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WOOEDVOOEAF
Indeeconomischontwikkelde landen ishet aantalberoepsptrsonen
indelandbouw delaatste jarenniet alleenrelatief-namelijkt.o.v.
degeheleberoepsbevolking -maarookabsoluutverminderd. Vooralna
deTweedeWereldoorlog isookinITederlandde afvloeiing uitdelandbouw eenbelangrijk economischensociaal verschijnsel geworden. Inde
crisis-enoorlogsjarenwas denormale afvloeiinggestagneerd,waardoorhet "overschot"aanpotentiële bedrijfsopvolgersbijzondergroot
werd.Het industriespreidingsbeleic1 vankort nadeoorlog afbetekende
voorditprobleem eenaanmerkelijkeverlichting. Inde jarenvijftig
ging eensteedsgroter deelvandeboerenzoonsbuitendelandbouw
werken.
Behalve tenaanzienvandegroterebedrijven,kanmenthans zeggendat erzekernietmeer zoons indelandbouw meewerken,danerbedrijvenvooropvolgingvrijkomen.Ditbleekondermeeruit enkeleonderzoekingen venhetL.E.I.,in1962en1963 inIToordbrabantenin
dedrienoordelijkeprovincies.
De opvolging isnuveelmeer eer-kwalitatief daneenkwantitatiefprobleem geworden.Hetblijft imuersdevraagofdezoons
diewel indelandbouw gaan,ookinderdaad geschikt zijnomboerte
worden enofhunberoepskeuze op een juistewijzeheeftplaatsgehad.
Erbestaat namelijkhet gevaar,datde ouders tochminstens eenvan
hun zoonsboerwillen latenworden, zonder alle aspectenvandeze
beroepskeuze voldoende inoverweging tenemen.
Dezevandiverse zijdengestelde vragenhebben geleid toteen
vervolg ophetbcerenzoonsonderzoek.Hierinwordt getracht eeninzicht
teverkrijgen inhetgeheel vanfactoren diemomenteelbepalen ofeen
boerenzoonhetboerenberoep kiest ofeen anderberoep. Tervoorbereidingvandit onderzoek iseerst deliteratuuroverberoepskeuzebestudeerd. Deindezeliteratuurgenoemde factoren dievaninvloedkunnen zijnopdeberoepskeuze, zulle."inhet eigenlijke onderzoekworden
geverifieerd.
Dezeliteratuurstudie isreeds inzoverrevruchtbaar geweestdat
de onderzoekers daardoor ophet spoor zijngeraakt vanvelemogelijke
achtergrondenvandeberoepskeuze. Terwijl het eigenlijkeonderzoek,
datvoornamelijk een analyse isvan enquêtegegevens,noginvolle
ga.ngis,leveren deresultatenvandeliteratuurstudie echterreeds
eniginzicht inhetgeheelvanGigenschappen, invloeden enomstandigheden,welkebepalen ofeenboerenzoon hetberoep vj-nboerofeen ander
beroepkiest.Het leekdaaromnuttig reedsnudezevoorstudie tepubliceren,daar zijwellicht eenbijdragekanleveren totdediscussieover,
enhet inzicht inhetveelzijdige beroepskeuzevr^agstukvandeboerenzoons.
Het onderzoek isverricht doord_rs.F.J.Heunks vande afdeling
Streekonderzoek.
Dedirecteur,
\ i
•i

's-Gravenhage,februari1966
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LEIDING

Debestudeerde literatuur overberoepskeuzevaltuiteen indrie
categorieën.Indeeersteplaats diewelkebetrekkingheeft opde
beroepskeuze inhet algemeen. Verderdeliteratuurwelke speciaalde
beroepskeuze vanboerenzoons eneventueel andere agrarische jongeren
betreft.'Tenslottenogdeliteratuurdiebetrekkingheeft opdeberoepskeuzevanboerenzoons indebeide teonderzoeken gebieden,Noordbrabant enFriesland.
De indelingvan dezestudie sluit ingrotelijnopdezeonderscheidingen aan.Inhoofdstuk Iwordthetdynamischkaraktervande
beroepskeuze besproken. Inhetberoepskeuzeproces wordtnamelijkgeleidelijk aandedefinitievekeuze uitgekristalliseerd. Indehoofdstukken IItot enmet IVkomendriehoofdfactoren aandeorde,die
volgensdeliteratuur gezamenlijk deberoepskeuzebepalen.Dit zijn
achtereenvolgens deaanlegvande zoon,de invloed vangezinen
milieuentenslotte de omstandigheden. Indeeersteplaats inhet
algemeen enbovendien toegespitst opdeberoepskeuze enmetname
het al-of-niet-boer-wordenvandeboerenzoon. InhoofdstukVwordt
gesproken overdeberoepskeuze vanboerenzoons inNoordbrabanten
Friesland.Eerstensnaaraanleidingvandereedsbeëindigdekwantitatieve onderzoekfase endaarnaaandehandvandeterreinverkenningenvanN.H.H.Addens.Tenslottewordt zeerinhetkort eensamenvattinggegeven vandenaarvorengebrachtemogelijkheden.Hierin
vindtmenduseigenlijk eenkort overzicht vandeveleverschillende
factoren diehet al-of-niet-boer-worden kunnenbepalen.Dezemogelijkefactorenfungeren ookalshypothesen welkedooronderzoek
(tweedefasevanhetboerenzoonsonderzoek)geverifieerd dienente
worden.
Zoals inhetwoordvooraf isgesteld heeftdezeliteratuurstudie ookinhet algemeen eendubbele funktie. Zowelvoorbereidingvandetweedefasevanhetboerenzoonsonderzoek, alsverkrijgingvan eenglobaal inzicht dat op zichzelf alnuttig is,werd
ermeebeoogd. Indenavolgendebladzijdenbemerktmenditop verschillendewijzen. Indeeersteplaatswordtgetracht destoftoe
tesplitsenophet al-of-niet-boer-worden vanboerenzoons,maar
tegelijk een inzicht teverzamelen omtrent degeheleberoepskeuze.
Indetweedeplaatsvindtmen inhetvijfdehoofdstukmateriaal
en inzichten,welke specifiekgeldenvoordeteonderzoekengebieden,maartegelijkertijd ook inmeer algemene zin interessant
kunnen zijn.Tenslotteworden indesamenvatting de conclusies
geformuleerd alsafzonderlijkestellingen,diemen echter tegelijk
envooral moetbeschouwen alsvooronderstellingen die indetweede
fasevanhetboerenzoonsonderzoek geverifieerd zullenworden.
