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In het eerste nummer van de lopende jaargang van
dit tijdschrift verscheen een artikel, getiteld: "Het
West-Europese platteland in beweging", welk
artikel een beknopt verslag bevatte van een in
1958 in Leuven gehouden agrarisch-sociologisch
rongres. Deze bijdrage vormde mede een aanleiding om onze gedachten eens te laten gaan over
de veranderingen, die op het Brabantse platteland
plaatsvinden.
Het was verleidelijk om bij een beschrijving van
de veranderingen op het Brabantse platteland
dezelfde indeling te volgen, die in het eerstgenoemde artikel werd aangehouden, nl. het vertrek van het platteland, de pendel en het vertrek
uit de stad naar het omringende platteland. Wij
gaven er echter de voorkeur aan om de historische
achtergrond van de veranderingen op het Brabantse platteland te belichten, daarbij uitgaande
van de dorpssamenleving, zoals die op de zandgronden van Midden- en Oost-Brabant aan het
einde van de vorige eeuw werd aangetroffen. Op
deze plattelandssamenleving zijn een aantal invloeden gaan inwerken, zoals de met het in zwang
komen van het kunstmestgebruik samenhangende
veranderingen in het landbouwbedrijf, het opkomen van de landbouworganisaties en -coöperaties
e.d., de uitbreiding van het verkeer en in een wat
later stadium de industriële ontwikkeling op het
platteland.
Vooral ten aanzien van de gevolgen van de Industrialisatie voor de plattelandssamenleving is er
een groot en belangrijk verschil tussen de stituatie
van voor en na de oorlog. Dit verschil zal van grote
betekenis zijn voor de ontwikkeling van het Brabentse platteland en van de Brabantse boerenstand.
Tenslotte zij er uitdrukkelijk op gewezen, dat
hier niet wordt gestreefd naar een volledig en
diepgaand overzicht van de ontwikkeling op het
Brabantse platteland sinds het einde van de vorige eeuw. Wij willen slechts de in dit verband
belangrijkste elementen van deze ontwikkeling
naar voren brengen.
DE "VOOR-INDUSTRIËLE DORPSSAMENLEVING"'.
In de laatste decennia van de vorige eeuw, dus
voor de ingrijpende veranderingen in het land-

bouwbedrijf en voordat cie industriële ontwikkeling enige invloed van betekenis op het platteland
uitoefende, was de landbouw de voornaamste bron
van bestaan en vormde de boerenbevolking het
grootste deel van de dorpsbevolking.
De belangrijkste kenmerken van deze samenleving
zijn wel de grote invloed van milieu en traditie
op het handelen van boer en dorpeling en de
hiermee samenhangende beslotenheid en afgeslotenheid ten opzichte van de buitenwereld. De invloed van het milieu en de traditie kwam tot uitdrukking in een uit het verleden afkomstig, door
de samenleving als juist aanvaard geheel van
opvattingen, gewoonten, gebruiken en gedragsregels. Boer en dorpeling weken niet gauw van
deze regels af. De grote invloed van milieu en
traditie leidde tot een zeker conservatisme en tot
een tamelijk uniform denk- en leefpatroon, hetgeen
over het algemeen niet bevorderlijk was voor het
zelfstandig oordelen en handelen van de plattelandsbevolking.
In deze samenleving nam het gezin een belangrijke plaats in. De zgn. openheid van h~t gezin,
d.w.z. het ontbreken van een sterke scheiding
tussen de gezinnen, tot uiting komend o.a. in het
gemakkelijk bij elkaar binnenlopen, speelde een
rol bij de sociale controle. Een tweede kenmerk
was de nauwe samenhang tussen gezin en bedrijf,
niet alleen bij de boerenbevolking maar veelal ook
bij de winkelier, de caféhouder, de smid, de wagenmaker, schoenmaker e.a. en dikwijls ook bij de
industriële ondernemingen, zoals brouwerijen,
leerlooierijen, sigarenfabriekjes. Deze samenhang
bracht een binding van de gezinsleden aan het
bedrijf met zich mee, leidde tot een gelijkgerichte
belangstelling binnen het gezin en dikwijls tot
weinig interesse voor de wereld buiten het bedrijf.
Van grote betekenis was tenslotte het sterke ouderlijke gezag. De zoons leerden het vak van hun
vader en het doen en laten van de jeugd werd in
sterke mate bepaald door de oudere generatie, die
daarbij uitging en uit kon gaan van de
verhoudingen, zoals die in hun jeugd waren.
Op het dorp werd, soms in sterke mate, een agrarisch stempel gedrukt. Dit niet alleen doordat in
de meeste dorpen de boeren de toon aangaven ,
zowel in het gemeentebestuur als in de dorpssamenleving, maar ook doordat de meeste niet
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boeren grond in gebruik hadden of zelfs het landbouwbedrijf als nevenberoep uitoefenden. Hierdoor hadden veel dorpelingen direct belangstelling
voor de landbouw en hadden boeren en niet-boeren
een gemeenschappelijke interesse-sfeer.
Voor een goed begrip van deze oude plattelandssamenleving dient men ook te weten, dat er binnen
de agrarische samenleving en binnen de dorpssamenleving soms betrekkelijk grote verschillen in
sociaal aanzien konden worden geconstateerd. De
sociale geleding zag er- zeer schematisch l )-als
volgt uit: er was een bovenlaag van gezeten, gegoede boeren, bestaande uit bepaalde families, wier
leden traditiegetrouw zitting hadden in gemeenteen kerkbestuur en later veelal ook in de besturen
van de landbouworganisaties. Dan kwamen achtereenvolgens de gewone boeren met een ove r het
algemen betrekkelijk klein bedrijf en de keuterboeren. Naast en ook boven de boeren trof men
er verder aan de winkeliers, de ambachtslieden, de
onderwijzer, de notabelen met, al naar de grootte
van het dorp, de burgemeester, die overigens dikwijls tot de gezeten boerenstand behoorde, de
dokter, de notaris en veelal ook de brouwer en
andere kleine fabrikanten. Soms bestonden er
familierelaties tussen de gezeten boeren en de
grotere winkelier, de brouwer e.d.
Tenslotte was er nog de groep boeren-arbeiders,
dagloners en eventueel fabrieksarbeiders. In veel
gevallen vond men deze laatste onderaan op de
maatschappelijke ladder. Hun aanzien in de dorpssamenleving was dikwijls zeer gering. De levensomstandigheden van de arbeider, ook van de boerenarbeider, vooral wanneer hij weinig grond in gebruik had, was allesbehalve rooskleurig. Wonend
in kleine, bedompte en ongezonde huizen, waren zij
voor het vinden van werk vooral in de streken met
weinig of geen industrie, aangewezen op en afhankelijk van de gezeten, grotere boeren. In veel gevallen was er ook 's zomers in het eigen dorp niet
voldoende werk en trok men naar elders, bijv. naar
plaatsen, waar grote werken werden uitgevoerd, in
de hooi- en oogsttijd naar Holland en tenslotte
vooral in het oosten van de provincie, naar Duitsland, waar door de uitbreiding van de industrie in
het Ruhrgebied en langs de Rijn, in en buiten de
landbouw volop werk te vinden was. Men vertrok
dan in het voorjaar en kwam tegen de winter terug.
In veel gevallen was het elders verdiende geld niet
voldoende om de winter door te komen, zodat men
aangewezen was op en afhankelijk was van de
bedeling en daarmee van de gezeten boeren.

Ook de kleine boer en de keuterboer waren in veel
gevallen afhankelijk van de grote boeren, bijv. met
betrekking tot het huren van land, het gebruiken
van een paard of werktuig, het lenen van geld en
voor de kleinere boeren ook voor het vinden van
werk, in de tijden dat er niet genoeg te doen was
op hun eigen bedrijf. Ook de niet-agrarische
arbeiders verkeerden dikwijls in een positie van
sterke afhankelijkheid, men denke bijv. aan de
gedwongen winkelnering.
Op het platteland werd lang gewerkt, niet alleen
bij de boeren. De boer werkte tot het donker werd
en dus ook de boerenarbeider. Ook in de fabrieken
kende men lange werktijden; winkelsluiting was
nog onbekend. Veel behoefte aan vrijetijdsbesteding had men derhalve niet.
Deze beschrijving geeft globaal en enigszins vereenvoudigd de voornaamste kenmerken van de
plattelandssamenleving, zoals die aan het eind van
de vorige eeuw in het midden en oosten van de
provincie Noord-Brabant voorkwam* Veranderingen vonden in een langzaam tempo plaats en
hadden bovendien weinig of geen invloed op
de voornaamste kenmerken, zoals de grote invloed

1) Van gebied tot gebied kwamen soms tamelijk grote
verschillen voor.

*) In grote lijnen is deze schets ook van toepassing op
het z1ndgebied in het westen van de provincie.
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TABEL 1.
Het aandeel van de in de landbouw werkzame mannen
in de totale mannelijke beroepsbevolking in een aantal
Brabantse plattelandsgemeenten in 1909.

