lijn.

P<.01

N.S.

DIDAM

UDEN

agrarische
aspiraties

agrarische
aspiraties

bedrijfsgrootte

intepratie
inagrarisch
milieu

aantal
produktietakken

^
^.
\

bedrijfsgrootte

aantal
produktietakken

P<.001

FIG. 5. Desamenhang tussen dematevan integratie inhet agrarischemilieuen de agrarische
aspecten van het nevenberoep.

Uit de figuur blijkt ten overvloede dat veronderstelling A in beide gemeenten
bevestigd wordt. Op grond van deze bevinding zou al geconcludeerd kunnen
worden dat de nevenberoepslandbouw aan een desagrarisatieproces onderhevig
is. Er hoefde immers slechts éénvan devier veronderstellingen bevestigd te worden om decentralehypothese tekunnen aanvaarden. Zou inhet hierna volgende
echter blijken dat alleen A eenjuiste veronderstelling is en de overige dus niet,
dan zou de conclusie met betrekking tot het desagrarisatieproces toch met de
nodige voorzichtigheid bezien moeten worden. Aan de hypothese met betrekking tot de integratie in het agrarische milieu ligt namelijk de veronderstelling
ten grondslag, dat de integratie in het agrarische milieu, na aanvaarding van
eenniet-agrarischhoofdberoep, geleidelijkzwakkerwordt. Doordat deuitgangssituatie voor de afzonderlijke nevenberoepslandbouwers zeer uiteenlopend kan
zijn isdejuistheid vandezeveronderstelling echter moeilijk te onderzoeken. Eerder ishet echter een maatschappelijke evidentie genoemd, die bovendien ondersteund wordt door enkeleinhet onderzoek naar voren gekomen trends.
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9.3.3. Effecten integratieinhetniet-agrarischemilieu
Veronderstelling Baluidt:
Naarmate denevenberoepslandbouwermeerinhetniet-agrarischemilieuisgeïntegreerdzullenzijnaspiratiesminderopdelandbouwgericht zijn.
Op dezelfde wijze als met betrekking tot de integratie in het agrarische milieu
is met behulp van een schaal een index verkregen voor de mate waarin men in
het niet-agrarische milieu is geïntegreerd (bijlage IB). Op de wijze waarop integratie in agrarisch en niet-agrarisch milieu operationeel zijn gedefinieerd (participatie) betekent, zoals al eerder gezegd, een sterke integratie in het ene milieu
niet zonder meeeen zwakke of in het geheelgeenintegratie inhetandere milieu.
De agrarische en niet-agrische bevolkingsgroepen zijn ook geen strikt gescheiden sociale categorieën (meer). Er zullen mensen zijn, die zich in beide milieus
'thuis voelen' ener zullen er zijn diesociaal sterk geïsoleerd leven eningeen van
beide milieus participeren. Uit tabel 43 blijkt dat, indien de respondenten zowel
met betrekking tot de mate van agrarische als de mate van niet-agrarische integratie ingedeeld worden in een 'zwakke' en een 'sterke' klasse en deze tegenover
elkaar gesteld worden (in het vervolg integratie-categorieën genoemd), er niet
van een sterke negatieve relatie tussen beide integratiewijzen gesproken kan
worden.

TABEL 43. De relatie tussen integratie in agrarisch milieu en niet-agrarisch milieu (integratiecategorieën).

Integratie
niet-agrarisch
milieu
Kwartiel I+ II (zwak)
Kwartiel III+ IV (sterk)

Didam

Uden

Integratie agr. milieu

Integratie agr. milieu

kwartiel
I + II
(zwak)

kwartiel
III+ IV
(sterk)

kwartiel
I + II
(zwak)

kwartiel
II+ IV
(sterk)

23
24

26
36

10
25

18
14

Als we afgaan op de tabel is er in Didam in het geheel geen negatieve relatie
tussen beide integratiewijzen. De op meer gedetailleerde klasse-indelingen gebaseerde correlatiecoëfficiënten zijn echter beide welnegatief. Deze zijn echter niet
hoogen slechtsinUden signifikant (r= -.227),in Didam isr= -.076.
In tabel 44isde mate waarin men isgeïntegreerd in het niet-agrarische milieu
in verband gebracht met de agrarische aspiraties. De veronderstelde negatieve
relatie tussen beide (Ba) blijkt aanwezig te zijn, maar deze is vooral in Didam
minder sterk dan de positieve relatie tussen agrarische integratie en agrarische
aspiraties.
Decorrelatiecoëfficiënten wijzen beidewelindeveronderstelde richting, maar
gezien de hoogte van de correlatiewaarden moet geconcludeerd worden, dat de
veronderstelde direkte invloed van het niet-agrarische milieu op de aspiraties
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TABEL44. De relatie tussen demate van integratie in het niet-agrarische milieu en de agrarische aspiraties.
Didam

Uden

Agr. aspiraties
kwartiel

Agr. aspiraties
kwartiel

niet-agrarisch
milieu

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Zwak
Sterk

7
12

6
10

20
24

16
14

4
8

5
12

12
15

7
4

r = - -.043(n.s.)

r = - -.239 (P<.05)

slechtsin geringemate aanwezigisenopdegevolgdewerkwijze inDidamzelfs
in het geheel niet aangetoond kon worden. Abstractie van het cultuurpatroon
als kruisende factor door partiële correlatie vergroot weliswaar de negatieve
correlatie in Didam, maar verkleint deze in Uden. De partiële correlaties bedragenrespectievelijk r= -.116en-.191.
Intabel45isvoorelkvandeintegratie-categorieën (zietabel43)aangegeven,
hoeveel %vandenevenberoepslandbouwers indiecategorierelatiefsterkeagrarische aspiraties heeft. Sterke agrarische aspiraties worden toegeschreven aan
diepart-timersdieopdeschaalvooragrarischeaspiratiesrelatiefhooggescoord
hebbenenindehoogstescore-klasse(kwartielIV)terechtgekomenzijn (ziebijlageIE).
Tabel 45. Het aantal nevenberoepslandbouwers met relatief sterke agrarische aspiraties
(kwartielIV),in %percategorie.

Integratie
niet-agrarisch
milieu
Zwak
Sterk

Didam

Uden

Intégrât ieagrarisch milieu

Integratie agrarisch milieu

zwak

sterk

zwak

sterk

13
16

50
28

20
0

28
29

Dealdusgerangschiktegegevenslatenzien,datsterkeagarischeaspiratieshet
meestvoorkomen onderdiegenendievoornamelijk inhetagrarischemilieuzijn
geïntegreerdenhetminstonderdiegenendievoornamelijk inhetniet-agrarische
milieuzijn geïntegreerd. InDidam treedtalleenheteersteeninUden alleenhet
laatsteduidelijk op.Deinvloedvanhetmilieuop deagrarischeaspiratiesisdus
vooral van betekenis,indien men voornamelijk ineenvan beide onderscheiden
milieusisgeïntegreerd.
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Veronderstelling Bbluidt:
1. Naarmate denevenberoepslandbouwer meer inhet niet-agrarischemilieu isgeïntegreerd, zalhetnevenbedrijfkleiner zijn; of
2. naarmate de nevenberoepslandbouwermeer inhet niet-agrarische milieu isgeïntegreerdzal het nebenbedrijfinminderemate eenafspiegelingzijnvanhet gewonelandbouwbedrijf.
In hoeverre Bbl een juiste veronderstelling is blijkt uit tabel 46. Deze tabel
geeft derelatie aan tussen demate vanintegratie inhet niet-agrarische milieu en
de bedrijfsgrootte.
TABEL 46. Derelatie tussen demate vanintegratie in het niet-agrarische milieu en de grootte
vanhet nevenbedrijf
Integratie
niet-agrarisch
milieu
Zwak
Sterk

Didam

Uden

Bedrijfsgrootte ca.

Bedrijfsgrootte ca

<1 ha

1-2 ha

> 2 ha

11
19
27
22
-.326 (P<.001)

19
11

<1 ha

1-2ha

10(14)
9(15)
11(5)
13(7)
r = -.205 (P<.05)

>2ha
11(23)
15(3)

De correlatie is in beide gemeenten zodanig dat de veronderstelling bevestigd
wordt. De correlatiecoëfficiënten zijn gebaseerd op gedetailleerder gegevens dan
in tabel 46zijn weergegeven. Voor Uden komt derelatieinde tabel inhet geheel
niet tot uiting. Dit is wel het geval als, met betrekking tot de integratie in het
niet-agrarische milieu, in plaats van de eerste 2 en de laatste 2 kwartielen, de
eerste 3en het 4e kwartiel als respectievelijk zwakke en sterke integratie-klasse
beschouwd worden (tussen de haakjes).
De correlatie tussen bedrijfsgrootte en integratie in het niet-agrarische milieu
is in Uden dus niet rechtlijnig. Dat de relatie tussen beide factoren toch wel
enige betekenis heeft, kan behalve uit de betrekkelijk hoge correlatiecoëfficiënten ook afgeleid worden uit de duidelijke toename van de correlatiewaarde in
Uden na eliminatie van het cultuurpatroon als kruisende factor. De partiële
correlatie is in Didam ongeveer gelijk aan de oorspronkelijke correlatie (r =
-.323), maar is in Uden duidelijk hoger (r= -.288). We mogen dus concluderen
datveronderstelling Bbl voor beidegemeenten terecht gemaaktis.
De relatie tussen milieu-integratie en bedrijfsgrootte wordt in tabel 47op nog
andere wijze geïllustreerd. In deze tabel is per integratie-categorie aangegeven
hoeveel %van denevenbedrijven ca 2ha ofgroteris.
TABEL 47. Het aantal bedrijven vanca2ha of groter, in %per categorie
Integratie
niet-agrarisch
milieu
Zwak
Sterk
174

Didam

Uden

Integratie agrarisch milieu

Integratie agrarisch milieu

zwak

sterk

zwak

sterk

17
17

50
22

30
28

33
57
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Het blijkt dat in beide gemeenten de meeste grotere bedrijven aangetroffen
worden bij de part-timers, die sterk in het agrarische milieu zijn geïntegreerd.
Opvallend is dat van de sterk in het agrarische milieu geïntegreerden in Didam
vooral de weinig in het werkmilieu geïntegreerden en in Uden juist de sterk in
het werkmilieu geïntegreerden relatief vaak grotere nevenbedrijven hebben.
In hoeverre veronderstelling Bb2 door de onderzoeksgegevens bevestigd
wordt blijkt uit tabel 48. Het blijkt dat de samenhang tussen de mate van integratie in het niet-agrarische milieu en het aantal produktietakken (bedrijfstype)
in Didam vrij sterk isen daarentegen in Uden niet aanwijsbaar is.

TABEL 48. De relatie tussen de mate waarin men in het niet-agrarische milieu is geïntegreerd
enhetaantal produktietakken.

Integratie
niet-agrarisch
milieu
Zwak
Sterk

Didam

Uden

Aantal produktietakken
per bedrijf

Aantal produktietakken
per bedrijf

1

2

3
14

14
21

3of meer
31
24

r = -.339 (P<.001)

1

2

7
21

15

3of meer
6
10

.009(n.s.)

Het verschil tussen degevonden correlaties voor Didam enUdenisopvallend.
De verklaring hiervoor iswaarschijnlijk, dat inDidam het gangbare bedrijfstype
(nog) in sterkemate door detraditionele landbouw bepaald wordt (1produktietak is nog uitzondering), terwijl in Uden juist de vereenvoudigde bedrijfjes het
beeld van het gangbare nevenbedrijf bepalen. Uitzonderingen op het gangbare
bedrijfstype zijn in Didam aan niet-agrarische invloeden gerelateerd, in Uden
daarentegen juist aan agrarische invloeden (verg.tabel 41).Dit beeld wordt nog
versterkt als de invloed van het cultuurpatroon als kruisende factor geabstraheerd wordt met behulp van partiële correlatie. De al hoge negatieve correlatie
in Didam wordt namelijk vesterkt (r= -.402), terwijl de partiële correlatie in
Uden zelfspositiefwordt (r= .033).
Intabel 49isdeinvloed vanhetmilieu op hetaantalproduktietakken nogeens
op een andere wijze geïllustreerd. In de tabel is voor elke integratie-categorie
hetgemiddeldeaantal produktietakken vermeld.
De tabel geeft een interessante illustratie van eerder gebleken trends. Interessant is vooral dat, met uitzondering van de part-timers die zowel sterk in het
agrarische milieu als in het niet-agrarische milieu zijn geïntegreerd, de Didammers steedsgemiddeld ca 1 produktietak per bedrijf meer hebben dan de UdenaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)

175

TABEL 49. Hetgemiddeldeaantalproduktietakken perbedrijf per integratie-categorie
Didam

Uden

Integratie
niet-agrarisch
milieu

Integratie agr. milieu

Integratie agr. milieu

zwak

zwak

Zwak
Sterk

2,59
2,48

sterk
3.27
2,14

1,70
1,44

sterk
2,28
2,36

ren.Decategoriewaarvoor ditniet geldtisdezelfde alswaarin in Uden relatief
velegroterebedrijvenvoorkomen(zietabel47).
Evenals door het agrarische milieu kan de samenstelling van de produktie
van de nevenbedrijven ook beïnvloed worden door het niet-agrarische milieu.
Intabel50isweeraandehandvancorrelatiecoëfficiënten aangegevenhoederelatie istussen demate van participatie in het niet-agrarische milieu en de omvangvandeafzonderlijke produktietakken.

Tabel 50. De relatie tussen de mate van participatie in het niet-agrarische milieu en de omvang van de verschillende produktietakken, uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten.
Didam
Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

-.289
-.072
-.229
-.162
-.159

P<.001
n.s.
P<.025
P<.05
P<.05

Uden
.020
-.054
-.203
-.004
-.062

n.s.
n.s.
P<.05
n.s.
n.s.

Decorrelatieszijn inDidam weerhet sterkst. De omvangvan allein Didam
gangbareproduktietakken (tuinbouwkomtinDidamslechtsopenkelebedrijven
voor) blijkt omgekeerd evenredig te zijn aan de mate waarin men in het nietagrarische milieu is geïntegreerd. Dit geldt met name voor rundvee en akkerbouw. In Uden blijkt alleen de invloed op het houden van rundvee duidelijk
aanwijsbaar tezijn.
Deinverband metveronderstelling B geanalyseerdesamenhangen wordenin
figuur 6schematischweergegeven.
Uit defiguurisaf telezen dat veronderstelling Bvoor Uden wel,maar voor
Didam niet volledig wordt bevestigd. In Didam kon weliswaar de invloed van
hetwerkmilieuopdeagrarischeaspiratiesnietaangetoond worden,maardeinvloed op het nevenbedrijf (grootte èn type) is zoveel te duidelijker. In Uden
bleekjuist deinvloed op deaspiraties het duidelijkst. Eenmogelijke verklaring
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Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)

N.S.

agrarische
aspiraties

agrarische
aspiraties

bedrijfsgrootte

integratie
niet-agrarisch
milieu

aantal
produktietakken

bedrijfsgroofte

aantal
produktietakken

N.S.

FIG. 6. De samenhang tussen de mate van integratie in het niet-agrarische milieu en de
agrarische aspecten van het nevenberoep.

voor de lage correlatie met betrekking tot het bedrijfstype in Uden is dat het
nevenbedrijf hier al in vrij sterke mate is gedesagrariseerd en niet-agrarische invloeden dus niet sterk meerkunnen discrimineren.
9.3.4. Effecten ontwenningaandelandbouw
In het voorgaande is gebleken dat integratie in het niet-agrarische milieu en
geringe integratie in het agrarische milieu als desagrariserende krachten optreden. De betekenis van de ontwenning aan de landbouw is moeilijker te onderzoeken. Verschillen in uitgangssituatie, leeftijd, opleiding, aard van hoofdberoep enz.kunnen hetontwenningseffect beïnvloeden of doorkruisen.
Bij de toetsing van de veronderstelling metbetrekking tot deontwenning aan
de landbouw hanteren we de tijd, die verlopen is sinds men de landbouw als
hoofdberoep verlaten heeft, alsfactor dieontwenningmetzichmeekan brengen.
Als de agrarische aspiraties en de bedrijfsgrootte en/of het aantal produktietakken afnemen naarmate het langer geleden is, dat men de landbouw verlaten
heeft, kunnen we dit waarschijnlijk aan ontwenning toeschrijven. Omdat de
oudere part-timers gemiddeld langer geleden de landbouw hebben verlaten dan
dejongeren, zalbij de analysevan decorrelaties deinvloed van deleeftijd hierop
nagegaan worden. De eventuele andere kruisende factoren zijn moeilijk te achterhalen en,naar weaanemen, ook van minder belang.
Veronderstelling Ca luidt:
Naarmate het langergeleden isdat denevenberoepslandbouwer delandbouwals
hoofdberoepheeft verlaten,zullenzijnaspiratiesminderopdelandbouwzijngericht.
Als zij,die de landbouw lang geleden verlaten hebben, geen zwakkere agrarische aspiraties hebben dan zij, die dat nog maar kortelings hebben gedaan, wil
dat nog nietzeggen dat er geen sprake isvan een ontwenningsproces. Het isheel
goed mogelijk dat de agrarische aspiraties van hen, die de landbouw nog maar
pas verlaten hebben, op het moment van beroepsovergang aanzienlijk geringer
waren dan van hen die hun vroeger zijn voorgegaan. Waarschijnlijk is dit in
Uden in sterke mate het geval. Dit zou dan ook de verklaring zijn voor hetgeen
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TABEL 51. De relatie tussen de tijd, die verlopen is sinds men de landbouw als hoofdberoep
verlaten heeft, en de sterkte van de agrarische aspiraties (absolute aantallen).
Didam
Niet meer
in de landbouw
sinds:
Minder dan 10 j .
10-20 jaar
20jaar of meer
Nooit volledig in
landbouw gewerkt

Uden

Agrarische aspiraties
kwartiel:

Agrarische aspiraties
kwartiel:

II

III

IV

0
1
5

2
4
6

12
12
17

9
9
9

2
6
2

7
5
5

8
7
7

2
3
6

13

4

3

3

2

3

2

0

= - -.269 (P<.005)

I

II

III

IV

r = .074 (n.s i.)