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HOOFDSTUKI
HETBEROEPSLEUZEPROCES
Hetkiezenvaneenberoep isnieteendaaddieopeenzekermoment
wordt gesteld,maar eenjarenlangproceswaaringeleidelijkaanhet
beroepdatmenzalgaanuitoefenenwordtbepaald.Doorhet langdurig
samenspelvangeschiktheden,wenselijkheden enmogelijkhedenworden
bepaaldeberoepen steedsonwaarschijnlijker enandere steedswaarschijnlijker.Ditprocesheeftvaakongemerktplaats,zodathetde schijnkan
hebbendat tochnogvrijplotselingeenbeslissinggenomenwordt,maar
datisdannietveelmier danhet ontdekkenvanderichtingwaarmen
intussennaartoegegroeid is.Alleentenaanzienvande langstovergeblevenalternatievenmoet daneventueel deknoopnogbewust ontward
ofdoorgehaktworden.
Aanditberoepskeuzeproces iseigenlijkpasgroteaandachtbesteed sindsGinzberg 1)er zijnbekend gewordenboekoverschreef.
Hij onderscheidde drie stadia inhetberoepskeuzeproces.Hetkinddoorloopteerstdeperiodevan fantasie envandewensvolwassen tezijn.
Na ongeveerhetelfde levensjaarbegint deperiodevan zoekenentasten.
Geleidelijkaanbaseerthetkinddaarin zijnkeuzeminder sterkopzijn
interessen ensteedsmeer op zijncapaciteiten endehem omringende
waarden.Tenslotte geraakt het inhet stadiumvanderealistische keuze,
waarinhetkindhet eenenanderprobeert entoteenbepaaldeuitgekristalliseerde engespecialiseerde keuzekomt»
AldusdetheorievanGinzberg.VelenhebbenGinzbergnagevolgd,
geverifieerd,aangevuld enbekritiseerd. Super 2)zieteveneenseen
aantalperioden inhetproces.Ha eenperiodevangroeivolgt ereen
vanverkenningwaarinviaeenfantasiefase enenigzoekenentasten
derealiteit geleidelijkaanmeer inachtwordt genomen.Tenslotte heeft,
na eenofmeerpogingen,de consolidatie of zelfbestemmingplaats.
De indelingvanSuper isd.usietsandersdandevorige,maarbehelst
dezelfde elkaar opvolgende elementenvanfantasie,zoekenen tasten
enreële keuze.Door toevoegingvande eersteperiodevangroei enna
deberoepskeuze deperiodenvaninstandhouding enneergangbreidthij
hetproces eigenlijkuit tot watmenhetberoepslevenproces kannoemen
(zelfnoemthijhet "career-pattern"),datpraktischlietgehele leven
bestrijkt.
Anderen zienafvanhetaanduidenvan duidelijk omschrevenperioden,daardeze elkaar infeite sterkoverlappen.Zij onderscheiden twee
componenten,namelijkde componentvan spelenfantasie endesociale
component. Snijders3)stelthetalsvolgt: "Iederejongenenelkmeisje
denkt overde toekomst.Meestentijds isditmaareenvraaggedroom,
eenspelmetmeerdere mogelijkhedenofeenweinigbestemde zorgelijkheid.
1)Ginzberg,E.e.a. "Occupational choice",NewYork,1946.
2)Slocurn,W.L. "Some sociologicalaspectsofoccupational choice"
inTheAmericanJournal ofEconomicsand Sociology, 1959? VaS' 1 4 L
3)Snijders,J.Th. "Jeugd,SchoolenBeroep",Haarlem, i960.
pag.42en44.
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Maar indeloopvandeontwikkelingsjarenkristalliseert zichditproces
nu endantoteenduidelijkenformuleerbaarideevanwatmenwelen
nietwilworden,deberoepskeuze.Inhetalgemeengesprokengaandeberoepsmensenpasnadelagere school langzamerhand overvanhetfantaserendenaareenmeerrealistisch stadium,enerzijds anderinvloedvande
puberteit,anderzijds doordenoodzaakvandeschoolkeuze".
Snijderssluitdaarmeeaanbijwat Lazarsfeld 1)reeds tientallen
jarengeledenuiteenzette.Deze ziethetberoepskeuzeproces alseenonderdeelvandeontwikkelingvandevisievanhetkind op zijnbuitenwereld. Indehoudingvanhetkind totdiewereldkrijgthetberoep
geleidelijkaaneengrotereenandereplaats.Eerstwilhetkind slechts
spelen,maar steedsmeerwilhet zichopmeervolwassenwijzeuitdrukken
indiewereld,steedsmeerwilhetdiewereld "gestalten"ofwelwerkelijkevormgeven. "UnddieverschiedenenAbwandlungen,diederBerufswunschvonAlter zuAlterundvonPerson zuPersonannimt,sindnichts
anderesalsVariationenderRichtungund derIntensität,inderdiese
Gestaltunggewünschtwird. SoistderBerufsplanderJugendlichenim
MomentderBerufsergreifungwirklichdie letztePhasederEntwicklung•
von Spiel zurArbeit".2)
De ontwikkelingvandeberoepswensen duurtnietalleen lange tijd,
maarbestaatbovendienuit eenaantaldimensies.Het isdusgeeneenvormigprocesmaareenkluwenvanprocessen.¥iegersma 3)citeertmet
instemmingdedoorSuper onderscheiden 5dimensies;"Dezedimensies zijns
1.eentoenemende matevangerichtheid ophetberoepskeuzeprobleems.
2.beschikkingover eentoenemendehoeveelheid informatie eninsamenhangdaarmee eenmeer omvattende enmeergedetailleerde toekomstplanning5
3.toenemendeonderlinge samenhangvandeberoepswensen3
4.hetkristalliserenvaneigenschappen,dierelevant zijnvoordegeprefereerdeberoepen^
5.toenemenderationaliteit vandevoorkeur".
Hetkindhoudt zichdus indeloopderjarensteedsmeerbezigmet
hetprobleem,weet erooksteedsmeervan,bekijkthetsteedssamenhangenderenrationeler enbegint zichzelfsdenodige eigenschappen intussen
reedseigentemaken.Deberoepswensenvanhetkindverkrijgendusinde
loopvande ontwikkeling steedsmeerhetkaraktervaneencompromis,dat
vervolgens steedsverschuift enverandert naarmatebepaalde interneof
externe factorengroter ofgeringervanbetekenisworden.Vooral tegenhet
momentvan defeitelijkeberoepskeuzewordendeberoepswensengeconfronteerdmetdebeperkthedenvande capaciteiten,de sociale invloedenen
deeconomische omstandigheden enmogelijkheden.Vooral indelaatstefase
wordtdeberoepskeuze duseencompromis tusseninterneenexternefactoren.