Aantal werkzame mannen
Waarvan in de landbouw
Totaal
Alphen
Be ers
Bakel
Bergeijk
Best
Bladel
Erp
Haaren
Hap ~

Heesch
Helvoirt
Leende
Nistelrode
St. Oedenrode
Schayk
Someren
Wanroy

Absoluut

666
270
629
686
902
531
815
553
344
733
511
455
718
1590
485
1025
354

In procenten

445
218
522
396
374
295
657
302
275
607
319
284
602
848
378
564
217

67
81
83
58
42
56
81
55
80
83
62
62
84
53
78
55
75

Bron: C.B.S. Volkstelling 1909.
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van milieu en traditie. Ook bleef de armoede, mede
onder invloed van de landbouwcrisis van de tachtiger jaren, groot.
Wanneer hier tenslotte voor een aantal vrij willekeurig gekozen gemeenten het aandeel van de
landbouw in de totale mannelijke beroepsbevolking
in 1909 wordt weergegeven, dan moet worden
opgemerkt, dat in dit jaar de verhoudingen al
enigszins anders waren dan aan het einde van de
vorige eeuw en dat de ontwikkeling, die in de volgende paragraaf wordt geschetst al op gang was gekomen. Op het platteland in het midden- en oosten
van de provincie Noord-Brabant zijn sinds de eeuwwisseling grote veranderingen opgetreden, waardoor dit platteland veel van de zojuist geschetste
kenmerken heeft verloren. Bij deze ontwikkeling,
die momenteel nog in volle gang is, moet onderscheid worden gemaakt in de periode voor de
tweede wereldoorlog en in de periode na de oorlog. Dit omdat de ontwikkeling na de oorlog in
verschillende opzichten afwijkt van de vooroorlogse ontwikkeling.
DE ONTWIKKELING TOT AAN DE
TWEEDE WERELDOORLOG.
Onder de invloeden, die op de zojuist geschetste
samenleving zijn gaan inwerken, namen aanvankelijk de wijzigingen in de agrarische produktietechniek en in het landbouwbedrijf de voornaamste
plaats in. Men denke hierbij aan het in zwang

komen van de kunstmest, de hiermee gepaard
gaande ontginningen en de intensivering van de
bedrijfsvoering, het opkomen van de landbouworganisaties en -coöperaties, van het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting.
Door de ontginning, die aanvankelijk vooral op
kleine schaal door de boeren zelf plaatsvond,
werden veel bedrijven vergroot en konden na splitsing nieuwe bedrijven worden gesticht. Ook de
opbrengst per ha en 't aantal stuks vee per ha werd
groter. Hierdoor en door de ontwikkeling van het
landbouwcredietwezen, de coöperatieve aan- en
verkoop, en van de fabrieksmatige boterbereiding,
verkregen de kleine boeren een steviger bestaansbasis en werden zij minder afhankelijk van de
grotere, gezeten boeren.
Veel boerenarbeiders konden zich opwerken tot
kleine boer; kleine boeren wisten hun bedrijven
soms uit te breiden tot een omvang van de bedrij ven van de grotere, gezeten boeren. Hierdoor konden naar alle waarschijnlijkheid ook meer boerenzoons dan vroeger het geval was op het ouderlijk
bedrijf blijven meewerken, waardoor meer bedrijven in sterkere mate het karakter van gezinsbedrijf
kregen.
Voor de dorpssamenleving betekende deze ontwikkeling een uitbreiding van de bevolking. Door
de groei van de boerenbevolking en ook door
de gestegen welvaart van deze bevolkingsgroep,
kon ook de niet-agrarische bevolking in / omvang

De M arkt, de kern t•an de kerngemeente Bladel, is een typisch voorbeeld van een landelijk dorf;spl ein
Foto Rien Siers

Als tegenste!!ing van Oud Bladel vindt men i11 dezeifde gemeente moderne meuwbouw, aan verharde wegen en
twttoirs ; waarin niettemin bet landelijk ketrakter - men maakte geb·r uik 11an bet systeem: twee woningen onder één
kap - behouden is gebleven
Foto Rien Siers

TABEL 2.
Het verloop van de bevolking in indices vanaf 1880
in een aantal Brabantse plattelandsgemeenten
(1920
100)

=

Alphen
Bakel
Be ers
Bergeijk
Best
Bladel
Eersel
Erp
Gemert
Haaren
Haps
Heesch
Helvoirt
Leende
Maarheeze
Nistelrode
St. Oedenrode
Riethoven
Schayk
Someren
Veldhoven
Bron: CB.S.
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1880

1900

1920

1940

78
90
88
66

78
81
89
75
71

100
100
100
100
100
100
100
100
100

133
188

58

68
75
88
102
81
68

79
81
89

76
76
86
91
92
80
81
90
80

79

79

94
82
85
88

90
80
87
86
87

71

67

97

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

110

143
160
168
163
126
161
12 7
137
131
139
143
165
138
142
133
135
166
184

toenemen. Nevenstaande tabel, waarin de groei van
de bevolking in een aantal plattelandsgemeenten
vanaf 1880 is vermeld, weerspiegelt de zojuist
geschetste ontwikkeling.
In deze tabel willen wij op de eerste plaats wijzen
op het verschil in ontwikkeling in de periode 1880
tot 1900 enerzijds en in de periode 1900--1920
anderzijds. Van een groei van enige betekenis is in
verreweg de meeste gemeenten van 1880 tot 1900
geen sprake. De bevolking blijft stabonnair of loopt
zelfs terug. Van 1900 tot 1920 daarentegen neemt
de bevolking in vrijwel alle bovenvermelde gemeenten in sterke mate toe. Opmerkelijk is ook de
snelle groei in veel gemeenten in de periode van
1920 tot 1940. In bijna alle gemeenten is deze
groter dan in de jaren 1900 tot 1920. Deze ontwikkeling is. toe te schrijven aan twee factoren, nl. de
op grote schaal plaatsvindende ontginningen,
waarbij zelfs ontginningsdorpen als Elzendorp,
Odiliapeel e.a. werden gesticht en de sterkere toeneming van de niet-agrarische werkgelegenheid.
De eerste factor was o.m. werkzaam in de gemeenten Bakel, Maarheeze en Someren; de tweede
in Best. Soms waren beide factoren tegelijk aanwezig.
De toeneming van de niet-agrarische werkgelegenheid vond vooral plaats door de uitbreiding van

de industrie. Deze industriële ontwikkeling was
uiteraard ook van invloed op het Brabantse platteland. Er is echter een belangrijk verschil met de
industrialisatie na de tweede wereldoorlog ..
De personen, die uit de landbouw naar andere
bedrijfstakken overgingen, waren voornamelijk afkomstig uit het milieu van de kleinste boeren en
de boerenarbeiders. In veel gevallen werkten de
zoons vóór hun beroepswisseling nog een tijd in de
landbouw. Bij het overige deel van de boerenbevolking bleven gro'te weerstanden tegen een nietagrarisch beroep bestaan, in het bijzonder tegen
het werken in de industrie. Dit had tot gevolg,
dat de industriële ontwikkeling weinig invloed had
op het boerengezin. De omvang van de boerenbevolking nam nog toe, doordat de bevolkingsaanwas groter was dan de afvloeiing.
Vele uit het agrarisch milieu afkomstige personen
vonden werk ter plaatse bij de groter wordende
zuivelfabrieken, bij de pakhuizen van de boerenbond, bij de in aantal toenemende transport- en
expeditiebedrijven, bij het spoor, de tram en later
bij het busvervoer. Verder ook bij de plaatselijke
nijverheid, zoals bijv. in de sigarenindustrie in de
Kempen.
De industrie bereikte echter niet het gehele platteland. Voor zover men in eigen gemeente of dorp
geen werkgelegenheid kon vinden vertrok men naar
elders. In sommige delen van het platteland verliep dit vertrek traag, mede onder invloed van de
situatie in de crisisjaren.
Het aantal gemeenten, waar de leiding berustte bij
de boerenbevolking en het aantal dorpen met een
overwegend agrarisch karakter, bleef groot. Dit
geldt soms ook voor gemeenten met een industriële
ontwikkeling van enige betekenis. Waarschijnlijk
kan zelfs worden gezegd, dat de positie van de
boerenstand ondanks de crisis van de dertiger jaren,
vergeleken met de situatie van de vorige eeuw
krachtiger was geworden.
Doordat tenslotte de pendel over het algemeen
weinig te betekenen had, zich betrekkelijk weinig
personen afkomstig van elders in het dorp vestigden - afgezien van de uit andere streken afkomstige boeren op de ontginningsbedrijven
kwamen er weinig elementen van buiten binnen
de plattelandssamenleving. Hierdoor konden ondanks het verdwijnen van de oude plattelandssamenleving bepaalde kenmerken, zoals de invloed
van milieu en traditie, zij het wellicht in verzwakte vorm, blijven gehandhaafd, vooral in de
dorpen, waar de agrarische inslag het meest bleef
bewaard.

*

DE ONTWIKKELING NA DE TWEEDE
WERELDOORLOG.
Na de oorlog zijn een aantal ontwikkelingen, die
voor de oorlog reeds op gang waren gekomen, hier
langzamer, daar vlugger, in een aanmerkelijk sneller tempo gaan verlopen. Men denke hierbij onder
meer aan de ontsluiting van het platteland door de
verbetering van het verkeer, de doorbreking van
de traditionele beslotenheid van de dorpssamenleving, de toeneming van het aantal niet-boeren
en de hiermee gepaard gaande vermindering van
de invloed van de boerenbevolking.
De voornaamste oorzaak hiervan is wel de sterke
industriële ontwikkeling op het Brabantse platteland, hetzij door industrievestiging ter plaatse,
hetzij door een intensivering van het pendelverkeer.
Door dagelijks op en neer te reizen konden ook de
inwoners van de dorpen, waar geen industrievestiging plaatsvond, werkgelegenheid in de industrie
en andere niet-agrarische bedrijfstakken vinden,
zonder dat zij gedwongen waren hun dorp te verlaten. Dit in tegenstelling met de situatie voor de
oorlog, toen velen naar elders moesten vertrekken.
Deze ontwikkeling leidde tot een vergroting van
de niet-agrarische bevolkingsgroepen op het platteland, met name van de groep der arbeiders, kantoorbedienden en ambtenaren en tot een daling van
TABEL 3.
Het percentage van de mannelijke agrarische beroepsbevolking in de totale mannelijke beroepsbevolking
in 1909, 1930, 1947 en 1956.