tabel 51laat zien. Uit tabel 51blijkt namelijk, dat er in Didam wel en in Uden
in het geheel niet van een samenhang, tussen de agrarische aspiraties en de tijd
dieverlopen issindsmen delandbouw verlaten heeft, gesproken kan worden.
Decorrelatie isin Didam integenstelling tot in Uden, overeenkomstig de veronderstelling, signifikant negatief. Abstractie van de leeftijd als kruisende factor door partiële correlatie verscherpt het beeld nog iets (Didam: r= -.270;
Uden r= .098). De correlatiecoëfficiënten hebben alleen betrekking op de parttimers die vroeger volledig in de landbouw gewerkt hebben. Zouden de parttimers dienooit volledigindelandbouw gewerkt hebben opgevat (kunnen) worden als de categorie die het langst uit de landbouw is, dan zou voor Didam de
correlatie nog sterker zijn en voor Uden zou de correlatie dan minder afwijken
van degemaakte veronderstelling.
Het niet aantoonbaar zijn, althans niet op de gevolgde werkwijze, van de veronderstelde relatie in Uden, hoeft, zoals zojuist al gesteld is, niet in te houden
dat de ontwenningsfactor inhet geheelgeenrol speelt. Zoalsgezegd,ishet waarschijnlijk dat de aanvangsaspiraties van de vroeger afgevloeiden sterker agrarisch gericht waren dan van de meer recentelijk afgevloeiden. In 8.9 is namelijk
gebleken, dat in Uden, in tegenstelling tot in Didam, de aspiraties om zelfstandig boer te worden, in vergelijking met de aanvankelijke aspiraties in die richting, sterk zijn verminderd. Zeer waarschijnlijk is dit (mede) aan ontwenningsinvloeden toe te schrijven. Er is echter, zoals we gezien hebben, in Uden geen
direkte relatie tussen de sinds de beroepsverandering verlopen tijd en de agrarischeaspiraties. Tabel 52laat ditook nog opanderewijze zien.
Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat in Didam de wens om (weer) boer
te worden nog sterk leeft, maar deze is duidelijk gerelateerd aan de sinds de beroepsverandering verstreken tijd. In Uden leeft deze wens veel minder sterk en
er is ook geen relatie hiervan te onderkennen met de sinds beroepsverandering
verstreken tijd.
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TABEL 52. Hetpercentage boeren dat,alsdegelegenheid zich voor zoudoen, (weer) volledig
boer zouwillen doen.
Didam

Uden

Zou wel (weer) boer willen
worden
Niet meer in
landbouw sinds

ja

neen

Minder dan 10 jaar
10-20 jaar
20jaar of meer
Nooit in landbouw

83
77
62
57

17
19
32
43

Totaal

69

1

28

niet weet
meer 1 niet
0
4
0
0

0
0
6
0
2

1

Zou wel ( weer) boer willen
worden
totaal

ja

neen

100
100
100
100

32
14
32
17

53
76
37
83

5
10
21
0

25

58

11

100

totaal

niet weet
meer 1 niet

100
100
100
100

10
0
10
0

100

Het betreft bijna steeds respondenten boven 55 jaar.

Hoewel dejongere nevenberoepslandbouwers watbetreft dewens om (weer)
boer te worden zich in Uden dus niet onderscheiden van de ouderen, heeft er
toch welenige verandering in de tijd plaatsgevonden. In Uden heeft namelijk,
evenalsinDidam, ca75%ooithetplan gehad omzelfstandig boerte worden of
ishetooit geweest.TerwijlinDidam bijna allenditideaal vastgehouden hebben,
hebben inUden2vande3ditlosgelaten.
Ook opnogandere wijze blijkt debetekenis vandeontwenning voor deagrarische aspiraties, namelijk wanneer de motiveringen voor het nevenberoep in
verband gebracht worden methetaantaljaren datverlopen issindsmendelandbouwverlaten heeft. Ditblijkt uittabel53.
TABEL 53. De relatie tussen de aard van de motieven voor het agrarische nevenberoep en de
tijd dieverlopen is sinds mende landbouw alshoofdberoep heeft verlaten.
Didam

Uden

Genoemd alsvoornaamste motief Genoemd alsvoornaamste motief
Niet meer
in landbouw
sinds

Minder dan 10 j .
10-20 jaar
20jaar of meer
Nooit landbouw

zelfstandigheid

liefinheb- komberij sten

overige

totaal

zelfstandigheid

liefinheb- komberij sten

overige

totaal

23
19
3
4

27
15
17
17

32
42
36
48

18
24
43
31

100
100
100
100

11
14
5
14

21
19
15
56

27
43
30
14

41
24
50
14

100
100
100
100

12

19

41

28

100

10

22

32

36

100

VooralinDidam lijkt heterop,datdemotieven zelfstandigheid en liefhebberij
in deloop vandetijd aanbetekenis inboeten. Heteconomische motief behoudt
zijn betekenis. Opvallend isdatvandeex-landbouwers inbeidegemeenten door
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de middengroep (10-20jaar uit landbouw) het vaakst inkomsten als belangrijkstemotief genoemd worden. De verklaring ligtwaarschijnlijk in deleeftijd en de
daarmee corresponderende gezinsfase. Een opvallend gegeven intabel 53is ook,
dat de part-timers die nooit volledig in de landbouw werkzaam zijn geweest, in
Didam vaak inkomsten en in Uden vaak liehebberij als belangrijkste motief genoemd hebben. Aan de gegevens voor Uden mag echter wat dit punt betreft
niet al te veel waarde gehecht worden, omdat het betrekking heeft op slechts 7
respondenten.
Ook wat betreft de waardering van de landbouwarbeid treedt er een ontwikkeling op, die op een geleidelijke afzwakking van de agrarische aspiraties ten
gevolge van ontwenning wijst. In Didam gaven namelijk van de drie naar afvloeiingsjaar onderscheiden categorieën respectievelijk 90%, 84% en 78% de
voorkeur aan landbouwarbeid boven vier andere bekende beroepen (zie 8.7), in
Uden zijn dezepercentages respectievelijk 78,63en 60.Hier staat een toenemende waardering van landbouwvreemde beroepen tegenover. Er zijn dus wel aanwijzingen dat ook in Uden de ontwenning op zichzelf invloed heeft op de agrarische aspiraties. Deze is echter niet groot en wordt door verschillende factoren
doorkruist. Op de wijze waarop veronderstelling Ca getoetst is mogen we deze
echter alleenvoor Didam alsbevestigd beschouwen.
Veronderstelling Cb luidt:
1. Naarmate het langergeleden is dat de nevenberoepslandbouwer de landbouw
alshoofdberoepverlatenheeft, zalhetnevenbedrijfkleiner zijn;of
2. naarmate het langergeleden isdatdenevenberoepslandbouwerdelandbouwals
hoofdberoep verlaten heeft, zal het nevenbedrijf in mindere mate een afspiegelingzijnvanhetgewonelandbouwbedrijf.
Alsdeuitgangssituatie, dus de 'agrarische' situatie bij het aanvaarden van een
ander hoofdberoep, in deloop der tijd met betrekking tot het nevenbedrijf niet
al te zeer veranderd is, zal, indien de ontwenning een geleidelijke verkleining
van het bedrijf tot gevolgheeft, ereen negatieve correlatie zijn tussen de grootte
van het bedrijf en de tijd, dat men niet meer volledig in de landbouw werkzaam
is. Tabel 54laat zien dat deze relatie inderdaad aanwezig is. In Uden wordt
echter het 5%signifikantieniveau niet bereikt.
TABEL 54. De relatie tussen de tijd, die verlopen is sinds men de landbouw als hoofdberoep
verlatenheeft, endegroottevanhet nevenbedrijf.

Niet meer in
landbouw sinds
Minder dan 10 jaar
10-20 jaar
Meer dan 20 jaar
Nooit in landbouw

Didam

Uden

Bedrijfsgrootte ca.

Bedrijfsgrootte ca.

< 1 ha

1-2 ha

>2ha

< 1 ha

1-2 ha

>2ha

1
8
18
11

9
9
13
10

13
9
6
2

6
6
6
1

3
7
8
4

10
8
6
2

r = -.378 (P<.001)
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Eliminatie van deleeftijd alskruisende factor door partiële correlatie blijkt de
correlatiewaarden in Didam te doen dalen tot -.351 en in Uden tot -.032. Ook
hier blijkt dus weer dat ontwenning als functie van de tijd, die verlopen sinds
men de landbouw als hoofdberoep verlaten heeft, in Didam in tegenstelling tot
in Uden eenduidelijk effect heeft.
De betekenis van de ontwenning voor de grootte van het nevenbedrijf blijkt
ook alsvoor de bedrijfjes afzonderlijk wordt nagegaan welke groottemutaties er
sindshet beginzijn opgetreden. Dit wordt geïllustreerd door tabel55.
TABEL 55. Bedrijfsgroottemutaties sinds het moment dat

men nevenberoepslandbouwer

werd (uitgezonderd de gewezen zelfstandige landbouwers).
Didam
Niet meer in
landbouw sinds

Uden

Verkleind

Vergroot

Gelijk

Totaal

Verkleind

Vergroot

Gelijk

Totaal

Minder dan 10 jaar
10-20 jaar
Meer dan 20 jaar
Nooit in landbouw

0
9
21
41

27
23
18
5

73
68
61
54

100
100
100
100

10
38
33
43

10
23
28
14

80
39
39
43

100
100
100
100

Totaal

20

17

63

100

33

22

45

100

Ook op deze wijze blijkt dat de ontwenning in Didam meer invloed heeft op
de bedrijfsgrootte dan in Uden. Ook blijkt dat in de eerste jaren in Didam de
vergrotingen nog frekwenter voorkomen dan de verkleiningen. Cbl wordt dus
in Didam welenin Uden niet bevestigd.
De in Cb2 veronderstelde invloed van ontwenning aan de landbouw op het
bedrijfstype blijkt in geen van beide gemeenten duidelijk aanwijsbaar te zijn,
zoalstabel 56laat zien.
TABEL 56. De relatie tussen de tijd die verlopen is sinds men de landbouw als hoofdberoep
verlatenheeft enhetaantal produktietakken.
Didam

Uden

aantal produktietakken

Aantal produktietakken

Niet meer in
landbouw sinds

1

2

3 of meer

Minder dan 10 jaar
10-20 jaar
20 jaar of meer
Nooit in landbouw

4
3
6
4

4
8
13
10

14
14
18
9

r = - . 115 (n.s.)

2

3 of meer

6
7
7
3

7
2
6
1

1
6
12
7
3

r = -.1 034 (n.s.)

De correlaties wijzen weliswaar beide in de veronderstelde richting, maar ze
zijn geen van beide signifikant. De factor leeftijd blijktnauwelijks enige invloed
tehebben opdegevonden correlatiewaarden.
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Tot nu toe is in Uden, in tegenstelling tot in Didam, nog geen duidelijk ontwenningseffect gebleken, althans voor zover dit geïndiceerd wordt door de tijd
dieverlopen is sinds men de landbouw alshoofdberoep verlaten heeft. Ten aanzien van het bedrijfstype zullen we nog voor een aspect nagaan wat het effect is
van deontwenning, namelijk voor watbetreft deaardvan deproduktie.Tabel57
geeft de relatie tussen de tijd sinds de beroepsverandering en de omvang van de
verschillende produktietakken.
TABEL 57. De relatie tussen de tijd die verlopen is sinds men de landbouw als hoofdberoep
verlaten heeft en de omvang van de verschillende produktietakken uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten.
Didam
Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

-.010
-.220
-.194
-.148
.035

Uden

n.s.
P<.05
P<.05
n.s.
n.s.

-.091
.053
-.023
-.054
.067

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

De tot nu toe waargenomen tendens met betrekking tot de betekenis van ontwenning aan de beroepsmatige landbouw voor het agrarische nevenberoep
wordt door tabel 57 ondersteund. De ontwenning is namelijk in Didam, in
tegenstelling tot in Uden, ook herkenbaar in de omvang van de produktietakken rundvee en tuinbouw. Het aantal nevenbedrijven waarop tuinbouw voorkomt is echter te gering om veel betekenis te mogen hechten aan de gevonden
relatie. De correlatie met betrekking tot varkens als produktietak wijst op een
zelfde ontwenningseffect als ten aanzien van rundvee, maar de correlatiewaardebereikt net niethet signifikantieniveau.
In figuur 7 zijn de in verband met veronderstelling C onderzochte relaties
weer schematisch weergegeven.
DIDAM

agrarische
aspiraties

P<.01

bedrijfsgrootte

aantal
produktietakken

agrarische
aspiraties

X.^^.

^^

periodesinds
nietmeer
in landbouw

bedrijfsgrootte

aantal
produktietakken

FIG. 7. De samenhang tussen detijd die isverlopen sinds men de landbouw als hoofdberoep
heeft verlaten endeagrarischeaspecten van hetnevenberoep.
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De figuur illustreert dat ontwenning, gezien als functie van de tijd die verlopen is sinds men de landbouw als hoofdberoep verlaten heeft, op de door ons
toegepaste wijze onderzocht, in Uden, in tegenstelling tot inDidam, opzichzelf
nietalseenbelangrijke desagrariserendekrachtnaarvorenkomt.Vandeberekende correlaties met betrekking tot de ontwenning blijkt er voor Uden geen enkele
signifikant te zijn. Wel werd zoals eerder geïllustreerd, ten aanzien van de motiveringvan het nevenberoep en demate vanvoorkeur voor het agrarische beroep
een relatie met de sinds de beroepsverandering verlopen tijd geconstateerd.
Voor het uiteenlopende beeld voor Didam en Uden zijn twee mogelijke verklaringen aan te wijzen:
- Het gangbare nevenbedrijf heeft in Didam, meer dan in Uden, nog veel van
het traditionele kleine landbouwbedrijf. De verzorging van het nevenbedrijf
zal in Didam daardoor eerder conflicteren met de levenswijze waarmee men na
beroepsverandering intensief in contact komt, waardoor, hoewel meestal de gehechtheid aan delandbouw zeer groot is,er toch een geleidelijke ontwenning op
kan treden;
- er treedt in Uden ook welontwenning aan delandbouw op,maar dezeis meer
een 'ontwenning' aan de traditionele landbouw van de agrarische bevolking
in het algemeen dan van de part-timer in het bijzonder. De ontwenning begint
nu als het ware al voor de beroepsovergang en heeft voor de blijvende boer tot
gevolg, dat deze tot een meer rationele bedrijfsopzet overgaat (WEERDENBURG,
1970, 110-111). Dit kan er ook oorzaak van zijn, dat de pas afgevloeiden wat
betreft de agrarische aspiraties en het nevenbedrijf zich niet onderscheiden van
hen, die al langer geleden afgevloeid zijn, maar wier aspiraties als part-timer
vroeger meer opde landbouw waren gericht. Zo gezienzouerten aanzien van de
eerder afgevloeide part-timers toch welsprake zijn vaneen ontwenningsproces.
9.3.5. Effecten modernelevenswijze
De betekenis van de moderne consumptief gerichte levenshouding voor het
nevenbedrijf is vooral gelegen in het streven naar een prettig en gemakkelijk
leven (9.2.2.). Dit streven is inherent aan deze levenshouding. De mate waarin
men zichdezelevenshoudingheeft eigengemaakt wordtgemetendooreenschaal
die we C(onsumptieve) L(evenshouding)-schaal genoemd hebben (zie bijlage
ID).
Het tweede element van het moderne cultuurpatroon dat van betekenis kan
zijn voor het agrarische nevenberoep, is eerder 'rationele levenshouding' genoemd. We verstaan eronder het bekend zijn met moderne inzichten en het bereid zijn deze toe te passen. Als maatstaf hiervoor is een schaal ontworpen, die
aangeeft de mate waarin men via onderwijs en communicatiemedia kennis heeft
van en contact met de buitenwereld. Deze schaal noemen we O(riëntatie) B(uitenwereld)-schaal. (ziebijlage IC).
De OB-schaalis,gezien de elementen waaruit zeisopgebouwd, geen maatstaf
die de rationaliteit op zichzelf bedoelt te meten. De schaal is een maatstaf voor
moderniteit in het algemeen enals zodanig is ze bruikbaar gebleken in het onderzoek onder de boeren. We gebruiken hier de term rationeel teneinde het
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meest kenmerkende van het moderne cultuurpatroon, i.e. de rationele levenshouding, te stellen naast en tegenover een ander, misschien minder essentieel
- want meer 'oppervlakkig' - maar onder de gegeven omstandigheden toch zeer
opvallend kenmerk van het moderne cultuurpatroon, namelijk de consumptieve
levenshouding.
Veelal gaan beide levenshoudingen samen, omdat ze beide hun wortelshebben in het moderne cultuurpatroon. Met samengaan wordt hier bedoeld dat de
mate waarin de ene levenshouding wordt aanvaard positief is gecorreleerd aan
demate waarin deandere wordt aanvaardt. Het samengaan van deze houdingen
isechter niet noodzakelijk, zeker niet in samenlevingen die nog maar sinds kort
uit een sociaal en cultureel isolement zijn geraakt. Bij een doorbreking van het
isolementwordt vaak uitdevloedvannieuweopvattingenen gedragsvormen een
keuze gemaakt die niet steeds evenwichtig is. Het is niet ongewoon dat men bepaalde nieuwe opvattingen en gedragsvormen overneemt, terwijl andere niet
aanvaard worden. We zouden dan kunnen spreken van een onevenwichtige integratie in het moderne cultuurpatroon. We menen (de aanvaarding) het (moderne) cultuurpatroon onevenwichtig te kennen noemen indien de scores op de
OB-ende CL-schaalin sterkemate van elkaar verschillen.
We spreken welover de aanvaarding van een consumptief gerichte levenshouding, maar in feite kunnen we in de agrarische wereld, en zeker in onze onderzoeksgebieden, nog slechts spreken van een eerste aanzet hiervan. Er iseenzekere mate van luxe-consumptie en behoeften daartoe, maar deze is nog aanzienlijk geringer dan in de meeste andere maatschappelijke categorieën.
Ter illustratie van de nog betrekkelijk geringe deelname aan het moderne
leefpatroon van deagrarische bevolking in het algemeen en die in onze onderzoeksgebieden in het bijzonder, noemen wede volgende cijfers :Ca 55%van de
niet-agrarische bevolking in Nederland leest min of meer geregeld boeken; van
de agrarische bevolking in Nederland is dit, evenals van de geïnterviewde Didamse en Udense boeren, ca 27%;van de nevenberoepslandbouwers in Didam
en Uden leest ca 29%weleens een boek. Van de niet-agrarische bevolking gaat
ca 47%minstens 1 maal perjaar naar de bioscoop; van de agrarische bevolking
is dit 34%,van deDidamse en Udense boeren respectievelijk 8%en 10%en van
de nevenberoepslandbouwers respectievelijk 10%en 5%.1
Vrijwel elke vorm van vrijetijdsbesteding wordt door deagrarische bevolking
minder beoefend dan door de niet-agrarische bevolking. Het sterkst spreekt dit
verschil nog ten aanzien van de vorm van vrijetijdsbesteding die waarschijnlijk
voor het agrarische(neven)beroepdemeestekonsekwenties met zichmeebrengt,
namelijk de vakantie. Terwijl het percentage van de Nederlandse bevolking dat
regelmatig een week of langer met vakantie gaat de laatste jaren 60 à 70 bedraagt, is dit van de agrarische bedrijfshoofden in Didam en Uden slechts 5%
en vande nevenberoepslandbouwers 6%.
Hoewel nog veel meer cijfers genoemd zouden kunnen worden geven de hier
1
De gegevens diebetrekking hebben op de landelijke situatie zijn overgenomen van of berekend uit gegevensvaneendoor het C.B.S.in 1962/1963verricht onderzoek naar de vrijetijdsbesteding inNederland, zoals dezevermeld worden door Van Kreij (1966).
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genoemde al een aardige illustratie van de mate waarin de levenswijze van de
agrarische en de semi-agrarische bevolking op ditpunt afwijkt van het gangbare
De gegevens wijzen duidelijk op een geringe integratie in de sociaal-culturele
consumptie-sfeer. Deze geringe consumptieve gerichtheid heeft natuurlijk invloed op de kosten voor levensonderhoud, hetgeen in dit verband beter geformuleerd zou kunnen worden alsdekosten voorhet onderhouden vaneenlevenswijze. Een door het BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN (1968) over de jaren 1963 en 1964 uitgevoerd huishoud-budgetonderzoek
biedt in dit verband zeer interessante gegevens. Dit budgetonderzoek heeft een
gedetailleerd beeld van de gezinsbestedingen in enkele beroepscategorieën opgeleverd. Dit beeld ondersteunt volledig de zojuist genoemde verschillen in
levenswijze. Uit de bestedingspatronen van de verschillende maatschappelijke
categorieën zijn enkele interessante conclusies te trekken met betrekking tot de
levenswijze vandeagrarische bevolking.Tabel 58geeft eenaantalophet budgetonderzoek gebaseerde kengetallen.
TABEL 58. Enkele gegevens uit het EEG-budgetonderzoek, inzake de gezinsbestedingen in
enkele beroepsgroepen in Nederland over dejaren 1963en 1964.
Handarbeiders