De totnutoebesproken auteurswarenallenpsychologen. Inhunkring
isookheteerstgrote aandachtbesteed aanhetberoepskeuzeproces.Doch
ookuit sociologische hoekishierover intussenhoteenenanderteberde
gebracht.Waardepsycholooguitgaatvanhet individu ende factorendie
hetberoepskeuzeproces voedenslechts onderscheidt ininterne enexterne,daar
vindt de sociolooghetnoodzakelijkdeexterne factorennadertedifferentiërenenbovendiendescheidingtusseninterne enexterne factorenterelativeren.
1)Lazarsfeld,P.F. e.a.: "JugendundBeruf",Jena,1931.
2)Idem,pag.44.
3)Wiegersma,S.; "Psychologie derBeroepskeuze",Utrecht,1961s pag. 190,
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Kot name In 'tVcld-Langcvold 1)hoeft kortelings dienaangaande
vrij scherp stelling genomen« Zij ziet het bcroepskeuzeproces als oen
proces van oriëntering op het arbeidsbestel. Deze oriëntatie heeft voel
.loerhet karakter van oen toegroeien naar een plaats in oen milieu
door hot zich eigen maken van motieven,waarden,normen, attitudes on
gewoonten van dat milieu dan van een voortdurende hotsing mot objectieve
hinderpalen. Deze laatste zijn er wol maar komen vaak niet eens aan de
orde, daar de invloed van het sociale milieu op het kind dozo confrontatie roods voor is en overbodig maakt.
Do externe factoren zijn dus vooral sociale factoren on als zodanig reeds niet meer strikt extern, '/raagon aanbod op de arbeidsmarkt zijn op oen gegeven moment als feiten echto externe factoren.
Do invloed van vader, moeder,vrienden, onderwijzer en andere personen
uit de naaste sociale omgeving zijn echter meer eigen dan vreemd. Intern
on extern vervloeien hier eigenlijk in elkaar, Hat het kind als zijn
eigen ambitie ziet isvoor oen d~:oldoor hom overgenomen van zijn omgeving.
Het bcrocpskeuzoprocos isvolgons In 'tVold-Langevcld eigenlijk
oen onderdeel van hot socialisatieproces, met -vr.derowoorden van het
ingroeien in bepaalde sociale systemen, zoals gezin, school en arbeidsbestel, "De invloed die var1Tit do verschillende controlesystemen op
de jonge mens werken worden verinnerlijkt en verwerkt inverband mot
zijn aangeboren dispositie en mogelijkheden,. In oen hechte relatieoneen veelvuldige wisselwerking met personen die in deze systemen rollen
bezitten maakt hot kind zich hun motieven,waarden enz. eigen. Hot is
goen kwestie van uiterlijke aanpassing aan do omgeving5 het kind maakt
de omgeving als het ware tot deel van do eigen persoonlijkheid",,2)
Hot bcroepskeuzeproces is dus enerzijds oenproces van zclf-expressie,
in zoverre do aanlog van het kind door confrontatie met externe feiten
geleidelijk aan wordt toegespitst op en.uitmondt in het tenslotte gekozen
beroep. Anderzijds is het een socialisatieproces, in zoverre het kind
onder invloed van zijn sociale omgeving geleidelijk aan een bepaalde
beroepspositie bereikt die min ofmoor harmonieert mot de opvattingen
van deze sociale omgeving. Hot schijnt dus dat door een jarenlang
samenspel van de persoon van het kind, de invloed van zijn sociale omgeving en do objectieve mogelijkheden hot kind uiteindelijk zijn beroep
&
bereikt. Deze drie hoofdfactoren zullen wij thans in de genoemde volgorde moer gedetailleerd gaan beschouwen.

1) In 'tVeld-Langcveld,II.M„ "Arbeidsvoorziening en beroepskeuze",
Utrecht, 1964
2) Idem,pag, 16.
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HOOFDSTUKII
DEAANLEGVANDEZOON
De lichamelijke capaciteitenvande zoonzijnineenaantalgevallen
medevanbetekenisvoor zijnberoepskeuze.Inberoepenwaarmenlichamelijkmoetwetenaantepakken,zoalsookindeagrarischeberoepenhet
geval is.,kunnen zoonsmet eenzwakke constitutie ofeenzwakkegezondheidniet terecht.Ookjongensmeteenafkeervanphysieke activiteiten
eninspanningkunnenbeterdeagrarischeberoepenvermijden.
Depsychische neigingen enbehoeftenhebbenwaarschijnlijkeenwat
groterebetekenisvoor deberoepskeuze.Depsycho-analytische schoolin
depsychologie issteeds zeerpretentieusgeweest endit zelfsintweeërlei zin. Nietalleen zoudendediepte-psychologische factorenvolgens
velenallesbepalend zijninhetleven,doch tevenshun oorsprongreeds
vindenindevroegste jarenvandejeugd.Daarom stellenwij deze factoren
alseersteaande orde.Meadow 1)iseenvanhunpleitbezorgers.Hij
meentdathieraan teweinigaandacht isbesteed inhetkadervanhet onderzoek
vandeberoepskeuze enstelt "that thefindings ofpsycho-analysis may
prove helpful inderivinga theory".Wiegersma2)komtechternaeen
besprekingvandepogingendie indezerichting zijngedaan,toteen
negatieve conclusie. "Tenaanzienvanaldezeverklaringspogingen moet
voorlopig enige scepsis inachtwordengenomen".Welmeenthij "dat
ineenaantalgevallenhet strevennaarbevredigingvanverdrongen
affectievebehoeften eenbelangrijke richtinggevende invloed opde
beroepskeuze kanhebben.Totdusver isechternietaangetoond datditook
voordeberoepskeuzevandegemiddelde mensgeldt".
Wel ismeneralgemeenvan overtuigd datdepersoonlijke neigingen
enbehoeftenvangrotebetekenis zijn.Nietbijieder zijndezeevensterk
ofevenduidelijkaanwezigenooknietaltijd krijgen zede gelegenheid
zichtemanifesteren oftotgelding tebrengen.De kans isechtergroot
datdezepersoonlijke neigingenenbehoeften eenachtergrond vormen
voordeberoepskeuze.
Hiertoemoetengerekend worden
de liefhebberijen,demateriaalaffiniteiten, devitaleneigingen,deegotische emdesociale ensuprasocialeneigingen.De liefhebberijendienen zekerenigeaandachtte
krijgen.Erwordt echtergemakkelijk teveelgewichtaangehecht.