Alphen
Bakel
Beers
Bergeijk
Best
Bladel
Eersel
Erp
Gemert
Haaren
Haps
Heesch
Helvoirt
Leende
Maarheeze
N istelrode
St. Oedenrode
Riethoven
Schayk
Someren
Veldhoven

1909

1930

1947

1956

67
83
81
58
42
56
63
81
42
55
80
83
62
62
39
84
53

65
75

52
61
73
38
23
35
37
66
36
54
68
53
41
50
52
58
43
59
61
56
21

44
44
55
25

77

51
31
47
50
76
41
64
77
72

45
59
65
71

47

72

72

78
55
31

73
65
24

11

22
26
48
24
44
50
30
33
38
41
42
30
42
40
36
11

Bron: C. B. S . Volkstellingen 1909, 1930 en 1947.
W'Oningtelling 1956.
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het percentage van de boerenbevolking in de totale
bevolking. Dit proces werd nog versneld, doordat
de kleinere boeren en de boerenarbeiders en vooral
hun zoons in grote getale de landbouw verlieten
en in het dorp of elders een niet-agrarische werkkring vonden. Deze ontwikkeling leidde tot een
ook in absolute zin kleiner worden van de boerenbevolking. Vorenstaande tabel geeft voor een aantal Brabantse plattelandsgemeenten een indruk van
deze gang van zaken.
In alle gemeenten is het aandeel van de boerenbevolking sterk gedaald, waarbij de daling na 1947
in een aanmerkelijk sneller tempo verliep dan voor
1947.
Een ander verschil met de vooroorlogse situatie is
gelegen in de omstandigheid, dat het niet meer
mogelijk is de werkgelegenheid in de landbouw
uit te breiden. Hierdoor kan over het algemeen
slechts één zoon per boerengezin een bestaan in
de landbouw vinden. De andere zoons zullen naar
een niet-agrarische werkkring moeten uitzien. Dit
betekent, dat ook de boerenbevolking in veel sterker mate dan voor de oorlog door de industriële
ontwikkeling wordt beinvloed en dat ook binnen
het boerengezin veranderingen plaatsvinden::+
Door de vermindering van het aandeel van de
boerenbevolking gaan in steeds meer gemeenten
en dorpen de niet-agrarische bevolkingsgroepen in
het gemeentebestuur en het verenigingsleven op
de voorgrond treden en wordt de invloed van de
boerenbevolking in de dorpssamenleving geringer.
Hierdoor verliezen veel dorpen hun agrarisch karakter. Dit proces wordt in belangrijke mate versterkt, doordat steeds meer bewoners van het
platteland door de pendel in aanraking komen met
andere milieus en daarmee met andere opvattingen,
denkbeelden en gewoonten.
In veel sterker mate dan vroeger het geval was
komen nieuwe, vreemde en veelal stedelijke elementen binnen de plattelandssamenleving, die
hiermee nog meer haar agrarisch en landelijk stempel verliest.
De C.B.S.-publicatie "Typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad 31 mei
1947 en 30 juni 1956" geeft ons een beeld van
de naoorlogse ontwikkeling op het platteland en
van de verstedelijking, die er heeft plaatsgevonden.
Deze publicatie deelt nl. de Nederlandse gemeenten in drie categorieën in:
A. Gemeenten met een overwegend plattelandskarakter.
B. Gemeenten met een overgangskarakter tussen
stad en platteland; "verstedelijkt" platteland.
C. Gemeenten met een stedelijk karakter.

* Op de consequenties hie rvan zal in het vo lgend nummer nader wo rden ingegaan.
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Deze categorieën zijn weer onderverdeeld. Bij A is deze
onderverdeling gebaseerd op het aandeel van de agrarische beroepsbevo lking in de totale beroepsbevolking :
A 1 meer dan 50 'k. A 2 van 40-50% en A 3 20-40 %.
Tot groep B behoren die gemeenten, die evenals de
groep A qua nederzettingsvorm nog hun landelijk aanzien
hebben behouden, maar die in tegenstelling tot de categorie A uit het oogpunt van de beroepsstructuur der
bevolking een overwegend niet-agrarisch karakter bezitten. Er is hier een onderverdeling in 4 groepen aangebracht: B 1 betreft gemeenten met meer dan 50% der
mannelijke beroepsbevolking in de nijverheid, 10 à 25 %
in de landbouw, minder dan 20% in handel en verkeer
en minder dan 10 % in de gezamenlijke bedrijfstakken
krediet-, bank- en verzekeringswezen en maatschappelijke
diensten. De grootste woonkern telt minder dan 5.000
inwoners. B 2 verschilt van B 1. doordat de grootste
woonkern meer dan 5.000 inwoners heeft. B. 3 bevat de
specifieke forensengemeenten, terwij l B 4 betrekking
heeft op de heterogeen samengestelde gemeenten. De
categorie C wo rdt hier verder buiten beschouwing
gelaten.

Onderstaande tabel geeft nu een beeld van de
veranderingen, die zich tussen 1947 en 1956 hebben voorgedaan met betrekking tot het aantal gemeenten per groep en tot de verdeling van de
bevolking over de gemeenten in de onderscheiden
groepen binnen de provincie Noord-Brabant.
T ABEL 4.
De verdeling van de gemeenten en de bevolking in
Noord-Brabant over de diverse groepen van gemeenten
in 1947 en in 1956.

Aantal gemeenten
per categorie
1947 1956

1947

1956

In

%

1947 1956

152.956 41.095
153.045 53.699
163.763 317.785

13.0 3.0
13.0 3.9
13.9 22.9

8
10

14
15
1
3

46.795 86.242
116.252 198.092
16.874 19.730
44.505

4.0 6.2
9.9 14.3
1.4 1.4
3.2

12

12

530.448 627.502

44.8 45.1

42
35
35

B
B
B
B

c

Absoluut

16
70

A 1
A 2
A 3
1
2
3
4

Verdeling der bevolking
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Bron: "Typolog ie van de Nederlandse gemeenten naar
urbanisatiegraad 31 mei 1947 en 30 juni 195 6''.
C.B.S. publicatie.

Er blijken zich aanzienlijke verschuivingen te hebben voorgedaan. Het aantal gemeenten met een
uitgesproken plattelandskarakter is sterk afgenomen. Ruim 70 % van de gemeenten met een plattelandskarakter bevindt zich in 1956 in categorie A 3
met 77% van de nog op het agrarische platteland
wonende bevolking. Ook het aantal plattelandsgemeenten met een verstedelijkt karakter is toegenomen. In veel gemeenten is het aandeel van
de agrarische bevolking afgenomen, hetgeen volgt
uit de verschuiving van A 1 naar A 3. Tegenover

deze daling van de boerenbevolking staat een
sterkere toeneming van de niet-agrarische bevolking, waaronder de arbeiders de grootste groep
vormen.

TABEL 5.
De bevolkingsgroei in een aantal Brabantse
landsgemeenten van 1950 tot 1958.

Aantal inwoners
1950

HET BRABANTSE PLATTELAND IN
BEWEGING.
In het voorgaande werd een globale schets van de
ontwikkeling op het Brabantse platteland gegeven.
Deze ontwikkeling betekent een overgang van een
landelijke en grotendeels agrarisch-ingestelde samenleving met een besloten karakter, collectief
aanvaarde normen en een tradionele levensstijl
naar een meer ontsloten samenleving met een overwegend industrieel en modern ingestelde levenswijze. Het uitgangspunt, de oude samenleving, is
verlaten, maar het proces, dat momenteel aanmerkelijk sneller verloopt dan vroeger, is nog niet
voltooid.
De veranderingen, die met deze ontwikkeling gepaard gaan, hebben dikwijls diep ingrijpende
consequenties op velerlei gebied. Het is in het
kader van dit artikel niet mogelijk op al deze verschijnselen in te gaan. Wij willen hier slechts
wijzen op de uiteenlopende opvattingen van de
oudere en de jongere generatie. De jeugd komt via
de veelal in de stedelijke sfeer gelegen school- en
werkmilieus en via de in de stad genoten ontspanning in aanraking met een wereld, die in
sterke mate afwijkt van de wereld van hun ouders.
Ook willen wij geen oordeel uitspreken over de
veranderingen, die plaatsvinden. De bezwaren zitten overigens minder in de veranderingen zelf,
dan wel in het snelle tempo, waarin het proces
verloopt. Één bevolkingsgroep wordt wel in zeer
sterke mate beroerd door de structuurveranderingen op het platteland, nl. de boerenbevolking. Wij
zullen daarom in het volgend nummer van dit
tijdschrift een artikel wijden aan de positie van de
landbouw en de boerenbevolking op het snel
groeiende Brabantse platteland.
Hier willen wij ons echter beperken tot enkele
aspecten van de huidige situatie, voornamelijk met
betrekking tot de demografische en ruimtelijke
ontwikkeling op het platteland.
Gaat men van een aantal plattelandsgemeenten de
bevolkingsgroei in de laatste jaren na, dan stuit
men op grote verschillen. Nevenstaande tabel geeft
een indruk van dit verschijnsel.
In enkele gemeenten, zoals o.a. Reusel en Oostelbeers, is de sterke groei vooral een gevolg van
geboortecijfers van rond de 400f 00 in de periode
1951 tot en met 1955. Afgezien hiervan zijn er
grote verschillen in bevolkingsgroei. Opmerkelijk
is, dat veel plattelandsgemeenten een soms aan-

platte-

Alphen
Bakel
Beers
Bergeyk
Best
Bladel
Eersel
Erp
Gemert
Haaren
Haps
Heesch
Helvoirt
Leende
Maarheeze
Nistelrode
St. Oedenrode
Oostelbeers c.a.
Oploo
Reusel
Riethoven
Schayk
Someren
Veldhoven
Wanroy