Employe's
en ambtenaren

Landbouwers

Bestedingen van het
landbouwersgezin in
% van het gezin van
de
arbeider

Gemiddelde gezinsgrootte
(in verbruikseenheden)
Gezinsverbruik per jaar in guldens
aan*
a. Voeding
b. Verwarming, electra e.d.
c. Medische diensten, verzek.
d. Genotmiddelen (drank, tabak)
e. Textiel
f. Huishoudelijke artikelen
g. Vervoer
h. Opleiding
i. Godsdienst
j . Huur en onderh. woning
k. Schoeisel
w. v. voor vrouwen en meisjes
(excl. reparaties)
1. Meer luxe zaken
w. v. stoffering, meubilering
toiletartikelen
boeken, tijdschriften
radio, t.v., muziek
ontspanning, vakantie
m. Overige goederen en diensten

Totalejaarl. gezinsuitgaven

employe

3,1

2,9

3,2

2725
497
298
386
944
497
643
66
62
744
254
112

2875
592
785
484
1310
803
1582
207
121
1154
276
130

3122
543
767
422
1113
598
847
100
110
610
221
87

115
109
257
109
118
120
132
151
177
82
87
78

109
92
98
87
85
72
54
49
91
53
80
67

1389
409
132
111
204
533
191

2306
603
200
194
279
1030
392

1054
333
87
94
151
389
295

76
81
66
85
74
73
154

46
55
44
48
54
38
75

9.792

129

76

8.672

12.859
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In de tabel komen duidelijk de uiteenlopende bestedingspatronen naar voren.
De employés, die gemiddeld een iets kleiner gezin en een aanzienlijk hoger inkomen hebben, besteden in vrijwel elke sektor duidelijk meer dan de beide anderecategorieën. Alswede bestedingen van het boerengezin vergelijken met dat
van de gezinnen van dehandarbeider en deemployé en daarbij rekening houden
met de grootte van de gezinnen, dan zijn er drie groepen bestedingssektoren te
onderscheiden (de rubrieken c en m zijn hierin niet zonder meer te rangschikken):
1. derubrieken aen b(tabel 58):
sektoren waarin het boerengezin ongeveer evenveel besteedt alshet gezin van
de employé, maar meer dan dat van de handarbeider. Dit betreft de vrijwel
geheel noodzakelijke kosten voor levensonderhoud;
2. derubrieken dt.e.m.i;
sektoren waarin het boerengezin meer uitgeeft dan het arbeidersgezin, maar
minder dan het gezinvandeemployé.Dit zijn:
a. kosten voor levensonderhoud die overwegend noodzakelijk zijn,maar die
al naar gelang de levenswijze en/of de financiële mogelijkheden, kunnen
variëren (dt.e.m. g);
b. kosten voor het 'geestelijk' leven, die vooral variëren met de levenswijze
(heni);
3. derubrieken j , ken1;
sektoren waarin het boerengezin zowel minder besteedt dan het arbeidersgezin als, in veel sterkere mate, het gezin van de employé. Dit betreft uitgaven diegrotendeels indeluxe-sfeer gelegen zijn.
De laatst genoemde sektoren (punt 3) zijn in verband met ons probleem het
interessantst. Hier vinden we de huishoudbudgettaire gevolgen van de nog geringe consumptieve gerichtheid van de agrarische bevolking. Het boerengezin
verbruikt per gezinslid ca 25%minder aan luxezaken dan het arbeidersgezin en
maar liefst bijna 60%minder dan het gezinvan de employé1. Aangenomen mag
worden dat bij een toenemende integratie van de agrarische bevolking in de moderne samenleving of, geformuleerd in de terminologie van BERGSMA (1963),
naarmate men verder gevorderd is op dewegnaar het moderne cultuurpatroon,
de luxe-consumptie of de behoefte daartoe zal toenemen. De nauwelijks stijgendeinkomens indelandbouw laten hiertoe meestal geenruimte. Aanvaarding
van de moderne levenswijze kan dus ook om deze reden eenstimulans zijn tot
verandering van hoofdberoep of tot het combineren van agrarische en nietagrarische beroepsactiviteiten.
Het aandeel van de onder punt 3 genoemde meer luxe sektoren inhet totale
budget is voor de landbouwersgezinnen aanzienlijk lager dan voor de beide andere categorieën. De boeren besteden nog geen 11 % van hun inkomen aan de
grotendeels luxe zaken, terwijl de handarbeiders 16% en de employe's 18%
hieraan besteden. Deze percentages hebben alleen betrekking op rubriek 1. De
1

Deverschillen zijn inandereEEG-landen,metname inItalië,nogaanzienlijk groter.
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onder punt 1. bedoelde noodzakelijke kosten voor levensonderhoud nemen in
het agrarische gezin juist een groot deel van de gezinsuitgaven voor hun rekening. Voor de arbeiders bedraagt dit 38%, voor de employe's 29% en voor de
landbouwers 40%vanhet gezinsbudget1.
Opvallend zijn delageuitgaven voor het wonen envoor damesschoenen door
de agrarische gezinnen. Het 'gemiddelde' agrarische gezin geeft op alle levensterreinen waar de uitgaven kunnen variëren al naar gelang delevenswijze of de
ruimte in het huishoudbudget, aanzienlijk minder uit dan de beide andere beroepsgroepen. De agrarische bevolking heeft dus een duidelijk geringere consumptieve gerichtheid. Het meest opvallend zijn de relatief geringe bestedingen
in de meest uitgesproken luxe-sfeer, namelijk die van ontspanning en vakantie.
Per gezinslid wordt hieraan door de agrarische bevolking 30% minder besteed
dan door dehandarbeiders en maar liefst 65%minder dan door deemploye's.
Deze cijfers zeggen iets over deverhoudingen gemiddeld voor de Nederlandse
situatie - in de andere EEG-landen zijn de verschillen meestal nog aanzienlijk
groter -, maar er zijn regionaal grote verschillen. In onze onderzoeksgebieden is
het verbruik van de onder 3.genoemde goederen en diensten door de agrarische
bevolking nog aanzienlijk lager dan gemiddeld in Nederland, zoals uit de eerder
genoemde cijfers met betrekking tot vakantie en de scores op de CL-schaal (zie
bijlage ID) geconcludeerd kan worden.
Echter ook binnen de beide gebieden zijn er grote (individuele) verschillen.
Dit blijkt o.a. uit de sterke spreiding van de scores op de OB-en CL-schaal. Zoals eerder gezegd zijn er bovendien grote verschillen in de wijze waarop men
elementen van de moderne cultuur in de eigen levenswijze integreert. Er zijn nevenberoepslandbouwers wierlevenswijze tendeert naar diewelkeveel voorkomt
onder handarbeiders (hoge CL en lage OB-scrore), dat wilzeggen, relatief sterk
consumptief gericht en, bijvoorbeeld, weinig belangstelling voor verdere scholing. Er zijn er ook wier levenswijze tendeert naar dat vande(kleine)boer die
wat inzijn beroep wilbereiken (relatief hoge OB-enlage CL-score). Deze parttimers hebben een geringe comsumptieve gerichtheid en staan open voor de
buitenwereld. Tabel 59 laat zien dat deze eenzijdige oriëntaties (eerder oneven1

Exclusief depost medische diensten e.d. (c)in verband met het niet geheel ten laste komen
hiervan van het gezinsbudget der arbeidersgezinnen.

TABEL 59. De relatie tussen de scores op de OB-schaal en de scores op de CL-schaal (aantal
respondentenper OB/CL-categorie)

CL-score
Kwartiel I+ II(laag)
Kwartiel III+ IV(hoog)

Didam

Uden

OB-score

OB-score

kwartiel
I+ II
(laag)

kwartiel
III+ IV
(hoog)

kwartiel
I + II
(laag)

kwartiel
III+ IV
(hoog)

33
20

34
22

14
17

8
28
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wichtige integratie in het moderne cultuurpatroon genoemd), metname in Didam, vaak voorkomen. Het blijkt namelijk dat de CL-scores en de OB-scores
nietinsterkemateaanelkaar gecorreleerd zijn.
De correlatie tussen de scores op beide schalen isin Didam welpositief, maar
niet signifikant (r= .097), in Uden is dit wel het geval (r= .339). Dit verschil
tussen Didam en Uden wijst in dezelfde richting alsde situatie diewebij degewone landbouwers hebben aangetroffen. De correlatiecoëfficiënten bedragen
hierrespectievelijk .245en.368.
De relatief onevenwichtige wijze waarop het moderne cultuurpatroon in
Didam wordt aanvaard geldt dus zowel voor de nevenberoepslandbouwers als
vor de landbouwers zelf. Een verschil tussen Didam en Uden blijkt ook als de
scores op debeide schalen metelkaar vergeleken worden. Het blijkt namelijk dat
de scores op de OB-schaal in Uden gemiddeld aanzienlijk hoger zijn dan in
Didam, terwijl die op de CL-schaal slechts weinig hoger zijn. In procenten uitgedrukt; de Udense part-timers scoorden gemiddeld 39% hoger op de OBschaal dan hun Didamse collega's, de gewone boeren zelfs 41%. De score-verschillen op de CL-schaal bedragen slechts repectievelijk 16% en 2%. Dit wijst
er dus op dat de Didammer, vergeleken met de Udenaar, zich de rationele levenshouding in veel geringere mate en de consumptieve levenshouding in bijna
evensterkemate heeft eigen gemaakt.
Zoals de Didammers zich ten opzichte van de Udenaren onderscheiden zo
doen de part-timers zich dat ten opzichte van de full-timers. Als weer de gemiddelde scores vergeleken worden dan blijkt dat depart-timers op de OB-schaal in
Didam 19% en in Uden 20% lager scoren dan de full-timers. Op de CL-schaal
scoren de part-timers echter respectievelijk 13%en 29% hoger dan de gewone
boeren.
De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de part-timers enerzijds
een weinig modern-rationele instelling hebben (minder onderwijs en minder gebruik van de communicatiemedia dan de gewone boeren),maar anderzijds toch
iets meer dan de gewone boeren gericht zijn op de comsunptieve geneugten van
het moderne leven (vakantie, uitgaan e.d.). De relatief sterke consumptieve gerichtheid vanvelenevenberoepslandbouwers kan er toebijdragen dat zij er naar
streven het nevenbedrijf zoveel mogelijk te vereenvoudigen of te verkleinen en
dat zij het uiteindelijk zelfs zullen beëindigen. De nevenberoepslandbouwers
met een sterke rationele instelling (hoge OB-score) daarentegen, zullen waarschijnlijk streven naar een zo rationeel mogelijke bedrijfsopzet. In het volgende
zalditworden nagegaan.
Op dezelfde wijze als met betrekking tot dein het voorgaande besproken desagrariserende factoren zal hierna worden nagegaan in hoeverre de gemaakte
veronderstelling met betrekking tot de invloed van de consumptieve levenshouding (veronderstelling D) juist is. Om de invloed van de consumptieve levenshouding te kunnen onderscheiden van de rationele invloeden zal ook de betekenisvan delaatste voor devoornaamste aspecten van het agrarische nevenberoep
worden nagegaan. Voorts zal ook, voor zovermogelijk, worden nagegaan welke
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debetekenisisvaneenonevenwichtige integratieinhetmoderne cultuurpatroon
i.e. een zodanige aanvaarding van de moderne levenswijze dat men of eenzijdig
rationeel öf eenzijdig consumptief is georiënteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van deklassifikatie van depart-timersalsintabel 59istoegepast (OB/CLcategorieën).
Veronderstelling Da luidt: Naarmate de nevenberoepslandbouwerzich meer
een consumptief gerichte levenshoudingheeft eigengemaakt, zullen zijn aspiraties
minderopdelandbouwgericht zijn.
Tabel 60 illustreert de relatie tussen de score op de CL-schaal en die op de
schaal voor agrarische aspiraties.
TABEL60. Derelatietussendeconsumptiefgerichtelevenshoudingendeagrarischeaspiraties.

CL-score:
Laag
Hoog

Didam

Uden

Agrarische aspiraties

Agrarische aspiraties

I

II

III

IV

I

II

III

IV

9
10

8
8

25
19

11
19

4
8

8
12

9
15

10
1

r = . 113(n.s.)

r = - -.293 (P<.01)

In Uden is de correlatie tussen de scores op de CL-schaal en de schaal voor
agrarische aspiraties zodanig dat Da bevestigd wordt. In Didam blijkt de verwachte negatieve correlatie in het geheel niet aanwezig te zijn. Het is met name
aspiratie-categorie IVdie niet beantwoordt aan de verwachte relatie.Dedoorde
CL-schaal gemeten levenshouding blijkt hier dus geen (aanwijsbare) invloed te
hebben op de agrarische aspiraties. De correlatiecoëfficiënt bereikt zelfs een
positieve waarde. Deze correlatiewaarde wordt echter gedeeltelijk verklaard
door de factor leeftijd. Dejongeren zijn in Didam namelijk meer consumptief
gericht dan de ouderen (r= .221) en hebben ook sterkere agrarische aspiraties
(r= .224).In de zich afwijkend gedragende categorie IV zitten relatief veeljongeren. Na eliminatie van leeftijd als kruisende factor blijkt de correlatie tussen
CL en agrarische aspiraties nog .058 te bedragen. Deze waarde is zo laag, dat
er verder geen andere conclusie op gebaseerd kan worden dan dat op deze wijze
in Didam geen direkte negatieve invloed van de moderne levenswijze op de
agrarische aspiraties aangetoond kan worden. Dat wil dus zeggen, dat de (nog
in slechts geringe mate aanwezige) consumptieve instelling in Didam op zichzelf geen aanwijsbare bijdrage levert tot de vermindering van de agrarische aspiraties. Aan het feit dat dejongeren in Didam ondanks een relatief sterke consumptievegerichtheid toch sterkeagrarische aspiraties hebben,magmethet oog
optoekomstige ontwikkelingen welenigebetekenisworden gehecht.
Een met het zojuist geschetste vergelijkbaar beeld doet zich voor met betrekking tot de rationeel georiënteerde levenshouding. Ook hier zien weeen positieMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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TABEL 61. Derelatietussen derationeelgeoriënteerde levenshouding en deagrarische aspiraties.
Uden

Agrarische aspiraties

Agrarische aspiraties

I

II

III

IV

I

II

III

IV

12
7

12
4

29
15

14
16

3
9

4
16

10
14

5
6

OB-score:
Laag
Hoog

Didam

r = . 130(n.s.)

r = - -.222 (P<.05)

verelatieinDidameneennegatieveinUden(tabel61). Weerisalleendelaatste
signifikant.
Depositievecorrelatiein Didam isweervoornamelijk eengevolgvanhet afwijkende gedrag van aspiratie-categorie IV. In deze categorie zitten naar verhoudingveeljongeren. Na berekening vandepartiëlecorrelatie, door eliminatievanleeftijd alskruisendefactor, resteerteencorrelatiewaardevan.105.
Hetverschijnsel, datinDidamdejongerenmeestalmeeragrarischeaspiraties
hebbendandeouderen,hangtsamenmethetfeitdatdejongerepart-timershierin
sterkerematedandeouderengerecruteerdzijnuitboerenzoonsdieoplatereleeftijdhetouderlijkbedrijfverlatenhebbenen,naeenanderberoepgekozentehebben,zelfwatgrondzijn gaangebruiken.Ookzijnerdiealsopvolger het ouderlijke bedrijf (gedeeltelijk) alsnevenberoephebbenvoortgezet. Onder de oudere
part-timers komen meer ex-boeren en vooral grondgebruikers, dienooit volledig in de landbouw gewerkt hebben, voor. De jongere part-timers in Didam
hebben,integenstellingtothunleeftijdgenoten inUden,noggrotebelangstelling
voor het agrarische beroep. Het uiteenlopen van debetekenis van het cultuurpatroon voor de agrarische aspiraties in Didam en Uden komt duidelijk naar
vorenintabel62.Indezetabelisper OB/CL-categorieaangegevenwelkpercentagevandepart-timersrelatiefsterkagrarischgerichteaspiraties heeft.
TABEL62. Het % nevenberoepslandbouwers met relatief sterk agrarisch gerichte aspiraties
(kwartielIV)per OB/CL-categorie