Liefhebberijen liggenpsychologischmeestalnietdiepverankerd,
met'uitzonderingvande interessevoorknutselenentechniekendie
voor intellectuele activiteit.Opdezeuitzonderingennavormenzij
slechtsoppervlakkigebelangstellingen,welkegemakkelijkwisselen
ofverdwijnen.Materiaalaffiniteitenzijnsomseveneens eenwezenlijke
factor indeberoepskeuze al isdebetekenis ervanslechtsvanrichting
gevendeaardbinnende technische enambachtelijkeberoepen.Deze factor
isbovendienmoeilijkvast testellen.3)
Vandevitale neigingen isdobelangrijkste debehoefte aanzelfontplooiing."Deexpansieve menskrijgtuiteraard zijnbestekansenineen.werkomgevingdieorganisatorischniet zeerscherpgestructureerd is„.."4)
1)Meadow,L.,"Toward a theoryofvocational choice",inJournal
ofCounselingPsychology,Vol.2,No. 2,1955,pag.112.
2)Wiegersma,S. "Psychologie derBeroepskeuze",Utrecht,1961
pag. 152en 154.
3)Wiegersma,S."Debetekenisvanbelangstelling enmotiveringvande
beroepskeuze"inTijdschrift voor studie enberoepsoriëntering,4,1955»
4)Idem.

- ia

Hatbetreftdeegotischeneigingen,moeJ;hiervcoralgenoemd worden
deegocentrifeeiieii.Deze kaneenbelangrijkenegatievewerkinguitoefenen
daar-namelijkdeze zelfbetrokkonlioidvooral leidtnaarberoepenwaarinbede
enbelangstellingvooranderengeengrote rol speelt-„Andere egotische neigingen,dieechter integenstelling totde c,occrir~'citirr1totallerleiberoepenhmnen leiden,zijndematerialistische neigingendegeldingsdrang.
De tegenhangerv^ndeegotische neigingenvormende sociale neigingen
en suprasociale neigingen,waarvan de eerste opdehulp aanenhetcontact
meteendenenpericht zijnendelaagste op eenobjectieveramanivoarda (zoals
godsdienst,kunstenwetenschap)..
I:iaansluiting ophetbovenstaandekan overdeagrarische beroepenenze
hetvolgende gereleveerd worden.Burohinal.vsrrildt ;.neensansuvoiiing 1)
van eenaantaldesbetreffendeAmerikaanse ondarzcekingenderbboerenzoon:;die
de].andbouwverlatenbetrekkelijkveelbehoeftehebben inhinberoep tewerkenmetmensenen ideeën,terwijldegenen die in-1olandbouwblijven liever
zouden omgaanmetmachinesenwerktuigen.Afvloeiendeboerenzoons zoudenook
eenruimere interesse hebben,meer instaat i:ijnvrrïe'deringeninlevenswijze
teaccepteren,eengrootereonafhankelijkheid;,crrgre—er zelfvertrouwenen
eengrotere emotionele stabiliteitberktien»
Wijvragen en;-;uCefnr ai ef..,e;w.psychische eigenschappen oorspronkelijk
ZÖ'duidelijkbijdeafyHooionaoboerenzoonsteonderkennenrarsn.ZijIrinnen
hetgevclg zijnvaneenverschil ii:positie inhet gezinc Jongenswaarvan.
deoudersgraaghebbendat zijhot'boerenbedrijfovernemenenditminof
meergeaccepteerd hebben,staanvaak ineenveele.fhankeiijkerpositie,
doorhet thuismeewerken,nee ontvangenvan zakgeld endebedrijfsovernemiiig,,
denjongens diebestemd zijn om e/J: tevloeienuit delandbouw,Haider 2)die
devoornaameisbasisvormtvoer dezeuitsprakenvenBurchinal,meent zelfdat
inderdaad alseenvan deoorzakenvanafvloeiinggene:.1ka.nworden "the
development ofanunusuallywel-controlled,ineepetdentand inquisitive
•i
...*ae
proeablyasan consequenceoi
hij zienhierdathet socialisatieproces reedsonjonge leeftijdde
beroepskeuze mede kenbepalen endatbepaalde karaktertrekken niet steeds
oorspronkelijk zijn- Strauss 3)sluit zichhier eveneens,ineenartikeldat
een samenvatting vaneenaantalAmerikaanse onderzoekingenbeoogttegev,i,
zeer sterkbijaan. "ïhefarm choiceboys,'with theirhistory ofgreater
dependence ontheirpa/rents,tended tohave traitsknown tobeassociatedwitl
dependency:,shyness,lackofself-sufficiency,and lackofself-control",,
Hijkrijgenaldusde indrukdatvooraldemeereypansicvekarakters
afvloeien terwijldebehoudzuchtigen inde landbouwblijven« Veelvandit
karakterverschil zalechterwellicht doorde cedersaangekweektworden, m
overrenstemmingmet devoorlopereplannen die zijmet'bun zoonshebben,het
isniet onwaarschijnlijkdat lij-'-eenander ookvantoepassing isopdeITederlandsewdicu.iug?n.

1)BurchinalL*C-,ji:Careerchoices ofrural youth inachanging society",
riinnesota,1962,pagc 21m/m23=
2)Ha11er,A.O, "Theoccupational achievementprocess offarm-reared youthin
urban-industrial society"inRural Sociology, 19^0,pag„ 330.,
3)Strauss,L,A„ "Societalneedsandpersonal characteristics inthe choiceol
farm,blue collars andwhite collar occupations b"farmers!sons"in
Rural Sociology,1964>pag„420„
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Ookdegeestelijke capaciteiten zijnvangrootbelang.Dczohangen
afvandepersoon,deleeftijd ende opleiding.Daarvanisdepersoonofteweldeoorspronkelijke"begaafdheidhet"belangrijkst.Methetvorderenvan
de leeftijdwordt dezeverder ontwikkeld,waardoor"bepaalde,debegaafdheidversterkende opleidingen opeengegevenmoment mogelijkworden,dieop
hunbeurtdebegaafdheid weer.verderhelpenontwikkelen.
Vooraldeoorspronkelijkebegaafdheidsverschillen tussendeafzonderlijke
kinderenbepalenechterhet,niveauendeaardvanhetuiteindelijk tekiezen
beroep.Weliswaar wordende capaciteitendoorkruist,bevorderd engeremddoor
depersoonlijke behoeftenenneigingen,dochbepaalde specifieke talenten,
waaronderde intelligentie zijnzekeraantewijzen.Op 12-jarige leeftijd
liggendezealgrotendeelsvast.,,alzijnzenognietallenduidelijk.Zij
vormenopdatmoment zelfseenbeterhouvastvoordeberoepskeuze dandepersoonlijkebehoeften enberoepswensen.Intelligentie-enberoepskeuzetesten
welkehieropgericht zijnkunnenook -pdie leeftijd daaromvangrootbelang
wordengeacht.Ookdeschoolresultaten gevenbelangrijke aanwijzingenvoorde
mogelijkheden.