1955

1958

Absoluut

Index

Index

Index

3.591
4.778
2.172
5.020
8.095
3.945
4.164
3.801
9.612
2.900
1.904
4.405
2.878
2.466
4.030
3.932
9.551
2.180
5.111
3.734
1.010
4.044
9.110
10.877
3.459

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

104
114
104
111
116
112
111
105
116
105
102
112
102
106
105
102
104
111
100
115
107
106
111
131 /
103

107
120
106
118
124
118
125
108
123
108
109
123
106
109
115
115
109
128
106
123
114
108
119
162
103

Bron: C.B.S.

zienlijk geringere groei vertonen dan bijv. in de
periode 1920 tot 1930.
Dit laatste is vooral een gevolg van de omstandigheid, dat de bevolkingsgroei thans voor een belangrijk deel door andere factoren wordt bepaald
dan in de genoemde periode, nl. momenteel vrijwel
alleen door de aanwezigheid in de gemeente of in
de omgeving van industriële werkgelegenheid.
Mag men nu concluderen, dat - uiteraard bij een
gelijkblijvende spreiding van de industriële werkgelegenheid - het huidige verschil in groeitempo
zal blijven gehandhaafd en dat de momenteel snel
groeiende gemeenten betrekkelijk snel en de nu
traag groeiende gemeenten betrekkelijk langzaam
zullen blijven groeien;> Het is mogelijk, maar zeker is het niet.
Het is namelijk zo, dat ook de factoren, die indirect van invloed zijn op het bevolkingsverloop op
het platteland, aan het veranderen zijn. Wij denken
hierbij aan de opvattingen van de plattelandsbevolking over het wonen en de vrijetijdsbesteding.
Mede door de pendel dringen stedelijke opvat-
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tingen met betrekking tot de woonzeden en de
vrijetijdsbesteding op het platteland door, wat kan
leiden tot een verlangen naar een meer stedelijk
verzorgingsniveau. Zou men er niet in slagen het
verzorgingsapparaat en de sociale uitrusting op
het verlangde peil te brengen, dan is het niet uitgesloten, dat een deel van de plattelandsbevolking
er op de duur de voorkeur aan geeft in centra te
wonen, waar het verzorgingsniveau en de onderwijsmogelijkheden voor de kinderen beter zijn en
waar meer te beleven valt.
Dat dit momenteel over het algemeen nog weinig
tot uiting komt is o.m. een gevolg van de aard en
instelling van veel personen, die de laatste jaren de
landbouw hebben verlaten. Veel boerenzoons zijn
immers na een aantal jaren in de landbouw te
hebben gewerkt noodgedwongen naar een niet·
agrarische werkkring overgegaan. Deze boerenzoons voelen er heel weinig voor om het dorp te
verlaten. Ook in de arbeiderswoningen en -wijken
in het dorp vindt men hen weinig of niet. Zij
geven veelal nog de voorkeur aan een type woning,
die hun de gelegenheid biedt tot grondgebruik. Zij
bouwen hun huizen dan ook aan de rand van het
dorp of in het veld, veelal in de buurt van of zelfs
naast de ouderlijke boerderij . In vele . delen van
onze provincie ziet men deze huizen verschijnen,
welke men de ruimtelijke en materiële realisatie
van het zgn. jongeboerenprobleem zou kunnen
noemen.
Het is echter mogelijk, dat dit een tijdelijk verschijnsel is , samenhangende met de moeilijkheden
rond de afvloeiing uit de landbouw. De boerenzoons, die zich via het nijverheidsonderwijs of
via een middelbare school voorbereiden op een
niet-agrarisch beroep, zullen naar alle waarschijnlijkheid weer andere opvattingen hebben of krijgen
over het wonen, de vrijetijdsbesteding, het verzorgingsniveau en de onderwijsmogelijkheden voor
hun kinderen. En dit temeer, daar ook de opvattingen in het boerenmilieu veranderen.
Bijzondere aandacht verdienen in dit verband de
kleine, traag groeiende gemeenten en dorpen. Het
lijkt ons niet uitgesloten, dat de langzame groei
omslaat in een teruglopen van de bevolking. De
werkgelegenheid in de landbouw vertoont als gevolg van de voortschrijdende mechanisatie een
afnemende tendens. De toekomstige groei van een
dergelijke gemeente of dorp wordt dan bepaald
door de vraag of en in hoeverre de uit de landbouw afkomstige personen in de gemeente of het
dorp willen blijven wonen.
Een aantal traag groeiende gemeenten wordt
verder gekenmerkt door hoge vertrekcijfers. Een
soms zeer groot deel van het geboorte-overschot
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verdwijnt uit het dorp. Het vertrek behoeft in
sommige gevallen maar weinig hoger te worden
om de bevolkingsgroei te doen ophouden.
Het hangt van een groot aantal, ten dele onzekere
factoren af, of een meer of minder groot gedeelte
van de thans pendelende dorpsbewoners metterwoon naar de werkgelegenheidscentra zal vertrekken .!) Als dergelijke factoren kunnen worden genoemd de opvattingen over het wonen en de
recreatie, het verzorgingsniveau en de sociale uitrusting alsmede de denkbeelden van de dorpsbewoners hierover; verder de opvattingen over de
pendel, de verkeersverbindingen naar de centra,
het woonklimaat en het verzorgingspeil in deze
centra en uiteraard weer de beoordeling hiervan
door de bewoners van het platteland. Ook de verlangens met betrekking tot het grondgebruik door
niet-boeren zullen hier wel niet buiten beschouwing mogen worden gelaten.
Hoe in de toekomst de ontwikkeling zal verlopen,
is vanwege de vele onzekere factoren moeilijk te
zeggen. Een teruglopen van de bevolking in een
aantal gemeenten en dorpen - ook dorpen in
overigens groeiende gemeenten achten wij
zeker niet uitgesloten. Dit betekent wellicht, dat
ook op het sterk groeiende Brabantse platteland
in de toekomst rekening moet worden gehouden
met afnemende dorpen, dorpen met een overwegend agrarisch karakter.
Over de voor- en nadelen van een dergelijke ontwikkeling kunnen wij hier geen oordeel uitspreken. Wel willen wij er op wijzen, dat hier belangrijke vraagstukken liggen. Men denke aan de leefbaarheid van het platteland, de ruimtelijke ontwikkeling op het platteland, de ontwikkeling van het
aantal inwoners van de diverse dorpskernen binnen
één gemeente, in het bijzonder de relatie tussen
hoofdkern en nevenkernen. De veranderingen, die
momenteel op het Brabantse platteland plaatsvinden, hebben dan ook belangrijke planologische
consequenties. Een en ander zou verder ook kunnen betekenen, dat er behalve de werkgelegenheid
ook nog andere factoren van invloed kunnen zijn
op de omvang van de plattelandsgemeenten.
Met bovenstaande opmerkingen willen wij dit artikel besluiten. Wij hebben getracht de momenteel
op het Brabantse platteland plaatsvindende wijzigingen relief te geven door ze te plaatsen tegen
een historische achtergrond. Wij zijn nl. van
mening, dat enige kennis van de ontwikkeling in
het verleden ons inzicht in de huidige problematiek kan verdiepen. De aanpassingsmoeilijkheden,
1) Zie het artikel "Enkele aspecten van het pendel-

verkeer in Noord -Brabant gedurende het tijdvak 19471956" in het vorige nummer van dit tijdschrift.

die de snelle industrialisatie met zich meebrengt,
vloeien voor een deel voort uit de kenmerken van
de oude plattelandssamenleving.
De schets van de zgn. "voor-industriële" plattelandssamenleving en van de ontwikkeling, die deze
samenleving van karakter deed veranderen, kon in
het beperkte kader van dit artikel niet geheel vrij
blijven van een zekere generalisering, eenzijdigheid, onvolledigheid en wellicht ook overdrijving.
hieruit moge duidelijk zijn, dat de huidige ontwikkeling op het Brabantse platteland bepaald
wordt door een groot aantal van gebied tot
gebied anders liggende en elkaar onderling be-

invloedende factoren. Een bijzondere moeilijkheid
is, dat het bij de bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden niet mogelijk is uit te gaan van
de huidige situatie en van de huidige opvattingen,
denkbeelden en voorkeuren van de plattelandsbevolking. Deze zijn immers door de invloeden
die van buiten op het platteland binnendringen
aan het veranderen en het is moeilijk om momenteel reeds te zeggen waartoe deze ontwikkeling zal
leiden. Het is echter niet uitgesloten, dat nog belangrijke wijzigingen in de bevolkingsgroei en bevolkingsspreiding op het Brabantse platteland
zullen plaats vinden .
Ir. A. L. G . M. Bauwens.
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II