CL-score

Laag
Hoog

Didam

Uden

OB-score

OB-score

laag

hoog

laag

hoog

14
26

30
45

29
13

35
0

Dematewaaropmenopdelandbouwisgericht,inverband gebracht metde
OB/CL-categorieën, laatziendatderelatie tussendematewaarinmenhetmodernecultuurpatroon heeft aanvaard endeagrarischeaspiratiesvoorDidamen
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Uden duidelijk verschillend is. In tegenstelling tot in Uden heeft in Didam de
meest moderne categorie part-timers (hoge CL en hoge OB) de sterkste agrarische aspiraties. De verklaring hiervoor is al eerder gegeven: In Didam is men
over het geheel weinig modern, terwijl dejongeren enerzijds het meest modern
zijn en anderzijds relatief sterke agrarische aspiraties hebben. Zoals eerder gezegd,komen erinaspiratie-categorie IVrelatiefveeljongeren voor.
Na de toetsing van veronderstelling Da kan geconcludeerd worden, dat de
veronderstelde negatieveinvloed vandeconsumptieve levenshoudingopdeagrarische aspiraties in Uden wel maar in Didam niet is aangetoond. Da wordt dus
slechtsin Uden bevestigd.
Veronderstelling Db luidt:
1. Naarmate de nevenberoepslandbouwer zich de consumptieve levenshouding
meerheeft eigengemaakt, zal hetnevenbedhjf kleiner zijn,of
2. naarmate de nevenberoepslandbouwer zich de consumptieve levenshouding
meerheeft eigengemaakt, zalhetnevenbedrijfin minderemate eenafspiegeling
zijnvanhetgewonelandbouwbedrijf.
Veronderstelling Dbl is gebaseerd op de gedachte dat een 'gemakkelijke'
levenswijze in de vrije tijd niet zonder meer in overeenstemming te brengen zal
zijn met het exploiteren van eennevenbedrijf van enige omvang. Menzal er dus,
eerder dan degenen die zich nog niet los gemaakt hebben van de traditionele
'zwoegmentaliteit', toe geneigd zijn de voor het nevenbedrijf benodigde tijd en
moeite te minimaliseren. Dit kan o.a. door het nevenbedrijf te verkleinen. Uit
tabel 63 blijkt echter dat de veronderstelde samenhang tussen de mate waarin
men zich de moderne consumptief gerichte levenshouding heeft eigen gemaakt
en de grootte van het bedrijf wel bestaat, maar datdezetochnietsterkis.Slechts
inDidam isdecorrelatie signifikant.
TABEL 63. De relatie tussen de consumptief gerichte levenshouding en de grootte van het
nevenbedrijf.
Didam
CL-score

Bedrijfsgrootte ca.
<1 ha

Laag
Hoog

Uden

17
21

1-2ha
19
22

Bedrijfsgrootte ca.

>2ha

<1 ha

1-2ha

>2ha

17
13

11
8

7
15

13
13

r = -.170(P<.05)

r = -.024 (n.s.)

Door de OB (rationele levenshouding) als kruisende factor te elimineren stijgen de correlatiewaarden welenigszins,namelijk in Didam tot -.179 en in Uden
tot -.148, maar ze bereiken geen hoge waarden. De correlatie is dus alleen in
Didam hoog genoeg om Dbl als bevestigd te beschouwen. Het is opvallend dat
de hier gevonden correlaties sterk afwijken van die we ten aanzien van de
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agrarische aspiraties gevonden hebben. Hier bleekjuistin Didam de invloed van
deconsumptieve levenshouding het geringstte zijn.
Zal het aan de consumptieve levenshouding inherente gemaksstreven gericht
zijn op een minimalisatie van aan het nevenbedrijf bestede tijd en moeite, de
rationele instellingzalmeer gericht zijn ophet bereiken van een hoog rendement
van de geïnvesteerde tijd en moeite. Dit kan zowel rationalisatie van het bedrijf
als bedrijfsvergroting - of in stand houding van een relatief groot nevenbedrijf,
terwijl anderen het verkleinen - tot gevolg hebben. Uit tabel 64blijkt inderdaad
datereenduidelijkpositieverelatieistussendebedrijfsgrootte endemate waarin
men zichde rationele instelling(OB-score) heeft eigen gemaakt.
TABEL 64. De relatie tussen de rationeel georiënteerde levenshouding en de grootte van het
nevenbedrijf

Laag
Hoog

Didam

Uden

Bedrijfsgrootte ca.

Bedrijfsgrootte ca.

<1 ha

1-2ha

>2ha

<lha

1-2ha

> 2 ha

24
14

29
12

14
16

10
9

7
15

5
21

r = .256(P <.005)

r = .305 (P<.01)

De correlaties zijn signifikant. Deze spreken te meer daar er geen duidelijke
samenhang gevonden kon worden tussen agrarische aspiraties en OB-scores. De
invloed van de rationele levenshouding op de grootte van het nevenbedrijf
wordt dus niet verklaart uit de opdelandbouw gerichteaspiraties,maar kennelijk uit het eerder genoemde streven een zo hoog mogelijk rendement uit het
nevenberoep te halen. Het resultaat hiervan blijkt uit de positieve relatie tussen
de OB-score en de opbrengst van het nevenbedrijf: in Didam is r= .253 en in
Udenisr= .393.
Echter ook de CL-scores zijn positief gecorreleerd aan de opbrengst van het
bedrijf: In Didam isr= .212en in Uden isr= . 161.De hoge OB-scoorders verdienen dus wel,met name in Uden, meer op hun nevenbedrijf dan de hoge CLscoorders. De hoge OB-scoorders hebben echter gemiddeld relatief grote nevenbedrijven, terwijl de bedrijfsgrootte van de hoge CL-scoorders juist iets kleiner
is dan gemiddeld (tabel 63). Het opbrengstverschil in het voordeel van de hoge
OB-scoorders verdwijnt dan ook als de invloed van de bedrijfsgrootte als kruisende factor geëlimineerd wordt. De partiële correlatie tussen OB-score en opbrengst is in Didam en Uden respectievelijk .179 en .244. De partiële correlatie
tussen CL en opbrengst is respectievelijk .282 en .214. Het blijkt dus dat zowel
de hoge OB- als de hoge CL-scoorders bij de aanpassing van hun bedrijf aan
hun specifieke aspiraties relatief 'economisch' te werk gaan en daardoor beide
totrelatief gunstige opbrengsten komen.
Aan de hand van de OB/CL-categorieën isweer een indruk te krijgen van het
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effect voor debedrijfsgrootte van dewijzewaaropmenzichhetmoderne cultuurpatroon heeft eigen gemaakt of, anders geformuleerd, van de wijze waarop de
consumptieve ende rationele oriëntaties aan elkaar zijn gerelateerd (tabel 65).
TABEL 65. Het aantal nevenbedrijven van ca 2ha of groter in %per OB/CL-categorie.

CL-score
Laag
Hoog

Didam

Uden

OB-•score

OB-score

laag

hoog

laag

hoog

27
9

40
36

29
13

53
43

Tabel 65 laat zien dat beide gemeenten precies hetzelfde beeld vertonen. De
meeste grotere bedrijven komen voor in de categorie, dierelatief sterk rationeel,
maar weinig consumptief gericht is. De grotere bedrijven komen het minst voor
indecategorie, dierelatief sterk consumptief, maar weinigrationeel gerichtis.
Bovenstaande komt duidelijk overeen met wat we gevonden hebben met betrekking tot degewone boeren. De laatstgenoemde categorie (lage OB/hoge CL)
kwam hier naar voren als de categorie boeren die het minst aan het beroep of
hetbedrijf gehecht is(WEERDENBURG, 1970,115). Ditisinovereenstemming met
wat we nu constateren, namelijk de neiging het nevenbedrijf tot zeer geringe
omvangte reduceren.
In overeenstemming met veronderstelling D is,dat het gemaksstreven zal leiden tot minimalisatie van de aan het nevenbedrijf bestede tijd en moeite. In het
voorgaande is dit al, hoewel niet overtuigend, gebleken met betrekking tot de
grootte van het nevenbedrijf. Het kan zich ook uiten in het aantal uren dat men
aan het nevenbedrijf besteedt. In tabel 66 blijkt dat dit inderdaad het geval is.
In deze tabel is per OB/CL-categorie aangegeven hoeveel %van de betreffende
nevenberoepslandbouwers 20uur of meer aan zijn nevenbedrijf besteedt.
TABEL 66. Het aantal nevenberoepslandbouwers dat 20 uur of meer per week aan het
nevenbedrijf besteedt, in %per categorie (alleen bedrijfshoofden).
Didam
CL-score

Laag
Hoog

Uden
OB-score

OB- score
laag

hoog

laag

hoog

73
55

53
36

29
25

29
21

Met name in Didam blijkt dat depart-timers,diezowelhoog opde CL-schaal
als hoog op de OB-schaal gescoord hebben, het minste aantal uren aan het nevenbedrijf besteden, terwijl de part-timers die op beide schalen laag gescoord
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hebben demeeste arbeid inhetnevenbedrijf investeren. In Uden zijn de verschillen minder groot dan in Didam. Dit hangt waarschijnlijk samen met hetfeit, dat
het minimaliseren van de arbeidstijd hier al meer gemeengoed isgeworden. Met
anderewoorden, ditbehoort inUdenmeer daninDidam tothet cultuurpatroon
vandepart-timers.InUdenechteronderscheiden devrouwen van de part-timers,
die zowel op deOB-schaal als op de CL-schaalhoge scores behaalden, zich sterk
van de overigen wat betreft de bestede arbeidstijd. In deze categorie werkte in
Uden slechts 11 %van de vrouwen 10uur of meer per week op het nevenbedrijf
tegen 46% van de overigen. In Didam bedragen dezepercentages respectievelijk
36en45.
Als de arbeidstijden inverband gebracht worden met de bedrijfsgrootte, door
bijvoorbeeld de tabellen 65 en 66 met elkaar te vergelijken, dan blijft dat met
name bij de hoge OB-scoorders, de arbeidstijdverkorting tot stand gebracht
wordt ondanks relatief grote bedrijven. Ten aanzien hiervan lijkt er een faseverschil te zijn tussen Didam en Uden. In Didam is het percentage lage OB-scoorders dat 20uur of meer per week werkt 46%hoger dan er bedrijfjes van ca 2 ha
ofgroterzijn,terwijlbijdehogeOB-scoordersdezepercentagesvrijwelgelijk zijn.
In Uden wordt dit laatste al bereikt door de lage OB-scoorders terwijl bij de hoge OB-scoorders het % nevenbedrijven van ca 2ha of groter duidelijk hoger is
dan hetpercentagepart-timers dat 20uur ofmeerper week werkt.
Blijkt de invloed van de mate waarin en de wijze waarop men het moderne
cultuurpatroon aanvaard heeft in Didam vooral met betrekking tot de arbeidstijd van het bedrijfshoofd zelf, in Uden komt dit vooral tot uiting met betrekking tot de meewerkende vrouwen. Eerder is al gewezen op derelatietussen het
cultuurpatroon en het aantal door vrouwen gepresteerde arbeidsuren op het
nevenbedrijf. In tabel 67 blijkt dat er ook een relatie is tussen de mate van culturele intergratie het aantal vrouwen dat meewerkt. De betekenis van de moderne levenswijze voor het al of niet meewerken van deechtgenote blijkt vooral in
Uden zeer duidelijk. Op alleinhet onderzoek betrokken nevenbedrijven werken
in Didam en Uden respectievelijk 39%en 55%van de vrouwen zelden of nooit
mee.Voor deminst moderne categorie isditin beide gemeenten 36%envoor de
meest moderne categorie is dit respectievelijk 45%en 67%.Waarschijnlijk hangen de laatstgenoemde hoge percentages samen metdemeercentrale plaats, die
het huiselijke leven onder invloed van de stedelijke levenswijze inneemt. Dit
brengt een grotere aanspraak op de arbeid en de aanwezigheid van de vrouw in
hetwoonhuismetzichmee.
TABEL 67. Het aantal vrouwen dat niet of vrijwel niet op het nevenbedrijf meewerkt, in %
per categorie.

CL-score
Laag
Hoog
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Didam

Uden

OB-•score

OB-score

laag

hoog

laag

hoog

36
35

38
45

36
53

25
67
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Evenals met betrekking tot de invloed van de levenswijze op de grootte van
het nevenbedrijf is bij de veronderstelling met betrekking tot het bedrijfstype
(Db2) ervan uitgegaan, dat het traditionele bedrijfstype (veel produktietakken)
voor iemand, die in relatief sterke mate geneigd is zijn vrije tijd in de moderne
zinconsumptief tebesteden, tebewerkelijk is.
Behalve door bedrijfsverkleining is de benodigde tijd en moeite ook te verminderen door het bedrijfje te vereenvoudigen. Een eerste en voor de hand liggendemogelijkheid hiertoe isal gelegeninhet verkleinen van het aantal produktietakken. In beide gemeenten blijkt deinvloed van de consumptieve levenshoudingop hetaantal produktietakken ook duidelijk aanwijsbaar tezijn (tabel68).
TABEL 68. De relatie tussen de consumptief gerichte levenshouding en het aantal produktietakken.
Didam

Uden

Produktietakken pei •bedrijf

Produktietakken per bedrijf

CL-score

1

2

3 of meer

1

2

Laag
Hoog

5
12

16
19

32
23

8
20

9
14

r = -.244 (P <.01)

3 of meer
14
2

r = -.486 (P <.001)

De samenhang tussen de CL-score en het aantal produktietakken is in beide
gemeenten signifikant, maar is vooral in Uden zeer sterk. Voor de hoge CLscoorders is in Uden een bedrijfje met één produktietak al algemeen geworden,
terwijl van de lage CL-scoorders bijna de helft van de bedrijfjes nog uit 3 of
meerproduktietakken bestaat. Deveronderstelling dateenconsumptieve levenshouding de part-timers ertoe brengt het bedrijfstype te veranderen door reductievan het aantal produktietakken (Db2),wordt dus duidelijk bevestigd.
Eerder is al gebleken dat ook de bedrijfsgrootte beïnvloed wordt door de
consumptieve levenshouding. Dit wasvooral in Didam aanwijsbaar. Aangezien
de bedrijfsgrootte positief blijkt te correleren met het aantal produktietakken
wordt de negatieve relatietussen de CL-score en het aantal produktietakken ten
dele verklaard door de negatieve relatie tussen CL en bedrijfsgrootte. Als we
deze laatste relatie als kruisende factor abstraheren, door constant houden van
debedrijfsgrootte, dan blijkt denegatieve relatietussen CLen aantal produktietakken in Uden nauwelijks, maar in Didam aanzienlijk te dalen. De correlaties
blijven echter beide signifikant: in Didam is de partiële correlatie -.184 en in
Uden -.471. Dus ook bij gelijk blijven van de bedrijfsgrootte leidt de consumptievelevenshouding tot eenvermindering van hetaantal produktietakken.
Ook rationele overwegingen kunnen leidentotvereenvoudigingen vanhetnevenbedrijf. Tabel 69laat zien dat dit echter inveelmindere mate het geval is dan
als gevolg van gemaksoverwegingen. De gevonden correlaties zijn in geen van
beidegemeenten signifikant.
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TABEL 69. Derelatietussen derationeelgeoriënteerde levenshoudingenhetaantal produktietakken.
Didam

Uden

Produktietakken per bedrijf

Produktietakken per bedrijf

OB-score

1

2

Laag
Hoog

5
12

27
8

3 of meer
33
22

r = -.019 (n.s.)

1

2

7
21

8
15

3 of meer
7
9

r = -.084 (n.s.)

De correlatiewaarden zijn zo laag, dat deze op zichzelf nauwelijks als aanwijzingen voor bedrijfstypebeïnvloeiding beschouwd kunnen worden. De bedrijfsgrootte speelt echter sterker dan met betrekking tot de CL-score doorde onderhavige relatie heen. Er is namelijk een duidelijk positieve correlatie tussen OB
en bedrijfsgrootte (tabel 64),terwijl ook bedrijfsgrootte en aantal produktietakken positief gecorreleerd zijn. Na eliminatie van bedrijfsgrootte als kruisende
factor blijkt dat de correlatie tussen OB-score en aantal produktietakken juist
signifikante waarden bereikt bij P < . 0 5 : In Didam is r= -.175 en in Uden is
r= -.218. Er blijkt dus toch wel enige invloed van een rationele instelling op de
aard (structuur) van het bedrijf te zijn. Deze is echter, met name in Uden, aanzienlijk minder groot dan die van de consumptieve instelling. In tabel 70 is aan
de hand van het OB/CL-klassifikatiemodel aangegeven, hoe groot het aantal
produktietakken per categorieis.
TABEL 70. Het gemiddeldeaantal produktietakkenper bedrijf per OB/CL-categorie.

CL-score

Laag
Hoog

Didam

Uden

OB- score

OB-score

laag

hoog

laag

hoog

2,91
2,41

2,60
2,32

2,21
1,87

2,41
1,43

Ook op deze wijze komt de invloed van de consumptief gerichte levenswijze
op de aard van het nevenbedrijf duidelijk naar voren, met name in Uden. De
hogeOB/CL-categorie neigterinUden zelfs toe omzichtotéénproduktietak te
beperken. In Uden heeft in deze categorie 61% van de nevenberoepslandbouwershetbedrijfje totéénproduktietak vereenvoudigd, inDidam nogmaar 32%.
Indeminst moderne categorie bedragen dezepercentages respectievelijk 29en0.
Evenals met betrekking tot de milieu-invloeden blijft de invloed van het cultuurpatroon op het bedrijfstype niet beperkt tot het aantal produktietakken.
Ook de aard van de produktie kan er door worden beïnvloed, zoals de tabellen
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71en72latenzien.Uitdecorrelatiecoëfficiënten intabel 71blijkt dat in Didam
een hoge CL-score gepaard gaat met relatief weinig rundvee en bouwland, in
Uden met weinigvarkens en, waarschijnlijk, weinig rundvee (niet signifikant),
maar met veel tuinbouw. Gezien de overeenkomende correlaties in beide gemeenten zijn kennelijk vooral rundvee en varkens weinigin trek bij de op een
gemakkelijke levenswijze ingesteldepart-timers.
TABEL 71. De relatie tussen de scores op de CL-schaal en de omvang van de verschillende
produktietakken,uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten.
Didam
Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

-.208
.111
-.162
-.060
-.128

P<.025
n.s.
P<.05
n.s.
n.s.