Eensprekendvoorbeeldvandebetekenisvan intelligentie enschoolresultaten,voordeberoepskeuze toonthetreedseerdergeciteerde artikel
vanStrauss 1), metnamemetbetrekking tothetkiezenvanhetboerenberoep.
Evenals ineenvroegeronderzoekvanhemzelf eninonderzoekingenvanandere
auteurstrad ineerste instantie geenverschil inintelligentie ofschoolresultaten tussenjongensdiealofnietboerwildenwordenaanhetlicht.Na
onderscheidvan een "blue-collar1-1-eneen "white-collar"-groep onderdejongens
die geen boerwildenwordenbleken echterwelverschillen.Deblue-collargroepbestonduit jongensdiehandarbeider zoudenworden.Huninteligentiescorewas significant lagerdandievandejongensdieboerwildenworden.
Deze laatstenvertoonden echterweereensignificant lagere intelligentiescoredandewhite-collar-groep,ofteweldejongensdiehoofdarbeiderwenstenteworden.Straussvond overeenkomstige verschillen tenaanzienvande
schoolresultaten.Hijconcludeert hieruit tothetbestaanvaneen "selfselectionprocesswhich tends todistribute farmrearedboysamongthethree
occuptional groups,roughly inaccordancewith theintellectualdemandsof
theoccupations".Metanderewoordenertreedtgeennegatieve ofpositieve
selectie op,maarselectievolgensdeberoepseisen_.Het zoubelangrijk.,zijn
nategaanofookinonsland deselectieuitde landbouwplaatsheeftvolgensdeberoepseisen ofanderzins.

Strauss,M.A.,opuscito pag.419-420.
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ilOOlaÜSTTIKIII
DE IHVIOPD'\/hHHILIBUIBGBZIH
a.De invloed vanliet,milieuendedaarinheersende waarden'opdeberoepskeuze
Elk.milieuheeft zijneigenpositie endaardoor zijneigengezichtskring.Het heeft ook eigenwaardendienagestreefd worden en'hetpoogt
zichzelf instand tehouden. Ondermilieuverstaanwijdaarbij een sociale
laag.(bv„ ongeschoolden);, eenberoepsgroep (bv,boeren)ofeensocialesector (BV. ambacht enkleinhandel).
Lazarsfeld, die zijn studiebet".effendedeberoepskeuze maaktein
hetproletarische milieu inhetvooroorlogse¥enen, komt onder anderetot
de conclusie dat i!jesozialbedrucktereineGruppe ist,,um sowenigerweitgreifend,um.solahmerundvonvornherein bescheidener istdieBerufswahl
ihrerKinder",l)De oorzaak daarvan wasvoor eendeel desociale achterstellingwaardoor demiddelen ontbraken om xot gekwalificeerdeberoepskeuze
tekomen.Bovendien wasdemaatschappelijke gezichtskring inditmilieu
zeerbeperkt.Wiegersma2)wijst erechter opdat elkmilieu zijneigen
"maatschappelijkegezichtskring heeft,,waarbinnen deberoepen enactiviteitenliggendiebijdeberoepskeuze aanvaardbaar zijn,¥atdaarbuiten ligt
istenminste'.''vreemd1,endusweinig aantrekkelijk.,maar dikwijls zelfsverwerpelijk of'althans "voorons soor-tmensen'''niet inaanmerkingkomend.Het
bestaan vaneendergelijke gezichtskringkanvoorvelemaatschappelijkegroepen^aangetoondworden11. 3)Tenslotte heeft elk.milieuook zijn socialenormen, gebaseerd op de inditmilieulevende waarden.Hierdoorkan sociale
pressievoorkomen,diegericht isooconformiteit aanhet eigenmilieuen
behoud vande bandmet ditmilieu.
"Deeffectievebetekenis vandezemilieuïnvloed hangt uiteraard geheel
afvan de mate.waarinhet subject zich aandit.milieugebonden voelt.Deze
ismeestal ergsterkdaar.dewaarden ennormen vanhetmilieuvooral gedragen
enbewaakt worden doorhet ouderlijke gezin..Het zal echterniet zeldenvoorkomendathet subject zichdesondanks vooral refereert aan andere groepen
zoals'school ofvriendenkring. Slocamwijst eroverigens opdatde invloed
vandeze refentiegroepen meestal moeilijkwaargenomenkanworden'"even
though such factorsmay sometimesbe more important than influences wich
operate atthecognitive level'".4)
Demaatschappelijke gezichtskring vanhetboerenmilieukanheelverschillend zijn.De integratie vandeboeren indemoderne geïndustrialiseerde
maatschappij;,ofminstens degeregelde communicatie daarmee,komt steeds
meeropgang. In.sommigegebieden refereert men zichnog steeds slechts aan.
de eigengroep.Andere gebieden zijndaarentegen reeds lang sociaal-ontsloten.
De weerstanden tegen eenniet-agrarisohberoep zijndaarbetrekkelijk gering.
Wijherinneren onshierdeuitspraak vanLazarsfeld inhetvoorgaande,dat
hoemeer eengroep sociaal verdrukt is,destemeergeremd deberoepskeuze
daar is,vanwege debeperktegezichtskring endegeringemogelijkheden,.Met
evenveel rechtkanmén inplaatsvanhet sociaal verdrukt-zijnhier stellen
het sociaal geïsoleerd-zijn,waardoor immers evenzeer degezichtskring en
demiddelenbeperktworden.
l)Lazarsfeld,P.F.z "Jugend undBeruf",Jena,1931,pag.19«
2;yiegersma, S.:"Psychologie derBeroepskeuze'1,Utrecht,1961,pag.116
en131e.v.
3)Idem,pag.131.
4)Slocum, w.L.:"Sociological aspects ofoccupational choice",in''The
American Journal ofEconomics and Sociology1',1959••,pa-g.I46.
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Ookde zeifhandhavingvanhetboerenmilieudoethaar invloed opde
"beroepskeuzegelden.Inzicht hierinvereist echtereenbespreking vande
inditmilieulevendewaarden.
Tegenwoordighoortmenveelkritische geluiden tegenoverdedoorvelen
benadrukteboerenwaarden. InDuitsland woedtdeze strijd tussen aanvallers
enverdedigers zelfssterk. Ook inonslandgaatmensomsuitvanhetbestaan
vaneentypischeboerencultuurdievanbijzonderewaarde zouzijnvoorde
gehele samenleving.Wanneerdanmanenpaard genoemdmoetenworden,blijft
men echterofwel tevaagofmennoemt eigenschappenwelke momenteel niet
meer alsbijzondere waardenkunnengelden, zelfsniet indelandbouw. Toch
leeft ooktenonzentwaarschijnlijk nogeendeel vandeboerenbevolking in
hetbesef,onmisbarewaarden tevertegenwoordigen.Daarbijgaathet echter
deverdedigers niet zozeeromdeafzonderlijkenaarvoren gebrachtewaarden,
maarmeeromeenideaalbeeld dathenvanuit hetverledenvoorogenstaat.