Bij de ontwikkeling van het platteland op de Brabantse zandgronden kunnen sinds het begin van
deze eeuw een drietal perioden worden onderscheiden. In de periode van 1900 tot ongeveer
1920 groeide het platteland vooral door de uitbreiding van de werkgelegenheid in de landbouw. In het tijdvak van 1920 tot 1940 speelde
naast de uitbreiding van de agrarische werkgelegenheid ook de vergroting van de werkgelegenheid in de industrie een belangrijke rol.
In de periode na de 2e wereldoorlog wordt de
bevolkingsgroei op het platteland vrijwel alleen
bepaald door de sterke toeneming van de industriële werkgelegenheid.
In een vorig artikel*) werd gewezen op de veranderingen, die er in dit tijdvak op het Brabantse platteland plaats hebben gevonden. Het zal
duidelijk zijn, dat de landbouw en de boerenstand
nauw bij deze ontwikkeling waren betrokken.
In het genoemde artikel bleek reeds, dat de
structurele veranderingen, die rond 1900 in de
landbouw op de zandgronden plaatsvonden,
verstrekkende gevolgen hebben gehad voor
de Brabantse plattelandssamenleving. Omgekeerd
oefent de met de regionale industrialisatie samenhangende ontwikkeling een diepgaande invloed
uit op de landbouw en de boerenstand. Het is
deze invloed, die wij thans in dit artikel willen
behandelen.
Om aan de naoorlogse ontwikkeling enig reliëf te
geven worden eerst beknopt en globaal enige
aspecten van de ontwikkeling vóór de tweede
wereldoorlog behandeld. Daarna zal worden ingegaan op de gevolgen en consequenties van de
naoorlogse industriële ontwikkeling op de landbouw en de boe~enstand op de Brabantse zandgronden. Hierbij zullen wij ons voornamelijk
bezighouden met de consequenties voor de landbouw als bedrijfstak en als bestaansbron. Vanwege de nauwe samenhang tussen de economische en de sociale structuur zal echter ook nader
moeten worden ingegaan op de consequenties

* Zie "Het Brabantse Platteland in beweging''
,.Noord-Brabant". no. 6 - 1959.

12

voor de agrarische samenlevtng en het boerengezin. Tenslotte zal ook enige aandacht worden
besteed aan de mogelijkheden tot het opvangen
van de nadelige gevolgen van de naoorlogse ontwikkeling en aan de positieve aspecten van de
industrialisatie voor de landbouw.

I.

De ontwikkeling tot aan de
tweede wereldoorlog.

Aan het einde van de vorige eeuw, voor het algemeen in zwang komen van de kunstmest en
voor het tot stand komen van de zo zegenrijk
gebleken samenwerking van de boeren op velerlei terrein, bestond het grootste deel van de agrarische bevolking uit boeren met kleine en zeer
kleine bedrijven en uit boeren-arbeiders . Het aantal
boeren, dat enige welvaart genoot, was betrekkelijk
gering. Van een bewuste beroepskeuze was niet of
nauwelijks sprake. De boerenzoon werd boer en
de zoon van de kleine boer en de boeren-arbeider
had al evenmin iets te kiezen . De beroepskeuze
was traditioneel bepaald. Aan vrijetijdsbesteding
bestond weinig behoefte.
Bij het begin van deze eeuw kwam er echter verandering in de situatie. Door een aantal factoren, waaronder het toenemend gebruik van kunstmest een belangrijke plaats inneemt, kon zowel
het aantal als de oppervlakte van de bestaande
bedrijven worden vergroot. Daarmee werd een
ontwikkeling ingezet, die voortduurde tot de
tweede wereldoorlog. Onderstaande tabel geeft
hiervan een beeld.
TABEL 1.
Het aantal bedrijven per grootteklasse * op de Brabantse
zandgronden.

1910
1921
19 30
1947

1-5 ha

5-10 ha

13.112
12.907
11 63 C
10.678

8.962
9.323
10.16)
11.327

10-20 ha
4 165
4.330
6.182
7.425

* Alle grondgebruikers .

Bron: C.B.S. landbouwtellingen .

>

20 ha

Totaal

771
870
1.220
1.439

27.020
27.430
29.195
30 .869

De toeneming van het aantal bedrijven, groter
dan 5 ha, was reeds voor 1910 op gang gekomen.
In veel gemeenten nam het aantal kleine bedrijven
af en steeg het aantal middelgrote bedrijven. In
de eerste helft van de periode voor 1940 waren
het dan ook vooral boeren en arbeiders, die zelf
tot ontginning van woeste grond overgingen.
Veel kleine boeren konden hun bedrijf vergroten
en veel arbeiders konden zich opwerken tot kleine
boer. Dit betekende voor deze laatsten een belangrijke verbetering van hun positie. Door deze
vorm van ontginning alsmede door de mogelijkheden tot intensivering groeiden heidedorpen met
veel kleine boeren en arbeiders, als bijv. Schijf,
Overloon en Liessel, uit tot flinke boerendorpen.
In de jaren na 1920 werd de ontginning op
grotere schaal aangepakt en ontstonden er ontginningsdorpen als o.a. Elsendorp, de Rips, Sterksel,
Odiliapeel en Someren-Heide.
Dit verschil in ontwikkeling tussen de eerste en
de tweede helft van de periode vóór 1940 komt in
vorenstaande tabel duidelijk naar voren.
Deze gang van zaken heeft uiteraard ook gevolgen voor de omvang van de mannelijke agrarische beroepsbevolking, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
TABEL 2.
Het aantal in de landbouw werkzame mannen op de
Brabantse zandgronden.
Zelfstan·
digen
1909
1930
1947

24.196
26.212
28.433

Ondergeschikten
29.871
30.678
29.832

Totaal

54.067
56.890
58.265

Oppervlakte
cultuurgrond
in ha
173.115
223 .5 89
257.975

Bron : C.B.S. Volks- en Beroepstellingen.

De toeneming van de mannelijke agrarische beroepsbevolking blijkt dus een gevolg te zijn van
de uitbreiding van het aantal bedrijven. Het aantal in een ondergeschikte ,positie werkzamen, nl.
de op het ouderlijk bedrijf medewerkende zoons
en de arbeiders, blijft nagenoeg gelijk. Naar alle
waarschijnlijkheid is in de loop der jaren het
aantal medewerkende zoons toegenomen en het
aantal arbeiders afgenomen. Een aantal van hen
is boer geworden, maar een belapgrijk deel heeft
de landbouw verlaten. Dit mag- worden geconcludeerd uit de relatief geringe groei van de agrarische beroepsbevolking en uit de omstandigheid,
dat de ontginningen na 1920 in veel gevallen
aan boeren van buiten Brabant ten goede zijn
gekomen.

De oppervlakte cultuurgrond breidde zich sterker
uit dan het aantal in de landbouw werkzame
mannen. Dit had tot gevolg, dat de per man
beschikbare oppervlakte cultuurgrond steeg van
3,20 ha. in 1909 tot 4,40 in 1947.
De veranderingen in de structuur van het landbouwbedrijf hebben dan ook tot gevolg, dat veel
bedrijven in sfterkere mate het karakter van
gezinsbedrijven kregen. Er kwam immers door het
groter worden der bedrijven meer werk voor de
gezinsleden in het bedrijf.
In de beroepskeuze van de boerenzoons kwam geen
verandering. Ook de zoons van kleine boerdn en
boeren-arbeiders, die zich tot boer hebben opgewerkt, conformeerden zich ten aanzien van de
beroepskeuze aan het gedrag van de zoons van de
grotere boeren.
Dit alles leidde ertoe, dat het boerengezin weinig
werd beroerd door de industriële ontwikkeling,
die vooral vanaf de twintiger jaren plaatsvond.
Het sociale en geestelijk isolement van de boerenstand wordt na het doorbreken van het economische isolement voorshands gehandhaafd.
De sterker wordende industriële ontwikkeling was
voornamelijk van betekenis voor de groep van
de kleinste boeren en de boeren-arbeiders. Uit
deze groepen gingen dan ook velen tot nietagrarische beroepen over. Daar dit veelal pas ge
schiedde, nadat men enige tijd in de landbouw
had gewerkt, waren de gevolgen voor de/ arbeidsvoorziening over het algemeen niet ernstig. Toch
werd er ook toen reeds geklaagd over een tekort
aan arbeidskrachten als gevolg van de trek naar
de industrie.
Een en ander had tot gevolg, dat er na de tweede
wereldoorlog een groot aantal boerenzoons in de
landbouw werkzaam was, bij welke zoons sterke
weerstanden bestonden tegen een niet-agrarisch
beroep. Bovendien werd de afvloeiing uit de landbouw in de krisis- en oorlogsjaren in hoge mate
afgeremd.

11. De landbouw en de industriële ontwikkeling
na 1945.
De vooral onder invloed van de industrialisatie
plaatsvindende ontwikkeling in de landbouw op
de Brabantse zandgronden kan goed worden geïllustreerd aan de hand van de onderstaande
tabel.
De omvang van de mannelijke agrarische beroepsbevolking blijkt in sterke mate te zijn afger.omen.1) Opmerkelijk is hierbij , dat de daling
1)

Men houde hierbij reken ing met de abnormale
omstandigheden va n het jaar 1947.
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TABEL 3.
De mannelijke agrarische
Brabantse zandgronden.

TABEL 4.
beroepsbevolking
1947

op

de

28.433
19 960
9.872

26.937
13.215
5.598

Totaal

58.265

45.750

20.6

Bron: C.B.S. Volks- en Beroepstelling 1947 telling 1956.

1947

1950

1955

1 - 3 ha
3 - 5 ha
5 - 10 ha
10- 20 ha
20 ha

<

3.990
3.750
11.149
7.396
1.399

3.288
3.529
12.076
7.007
1.293

2.211
2.916
12.030
7.258
1.240

Totaal

27.674

27.193

25.655

1956

Bedrijfshoofden
Medewerkende zoons
Arbeiders

In % van de totale mannelijke
beroepsbevolking

Het aantal bedrijven van landbouwers op de Brabantse
zandgronden.!)