Uden
.031
.216
-.143
-.267
-.069

n.s.
P<.05
n.s.
P<.025
n.s.

TABEL 72. De relatie tussen de scores op de OB-schaal en de omvang van de verschillende
produktietakken, uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten.
Didam
Akkerbouw
Tuinbouw
Rundvee
Varkens
Pluimvee

-.087
.155
.208
.114
.072

n.s.
n.s.
P<.025
n.s.
n.s.

Uden
.174
.085
.067
-.046
.041

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

DehogeOB-scoorders,dusdepart-timers meteenmeerrationele levenshouding,hebben in Didam naar verhoudingvooralveelrundvee (tabel72).Ookde
correlatiemetbetrekkingtothetaantalvarkensisvrijhoog,maar netnietsignifikant. InUdencorreleertdeOB-scoremetgeenenkeleproduktietak signifikant.
Decorrelatiemet akkerbouwisechterduidelijkpositief.
Als deconclusie ten aanzien van de betekenis van derationeel georiënteerde
levenshouding kan gesteld worden dat dezein Didam leidt tot vergroting ofin
stand houding van de produktietak die ook in het gewone gemengde bedrijf
centraal staat, namelijk rundvee,terwijl inUden deeerder getrokken conclusie
datdoordemeermodernendevoorkeurgegevenwordtaanmeer 'gemakkelijke'
produktietakken alsakkerbouw entuinbouwbevestigdwordt.
Infiguur8zijndeindezeparagraafmetbetrekkingtotveronderstellingDonderzochterelatiesweerinbeeldgebracht.UitdefiguurisaftelezendatDalleen
inUdenvolledigbevestigd wordt. Zoweldeagrarische aspiraties alshet nevenbedrijf zelf worden door de consumptieve levenshouding desagrariserend beinvloed. In Didam blijkt wel het bedrijfje beïnvloed te worden maar niet de
agrarischeaspiraties.
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DIDAM

UDEN

agrarische
aspiraties

agrarische
aspiraties

bedrijfsgrootte

//
/r

consumptief
gerichte
levenshouding

bedrijfsgrootte

/
aantal
produktietakken

aantal
produktietakken

FIG. 8. Desamenhangtussendematewaarinmenzichdeconsumptief gerichtelevenshouding
heeft eigengemaakt en deagrarischeaspecten vanhet nevenberoep.

agrarische
aspiraties

bedrijfsgrootte

aantal
produktietakken

agrarische
aspiraties

rationeel
georiënteerde
levenshouding

bedrijfsgrootte

aantal
produktietakken

FIG. 9. De samenhang tussen de mate waarin men zich de rationeel georiënteerde levenshouding heeft eigen gemaakt en de agrarische aspecten van het nevenberoep.

In figuur 9zijn tenslotte nog in beeld gebracht de relaties met betrekking tot
de OB-scores. De betekenis van de door de OB-schaal geïndiceerde levenshoudingvoor hetagrarische beroep verschiltessentieel van debetekenis van de door
de CL-schaal geïndiceerde levenshouding. In beide gemeenten blijkt de OBscore positief gecorreleerd te zijn aan de grootte van het nevenbedrijf. Een dergelijke agrariserende invloed kon niet geconstateerd worden ten aanzien van de
aspiraties en het bedrijfstype, eerder is het tegendeel het geval. De gevonden relaties kunnen beschouwd worden als een bevestiging van de eerder in dit hoofdstuk gemaakte veronderstelling dat de rationele levenshouding weliswaar van
betekenis isvoor het agrarischenevenberoep,maardatdezeopzichzelfniet persé
van desagrariserende aard hoeft te zijn.
Resumerend kan gesteld worden dat de vier van de centrale hypothese afgeleidehypothesen, waarvan erminstens één bevestigd zoumoeten worden om ten
aanzien van de nevenberoepslandbouw te kunnen spreken van een voortgaand
desagrarisatieproces, alle bevestigd zijn. Ze werden echter niet steeds in beide
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gemeenten voldoende overtuigend bevestigd. De correlaties met betrekking tot
de integratie in het niet-agrarische milieu (B)en de consumptief gerichte levenshouding (D) bleken in Didam niet aan de gestelde voorwaarden te voldoen, terwijl in Uden de ontwenningsinvloeden (C) niet voldoendemanifest konden worden gemaakt. Voor het niet bevestigd worden van Ben D in Didam kon als gedeeltelijke verklaring aangewezen worden het feit dat er een aantal relatief modernejonge part-timers voorkomt die nog vrij sterke agrarische aspiraties hebben endaarmee sommigetrends verstoren.
Een waarschijnlijke verklaring voor het niet opgaan van veronderstelling Cin
Uden is dat de agrarische bevolking als geheel zich in relatief sterke mate distantieert van de traditionele landbouw, (door specialistie, moderne methoden
en moderne levenswijze) dus ten opzichte van de landbouw in traditionele zin
zelf ook desagrariseert. De laatst afgevloeide boeren die part-timer geworden
zijn onderscheiden zichdaardoor niet in sterkemate van deeerder afgevloeiden.
Overigens konden in de gevallen, dat de veronderstelde relatie bij de gevolgde
werkwijze niet volledig bevestigd werd, steeds aanwijzingen gevonden worden
voor het tochaanwezigzijn van eenrelatieindeveronderstelde richting.
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10. S A M E N V A T T I N G EN C O N C L U S I E S