Dit idealebeeldbestaatvooral uit eenboerenfamiliemet sterkegezinsbanden,godsdienstig,met eigenhoeve,innatuurlijke omgeving, zelfstandig
envrij, onafhankelijk, gezond enbestand tegenconjunctuur enpolitiek.
Het ziet ernaaruitdat hetbenadrukken vandeeigenwaardenvande
boerenstand eenverdedigingsmechanisme is.Deboerenstand heeft aan sociale-eneconomischebetekenis ingeboet. Bovendien gaathetveleboerenrelatief slecht. Velenvoelendit alsonrechtvaardigheid. Inreactie opdeze
bedreiging gaatmen soms achterom zienenvergelijken ende stagnatierationaliseren tothetbewaren van specifiekewaarden.Denaarvorengebrachte
"waarden" zijndanookveelal nietbelangrijkmeer,ofonmogelijk geworden
ofniet specifiek agrarischmeer.Kotterl)ziethiereentaakvoordeagrarische sociologie,debeweringdathetboerenmeer isdan agrarischeproduktie,nuchtertevergelijkenmetdewerkelijkheid. "WasgesundesBauerntum
eigentlich ist,ismanchem seinerVerfechter durchausnichtklar".Eenvan
dezeverdedigersmeende omonwonden zelfs ;:manwisse zwai"nicht,waseigentlich "denBauern"ausmache, aufjedenFall sei ereinprächtigesWesen'und
verdient unter allenUmständen erhalten zuwerden1'.
OokPrauendorfer 2)vraagt zichaf "istdas spezifischBäuerliche,bei
denwirunsunbewust andievanW.IL Eiehlsoüberzeugend geschilderten
Beharrungskräfte imBauerntum"guterArt'"'klammern,inden Industrieländern
nicht schonlängst abgelöst durchdasvölligrationalund städtisch denkende
landwirtschaftlicheUnternehmertum...?"
Maarhoudendebedoeldewaardendannietmeerindande "Beharrungskräfte1,oftewel traditionaliteit (letterlijk standvastigheidskrachten)?
VonBlanckenburgmeent inderdaad datdit zois.Deboerenstand kan zich
zelfnietmeer onbevangen alsdragervanbijzondere waardenbeschouwen,
zoalshijdatvroegerdeed, stelthij.Zekernietwatbetreft deweleens
naarvorengebrachtebiologische meerwaardigheid, deboerenbevolking is
tegenwoordig zelfsniet zogezond alsdeoverigebevolking. Ookdeverzorgingvandevoedingvandesamenleving ziethijnog slechts gedeeltelijk
alstaakvandeboeren. Ookde zogenaamde garantie tegentotalitarisme kan
niet indeboerenstand gevondenworden, zoleert degeschiedenis. "Dielandwirtschaftliche Bevölkerung alspolitische Stabilisierungsfaktoranzusehen,
beruht aufderdurchdiegesellschaftlicheundpolitische EntwicklungüberholtenAnsicht dassderRechtstaatlichkeit nurGefahrvoneinerLinksradikalität drohenkonnte". 3)
1)Kotter,H.s "DieVeränderung dergeselsehaftlichen Situation", in"Berichte
überLandwirtschaft",19633 176Sonderheft? "Anpassungder Landwirtschaft
anderveränderten ökonomischeBedingungen",pag.10-11.
2)Prauendorfer, S.vons "Diesoziologischen Zielsetzungen derAgrarpolitik
indenwichtigsten LändernKontinental-Europas";,inDieBodenkultur,
Juli1963> pag. 85.
3)Schlotter,H.G.geciteerd doorP. vonBlanckenburg, "Einführung indie
Agrarsoziologie", Stuttgart,1962,pag.126.
':

- 16YonBlanckenburg geeft dus tekennendatmennietneeronbevangendeze "waarden"naarvoren kanbrengen.Titbetekent echter tevens
datmen lietnogweldegelijkdoet en zeerwaarschijnlijkvooralde
kleineenonbemiddeldeboerendie sociaaleneconomischhetmeestbedreigd zijn,,hoewelvanoudsher deboerenwaardenvooralgecultiveerd werdendoor.de',groteboeren,zodatdeze ookdoorhen nog welverdedigd zullenworden,,Deagrarische jeugd staathierwellicht tochweeranders
tegenoveroSchelskystelt datdeze jeugd zeergoed deveranderde positievandeboer onderkent enniets laatblijken "voneinerkompensatorischen ideologischenÜberhöhungundAufwertung des Spannungs-und
Minderwortigkeitsgela,der.enBerufs-und Sozialbewusstoeins" ,hoewel
zijdaarvroegerhartstochtelijkd.oorgegrepenwerdii)
Inhetvorenstaande bleekdatbepaaldewaardenwaarschijnlijk
vooralwordenverdedigd tenbehoevevan de zelfhandhavingvandeboerenstand» Deze zeifhandhavingishetgevolgvandeveranderdepositie
vande landbouw envooralvan dekleineboeren.Gevoed doorgevoelens
van onrechtvaardige behandeling;,sluiten sommigeboeren zich zelfsop
militantewijze aaneen (Boerenpartij inonsland.).
hoedanook,deverdedigingvandemaatschappelijkebetekenis
vanaldanniet achterhaalde boeren-cuituurwaarden isniet temiskennen« Het ismogelijkdat deze zienswijze ineenaantalboerengezinnen
tevens eenagrarischeberoepskeuzevande zoensindehandwerkt,ondanksdemoeilijker geworden economische positievandemeesteboeren»
TotnadeTweedeWereldoorlogwasdekeuzevan eenniet-agrarisch
beroep ineenaantal streken inonslandvoor eenboerenzoonbijna
onaanvaardbaar opgrondvan debovenbcsprokenmilieufactoren,InNoordbrabantwerd rondom 195u de industriearbeidvooreenboerenzoonnog
letterlijk "uitdenboze"geacht.Ditwordt aangetoond door enkele
zinssnedenuit eenoverigensnuttigebrochureuit dietijd»
"Dat ookvoor onzeboerenjongensde overgangnaarde industrie
niet zondergrotemorele gevaren isbehoevenwijnietuitvoerigtoe
telichten"2)en "hetisergtobetreurendat erreedsthansjonge
boeren overgaannaardeindustrie.Daarmee verliezen zijniet alleen
hunzelfstandig bestaan,maar ookdreigen zijhunboerenstandbewustzijn,hunboerenkarakterenhunboersncultuur teverliezen"3)= Het
vorenstaande iszelfs eengeluiduit demeest toonaangevendeboerenorganisatie inditgewest,deïf.C.B.Kaarhetwas in 1940= Vooralde
ongeschoolde arbeid,het schrikbeeld vande lopendeband ondervond veel
weerstand.Demeeste "pijn"deed echterhetnoodzakelijke verlatenvan
het zelfstandige boerenbestaan.Eetboerenlevenwasbovendien eenbestaanswijzedieheelhet levenkleurde.Het afvloeienuitde landbouw
betekende daaromnietalleenvaakhet loslatenvandezelfstandigheid
maar steedsookvandeboorengewoontenen-levensstijl.