14.9
Woning-

vooral betrekking heeft op de medewerkende
zoons en op de arbeiders. Vooral deze laatste
categorie is sterk teruggelopen. Het aantal bedrijfshoofden is in veel mindere mate afgenomen. De
industrialisatie is dus voor veel arbeiders en
boerenzoons - aanvankelijk voornamelijk zoons
van kleine boeren, later, na het verminderen van
de weerstanden tegen het werken in de industrie,
ook zoons van andere boeren - aanleiding geweest de landbouw te verlaten.
De vermindering van het aantal bedrijfshoofden
is voornamelijk een gevolg van de afneming van
het aantal kleine boeren. Onderstaande tabel geeft
een indruk van deze ontwikkeling.

Bron: C.B.S.
1) inclusief de gemeenten Sprang-Capelle
vennloe:.

en

's-Gra-

Het aantal bedrijven kleiner dan 5 ha blijkt te
ZIJn afgenomen, welke ontwikkeling overigens
nog aan de gang is. Met betrekking tot de toeneming van het aantal bedrijven in de grootteklasse 5-10 ha kan worden opgemerkt, dat deze
toeneming op rekening komt van de bedrijven van
7-10 ha; het aantal bedrijven van 5-7 ha is
gedaald.
De vermindering van het aantal in de landbouw
werkzame mannen alsmede van het aantal bedrijven, heeft bij een nagenoeg gelijkblijven van de
oppervlakte cultuurgrond geleid tot een vergroting
van de gemiddeld per man beschikbaar opper-
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vlakte cultuurgrond en van de oppervlakte per
bedrijf. Onder de huidige omstandigheden kan
dit een gunstige ontwikkeling worden genoemd.
Na aldus een indruk te hebben gegeven van de
naoorlogse ontwikkeling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking en van het aantal bedrijven en de bedrijfsgrootte, zal thans worden ingegaan op de gevolgen en consequenties van de naoorlogse industriële ontwikkeling voor de landbouw en de boerenstand. Uiteraard zouden een
aantal verschijnselen ook zijn opgetreden zonder
industrialisatie. Een scheiding met andere factoren is echter moeilijk aan te brengen. Bovendien
mag worden aangenomen dat door de industrialisatie de ontsluiting en verstedelijking van het
platteland worden versneld.
De veranderingen in dorpssamenleving_
Het geringer worden van het aandeel van de boerenbevolking in de dorpssamenleving brengt met
zich mee, dat de boeren minder invloed krijgen
in het bestuur van de gemeente en in de dorpssamenleving.
In veel gemeenten, waar de boeren vroeger in de
gemeenteraad in de meerderheid waren, vormen
zij thans een minderheid. In mindere mate dan
voorheen zal er rekening worden gehouden met
de opvattingen, verlangens en belangen van de
landbouw en de boerenstand. Er worden soms
voorzieningen getroffen, waarvan de boeren het
nut niet of nog niet inzien. Soms denkt men
zelfs, dat de niet-boeren bevoordeeld worden.
Dit alles kan aanleiding geven tot gevoelens
van onbehagen en ontevredenheid bij de boerenbevolking, welke gevoelens nog kunnen
worden versterkt door het besef dat personen uit
het milieu van de kleine boeren en boerenarbeiders soms meer hebben bereikt dan de zoons
van gezeten boeren. Het feit, dat zij niet meer
de toon aangeven en niet meer de belangrijkste
groep in de samenleving vormen, kunnen de
boeren soms moeilijk verwerken. Hier komt
nog bij , dat in steeds mindere mate een agrarisch
stempel op de dorpssamenleving wordt gedrukt
en dat opvattingen en gewoonten gaan overheersen, die de boer vreemd zijn. Hierdoor kan het
gebeuren, dat de boerenbevolking zich in de
meer verstedelijkte sfeer van de dorpssamenleving
niet meer thuis voelt en zich uit het dorpsleven
terugtrekt. Aldus kan er een sterkere scheiding
en tegenstelling tussen boeren en niet-boeren
worden teweeggebracht. Voor zover dit verschijnsel op de Brabantse zandgronden optreedt of zal
optreden, zal het naar alle waarschij nlijkheid slechts
een tijdelijk verschijnsel zijn.

Ook de structuur van de agrarische samenleving
ondergaat een sterke verandering. Grote aantallen kleine boeren en boerenarbeiders hebben de
landbouw verlaten en een verdere daling van het
aantal kleine bedrijven ligt in de lijn der verwachting. Dit betekent een verandering in de
sociale opbouw van de boerenbevolking. Boeren,
die vroeger een midden-positie innamen in de
sociale geleding, bemerken, dat de groep beneden hen aan het afbrokkelen is en dat bevolkingsgroepen, die zij in sociaal aanzien hun min'
dere achtten, nu in een gunstiger situatie verkeren.
De structuurveranderingen op het platteland kunnen vervolgens ook tegenstellingen binnen de
agrarische samenleving met zich meebrengen . Er
kunnen wrijvingen en conflicten ontstaan tussen
boeren, die willen vasthouden aan verouderde
gewoonten en stelregels, en boeren die onder invloed van de veranderingen ten plattelande anders denken en anders willen. Men hoort wel
eens van moeilijkheden rond bepaalde kwesties,
zoals het pakhuis, de fok- en controle-vereniging, het opheffen van een zuivelfabriek e.d.
Dikwijls zitten de oorzaken van dergelijke tegenstellingen al diep in de agrarische samenleving geworteld, maar soms speelt de houding
ten opzichte van de nieuwe omstandigheden een
belangrijke rol. Ook het verlies aan invloed en
gezag van bepaalde groepen, m.n. in het agrarische verenigingsleven, kan hier in het geding
ZIJn .

De veranderingen in de gezinssfeer_
Doordat de agrarische bevolkingsaanwas geen
bestaan in de landbouw kan vinden, vinden veel
kinderen uit boerengezinnen een werkkring of
bezigheid buiten het landbouwbedrijf. Aldus komen veel meer gezinnen dan voorheen in aanraking met het niet-agrarisch milieu, dat in veel
gevallen sterk afwijkt van het agrarische, en kan
de levensstijl van de niet-agrarische bevolkingsgroepen ook doordringen tot de boerenbevolking.
Door deze gang van zaken wordt de eenheid in
opvattingen, gedachten en belangen in het gezin
verbroken; de aandacht van de gezinsleden is
veel minder dan vroeger op het bedrijf gericht.
Doordat de belangen van ouders en kinderen en
van de kinderen onderling veel meer uiteenlopen, is er meer kans, dat er een tegenstelling
ontstaat tussen de eisen en belangen van het gezin enerzijds en die van het bedrijf anderzijds .
Bij het doen van uitgaven is de oudere generatie
geneigd voorrang te verlenen aan het bedrijf,
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terwijl de jongere generatie, voor een deel niet
meer bij het bedrijf betrokken, de voorkeur geeft
aan uitgaven in de consumptieve gezinssfeer. Zowel in bedrijf als in het gezin is er een tendens tot
verhoging van de uitgaven. Men denke aan de
studie van de kinderen en aan de uitgaven, die
voortvloeien uit een veranderde levenswijze. En
verder aan de financiële middelen, die beschikbaar moeten zijn om het bedrijf aan te passen
aan de gewijzigde en zich nog wijzigende verhoudingen bij de agrarische produktie. Het zal
duidelijk zijn, dat het veelal moeilijk is om de
beschikking te krijgen over de benodigde middelen voor de modernisering van het bedrijf.
In de verhouding tussen bedrijf en gezin is aldus
een fundamentele verandering gekomen. Het zal
nl. in veel mindere mate dan vroeger mogelijk
zijn het gezin ondergeschikt te maken aan het
bedrijf.
Tegenstellingen en wrijvingen tussen de gezinsleden kunnen ook ontstaan, doordat de niet meer
thuis wonende kinderen meer vrije tijd hebben en
eerder met hun werk klaar zijn dan de op het
ouderlijk bedrijf of in het gezin werkzame kinderen. Vooral voor de nog in de sfeer van het
oude gezinsbedrijf levende boer zal het soms
moeilijk te verwerken zijn, wanneer zijn buiten
de landbouw werkzame zoon na zijn werktijd
niet meer bereid is om in het ouderlijk bedrijf mee
te werken.
Door deze veranderde verhoudingen in het gezin
kunnen de ouders soms voor zeer grote problemen worden gesteld, zoals bijv. bij het geven
van zakgeld, het afdragen van het elders verdiende loon of het betalen van kostgeld, het al
dan niet uitbetalen of reserveren van een arbeidsloon aan de thuis meewerkende kinderen en aan
het maken van regelingen ten aanzien van het
overnemen van het bedrijf. Voor het oplossen
van deze problemen kunnen zij niet meer steunen
op de stelregels en gewoonten van een voorbije
tijd en veelal ook niet op het voorbeeld van
anderen.
De industriële onrwikkeling en het landbouwbedrijf.
Aan de hand van de hier vermelde voorbeelden
is getracht een beeld te geven van de grote veranderingen, die zich voordoen in de plattelandssamenleving en in het boerengezin. Deze ingrijpende veranderingen brengen uiteraard ook
consequenties voor het landbouwbedrijf met zich
mee.
De behoefte aan grond voor de aanleg van in-
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dustrieterreinen en van wegen en voor de bouw
van woningen, winkels e.d. zal leiden tot het verkleinen en opheffen van bedrijven.
In dit verband kan ook worden gewezen op de
nadelen, die er voor de verkavelings- en ontsluitingstoestand voortvloeien uit de aanleg van
wegen . Tenslotte is er in dit verband nog de
grotere kans op vervuiling van de sloten door
afvalwater en van de lucht door giftige gassen.
Moeilijkheden bij de arbeidsvoorziening kunnen
ontstaan, doordat de zoons van kleine boeren en
boerenarbeiders in grote getale naar de industrie
overgaan. Deze bevolkingsgroep leverde immers
vroeger de arbeidskrachten voor die bedrijven,
die behoefte hadden aan niet tot het gezin van
de boer behorende arbeidskrachten. Op vrijwel
ieder landbouwbedrijf van enige omvang zonder
medewerkende kinderen trof men een inwonende
knecht of dienstbode, veelal beide, aan. Vele
kleine boeren gingen verder een of meer dagen
per week werken bij boeren met een groter bedrijf .
Het tekort aan arbeidskrachten heeft uiteraard
gevolgen voor het bedrijf. Zo wordt de verschuiving van bouwland naar grasland, welke de
laatste jaren op de Brabantse zandgronden kan
worden geconstateerd, aan een vermindering van
het aantal arbeidskrachten toegeschreven. Het
tekort aan arbeidskrachten geeft verder aanleiding
tot een hogere mechanisatiegraad, hetgeen weer
een grotere kapitaalbehoefte met zich brengt.
In dit verband kan ook worden gewezen op de
sociale gevolgen van de vermindering van het
aantal arbeidskrachten. Een in te sterke mate inschakelen van de boerin in de werkzaamheden
van het bedrijf heeft nadelige gevolgen voor
het gezin en voor de opvoeding van de kinderen_
Deze omstandigheden oefenen niet alleen een
negatieve invloed uit op de sfeer in het boerengezin, maar spelen ook een belangrijke rol bij de
bereidheid van de boerenmeisjes om met een boer
terecht - bij
te trouwen. Dit temeer daar de opleiding van de boerendochters meer en meer
de nadruk komt te liggen op haar taak in het
gezin en in het huishouden.
Eventueel aanwezige tegenstellingen bij de boerenbevolking komen het agrarisch verenigingsleven en het werk van de voorlichtingsdienst niet
ten goede. Ook het streven naar verbetering van
de produktieomstandigheden kan erdoor worden
belemmerd. Men denke b.v. aan de vrijwillige
ruilverkaveling en aan de coöperatieve beregening.
Verdeeldheid onder de boeren is overigens met het
oog op het verdedigen van andere belangen zeer
ongewenst. Het zal verder duidelijk zijn, dat de
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gevoelens van ontevredenheid en van onbehagen
in veel gevallen een ongunstige invloed kunnen
uitoefenen op de werklust van de boeren en
daarmede op het bedrijf. In het voorgaande werd
reeds gewezen op de uit de veranderingen in het
boerengezin en in de levensstijl van de boerenbevolking voorvloeiende moeilijkheden voor de
financiering van het landbouwbedrijf. Het werken
van gezinsleden buiten de landbouw kan echter ook
anderzins consequenties voor de financiering van
het bedrijf met zich brengen. Het schijnt nl. voor
te komen, dat met elders verdiend geld van de
kinderen investeringen in het bedrijf worden gedaan. Een dergelijke gang van zaken is afgezien
van het morele aspect, niet zonder gevaar. De
kans bestaat, dat er niet verantwoorde investeringen
worden gedaan. Bovendien worden de moeilijkheden bij het overnemen van het bedrijf en bij
de boedelscheiding nog vergroot. Dit temeer,
daar mag worden aangenomen, dat in veel gevallen de herkomst van het geld niet wordt vastgelegd.