10.1. SAMENVATTING PER HOOFDSTUK

10.1.1. Nevenberoepslandbouwalsprobleem vanonderzoek
Inleiding
Anders dan in de meeste andere beroepsgroepen handhaaft zich onder landbouwers, ex-landbouwers en landbouw-verwante beroepsgroepen op grote
schaal het combineren van twee uiteenlopende beroepsactiviteiten. Dit verschijnsel isin Nederland nog weinigbestudeerd. Mede alsgevolghiervan iser in
onze taal geen adekwate terminologie voorhanden. Indien het landbouwers met
het hoofdberoep buiten de landbouw betreft wordt echter de term 'part-time
farming' ook in ons land algemeen gebruikt. Om echter enigszins tegemoet te
komen aan de grote verscheidenheid van beroepencombinaties lijkt het gewenst
om, in aansluiting op de in West-Duitsland gebezigde terminologie, naast het
geaccepteerde part-time farming, de begrippen 'nevenberoepslandbouw' en
'vrijetijdslandbouw' te gebruiken. De laatste term wordt slechts gebruikt indien
uitdrukkelijk gedoeld wordtoplandbouwbeoefening meteenrecreatief karakter,
ter onderscheiding van de nevenberoepslandbouw met een meer traditioneelcommercieel karakter.
Probleemstelling
Uit recente ontwikkelingen blijkt dat in ons land het aantal grotere nevenbedrijven zich handhaaft of zelfs nog toeneemt, maar dat het aantal kleinere
bedrijfjes, voor zover voldoende groot om in de landbouwstatistieken opgenomen te worden, terugloopt. Het is echter waarschijnlijk dat ook het aantal
zeer kleine grondgebruikers, die niet (meer) als grondgebruiker in de landbouwstatistieken opgenomen worden, zich handhaaft of toeneemt. Wijzen deze
ontwikkelingen op een toenemende belangstelling voor agrarisch grondgebruik
vanuit niet-agrarische beroepen (reagrarisatie) of hebben we te maken met een
overgangssituatie waarbij agrarische arbeidskrachten die de landbouw verlaten
het agrarische beroep als nevenberoep voortzetten (desagrarisatie)?
Als een vorm van desagrarisatie zijn de ontwikkelingen met betrekking tot
de nevenberoepslandbouw te plaatsen in een sociaal-historisch zeer belangrijke
trend, namelijk de geleidelijke afvloeiing van arbeid vanuit de landbouw naar
andere beroepen. In principe lijkt het echter niet uitgesloten dat de wisselwerking tussen stad en platteland, tussen agrarische en niet-agrarische beroepen,
eenzodanige wijziging ondergaat, dat er openigerlei wijze eenterugkeer naar de
landbouw, althans naar het (agrarisch) gebruik van cultuurgrond, optreedt.
Een eerste analyse van de (weinige) beschikbare onderzoeksgegevens wijst
echter al uit dat er, althans in ons land, geen duidelijke aanwijzingen zijn voor
het optreden van een dergelijke ontwikkeling. In Nederland zijn verreweg de
meeste nevenberoepslandbouwers afkomstig uit de landbouw of uit landbouwverwante beroepen. De nevenberoepslandbouwer is bij de overgang naar een
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niet-agrarisch beroep met één been in de landbouw blijven staan. In die zin
hebben we te maken met een desagrarisatieverschijnsel. Het is echter niet onmogelijk dat de nevenberoepslandbouwer een modus vivendi vindt, tussen
landbouw en niet-landbouw, die ook voor mensen van niet-agrarische afkomst
een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor hun vaak onbevredigende werk- en
woonsituatie.
Het probleem is dus niet alleen of we te maken hebben met reagrarisatie of
desagrarisatie, maar ook of de betreffende beroepencombinatie aantrekkelijk is
voor de moderne mens, m.a.w. op de lange duur levensvatbaar is.
Hypothese
De motivatie tot het aanhouden van een landbouwbedrijfje als nevenberoep
spruit doorgaans voort uit een bepaalde beroeps- en sociaal-culturele achtergrond. Eenmaal een agrarisch nevenberoep begonnen zullen echter verschillende krachten en omstandigheden de beroepencombinatie beïnvloeden. Invloeden zijn vooral te verwachten van het woon- en werkmilieu, van de levenswijze
en van de gewenning aan de nieuwe situatie of de ontwenning aan landbouw
als hoofdberoep. Regionaal en individueel zullen weliswaar grote verschillen
op kunnen treden, maar de gezamelijke druk van deze factoren zal steeds gelijk
gericht zijn. Deze is zodanig dat we menen te kunnen stellen dat niet alleen de
nevenberoepslandbouw zoals we die nu kennen het resultaat is van een desagrarisatieproces, maar dat de nevenberoepslandbouw zelf ook nog aan (een
voortzetting van) dat proces onderhevig is.
Deze hypothese kan als bevestigd worden beschouwd als enerzijds blijkt dat
zowel de aspiraties van de nevenberoepslandbouwers als hun bedrijfjes geleidelijk minder aansluiten bij de beroepslandbouw en anderzijds ook blijkt dat deze
ontwikkelingen in verband gebracht kunnen worden met de niet-agrarische
beroepssituatie of met de moderne levenswijze. In dat geval zou ook geconcludeerd kunnen worden dat de onderhavige beroepencombinatie voor niet1andbouwers van niet-agrarische herkomst niet zeer aantrekkelijk is.
O p z e t o n d e r z o e k en v e r s l a g g e v i n g
Bij de beantwoording van de vraag met welke ontwikkelingen we met betrekking tot de nevenberoepslandbouw te maken hebben en wat de aard van
deze ontwikkelingen is, is enerzijds gebruik gemaakt van de bestaande, voornamelijk buitenlandse, literatuur en zijn anderzijds gegevens verzameld door
middel van interviews onder nevenberoepslandbouwers. De interviews zijn gehouden in de gemeenten Didam en Uden en vonden plaats in februari/maart
1968. Hieraan is een oriënterend onderzoek in het ruilverkavelingsgebied
'Bevermeer' voorafgegaan.
10.1.2 Het agrarischenevenbedrijf
Wat is n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w ?
Onder nevenberoepslandbouw verstaat men doorgaans het naast elkaar uitoefenen van twee beroepen, waarbij een van de beroepen bestaat uit het zelfMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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standig beoefenen van landbouw. Het agrarische beroep kan hierbij zowel het
hoofdberoep als het nevenberoep zijn. Wij beperken ons tot het laatste en
hanteren daarbij het in Nederland toegepaste tijdscriterium.
Ondanks de vaak grote maatschappelijke relevantie van het verschijnsel is
er in ons land slechts weinig bekend over de nevenberoepslandbouw. Gegevens
uit andere landen kunnen van betekenis zijn voor meer inzicht in de Nederlandsesituatie.
H e t v o o r k o m e n van l a n d b o u w b e o e f e n i n g als n e v e n b e r o e p
In de meeste ons omringende landen is de nevenberoepslandbouw van meer
betekenis dan in ons land, zowel kwantitatief als kwalitatief. In sommige
landen is meer dan 10% van de cultuurgrond door niet-landbouwers in gebruik, in Nederland ca. 7%. Regionaal zijn er grote verschillen.
De g r o o t t e van het a g r a r i s c h e nevenbedrijf
Voor zover het de in de landbouwtellingen opgenomen bedrijven betreft
neemt in Nederland het aantal zeer kleine nevenbedrijfjes af. Het aantal nevenbedrijven met 1ha of meer cultuurgrond nam tot 1965 toe en bedroeg in dat
jaar ca 20%van het totaal aantal bedrijven met 1ha of meer cultuurgrond. In
West-Duitsland en België verloopt de ontwikkeling (statistisch) anders. Hier
neemt, bij een naar verhouding grotere frekwentie van het verschijnsel, juist
het aantal zeer kleine bedrijfjes toe en het aantal grotere bedrijven af. Wat
betreft de zeer kleine grondgebruikers is het statistische verschil met de Nederlandse situatie echter waarschijnlijk ten dele toe te schrijven aan de bij de tellingen gehanteerde ondergrens.
De meest voorkomende bedrijfsgrootte isin de meeste landen 1à 2ha. Vooral in Engeland en in de Verenigde Staten komen echter ook aanzienlijk grotere
nevenbedrijven voor.
H e t bedrijfstype
Er heeft zich nog niet zoiets als een typisch nevenbedrijf ontwikkeld. De
verschillen met het gewone landbouwbedrijf zijn doorgaans öf gradueel óf van
ondergeschikte aard. Belangrijke kenmerken van het nevenbedrijf zijn: hoewel
kleiner is het toch doorgaans een afspiegeling van het gewone, meestal gemengde, landbouwbedrijf, soms echter met een relatief sterke neiging tot ontmenging; doorgaans relatief extensieve bedrijfsvoering; relatief veelvan de gebruikte grond is eigendom; de nevenbedrijven worden vaak geleidelijk verkleind en
zijn veelal voornamelijk op zelfvoorziening gericht. Als categorie is het nevenbedrijf minstens even heterogeen als het gewone landbouwbedrijf.
De r e l a t i e t u s s e n h o o f d b e r o e p en n e v e n b e r o e p
Veelal neemt de nevenberoepslandbouwer een tussenpositie in tussen de
landbouwer en de niet-landbouwer. De beroepssituatie is vaak zodanig dat het
agrarische nevenbedrijf geleidelijk meer afgestemd wordt op het uitgeoefende
hoofdberoep. Meestal geschiedt dit door verkleining, maar soms ook door
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rationalisatie of vereenvoudiging (ontmenging). Afgezien van de echte hobbybedrijfjes blijft het gangbare nevenbedrijf qua opzet toch nog sterk aanleunen tegen hetgewone landbouwbedrijf.
G r o n d e i g e n d o m , p a c h t en sociale b r a a k
In alle landen waarover literatuur is geraadpleegd wordt gesignaleerd dat
van de gepachte grond gemakkelijker afstand wordt gedaan dan van de eigen
grond. De nevenberoepslandbouwers hebben dan ook relatief veel van de
gebruikte grond in eigendom. De gehechtheid aan de eigen grond is een van de
belangrijkste elementen van de motivatie tot het nevenberoep.
Met name in West-Duitsland komt veelvuldig sociale braak voor. Meestal
betreft het niet meer gebruikte cultuurgrond van nevenberoepslandbouwers.
N e v e n b e r o e p s l a n d b o u w en m e c h a n i s a t i e
Uit verschillende onderzoekingen blijkt dat de nevenbedrijven vaak, in
vergelijking met de kleine full-time bedrijven, sterk gemechaniseerd zijn. Het
hoofdberoep maakt dit enerzijds financieel mogelijk en anderzijds soms ook
noodzakelijk, met het oog op de beschikbare arbeid. De Nederlandse nevenbedrijven zijn echter waarschijnlijk weinig gemechaniseerd. In onsland wordt
daarentegen veel gebruik gemaakt van loonwerk.
N e v e n b e r o e p s l a n d b o u w en efficiency
Doordat het meestal niet mogelijk ishet kleine nevenbedrijf op een geëigende
wijze te mechaniseren en te rationaliseren is het economische rendement van de
investeringen over het algemeen zeer laag. Uit enkele onderzoekingen blijkt dat
niet alleen veel kapitaal, maar naar verhouding ook veel arbeid geïnvesteerd
wordt. Bedrijfseconomisch gezien worden zowel kapitaal als arbeid over het
algemeen inefficient aangewend. Dit geldtvooral voor het kleinere, in de meeste
landen overheersende, bedrijfstype.
10.1.3 Debetekenis vandenevenberoepslandbouw
D e p o s i t i e van de n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w in de a g r a r i s c h e st r u c t u u r
Overeenkomstig hetverschijnsel dat denevenbedrijven qua opzet overeenkomenmetdegewonelandbouwbedrijvenishetproduktieassortiment vandenevenberoepslandbouwers meestal overeenstemmend met dat van de gewone boeren.
In sommigelanden blijken bepaaldeprodukten bij de nevenberoepslandbouwers
echter sterk in de belangstelling te staan. Het aandeel in de landbouwproduktie
komt ongeveer overeen met het aandeel in de gebruikte hoeveelheid cultuurgrond. Over eventuele voorkeuren voor bepaalde produkten van de Nederlandse nevenberoepslandbouwers is weinig bekend.
De i m p l i c a t i e s v o o r de p r o f e s s i o n e l e l a n d b o u w
Hoewel in de literatuuroverhetgeheeldevoordelenvande nevenberoepslandbouw meestal hoger worden aangeslagen dan de nadelen - althans er worden
meer voordelen dan nadelen genoemd-, wordt de functie van de nevenberoepsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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landbouw ten aanzien van de professionele landbouw meestal als negatief
beoordeeld. In een tabel is een overzicht gegeven van de ten aanzien van de
gewone landbouw als positief, negatief en neutraal beschouwde implicaties
die in de geraadpleegde literatuur worden genoemd. Opvallend is hierbij de vrij
sterke overeenstemming tussen de verschillende landen.
De i m p l i c a t i e s v o o r de s a m e n l e v i n g
Een analyse van de in de literatuur genoemde maatschappelijke implicaties
wijst uit dat er meer voor- dan nadelen genoemd worden. Er is slechts een geringe mate van overeenstemming tussen de verschillende landen. In Duitsland
worden de voordelen vooral gezien in een bevordering van desociale stabiliteit.
In de Verenigde staten ismen soms geneigd aan de nevenberoepslandbouw juist
een in sociaal opzicht destabiliserende invloed toe te schrijven.
De i m p l i c a t i e s v o o r de b e t r o k k e n e n
Ook de implicaties van de nevenberoepslandbouw voor de nevenberoepslandbouwer zelf en zijn gezin worden overwegend positief beoordeeld. In de
geraadpleegde Duitse en Engelse literatuur worden vrijwel geen nadelen
genoemd, ditintegenstelling tot deAmerikaanse literatuur.
Balans der i m p l i c a t i e s
Worden de in de literatuur genoemde implicaties met betrekking tot respectievelijk de landbouw, de samenleving en de betrokkenen qua waardering
naast elkaar gesteld dan blijkt de waardering in de genoemde volgorde steeds
positiever uit te vallen. Afweging van het aantal positieve en negatieve beoordelingen laat zien dat de balans ten aanzien van de landbouw negatief is, ten
aanzien van de samenleving en vooral ten aanzien van de betrokkenen echter
positief. In West-Duitsland blijkt de beoordeling in vergelijking met de andere
landen zowel ten aanzien van de landbouw, de samenleving als de betrokkenen het meest positief te zijn. Voor de Nederlandse situatie konden slechts
weinigbeoordelingen geregistreerd worden.
10.1.4 De nevenberoepslandbouwer
Denevenberoepslandbouwersalssocialecategorie
De nevenberoepslandbouwers vormen geen groep of eenheid in sociologische
zin. Ze zijn slechts te typeren als sociale categorie. Als leden van deze sociale
categorie hebben zij slechts gemeen dat zij landbouw naast een ander beroep
beoefenen als nevenberoep of als vrijetijdsbesteding. Er is een grote diversiteit
zowel wat betreft de aard van het hoofdberoep als wat betreft het nevenberoep
zelf.
Met name in Duitsland worden aan de nevenberoepslandbouwers weleigenschappen toegeschreven die hen zeer waardevol zouden doen zijn voor de maatschappij.
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De r e l a t i e n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w en leeftijd
De leeftijdssamenstelling van de nevenberoepslandbouwers als categorie
wordt door andere factoren bepaald dan die van de gewone boeren. Dit heeft
tot gevolg dat in sommige gebieden de nevenberoepslandbouwers gemiddeld
jonger zijn dan de gewone boeren, terwijl ze in andere gebieden gemiddeld
juist ouder zijn. Een complicerende omstandigheid bij leeftijdsvergelijking is,
dat het niet altijd duidelijk is of de oudere grondgebruikers zonder beroep
(rustenden) al of niet tot de part-timers gerekend worden.
De n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w e r en zijn gezin
Het aandeel van de vrouw in de verzorging van het nevenbedrijf is vaak
groot. Gezinsgrootte, gezinsfase, wooncultuur en houding van de vrouw zijn
hierbij medebepalend. Gezinsfase en gezinsgrootte zijn ook van invloed op de
grootte van het nevenbedrijf. In sommige landen of gebieden zijn de gezinnen
van de nevenberoepslandbouwers gemiddeld kleiner dan die van de boeren, in
andere landen ofgebiedenjuist groter.
De a r b e i d op het nevenbedrijf
Zowel de hoeveelheid beschikbare alsdehoeveelheid benodigdearbeidis afhankelijk van vele factoren. Economisch gezien wordt de arbeid op de nevenbedrijven meestal weinig doelmatig aangewend. Er is een relatie tussen de
bedrijfsgrootte en de hoeveelheid door de gezinsleden aan het huishouden
bestede tijd. Het gangbare nevenbedrijf wordt vaak gezien als een (te) hoge
belasting voor de betrokkenen, vooral voor de vrouw.
Het hoofdberoep
De nevenberoepslandbouwers hebben vaak een voorkeur voor bepaalde beroepen of voor bepaalde soorten werk. De waardering voor 'de fabriek' is
meestal laag. Behalve in Engeland en de Verenigde Staten hebben de 'stedelijke'
beroepsgroepen ('witte boorden') weinig belangstelling voor landbouw in
enigerlei vorm als nevenberoep of als hobby.
De s c h o l i n g
Over het algemeen is de (beroeps)scholing van de nevenberoepslandbouwers
laag. De scholingsgraad hangt samen met de aard van het recruteringsveld,
namelijk de agrarische bevolkingsgroep. In sommige publicaties wordt gewag
gemaakt van een toestroming van nevenberoepslandbouwers vanuit hoger
gekwalificeerde beroepen.
De s o c i a a l - e c o n o m i s c h e p o s i t i e
Vroeger werden in de meeste landen de nevenberoepslandbouwers gerekend
tot de laagste maatschappelijke categorieën. Zij hadden over het algemeen een
zeer lage welstand. Nu de nevenberoepslandbouwer doorgaans een (bijna)
volledig hoofdberoep heeft wordt zijn welstandspositie, vergeleken met die van
zijn collegaen de kleine boer, niet meer alsongunstig beschouwd.
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De b e o o r d e l i n g van de eigen p o s i t i e
De nevenberoepslandbouwer blijkt doorgaans zijn eigen positie positief te
waarderen. Toch zijn er kennelijk zoveel inconveniënten aan de beroepencombinatie verbonden dat vele bedrijfjes geleidelijk verkleind of beëindigd
worden.
10.1.5 Achtergrondenenmotivatie vandenevenberoepslandbouw
Historische achtergronden
Nevenberoepslandbouw in zijn huidige vorm, i.e. de combinatie van twee
structureeltescheidenberoepen,isvanbetrekkelijk recente datum. Het ontstaan
ervan dateert globaal sinds de opkomst van de industrie. Het combineren van
verschillende functies was daarvóór in de landbouw weliswaar algemeen, maar
deze waren structureel (sociaal-economisch) meestal niet te scheiden.
De eerste nevenberoepslandbouwers behoorden tot het plattelandsproletariaat. Het waren vooral de laagst betaalde, vaak werkloze arbeiders, die voor
leniging van de eerste levensbehoeften grotendeels aangewezen waren op een
stukje grond. Dehuidige situatiewaarin zoweldebedrijfjes alsde nevenberoepslandbouwers zelfoverwegendvan de 'gewonelandbouw' afkomstig zijn, bestaat
slechts sindsenkele decennia.
W e r k en w e r k g e l e g e n h e i d
Niet zozeer de in de regio aanwezige werkgelegenheid op zichzelf, maar meer
devan de woonplaats van de kleine boer uit bereikbare en kwalitatief en sociaal
passende werkgelegenheid zijn voorwaarde voor het op grote schaal ontstaan
van nevenberoepslandbouw. Vaak betreft het met de landbouw verweven
- sociaal en/of structureel - beroepen. Met name in West-Duitsland wordt
vaak gesteld dat voor de aan de landbouw volledig vreemde beroepen een
agrarisch nevenbedrijf een compenserende functie vervult.
C o n t i n u e r i n g van de levenswijze
De behoefte om de vertrouwde levenswijze voort te zetten is ten aanzien van
nevenberoepslandbouw waarschijnlijk een belangrijke drijvende kracht. Dit
geldt met name voor de onder de agrarische bevolking nog voortlevende grote
arbeidslust. Het is opvallend dat de continueringsbehoefte zo sterk is ten aanzien van levensgebieden die niet zo zeer door persoonlijke keuze als door traditieen omstandigheden zijn bepaald.
C o n t i n u e r i n g van het fysieke milieu
De gehechtheid aan het agrarische beroep is nauwelijks te scheiden van de
gehechtheid aan de (eigen) grond, woning, erf e.d. Vooral de grond heeft nog
iets van zijn vroegere, bijna transcendentale waarde behouden. Deze neemt nu
echter in betekenis af. De waardering voorhet 'buitenwonen', endaarmee soms
hetgrondgebruik, stijgt echter.
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C o n t i n u e r i n g van het sociale milieu
De invloed van het socialemilieuophetalofnietaanhoudenvaneenagrarisch
nevenbedrijf isniet steeds van direkte aard, maar zeistoch van grote betekenis.
Als groepsnorm of statussymbool neemt grondbezit of -gebruik echter in
betekenis af. De soms geconstateerde discrepantie tussen beleden agrarische
aspiraties en feitelijk gedrag ten aanzien van het nevenberoep is waarschijnlijk
in verband te brengen met een relatief sterke identifikatie met het agrarische
milieu enerzijds en de onverenigbaarheid ervan (van de realisering van agrarische aspiraties) met het hoofdberoep en de in het niet-agrarische milieu
gangbare levenswijze anderzijds.
Motieven
Het aantal motieven voor nevenberoepslandbouw kan zeer groot zijn. Ze
zijn ook vaak van sterk uiteenlopende aard. De motieven die men noemt zijn
niet zelden rationalisaties. De werkelijke motivatie isgrotendeels terugte voeren
opde continueringsbehoefte.
10.1.6 Huidige entoekomstige ontwikkelingen
Is de n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w van blijvende a a r d ?
Ondanks de sterke continueringsbehoefte is het nevenberoep niet steeds van
langdurige aard. Veelal blijkt dat het nevenbedrijf geleidelijk verkleind wordt,
terwijl het bij generatiewisseling indemeeste gevallen geheel ofnagenoeg geheel
beëindigd wordt. Sommige auteurs menen echter nieuwe ontwikkelingen te
constateren, die de levensvatbaarheid van de nevenberoepslandbouw zullen
vergroten.
Desagrarisatie
De wijze waarop doorgaans het agrarische nevenbedrijf door uit delandbouw
afkomstige nevenberoepslandbouwers aan het hoofdberoep wordt aangepast
wijst er op dat het 'afscheid' van de landbouw doorgaans geleidelijk verloopt
(desagrarisatieproces). Er zijn hierbij vaak verschillende fasen te onderscheiden.
D e s a g r a r i s a t i e en m o d e r n e levenswijze
Mede door contacten in het werkmilieu verandert de levenswijze van de uit
de landbouw afkomstigen. Dit heeft gevolgen voor het nevenbedrijf, o.a. door
de veranderende houding van de vrouw tegenover het werken op het nevenbedrijf, door vrijetijdsaspiraties en door een veranderend arbeidsethos. Het is
waarschijnlijk dat deze veranderende waardenoriëntaties de desagrarisatie
bevorderen.
W a a r o m n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w geen t o e k o m s t heeft
In de literatuur worden verschillende factoren genoemd die er op zouden
kunnen wijzen dat de nevenberoepslandbouw geen grote toekomst heeft.
Genoemd worden o.m.:de stijgende lonen, de toenemende professionalisering
en de veranderende levenswijze. Veel zal echter afhangen van het gevoerde
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overheidsbeleid en van de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de
werktijden.
W a a r o m n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w wel t o e k o m s t heeft
Sommige auteurs menen dat de nevenberoepslandbouw een grote toekomst
heeft. Op korte termijn door toevloed van beroep veranderende kleine boeren
of hun zoons, op langere termijn doordat de nevenberoepslandbouw een antwoord kan geven op de toenemende vrijetijd en compensatiebehoeften. Aanzetten tot dergelijke ontwikkelingen zouden in West-Duitsland alte constateren
zijn, dezelfde of soortgelijke ontwikkelingen als aleerder in de Verenigde Staten
en Engeland zijn ontstaan. Ook de behoefte aan het buitenwonen en de tweede
woning zullen, mede onder invloed van de toenemende vrije tijd, kunnen
leiden tot een of andere vorm van vrijetijdslandbouw.
M e e s t waarschijnlijke o n t w i k k e l i n g e n
Er zijn verschillende ontwikkelingen mogelijk. Er is echter tot nu toe slechts
één duidelijke trend waarneembaar. De trend namelijk dat het momenteel
gangbare,van de gewonelandbouw afgeleide, nevenbedrijf geleidelijke een meer
van de beroepslandbouw afwijkende vorm krijgt. Van nevenbedrijf zal het zich
waarschijnlijk in de meeste gevallen ontwikkelen tot vrijetijdsbedrijf of tot
een grote tuin. Voor enkele traditionele, nu nog veelvoorkomende, produktietakken zalhierop geenplaats zijn.
10.1.7 De nevenberoepslandbouwin Nederland
I n t e r p r e t a t i e s t a t i s t i s c h e gegevens
Zowel de landbouwtellingen als de arbeidskrachtentellingen wijzen op een
toename van het aantal nevenberoepslandbouwers met meer dan 1ha cultuurgrond. Er isechter reden om aan te nemen dat hierin delaatstejaren - na 1965 een omslag heeft plaatsgevonden. De sinds ca. 1950 statistisch geconstateerde
toename van het aantal grotere part-time bedrijven (1 ha of groter) is waarschijnlijk ten dele toe te schrijven aan de telwijze (criteria voor het al of niet
boer zijn.). Ook de geconstateerde afname van het aantal bedrijfjes beneden
1 ha wordt waarschijnlijk niet geheel door de werkelijkheid gedekt. Hier zijn de
gehanteerde ondergrens-criteria ten dele oorzaak van de (statistisch) snelle
veranderingen.
De l a n d b o u w t e l l i n g e n
Voor zover het de in de tellingen opgenomen nevenbedrijven betreft daalt
het aantal grondgebruikers met minder dan 1 ha cultuurgrond al sinds ca.
1945. Het aantal bedrijfjes met 1à 3ha nam toe in de periode 1953-1962 en
daalde daarna iets, terwijl het aantal grotere nevenbedrijven met 3 of meer ha
cultuurgrond nog steeds stijgt. Zowelhet aantal nevenbedrijven alsde veranderingen hierin, variëren regionaal zeer sterk.
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De a r b e i d s k r a c h t e n t e l l i n g e n
Waarschijnlijk als gevolg van professionalisering en/of van vrijetijdsbehoefte
neemt het aantal gevallen waarbij beideberoepen ongeveer evenveel arbeidstijd
vragen sterk af. Het aantal nevenbedrijven, dieslechtsweinigtijd vragen, neemt
toe.
Enkele onderzoekingen
De door de tellingen geconstateerde ontwikkelingen worden niet door alle
(regionale) onderzoekingen ondersteund. Er is echter te weinig onderzoek
gedaan om aan de hand hiervan de uitkomsten van de tellingen nader te interpreteren ente evalueren.
10.1.8 De nevenberoepslandbouw in Didam en Uden
De s o c i a a l - h i s t o r i s c h e a c h t e r g r o n d e n
In beide gemeenten zijn van oudsher veel kleine boeren en was er tot voor
enkele decennia weinig alternatieve werkgelegenheid. Ook de niet-boeren hadden vaak wat cultuurgrond in gebruik. In Didam vulde de kleine boer zijn
inkomen veelal aan door inkomsten van buiten zijn bedrijf. In Uden daarentegen zocht de kleine boer verbetering van zijn inkomen veel meer in intensivering van het grondgebruik (tuinbouw). Toen kort na de laatste oorlog de werkgelegenheid in Uden, in tegenstelling tot in Didam, sterk toenam gingen vele
boerenzoons in de eerstegenoemde gemeente naar de industrie. In Didam bleven tot voor kort vele jonge mannen lang op het ouderlijke bedrijf meewerken,
waardoor veel secundaire afvloeiing. Mede hierdoor zochten velen van hen,
evenals de boeren (in beide gemeenten) die op latere leeftijd een ander hoofdberoep kozen, het hoofdberoep in aan de landbouw verwante en vertrouwde
beroepen, die dan in zeer veel gevallen gecombineerd werden met een klein
agrarisch nevenbedrijf.
De b e t e k e n i s van de n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w
In Didam neemt de nevenberoepslandbouw een zeer belangrijke plaats in.
Slechts 55%van debedrijven met 1 ha ofmeer cultuurgrond isinhanden van de
gewoneboeren, in Uden 81 %.Van decultuurgrond nemen de niet-landbouwers
in Didam 21% voor hun rekening, tegen slechts 7% in Uden. De nog in een
beroep actieve nevenberoepslandbouwers, waartoe we ons bepalen, nemen in
Didam 43% van alle geregistreerde bedrijven, 36% van de bedrijven van 1 ha
of groter en 17%van alle cultuurgrond voor hun rekening. In Uden bedragen
dezepercentages respectievelijk 24, 14en 5,5. De situatie in Uden komt wat dit
betreft ongeveer overeen methet landelijk gemiddelde.
De m a a t s c h a p p e l i j k e h e r k o m s t van de n e v e n b e r o e p s l a n d b o u w e r s
Met name in Didam waren vanoudsheralzeerveelmensendieeenlandbouwbedrijfje hadden naast een ander beroep. Dit waren vooral losse arbeiders,
landarbeiders en mensen met dorpsgebonden ambachten. De huidige nevenberoepslandbouwers zijn voor het grootste deel direkt uit de agrarische bevolMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 72-2 (1972)
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kingsgroep afkomstig, zowel secundair afgevloeide boerenzoon als vroegere
boeren. De ex-boeren hadden als boer in Didam vrijwel uitsluitend bedrijven
kleiner dan 5ha. In Uden hadden veleneenwatgroter bedrijf.
H e t h o o f d b e r o e p en het i n k o m e n
Veel nevenberoepslandbouwers hebben aan de landbouw verwante of in het
agrarische milieu vertrouwde beroepen. Het eerste beroep dat men na het verlaten van de landbouw kiest is meestal zo'n landbouwverwant of vertrouwd
beroep. Later worden ook andere beroepen gekozen. Velen vinden emplooi
in de bouwvakken. Naar verhouding zijn er slechts weinigen in de industrie
werkzaam. Het opleidingsniveau is laag, ook in vergelijking met de gewone
boeren. Samenhangend hiermee zijn de inkomsten (loon) uit het hoofdberoep
over het algemeen laag. Dit wordt geheel ofgedeeltelijk gecompenseerd door de
opbrengsten uit het nevenbedrijf.
H e t nevenbedrijf
De bedrijfsgrootte varieert sterk. Het aantal produktietakken per bedrijf is
kleiner en neemt sneller af dan dat op het gewone landbouwbedrijf. De samenstelling van de totale produktie van de nevenbedrijven komt in Didam sterk
overeen met die van de gewone bedrijven. In Uden wijkt deze hiervan duidelijk
af.
De aan het n e v e n b e d r i j f b e s t e d e a r b e i d s t i j d
De totale door het gezin bestede hoeveelheid arbeid is in Didam gemiddeld
ca. 35uur en in Uden ca 22,5 uur per week. De hoeveelheid aangewende arbeid
per bewerkingseenheid is naar verhouding groot. Het bedrijfshoofd levert
gemiddeld ca60%van detotale hoeveelheid gezinsarbeid, deechtgenote ca 30%
en de kinderen ca. 10%. Dit is in beide gemeenten ongeveer gelijk. De vrouw
van de nevenberoepslandbouwer werkt, in tegenstelling tot wat nogal eens
beweerd wordt, minder vaak mee op het bedrijf dan de vrouw van de gewone
boer.
A r b e i d s - en b e r o e p s s a t i s f a c t i e
De voorkeur voor het agrarische beroep is vooral in Didam erg groot. De
meerderheid van de Didamse nevenberoepslandbouwers zou bij gelijke verdiensten het liefst boer zijn. Hoewel ook in Uden onder de nevenberoepslandbouwwers de waardering voor het agrarische beroep hoog is,verkiest men het meestalniet boven heteigen hoofdberoep.
De m o t i e v e n v o o r het a g r a r i s c h e n e v e n b e r o e p
De motieven die de nevenberoepslandbouwers zelf noemen moeten gezien
worden tegen de achtergrond van een dieper gelegen motivatie, namelijk de
behoefte zo veel mogelijk van de vertrouwde situatie te continueren. 'Extra
inkomsten' en 'liefhebberij' zijn de meest genoemde motieven. Sociaal prestige
wordt weiniggenoemd. In Didam zijn demotieven meer dan in Uden gebaseerd
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op traditionele agrarische waarden als 'liefde voor het vak' en 'zelfstandigheid'.
De motieven zijn mede gerelateerd aan de grootte en de aard van het nevenbedrijf.
De a g r a r i s c h e a s p i r a t i e s
De aspiraties van de nevenberoepslandbouwers zijn vaak nog in sterke mate
op de beroepsmatige landbouw gericht. Vooral in Didam zijn er velen die het
nevenbedrijf willen vergroten. Een aantal gaf zelfs te kennen (weer) geheel boer
tewillen worden.
10.1.9 Nevenberoepslandbouwenvoortgaandedesagrarisatie
Het d e s a g r a r i s a t i e p r o c e s in D i d a m en U d e n
Tot voor kort betekende het aanvaarden van een nevenberoep naast een
agrarisch hoofdberoep meestal nog geen begin van een geleidelijke overgang
naar een ander hoofdberoep. In toenemende mate is dit nu wel het geval. Heeft
men eenmaal een niet-agrarisch hoofdberoep aanvaard dan is een overgaan of
terugkeer naar een volledig agrarisch hoofdberoep, in tegenstelling tot enkele
decennia geleden, doorgaans niet meer mogelijk.
Verkleiningen van het nevenbedrijf komen vaker voor dan vergrotingen ondanks vaak anders beleden aspiraties -, terwijl ook het aantal geïnvesteerde
arbeidsuren geleidelijk afneemt. De desagrarisatie verloopt in Uden sneller
dan in Didam, blijkens o.a. de leeftijd waarop velen het bedrijfje volledig beëindigen.
A g r a r i s e r e n d e en d e s a g r a r i s e r e n d e k r a c h t e n
De ontwikkelingen diemet betrekking tot het agrarische nevenberoep plaatsvinden zijn te zien als het resultaat van verschillende krachten. Er zijn agrariserendeendesagrariserende krachten teonderscheiden. De agrariserende krachten spruiten voornamelijk voort uit de continueringsbehoefte, terwijl de desagrariserende krachten voortvloeien uit de niet-agrarische beroepssituatie en de
moderne levenswijze.
Toetsing hypothese voortgaande desagrarisatie
De hypothese dat we ten aanzien van de nevenberoepslandbouw te maken
hebben met een voortzetting van een desagrarisatieproces, dat bij de aanvaarding van een niet-agrarisch neven- of hoofdberoep meestal zijn eerste stadium
en pas veel later, doorgaans pas bij de generatiewisseling en soms nog later,
zijn eindstadium bereikt, wordt bevestigd. Bij de toetsing van deze hypothese
zijn vier veronderstellingen op hun juistheid onderzocht. Hiervan behoefde
er slechts éénjuist bevonden te worden om de hypothese als bevestigd te mogen
beschouwen. In deze veronderstellingen werd respectivelijk gesteld dat: 1.
geringe participatie in het agrarische milieu, 2. sterke participatie in het nietagrarische milieu, 3. ontwenning aan de landbouw als hoofdberoep en 4. aanvaarding van de moderne levenswijze zowel de agrarische aspiraties als het
bedrijfje van de nevenberoepslandbouwer desagrariserend beïnvloeden. In
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Didam werden de veronderstellingen 1. en 3.en in Uden 1., 2. en 4. bevestigd,
terwijl ten aanzien van deoverigegeconcludeerd konworden, dat dezeweliswaar
bij de gevolgde werkwijze statistisch niet bevestigd werden, maar er toch steeds
aanwijzingen waren voor de juistheid ervan.