Hoewelde zogenaamdeboerenwaarden inhetalgemeenweinig concreet
zijn.,zallietsteedsweernaarvorenbrengen daarvanwaarschijnlijk
tochnogwel eeneigen invloeduitoefenen opdeberoepskeuze,keeren
meer gaatdeboerenstand echter maatschappelijke waardenuit de m e t agrarischewereld overnemen.De integratievandeze stand indemoderne
maatschappij ofminstensde communicatie daarmeeheeft totgevolgdat
menmeerbehoefte gevoelt totvordere studievoordekinderen enaan
sociale stijging.Burchinal4)wijst onsopenkele onderzoekresultaten
waarbijbleekdat oudersvoorhunafvloeiende zoonsbehoefte gevoelen
aanonderwijs,terwijl zijdezebehoefte minderkoesteren tenaanzien
vandeinde landbouwblijvendezoons,,
1)Schelsky,II.;"Die skeptische Generation"»Düsseldorf,,19^3,pag.166.
2)Smulders,Gd'.A,; "Hetjongeboerenvraagstuk inverband metindustrialisatie enberoepskeuze",Uitgaveff.C.B.,Tilburg> 1948,blz.14.
3)Idem,blz.15
4)Burchinai,L.G.: "Career choices ofruralyouth ina changing society",
Minnesota, 1962,pag.20.
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Tot opzekerehoogte erkentmendusreedsmodernewaarden.Ookhetrapport
vanhet "International Labour Office"1)noemt.alsredenvoorafvloeiing
demogelijkheid totsociale stijging,althanswanneervoldoende onderwijs
wordtgevolgd. Zo zijn.nogwel meov
publikaties aantewijzenwaarin
doorwerkingvandewaardevan sociale stijgingen zekerheid totindeagrarische."kring"blijkt.
De grotebetekenisdiede strevingnaar sociale zekerheid doormiddel
vansociale stijgingvooral inhetniet-agrarische milieu tegenwoordig
hebben,wordtdoorSchelsky2)historischafgeleid. Schelsky zietindeze
huidige strevingen eenmengelingvanhet sociaal-statische karaktervan
devroegere standenmaatschappij enhet sociaal-dynamische karaktervande
19eeeuwseklassenmaatschappij "Inderdiealtständischen Gesellschaft
ablösenden Klassengesellschaft die zunächst die soziale Struktur derindustriellen Gesellschaftbildete-,tratderständischdauerhaftenStabilitätdersozialen StatusdieDynamikder sozialenSchichten entgegen,die
man.j_nderpolitischenTheorie alsKlassenkampf interpretierthat.Die
Klassen strebtenalsKollektive indie soziale Stellungderjeweilsübergeordneten "herschenden"Schicht,wobei siean sichan ihrerBerufswelt
festhielten,derenpolitische,rechtliche,wirtschaftlicheund sonstige
sozialeGleichstellungmitderjeweiligenOberschicht zuerreichensuchten". 3)"Diese Klassenhaltungkönnenwir zu,einemfrühere ZeitpunktebensoinBürgertum inseinem.Verhältniszuraristokratischenwiedann in.der
Arbeiterschaft gegenüberderbürgerlichen Oberschichtbeobachten"4 ) .
Bijalle dynamiek inreactie opdestandenmaatschappij'vande.
1Ceeeuwziet hijdustocheenvasthouden aande ideevanhiërarchische
standen.Menwil slechtsplaatsenvanandereninnemen.Tochheeftdeze
dynamiekopdenduurgeleid toteenzekere socialenivellering,indie
zindateerst indejongste tijd geenduidelijke standenmeer zijnteonderscheiden.Het dezevervagingvande standsverschillen isgepaard gegaan
eenveralgemeningvanhet strevennaar sociale stijgingensociale zekerheid.Debehoefteaansociale stijgingricht zichinplaatsvanopde
vroegere obj'ectiefaanwijsbare standenhiërarchienuopmeer subjectief
bepaalde rangstandenwaarbijberoep,welstand endergelijke,gedetailleerdestatusverschillenvertegenwoordigen.,f,1dusSchelsky.
Metdesocialenivellering isookgepaard gegaaneen individualisering
vande stijgings-enzekerheidsstrevingen "Jederempfindet esalssein
selbstverständliches sozialesRecht,jamehrnoch,alsmoralischenAnspruch
ansichselbst,"vorwärts zukommen","etwasbesseres zuwerden"d.h.den
.Generationsfolge zuerhöhen"5)°
Het strevennaar sociale stijgingheeft totdoelmeer sociale zekerheid teverkrijgen.Deze zekerheid,isjuistdoorhetvervagenvanvroegere
standen-enklassenonderscheiden geringergeworden,,maardeze socialenivelleringgafookdemogelijkheid door sociale stijgingde zekerheid te
vergroten. "SozialeUnsicherheitund sozialesAufstiegs-undPrestigebedürfnisbedingen sichinunsererdynamischenGesellschaftverfassung gegenseitig"5)»
1)I.L.O.,"Whylabour leaves the land",Geneva,i960,pag.I.3.
2)Schelsky,H.s "Die skeptischeGeneration",Düsseldorf,1963,pag. 177e.v.
3)Idem,pag. 177.
4)Idem,pag.178.
5)Idem,pag.180.
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Deze socialewaardenaoht~r:-,•;•.jde"beroepskeuzevan
grotebetekenis. Vooralhet beroep isinonzemaatschappijlietkanaalvoor sociale
stijging,,welke laatste op zijnheurt invele gevallen totgrotere sociale
zekerheid leidt.
Het strevennaar sociale stijgingenzekerheidvindt gemakkelijkaansluiting bijdegeldingsdrang endebehoefte aanerkenning,enhijdeprestatiedrang (achievement motivation)o Dit complexvan strevingenuit zich
vaak ineenbehoefte omiets teleren.