l 'cl!l

de H. Gee.rt te Bäärle-Nassau

De omvang en kwaliteit van de agrarische bevolking.
Men kan thans wel zeggen, dat de traditioneel
bepaalde beroepskeuze doorbroken is. In hoeverre
en in welke omvang dit het geval is, is moeilijk
te zeggen, maar zeker is, dat de opvattingen over
het beroep van de boerenzoon onder invloed van
de gewijzigde omstandigheden op het platteland
en in de agrarische samenleving aan het veranderen zijn . Binnen wellicht niet al te lange tijd
zullen andere factoren een belangrijke rol gaan
spelen bij de beroepskeuze van de boerenzoon,
zoals het inkomensniveau, de werk- en levensomstandigheden in de landbouw - o.a. de beschikbare vrije tijd- en naar alle waarschijnlijkheid
ook het sociale aanzien van het beroep.
Bij de groep van de kleinere boeren en de boerenarbeiders is de ontwikkeling in dit opzicht al vrij
ver voortgeschreden. Er bestaat bij deze bevolkingsgroepen betrekkelijk weinig animo voor het werken
in de landbouw en voor het overnemen of stichten
van een landbouwbedrijfje. Het zelfstandig worden
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in de landbouw betekent voor hen geen ideaal
meer. Een en ander is een gevolg van de grotere
werkgelegenheid buiten de landbouw, de zware
lasten bij het overnemen of stichten van een bedrijf en de moeilijke positie van het kleine landbouwbedrijf.
Bij de boeren met een wat groter bedrijf is het
nog zover niet. Maar ook deze bevolkingsgroep
komt direct of indirect in een nauwer persoonlijk
en geestelijk contact met meer stedelijk ingestelde
bevolkingsgroepen. Deze bevolkingsgroepen verdienen naar de mening van veel boeren - en
veelal ook in werkelijkheid - meer en leven en
werken onder gunstiger omstandigheden. De boerenzoon ziet verder, dat hij met het overnemen van
het bedrijf een zware last op zich neemt. Veel
bedrijven zijn totaal verouderd en hebben dringend
behoefte aan een kostbare modernisering. Het is
dan niet verwonderlijk, dat er boerenzoons zijn,
die er weinig voor voelen onder deze omstandigheden zelfstandig boer te worden.
Een en ander kan in de toekomst tot gevolg hebben, dat de animo om boer te worden minder
wordt, zodat niet alleen op de kleinere bedrijven,
maar ook op de wat grotere, niet genoeg opvolgers
beschikbaar zullen zijn om de bedrijven over te
nemen. Een vermindering van het aantal in de
landbouw werkzame personen behoeft op zich
nog geen bezwaar te zijn. Integendeel, dit is momenteel zelfs nog steeds wenselijk met het oog
op de noodzakelijke stijging van de arbeidsproductiviteit. Er zijn nl. nog teveel bedrijven met
een arbeidsoverschot. Een te sterke vermindering
lijkt ons vanwege het werkgelegenheidsvraagstuk
in deze provincie echter wel een bezwaar. Behalve
de omvang van de agrarische beroepsbevolking
zijn ook de capaciteiten van de boeren van belang.
In dit verband kan dan ook de vraag worden
gesteld, of het inderdaad waar is, dat minder
intelligente zoons boer worden en de zoons die
goed kunnen leren de landbouw verlaten? M .a.w.
treedt er een "negatieve selectie" op? Zou deze
vraag bevestigend moeten worden beantwoord dan
betekent dit een ernstige verzwakking van de
boerenstand, ook al is men er zich van bewust,
dat intelligentie alleen niet de doorslag geeft voor
het slagen in het bedrijf en daarbuiten.
De mogelijkheden om de ongunstige gevolgen
van de industriële ontwikkeling op te vangen.
In het voorgaande werd vooral het accent gelegd
op de negatieve aspecten van de invloed van de
industriële ontwikkeling voor de landbouw op de
Brabantse zandgronden. Voor de toekomstige ontwikkeling is het van grote betekenis, hoe de land-
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bouw en de boerenstand zich teweer stellen tegen
de destructieve elementen, die de industriële ontwikkeling voor de landbouw in zich bergt. De
mogelijkheden daartoe zijn zeker aanwezig, temeer
daar de industrialisatie ook belangrijke voordelen
voor de landbouw en de boerenstand met zich
meebrengt, waarover straks meer.
Nu is het zeer moeilijk om concrete, direct op
bepaalde nadelige gevolgen gerichte maatregelen
aan te geven. Wel is het mogelijk een aantal
activiteiten op te noemen, die vooral in onderling verband genomen, in belangrijke mate kunnen bijdragen tot het verminderen van de aanpassingsproblemen.
Als eerste kan worden genoemd een goede voorlichting over de veranderingen, die op het platteland en in de landbouw plaats vinden. Nog teveel
boeren zijn zich de consequenties van deze veranderingen niet voldoende bewust. Op een aantal
plaatsen, m.n. in streekverbeteringsgebieden, wordt
deze voorlichting onder de naam van, agrarischsociale voorlichting, reeds gegeven. Het lijkt ons
echter van grote betekenis deze voorlichting op
grotere schaal te geven en dan vooral in die
gebieden, waar de veranderingen onder invloed
van de industrialisatie het sterkst zijn.
Een tweede zeer belangrijk punt is de persoonlijkheidsvorming van de agrarische jeugd. Nu milieu
en traditie zich in veel mindere mate dan vroeger
kunnen en mogen doen gelden, is de bevordering
van het zelfstandig denken en handelen van zeer
grote betekenis. Hieraan wordt door de jongerenorganisaties dan ook veel aandacht besteed. Waar
de Brabantse boerenjongen nog te sterk gebonden
is aan eigen omgeving zou een tijdlang elders
werken, eventueel in het kader van een uitwisselingssysteem, nuttig kunnen zijn. Vervolgens kan
worden gewezen op het grote belang van technisch
en algemeen vormend onderwijs. Vooral van deze
laatste vorm van onderwijs is het mede afhankelijk
of de boeren zullen kunnen beschikken over bekwame vertegenwoordigers m de openbare
lichamen en over bekwame bestuurders van hun
organisaties en coöperaties. Met het ingewikkelder
worden van het maatschappelijk leven en met het
groter en onoverzichtelijker worden van de
agrarische instellingen, wordt de behoefte aan
bekwame, goed onderlegde boeren, steeds sterker.
Ook de voortschrijdende ontwikkeling van de landbouwtechniek stelt steeds hogere eisen aan de
vakbekwaamheid van de boer.
In dit verband moet ook worden gewezen op de
zeer grote betekenis van een krachtig, eensgezind
en goed functionerend agrarisch verenigingsleven.
Vooral gezien de aard van vele problemen, die