10.2 CONCLUSIES

1. Een van de nevenverschijnselen van de ontwikkelingen in de landbouw is
dat een groot en in sommige gebieden toenemend aantal boeren een gedeelte
van het inkomen van buiten het landbouwbedrijf betrekt. Bij het combineren
van de inkomstenbronnen kan het zwaartepunt zowel in het landbouwbedrijf
als in het andere beroep gelegen zijn. In het laatste geval spreken we hier van
part-time farming of van nevenberoepslandbouw. Behalve ex-boeren zijn er
ook talrijke nevenberoepslandbouwers die nooit zelfstandig landbouwer zijn
geweest. Dit zijn echter veelal boerenzoons. De op dit moment in ons land
overheersende vorm van nevenberoepslandbouw moet dan ook tegendeachtergrond vande ontwikkelingen inde landbouwgezien worden.
2. De nevenberoepslandbouwers vormen een zeer heterogene sociale categorie.
Ook de verschijningsvorm van het nevenbedrijf is zeer gevarieerd. Er is niet
zo iets als een typisch agrarisch nevenbedrijf.
3. De motivatie tot nevenberoepslandbouw is in sterke mate gelegen in een
continueringsbehoefteten aanzien van delevenswijze enhetvertrouwde socialeenfysieke milieu.
4. De nevenberoepslandbouwers die uit de landbouw afkomstig zijn trachten
in het algemeen zo veel mogelijk met de landbouw verbonden te blijven.
Velen willen zo mogelijk later weer naar de landbouw terug. Part-time farming
is niet zo zeer een bewust gekozen beroepencombinatie alswel een compromis
tussen het eensgekozen of (nog) geambieerde agrarische beroep enerzijds en het
strevennaareenredelijkbestaananderzijds.
5. De onder 4.bedoelde ontwikkeling iser de oorzaak van, dat in ons land het
grondgebruik door niet-landbouwers van agrarische herkomst de laatste
decennia is toegenomen. Het grondgebruik door andere beroepsgroepen (landarbeiders, losse arbeiders e.d.) neemt echter sterk af, terwijl er vanuit de stedelijke sfeer (nog) weinig belangstelling is voor een of andere vorm van nevenberoepslandbouw.
6. Uit de in de literatuur genoemde implicaties van denevenberoepslandbouw
blijkt dat de implicaties voor de professionele landbouw meestal negatief,
maar die voor de samenleving in het algemeen en voor de nevenberoepslandbouwer zelfmeestalpositief beoordeeld worden.
7. De nogal eens gemaakte veronderstelling dat de gezinsleden van de nevenberoepslandbouwer, met name de echtgenote, zwaar belast worden door het
werk op het nevenbedrijf werd door ons onderzoek niet bevestigd, in die zin
dat de vrouwen en kinderen van de nevenberoepslandbouwers duidelijk minder
urenophet bedrijfmeewerkten dande vrouwen enkinderen vandegewone boeren,
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terwijl ook de vrouwen zelf over het algemeen hun positie niet negatief beoordeelden.
8. De meeste nevenberoepslandbouwers hebben een hoofdberoep met een
volledige dagtaak. Uit de arbeidskrachtentellingen in de land- en tuinbouw
blijkt dat bij beroepencombinaties, wat betreft de arbeidstijd, in toenemende
mate het accentgelegd wordtophet hoofdberoep. Dit isin overeenstemming met
de toenemende specialisatie enprofessionalisering in onze zamenleving.
9. Er zijn met betrekking tot het optreden van nevenberoepslandbouw in ons
land aanzienlijke regionale verschillen, zo ook tussen Didam en Uden. In
Didam is de nevenberoepslandbouw, in tegenstelling tot in Uden, van veel
betekenis voor de ontwikkelingen in de agrarische structuur. Dit hangt samen
met sociale en culturele factoren. De Didamse part-timers zijn in sterkere mate
in het agrarische milieu en in mindere mate in het niet-agrarische milieu geïntegreerd dan hun Udense collega's. Sociaal gezien is de afvloeiing uitde landbouw in Uden vollediger dan in Didam. De part-timers in Uden nemen gemiddeld ook sterker deel aan het moderne cultuurpatroon, Het gemiddelde opleidingsniveau van de nevenberoepslandbouwers is in beide gemeenten echter
zeerlaag,lagerdan dat van degewone boeren.
10. De mate waarin men in een bepaald milieu (agrarisch of niet-agrarisch) is
geïntegreerd,isinsterkematebepalendvoordeagrarische aspiraties en voor
de omvang en de aard van het nevenbedrijf. Ook de moderne levenswijze is van
veelbetekenisvoordenevenberoepslandbouw, terwijlontwenningsinvloeden(ontwenning aan de landbouw als hoofdberoep) een minder grote rol spelen. Deze
factoren (milieu-integratie, de moderne levenswijze en ontwenning aan de landbouw),die direct of indirect met het niet-agrarische beroep samenhangen, brengen een geleidelijke vermindering van de agrarische aspiraties en een geleidelijke aanpassing van het nevenbedrijf aan denieuwe situatie met zichmee(desagrarisatieproces). Hieruit kan ook geconcludeerd worden dat het nu nog gangbare nevenbedrijf voormensen vanniet-agrarische herkomst weinig aantrekkelijk
is.
11. De wijze waarop de onder 10 genoemde factoren het desagrarisatieproces
beïnvloeden is voorDidam en Udenvrijwelgelijk. In beide gemeenten worden de aspiraties vooral door milieuinvloeden bepaald, het bedrijfstype door
milieuinvloeden èn levenswijze en de bedrijfsgrootte behalve door milieu en
levenswijze ook nog door ontwenning aan de landbouw.
12. De nog overwegende invloed van het agrarische milieu in Didam brengt
met zich mee dat het desagrarisatieproces hier langzamer verloopt dan in
Uden.Dit uit zich niet zozeer in de grootte van de nevenbedrijven alswel in de
agrarische aspiraties(dus ook de gehechtheid aan de grond) en het bedrijfstype.
13. Belangrijke trends in onze samenleving, zoals het toenemende streven naar
een comfortabele levenswijze en een rationele aanwending van produktiemiddelendoen zich,zijhetnogin relatief geringemate ook metbetrekking tot de
nevenberoepslandbouw gelden. Voor de nevenberoepslandbouw betekent dit
o.m. een vereenvoudiging van de opzet van denevenbedrijven, waarbij, afhankelijk van het prevaleren van gemaks- of rationele overwegingen, of de nadruk
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wordtgelegd opminimalisering vande te investerenmoeite(arbeid, ongemakken)
of opoptimalisering vanhet rendement hiervan.Beide strevingen komen in Uden
in meer uitgesproken vorm voor dan in Didam.
14. De Didamsepart-timer iseigenlijk nogmeestal eenkleine boer, die het liefst
volledig boer zou willen zijn, maar voor wie een gemengd beroep een niet
ongewone, want vanouds bekende, situatie is. Het bedrijfje is weinig afgestemd
op het hoofdberoep en de moderne levenswijze. De Udensepart-timer isalmeer
een hobby-boer. Hij is meer op een gemakkelijke levenswijze ingesteld en heeft
zijn bedrijfje in relatief sterke mate hierop afgestemd.
15. In tegenstelling tot de vroeger overwegend kleine grondgebruikers met een
niet-agrarisch hoofdberoep gebruiken detegenwoordige part-time boeren de
cultuurgrond gemiddeld extensiever dan de(kleine)gewoneboeren. Eris bovendien een tendentie tot verdere extensivering van het grondgebruik waar te
nemen. Dit gegeven kan van grote betekenis zijn voor het inzicht in de rol die
een eventueel toekomstig grondgebruik op grote schaal door niet-landbouwers
kan spelen met betrekking tot de agrarische (over)produktie.
16. Het optreden van een desagrarisatieprocesbehoeft niet in te houden dat de
part-time farming alszodanigeenaflopend verschijnselis,maarweldat de nu
overheersende vorm namelijk het op traditionele wijze als nevenbedrijf exploiteren van vroegere landbouwbedrijven ofgedeelten ervan, van minder betekenis
zal worden. Voor de nu bestaande part-time farming zal de desagrarisatie tot
gevolghebben, dat
a. de aspiraties van de meeste part-timers steeds minder op de beroepsmatige
landbouw gericht zullen zijn;
b. de gemiddelde omvang van de bedrijfjes, voor zover niet commercieel opgezet,terugzal lopen;
c. het bedrijfstype steeds meer zal afwijken van het gewone landbouwbedrijf
en een meer recreatieve opzet zal krijgen, met name zullen de produktietakken die een sterke gebondenheid met zich meebrengen steeds minder voorkomen.
17. Omdat enkelevan de nu ten aanzien van de(traditionele) part-time farming
als desagrariserende krachten optredende factoren ook voor de gewone
landbouw van betekenis zijn - en a.h.w. al vöör een eventuele afvloeiing desagrariserend werken (moderne levenswijze, professionalisering) - kan ten aanzien
van de in de toekomst vanuit de landbouw toetredende part-timers verwacht
worden, dat
a. de toeloop van het aantal part-timers, uitgedrukt inprocenten van het aantal
beroepsveranderaars - dat tot voor kort ca. 50%bedroeg- zalteruglopen;
b. bij een eventuele zeer sterke afvloeiing uit de landbouw de omvang van de
nevenberoepslandbouw - indien geen sterk beperkende maatregelen van
kracht zijn - weliswaar nog zal kunnen toenemen, maar dat de wijze waarop
deze beoefend wordt in de meeste gevallen in toenemende mate zal afwijken van
deberoepsmatigelandbouw;eventuele toetreding tot depart-time farming vanuit
de stedelijke sfeer zal deze tendentie versterken (zie 16 c ) .
18. Naast de optredende ontwikkelingen in de richting van voornamelijk
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recreatievevormenvan grondgebruik is er in de toekomst een ontwikkeling
mogelijk in de richting van grotere nevenbedrijven met een sterk commerciële en gespecialiseerde opzet. In enkele landen is een dergelijke trend gesignaleerd. Deze vorm van nevenberoepslandbouw kan zich zowel vanuit economisch krachtige stedelijke centra als vanuit een geavanceerde landbouw ontwikkelen.
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SUMMARY

In the Netherlands only littleisknown about part-time farming. What we do
know is mainly of a quantitative nature. As from about 1955the available data
show an increase of the number of farms of over 2.5 acres possessed by nonagriculturists, while at the same time the number of small full-time farms has
decreased rapidly. These developments evoke the question as to what isup with
regard to part-time farming. Are we dealing exclusively with a proces of desagrarization, i.e. with a proces by which farmers are gradually moving to nonagricultural occupations, choosing for part-time farming before flowing-off
definitely? Or are we faced also with reagrarization, i.e. with a process of land
mobility by which non-agriculturists obtain from farmers small plots of land
for agricultural use?An answertothisquestioncanonlytellussomething about
the nature of the observed trends. However there are many other aspects and
implications related to the phenomenon of part-time farming which may be of
importance. The significance of this will be partly determined bij the nature of
the trend.
The available quantitative data do not enable us to give a definite answer to
the question whether we are dealing only with desagrarization or also with
reagrarization. There is some evidence that the developments under discussion
are largely related to desagrarization, and consequently not to reagrarization.
Assuming that these impressions are correct, it does not follow, however, that
this situation will be continued in the near future. It is possible that a type of
part-time farming will come up which is highly attractive for people with an
'urban' occupation. Some authors hold that even the dominating present-day
type of part-time farming is attractive for many non-farm people, for it compensates a great number of shortcomings and needs allegedly experienced by
many in the urban life-and-work situation.
What kinds of developments with regard to part-time farming are to be
expected in the Netherlands? This is not an academic question but a question
of a great practical relevance for the future of the countryside, especially as far
as the professional agriculture in a number of areas, as well as the attraction of
the landscape and the viability of the countryside are concerned.
In a twofold way we tried to get more insight into our problem. In the first
place we analysed the available - mainly German and American - literature.
In the second place we carried out an investigation. Two Dutch villages were
selected (Didam and Uden).In the former part-time farming is a very frequent
occurring phenomenon, while in the latter it holds a far less important place.
The developments are mutually compared and connected with current developmentsinagriculture (flow-off, production-pattern), insociety atlarge (professionalization, leisure) and the changed position of the persons concerned.
The literature analysis provided several data for a greater insight in the sub216
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ject. So it was possible to conclude that in most countries migration from agriculture to otherjobs mostly take place gradually and that this often leads to an
increase of the number of part-time farmers. Another conclusion based on the
literature-analysiswasthat animportantexplanation basisforpart-time farming
is constituted by the need for continuation of the way of life and of the social
and fysical environment, so frequently recognized in the studies examined. The
most frequent mentioned motives for a part-time farm - 'more income' and
'hobby' - cannot be seen separated from such a need for continuation.
Important characteristics of the part-time farmers are: they mostly have a
relatively poor training and usually have no 'urban' jobs. Consequently they
have a low income from their main occupation. Nevertheless they usually are
content with the situation in which they find themselves. Characteristic for the
type of holding is, that it mostly is a reduced mode of the current type of fulltime farms. Other characteristics of part-time farming are a relatively extensive
production and a general low average efficiency.
The implications of part-time farming are judged very differently. As far as
it concerns the implications for the professional agriculture mentioned in
literature the opinions mostly are negative. The implications for the society and
the people concerned on the contrary arejudged positive in most cases.
From the literature-analyses there also emerged that, though the attachment
to agriculture and the land usually is very great, there is often a, more or less
gradual, reduction of the size of the part-time farm, while at generation-turn in
most cases complete termination of the farm takes place.
From the research onthefieldin Didam and Uden there appears that in these
areas the great majority of the part-timers came from farms (farm-heads as well
as farmers' sons). So we may conclude that we mainly are facing a desagrarization proces. The most important tendencies we have found correspond with
those emerging from foreign literature. However we could analyse them a bit
further, and were able to indicate some background factors. One of these
factors is, that the way and the extent to which one gives up part-time farming
are directly related to the extent one remains integrated in the agricultural
environment. It also appears that to the extent in which one gets integrated in
the non-agricultural environment is of significance for the agricultural parttime job. Further there are indications that the time elapsed since the day one
left agriculture as a main occupation has also some influence on the proces. The
most striking aspect - and in the end probably also the most significant one however, turned out to be the influence of the modern way of living upon parttime farming. In fact, contrary to frequently verbalized ambitions in other
senses, many part-timers reduce or terminate gradually their enterprise, while
at the sametimealso theirproduction-pattern changes.According to the degree
to which part-time farmers have accepted the modern way of life, they seem to
choose those branches of production which entail less inconveniences (heavy
labour, bondage etc.).Asa result thereisa preference to horticulture and sometimes to crop-farming and poultry. Other research-results connected with the
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acceptance ofamodern wayof livingarethat more simplified patterns ofproduction werechosen, and that factors ofcommercial nature clearly guided the
choice of the production-branche.
As far as the comparison between the two areas involved in the research is
concerned, it may be concluded that the Uden part-timers have broken with
agriculture much more drastically than their colleagues in Didam. The Uden
part-timers resemblesalready somewhat arealhobby-farmer, whilethe Didam
part-timer still has much in common with the normal small farmer.
As the most important conclusion it may be stated that - perhaps with the
exceptionoftheavowedlyhobbyisticandthecommercialmodesofland-useby
non-agriculturists - wearefacing atransitional situationwhichmustbeseenas
a compromise between onthe onehand the agricultural occupation which one
oncechoseoraspiredtoand ontheotherhand theneedof asufficient income.
This transitional situation has the characteristic, that in most cases the
emphasis isplaced moreand more on the mainjob. In this proces the modern
way of livingplays such a conditioning role that to the developments inquestion, just like those concerning the acceptance of the modern way of living
itself, may be attached a certain amount of irreversibility.
Whether or not in thefuture part-time farming may or willoccur on alarge
scaleisdifficult toforecast. Yetwecanpointoutsomelikelyand somepossible
tendencies, drawing also on foreign literature. Asa likely tendency wehave to
mentionspeciallyacontinuingout-migrationoffarmersinthefuture,whichwill
begin withpart-time farming and settingitself forth step by step.Asfar asthe
existingpart-timefarms areconcerned,itcanbesaidthatfor thetimebeingthe
present trends - i.e. towards gradual reduction, rationalization and comfortability - will increasingly shape the situation. As possible future developments
can bementioned both therise of bigger, commercial part-time farms insome
areasappropriatetothisscopeandanincreasinginterestfor landusebypeople
from urban origine,wherebyperhapsthelatterphenomenon willcorrespond to
the mode of part-time farming arising from within the agricultural sector, as
mentioned above.
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D

E

G E B R U I K T E

S C H A L E N

Teneinde de kwalitatieve begrippen die we in het onderzoek hanteren te kunnen vertalen in kwantitatieve termen zijn enkele schalen geconstrueerd die een
indicatie geven voor de mate waarin de kwalitatieve verschijnselen als subjectievekenmerken voorkomen. De elementen van de schalen worden gevormd door
een aantal vragen ('items'), waarvan de beantwoording d.m.v. een puntentoekenning (score) inhoudelijk wordt gewaardeerd. Als alle elementen van de
schaal onderling samenhangen (intern consistent) mogen we aannemen dat ze
alle op hetzelfde verschijnsel betrekking hebben en dat de schaal derhalve als
maat voor dat verschijnsel gehanteerd kan worden. Door de betreffende scores
per respondent te sommeren wordt de totale score, ofwel de positie op de betreffende schaal, van derespondent verkregen.
Bij de mechanische verwerking van het onderzoeksmateriaal is een toets op
interne consistentie uitgevoerd. Het bleek dat voor drie van de vijf geconstrueerde schalen niet alle items volledig aan de voorwaarden voor interne consistentie voldeden. Niettemin zijn deze items in de schalen gehandhaafd. De reden
hiervoor is enerzijds de gevolgde werkwijze en anderzijds de geringe afwijking
ten opzichte van de interne consistentie. De schalen zijnnamelijk samengesteld
na een voorlopige consistentietoetsing, uitgevoerd op een deel van de vragenlijsten. De uiteindelijk gebleken afwijkingen zijn zo gering dat deze niet een wijziging, hetgeen een nieuwe verwerking zou impliceren, noodzakelijk lijken te
maken. Bij elke schaal is aangegeven welke correlaties niet aan de interne consistentievoorwaarden voldoen.
A. Schaal voorintegratie inhetagrarischemilieu
Vraag

Antwoord

Schaalscore

Frekwentie (%)
Didam

Uden

a. Met wie voelt u zich
het meest verbonden

- met vakgenoten
- weet niet
- met boeren

0
1
2

23
21
56

42
28
30

b. Bent u lid van agr.
standsorg.

- geen lid of niet aktief
- aktief lid

0
2

73
27

70
30

c. Welke beroepen heeft
familie, waarmee het
meest contact

- niet-agrarisch
- agr. en andere
- alleen agr.

0
1
2

49
31
20

34
48
18

d. Welke beroepen hebben kennissen waarmee meest contact

- anders dan alleen
agrarisch
- agrarisch

0
2

83
17

93
7

224

Gem. score
inDidam in
%Uden

150
90

85

243
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e. Waarmeekunt ubeter - met collega'sof
overweg,met collega's geenverschil
of met mensen inde - met mensenin
buurt
omgeving

0

80

94

2

20

6

3,32

2,58

333

Gemiddelde scoreperrespondent

128

In Didam correleren alle items onderling positief, uitgezonderd b:d en c:e.
In Uden correleert enietpositief met a,b en c.
Bij de toepassing van deze en andere schalen zijn de respondenten op grond
van de schaalposities in vier kwantitatief zoveel mogelijk gelijke klassen (kwartielen)gedeeld:
Klasse
I
II
III
IV

Totaalscore
0-1
2
3^1
5ofhoger

Didam

Uden

/o

/o

22
20
26
32

39
13
28
19

100

100

B. Schaal voorintegratie inhetniet-agrarischemilieu
Antwoord

Vraag

Schaal- Frekwentie(%)
score
Didam Uden

Gem. score
in Didam
in %Uden

0
2

80
20

79
21

0
1

78
18

51
39

2

3

10

0
1
2

20
75
5

7
87
6

86

d. Bentutespreken
- neen ofgaatwel
over desfeer op het
werk
-ja

0

30

25

93

1

70

75

e. Hebt uvaak contacten- neen
met uw collega's bui- - soms
ten uw werktijd?
-ja

0
1
2

50
25
25

66
18
16

146

2,93

3,25

90

- geenlidofniet aktief
a. Bent Ulidvan een
niet-agr. vakorganisa- - aktief lid
tie?
b. leest ueenvakblad
op hetgebied van uw
hoofdberoep?

- geen vakblad
- eenvakblad
- tweeofmeer vakbladen

c. Waarmee kunt u
- met demensen in de
beter overweg, met
buurt
uw collega's ofmet - evengoed
demensenindebuurt?- collega's

Gemiddelde scoreperrespondent

95

41

In Didam zijn b:d en c:e niet positief gecorreleerd. In Uden correlerenbmet
d en emet a, cendniet positief.
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ilering:

Klasse

Totaalscore

Didam

Uden

°/

%

/o

I
II
III
IV

0-1
2
3-4
5 of hoger

21
25
37
17

7
34
36
22

100

100

C. Schaal voor oriëntatie op de buitenwereld
Vraag betreffende

(OB-schaal)
Schaalscore

Antwoord

Frekwentie (%)
Didam

Uden

Gem. score
in Didam
in % Uden

a. Gevolgd dagonderwijs na lagere school

- geen
- LLS, LTS e.d.
- MLS, U L Oen hoger

0
1
2

82
11
7

85
7
7

119

b. Gevolgde cursussen

- geen
- 1of 2 cursussen
- 3ofmeer curs.

0
1
2

57
33
10

34
40
25

59

c. Gewenst onderwijs
voor jongens nade
lagere school

- geen mening of lagere
vakopleiding
- ULO e.d.
- VHMO e.d.

0
1
2

62
24
14

51
29
19

75

d. Telefoon

- niet aanwezig
- aanwezig

0
2

72
28

52
48

e. Gebruik auto

- niet aanwezig
- minder dan7500km
per jaar
- 7500 kmperjaar of
meer

0

67

37

1

9

19

2

24

43

0
1

19
81

27
73

111

3,24

4,52

72

f. Dagblad/t.v.

- geen of een van beide
aanwezig
- beide aanwezig

Gemiddelde score per respondent

58

54

Uitgezonderd fcorreleren alle items onderling positief; fcorreleertniet met
deitemsbeneinDidamenmeta,bencinUden.
Kwartilering:

Klasse

I
II
III
IV
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Totaalscore
0-1
2-3
4-5
6 of meer

Didam

Uden

/o

/o

30
32
22
16

9
24
39
28

100

100
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D. Schaal voordeconsumptief gerichte levenshouding(CL-schaal)
Vraag betreffende

Schaalscore

Antwoord

Frekwentie (%)
Didam

Uden

Gem. score
in Didam
in % Uden

a. Vakantie, geweest in
de laatste 2 jaar

- neen
- tochtjes of paar dagen
- minstens een week

0
1
4

75
19
6

91
3
6

b. Vakantie, zou wel
willen (neen, indien
onder a. de score
= 4)
Idem, vrouw

- neen
-ja
- ja, indien ongehuwd
of weduwnaar
- neen
-ja

0
1

50
47

54
46

2
0
1

3
46
54

0
52
48

c. Bezoek bioscoop of
schouwburg (keer
per jaar)

- geen
- 1 keer
- 2 of meer keer

0
1
2

90
7
3

94
1
4

144

d. Het lezen van boeken
(aantal per jaar)

- geen
- 1 of 2
- 3 of meer

0
1
2

71
9
20

72
13
15

114

e. Privé-gebruik auto
(km per jaar)

- geen auto of minder
dan 5000 km
- 5000 km of meer

0
1

90
10

64
36

f. Contacten met
allochtonen

- zelden of nooit
- af en toe
- regelmatig

0
1
2

80
10
10

46
22
31

36

g. Bezoek aan grote
stad (door vrouw)

- zelden of nooit
- af en toe
- regelmatig

0
1
2

55
39
6

51
40
9

88

3,04

3,54

86

Gemiddelde score per respondent

159

114

28

In beidegemeenten correleren alleitemsonderlingpositief
ilering:

Klasse

I
II
III
IV

Totaalscore
0-1
2
3^1
5 of meer

Didam

%

Uden
°/

24
23
31
21

24
22
21
33

100

100
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E. Schaal voordeagrarischeaspiraties
Vraag betreffende

Antwoord

a. Voorkeur beroep

b. Het lezen van agr.
vakbladen
c. Het volgen van landb.
programma's voor
radio en t.v.
d. Contacten met voorlichtingsdienst
(keer per jaar)

Schaal- Frekwentie (%)
score
Didam Uden

- hoofdberoep
- idem, onder voorbehoud
- agr. beroep
- geen
- een
- twee of meer
- nu en dan
- regelmatig
- zo mogelijk altijd
- nooit
- 1keer
- 2 of meer keer

0

31

57

1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

3
66
55
33
12
37
43
21
67
17
16

3
40
43
48
9
45
28
27
87
4
9

3,26

2,53

Gemiddelde score per res pondent

Gem. Score
in Didam
in %Uden

160

89

104

223
129

In beide gemeenten correleren alle items onderling positief.
Kwartilering:

Klasse
I
II
III
IV

Totaalscore
0
1-2
3-4
5 of meer

Didam
%

Uden

17
15
41
28

12
22
36
30

100

100

%

II
CORRELATIEMATRIX

De correlatiematrix geeft een overzicht van de onderlinge correlaties van de
belangrijkste van devariabelen, die aan de orde komen. De correlatiecoëfficienten zijn machinaal berekende produkt-moment correlatiecoëfficienten (r). De
correlaties die genoemd worden, maar niet in de matrix voorkomen zijn, of op
andere wijze berekend öf omwillevan de overzichtelijkheid niet in de matrix opgenomen. De waarde die de coëfficiënt bereikt geeft een maat voor de intensiteitvandesamenhang. Dezewaarde kan variëren van0tot (-) 1.
Bij deinterpretatie van de correlaties moet er rekening meeworden gehouden
dat dezegebaseerd zijn opmomentopnamen, dat wilzeggen dat degegevens verzameld zijn op een bepaald moment onder bepaalde omstandigheden. Andere
omstandigheden zouden de correlaties kunnen beïnvloeden. Ook moet er rekening meeworden gehouden dat de door de matrix aangegeven correlaties geheel
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of ten dele 'onecht' kunnen zijn, dat wil zeggen dat een correlatie door een of
meer andere factoren (mede) bepaald kan worden. Dit is bijvoorbeeld in sterke
mate het geval bij de correlatie tussen het percentage grond in eigendom (10)en
de opbrengst van het nevenbedrijf (15). Deze relatie wordt mede bepaald door
de bedrijfsgrootte. Opbrengst en percentage eigendom hangen beide samen met
degrootte van het nevenbedrijf.
Er bestaan statistische technieken waarmee dergelijke onechte correlaties gecorrigeerd kunnen worden door abstractie van kruisende factoren. Bij de bespreking en interpretaties van de gegevens is er naar gestreefd de belangrijkste
kruisende factoren te abstraheren. Hiertoe is gebruik gemaakt van de formule
voorpartiële correlatie:
r

ab ~~ (r a c) ( r bc)

V(l-r2ac)(l-r2bc)
In deze formule is r = correlatie-coëfficiënt, r ab is de correlatie-coëfficiënt
tussen a en b, enz. Als hiervoor dein de matrix vermelde correlaties betreffende
percentage eigendom (a), opbrengst (b) en bedrijfsgrootte (c) ingevuld worden
dan blijkt de negatieve correlatie tussen percentage eigendom en opbrengst zowelin Didam alsin Uden te dalen. In Didam van -.26 tot —.21enin Uden van
—.04 tot +.19. Ook deze correlatie is nog ten dele onecht. Bij eliminatie van
alle kruisende factoren zou waarschijnlijk blijken dat de eigenlijke correlatie
nietveelvan .00 afwijkt.
Van dein de matrix opgenomen variabelen volgen hieronder de antwoord- en
score-categorieën, ordinaal gerangschikt in de richting waarin deze ook in de
matrix zijn opgenomen:

Variabele

1. Leeftijd

Antwoord- en
score-categorieën

2. Integratie in agrarisch milieu

- 60jaar of ouder
- 55-59jaar
- 50-54jaar
- 45-49jaar
- 40-44 jaar
- 35-39jaar
- jonger dan 35jaar
zie bijlage IA

3. Integratie in niet-agrarisch
milieu
4. Oriëntatie buitenwereld (OB)

zie bijlage IB
zie bijlage IC

5. Consumptief gerichte levenslevenshouding (CL)

Frekwentie (%)
Didam

Uden

10
15
15
17
12
13
18

1
13
16
16
30
15
7

zie bijlage I D
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6. Niet meer in de landbouw sinds
(ontwenning)

-

7. Agrarische aspiraties
8. Bedrijfsgrootte
(in matrix is bedrijfsomvang
opgenomen, zijnde een correctie op bedrijfsopp.)

zie bijlage IE

minder dan 10 jaar
10-20 jaar
20jaar of meer
nooit volledig in landbouw gewerkt

21
24
34

28
31
30

21

11

-

minder dan 0,5 ha
0,5-1 ha
1-2 ha
2 - 3 ha
3-5 ha
5 ha of meer

22
16
36
12
9
6

25
13
25
9
17
11

-

1 prod, tak
2 prod, takken
3 prod, takken
4 prod, takken of meer
onbruikbaar antw.

17
30
30
22
2

42
34
16
7
0

- minder dan 4 0 % eigendom
- 4 0 - 6 9 % eigendom
- 7 0 - 8 9 % eigendom
- 9 0 % eigendom of meer
- onbruikbaar antw.

4
10
10
76
1

6
4
10
79
0

11. Van wie de grond overgenomen

-

ouders
andere verwanten
vreemde
onbruikb. antwoord

66
13
21
0

61
9
28
1

12. Grondgebruik vader

-

geen of onbekend
minder dan 1 ha
1-3 ha
3-5 ha
5-10 ha
10 ha of meer

1
8
43
21
18
9

4
6
3
7
53
27

13. Aan nevenbedrijf bestede
gezinsarbeid (per week)

-

weinig of bijna geen
minder dan 5 uur
5-14 uur
15-24 uur
25-34 uur
35-44 uur
45 uur of meer
onbruikbaar antw.

0
9
11
10
21
17
30
1

6
21
24
7
12
10
15
4

14. Inkomen uit hoofdberoep (bruto
per maand in 1967/1968)

-

minder dan f 6 1 0 f610 - tot f700,f 7 0 0 - tot f 8 7 0 f870,- of meer
onbruikbaar antwoord

50
32
7
3
8

34
46
10
7
1

15. Opbrengstnevenbedrijfperjaar
(exclusief eigen gebruik)

- minder dan f 5 0 0 - f 5 0 0 - tot fl.000,- f1.000.-tot f1.500,- f1.500- tot f 3 . 0 0 0 - f 3 . 0 0 0 - of meer
- onbruikbaar antwoord

33
10
9
14
10
23

36
16
15
13
11
7

9. Aantal produktietakken per
bedrijf (bedrijfstype)

10. Verhouding eigendom-pacht
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