de industriële ontwikkeling met zich brengt, kan
de betekenis van een organisatie, zoals die thans
op de Brabantse zandgronden aanwezig is, niet
hoog genoeg worden aangeslagen.
Wil de landbouw op de duur een gelijkwaardige
plaats in het Brabantse economische bestel blijven
innemen, dan is een streven naar verhoging van
het inkomensniveau onmisbaar. Hierbij kan op de
eerste plaats worden gedacht aan de produktieomstandigheden. Vooral een verbetering van de
cultuurtechnische omstandigheden als waterbeheersing, verkaveling en ontsluiting op korte
termijn is van grote betekenis. Ook de bedrijfsvoering kan op veel plaatsen nog worden verbeterd. In het bijzonder moet hier worden gewezen
op het belang van een verdieping van het bedrijfseconomische en-organisatorisch inzicht van de
boeren.
Verder moet ook aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden tot verlichting van de zware taak
van de boerin. Huishoudelijke voorlichting en
huishoudonderwijs alleen zijn. hier echter niet in
staat de moeilijkheden op te lossen. Van veel belang is ook, dat de instelling van de boer t.o.v.
het huishoudelijk werk verandert.
Goed onderlegde, geschoolde, bekwame, zelfstandige en eensgezinde boeren met een goed inzicht in de veranderende verhoudingen zijn beter
in staat zich aan te passen aan veranderde omstandigheden en het hoofd te bieden aan moeilijkheden, die zich hierbij voordoen. Zij zijn dan
ool< beter gewapend tegen de meer directe gevolgen van de industriële ontwikkeling, zoals het
verlies aan cultuurgrond en het tekort aan arbeidskrachten.
Tegen het verlies van cultuurgrond op zich is
uiteraard niet veel te doen. Wel kan worden gewaakt tegen een te royaal gebruik van cultuurgrond voor niet agrarische doeleinden. Hiervoor
is het nodig, dat de boeren en hun vertegenwoordigers goed op de hoogte zijn van de wettelijke regelingen en de procedure bij uitbreidingsplannen en onteigeningen. De landbouworganisaties besteden hieraan veel aandacht, maar het
blijft zaak dat vooral de ter plaatse woonachtige
boeren zelf waakzaam zijn en op hun hoede
blijven.
Op de zandgronden van Noord-Brabant, waar het
gezinsbedrijf overheerst, zullen naast de rationalisatie, de motorisatie en mechanisatie een belangrijke rol moeten spelen bij de oplossing van het
probleem van het tekort aan arbeidskrachten . Een
moeilijkheid bij deze oplossing vormt de financiering alsmede de te geringe grootte van veel
bedrijven. Mede hierdoor zal men dan ook moeten

streven naar een gemeenschappelijk gebruik van
machines en werktuigen in de vorm van werktuigencombinaties en - coöperaties, en van het
inschakelen van loonwerkers. Ook de samenwerking bij de niet-gemechaniseerde werkzaamheden
zal groter kunnen worden. Dergelijke vormen van
samenwerking zullen echter pas mogelijk zijn en
voldoende resultaten opleveren, wanneer het bedrijfseconomisch inzicht en de bedrijfsorganisatorische capaciteiten van de boeren groter worden.
Tenslotte kan er nog op worden gewezen, dat ook
de verbetering van de verkaveling en ontsluiting
een belangrijke bijdrage kunnen leveren ?Owel
door een directe vermindering van de benodigde
arbeidstijd als door het scheppen van gunstige
voorwaarden voor de mechanisatie en voor onderlinge samenwerking.
Voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw op de Brabantse zandgronden is het vervolgens van zeer grote betekenis, dat er ook positieve
aspecten voor de landbouw en de boerenstand aan
de industrialisatie zijn verbonden.
De industrialisatie biedt immers werkgelegenheid
aan personen uit het agrarisch milieu, die in de
landbouw geen bestaan kunnen vinden. Zouden
deze de landbouw niet kunnen verlaten, dan zou
er geen verbetering van de arbeidsproduktiviteit
en daarmee van het inkomen per werker in de
' onze
landbouw mogelijk zijn. Nu reeds kan naar
mening worden gezegd, dat de naoorlogse industrialisatie in Noord-Brabant een belangrijke bijdrage heeft geleverd in de vermindering van de
omvang van het vraagstuk van de te kleine bedrijven.
Door het scheppen van werkgelegenheid voor het
platteland gaat de industrialisatie vervolgens het
kleiner worden van dorpen tegen. Dit kleiner worden betekent voor de landbouw en boerenstand een
nadeel. Het verdwijnen van b.v. de smid uit het
dorp zou voor de boer bij de toenemende
mechanisatie van het landbouwbedrijf een erstige
handicap betekenen. Ook een te klein winkelapparaat en onvoldoende culturele voorzieningen
zullen in toenemende mate door de boerenstand
als een gemis worden gevoeld.
Door de grotere inkomstenmogelijkheden buiten
de landbouw lijkt een vermindering van het
grondgebruik door niet-boeren niet onwaarschijnlijk. De vermindering van het grondgebruik door
niet-boeren en de daling van het aantal kleine
landbouwbedrijven kan op de duur leiden tot een
grotere beweeglijkheid van de cultuurgrond. Met
de vrijkÇ>mende grond kunnen andere bedrijven
worden vergroot.
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Het inter1sieve contact met niet-agrarische bevolkingsgroepen kan ook een gunstige invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering. Het is immers
niet uitgesloten, dat de ontevredenheid met het
in de landbouw te verdienen inkomen aanleiding
geeft tot het streven naar verbetering van de bedrijfsvoering en de bedrijfsinrichting en tot een
verhoging van de produktie.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat de industrialisatie ook een bijdrage levert in het
opruimen van de onder de veranderde omstandigheden minder gunstige elementen uit de agrarische
samenleving, zoals een te grote invloed van milieu
en traditie. Ook de - overigens niet te overschatten - afzetmogelijkheden, vooral in de tuinbouw,
kunnen hier nog worden vermeld.

zal hebben, dat bij de beroepskeuze van de
boerenzoon de traditie zijn betekenis zal verliezen.
Mocht de gedachte, dat er in de landbouw toch
niets te bereiken valt, bij de boerenbevolking
postvatten, dan is een zeer sterke afvloeiing niet
uitgesloten. Hierbij lijkt het gevaar niet denkbeeldig, dat de actiefste en energiekste elementen
het eerst de landbouw verlaten.
Om aan de negatieve aspecten van de industriële
ontwikkeling het hoofd te kunnen bieden is een
versteviging van de positie van de landbouw op
de Brabantse zandgronden onmisbaar. Het komt
ons voor, dat het inkomen op een bedrijf met
een medewerkende zoon zo hoog moet zijn, dat
deze zoon minstens evenveel verdient als zijn
leeftijdgenoot, die buiten de landbouw werkzaam
IS.

Bovenstaand overzicht van de gevolgen van de
industriële ontwikkeling voor de landbouw en de
boerenstand kan geen aanspraak maken op volledigheid. Daarvoor strekt de invloed van de
industrialisatie zich over een te groot terrein uit.
De boer ondergaat immers de industriële ontwikkeling als lid van de samenleving, als gezinshoofd
en als bedrijfshoofd. Evenmin was het mogelijk
aandacht te besteden aan de regionale verscheidenheid.
Het voornaamste van de na-oorlogse ontwikkeling
op het platteland is wel, dat de boerenstand in
toenemende mate in aanraking komt met de nietagrarische en meer stedelijk ingestelde bevolkingsgroepen.
Het sociale isolement van de landbouwende bevolking wordt daarmee definitief verbroken. De
boer wordt daardoor in sterke mate geconfronteerd
met de ontwikkeling, die zich buiten de landbouw
voordoet, zoals een stijging van de lonen en een
verlichting van de arbeid . Hij gaat zijn eigen
positie kritischer bekijken, hetgeen mede tot gevolg

._

,.,.
20

aaa~~t

In het voorgaande werden een aantal mogelijkheden genoemd om de nadelige gevolgen van de
industrialisatie voor de landbouw op te vangen.
Een punt werd daar nog niet genoemd, nl. de
aantrekkelijke kant van het landbouwbedrijf.
Vooral wanneer men in staat is o.a. door mechanisatie en herstructurering van het landbouwbedrijf
de moeilijkheden met betrekking tot de arbeidsvoorziening op te heffen, dan biedt het landbouwbedrijf voor een vooruitstrevende, modern ingestelde en technisch onderlegde jonge boer een
aantrekkelijk en gevarieerd zelfstandig bestaan.
Er zullen dan zeker genoeg boeren en jonge boeren
zijn, die gesteund door hun organisatie en waar
nodig door de overheid, in staat zijn de landbouw
op de Brabantse zandgronden aan te passen aan
de veranderde omstandigheden, om aldus te komen
tot een welvarende landbouw in een groeiend
gewest.
Ir. A. L. G . M. Bauwens•