Tenslotte kannoggesteldworden datookdematerialistische behoefte
gemakkelijkgekoppeldwordtaanhet strevennaar sociale stijgingenzekerheid.Bijopgavevandemotieven geld tewillenverdienen ofeenhogelevensstandaard tebereiken,kanhet zijndat dezenietmaterialistischebedoeld zijn.,maarrespectievelijk alsmiddel totenalssymboolvansociale
zekerheid moetenwordengezien.
t.De invloedvanhetgezin

paeooroünsiceus
'Zoalsbijdebesprekingvanhetberoepskeuzeproces alssocialisatieprocesreedswerd aangeduid heefthetgezinwaarschijnlijk een zeergrote
invloed opdeberoepskeuze.Hetgezin isimmershetbelangrijkste sociale
systeemvoordeopgroeiende jeugd.Denormenenverwachtingen diedeouders
hebben tenaanzienvandeberoepskeuze kunnenweliswaar invele gevallen
noggrote speelruimte latenvoorandere factoren,dochdejongen zalomwillevan zijnpositie inhetgezinslechts inuitzonderingsgevallen deze
speelruimte overschrijden,,Bovendien ondergaat hij onbewust allerleiinvloedenvanuithetgezinen zalhijalsvanzelfsprekend zijnhulp enoriëntatievooral inhetgezin zoeken»l'ïijzullennuachtereenvolgens eenaantal
belangrijke invloedenvanuithetgezin opdeberoepskeuzebespreken,,
Inde eersteplaats isvan zeergrotebetekenis hetberoepvande
vader. IneenstudievanSuzanne Cordelier 1)blijkt dathetberoepvande
vadervoorhetkind.indeeersteplaatsvaakbetekenisheeftdoordathet zeer
vertrouwd kangerakenmet ditberoep.Dit geldt overigensvrijweluitsluitendvoor diekinderenwiervader zijnberoep thuisuitoefent.Hetkind
stuit inzijnberoepskeuzeprooesopeensteedsverwarrenderveelheid van
beroepen diehetvrijwelniet kent enkankennenvoorhet erdaadwerkelijk
bijbetrokken zou zijn.Hetberoepvande thuiswerkendevader isdaneen
vandeweinige puntenvanhouvast.Hetkindbegrijpt ditberoep totop
zekerehoogte enziethet inhetgeheelvandebepalende omstandigheden.
Hetraaktvertrouwd met deroutinehandelingenervanenmetdeplaatswaarin
hetwordtuitgeoefend. Devaderkrijgt ookdegelegenheid hetkind zijn
beroep teverduidelijkenenkanhet indegeheimen ervan inwijden,vooral
wanneerhetafentoegaatmeehelpen.Dezeruimebekendheid methetberoepvandevadermaakt ditberoep ookaantrekkelijkvoorhetkind,zo
zelfsdathetkind zichermee,alsnet zijnvader,gaat indentificeren.
Dit echteralleenwanneer hetnietsopgedrongenwordt.Anderswendthet
kind zichwellicht zelfsafvanhetvaderlijkeberoep,menenwijmet
3u zanne 0oruoIier.

1)Cordelier,S. "Lesadolescents faceàleuravenir",Paris,1957°
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Ookeenboerenzoon isvrijwel steedsgoedbekendmet hetberoepvan
zijnvader.Dit isvooral hetgevalwanneerhijookweleens indelandbouw
meegewerkt heeft,thuisofopeen anderbedrijf. Voorveelboerenzoons is
daaromhetberoep vanboerdemeest aantrekkelijke mogelijkheid,eneen
bijnavanzelfsprekende keus,wanneer tegengestelde invloeden enomstandigheden achterwegeblijven.
Hiermeekomenwijopeen anderpunt,namelijkdehoudingvandeouders
zelftegenoverhetberoep vandevader.Snijders l)onderscheidt daarbijde
vadersdie afwijzend ofontevreden tegenoverhunberoep staan,dezelfstandigenofhalf-zelfstandigen dieklagen overde zaakdie slecht gaat,devadersvoorwie 'savondsna zesuurpashetlevenbegint entenslottedegenendie zichopgezondewijzemet hunberoep vereenzelvigen. "Menverbaast
zichtelkensweerhoedeoudersverwachten dat zoonliefmet enthousiasme
inde zaak zalkomen,waarovervaderdagelijks zijnklaaglied zingt. Hetzelfde geldtvoordemoeder,die altijdklaagt datvaderniet genoegverdient,teveel vanhuisis,zulkvuilwerk-heeft ofdiemeent dathetberoep vandemantocheigenlijkbenedenhaar stand is".OokWiegersmawijst
opdemogelijke invloedvandegevoelshouding vanhetgezintenopzichte
vanhet eigen arbeidsterrein.Het spreekt vanzelfdat ookdeboerenzoon
niet ongevoelig zal zijnvoordehoudingvan zijnouders tegenoverhet
beroep vandevader.
Voorts isvan grotebetekenis voordeberoepskeuze het complexvan
opvattingen en__waajrden__i_n___het_ouderlijkegezin,waartoe ookdewenstot
voortzettingvan eenberoepstraditie gerekendmoetworden. Strauss 2)
stelthieromtrent dat eenvandebelangrijkste oorzaken van een agrarische
beroepskeuze gelegen isin "theexistenceofavalue system functionally
related tofarming".Uitdecontext vandit citaatblijkt ditwaardensysteemvooral gedragen teworden doorhet gezin.Delevenswijze,deopvattingen,dedeugden enstrevingen enhet ouderlijke beroep vormenvooral
inhetboerenmilieu eenonderling sterksamenhangend geheel.Deboerenjongen ademt alshetwaremet zijngehele opvoedinghetboerenberoep in.
Ditberoepvormtvaakeenvanzelfsprekend schijnende schakel inditgeheel.
Eenberoepstraditie ligtvaakvoordehand.
Ookinniet-agrarische kring,vooralwanneerhetberoep thuiswordt
uitgeoefend enveel invloedheeft ophetgezinsleven,komtditvoor.
Cordelier 3)laatwatditbetreft dekinderen zelf aanhetwoord.Dan
leestmen als argumentenvoorhetkiezen vanvadersberoep dathet immers
hetberoep vanvaderengrootvader is,ofsimpelweg "c'estlenôtre"of
bijonshebben zedit altijd gedaan. Somswordt deschijnbarevanzelfsprekendheid vanvadersberoep dusnogversterkt doordat reeds enigegeslachten eenberoepstraditiebestaat.
Deze zelfdevanzelfsprekendheid die eenberoepstraditie kanhebben,
komt optreffendewijze totuitdrukkingwaarMendras eenboer aanhet
woordlaat.Dezeboer zegt:"Etre agriculteur estune donnéecommelavie
elle-même etonnedemandepas auxgenss'ilsont euenvie desesuicider,
ily aquelque chosedemalsain àposer detelles questions".Dit antwoordt dezeboeropdevraagofhijzelf zijnberoep gekozen heeften
waaromniet iets anders4)«
Ookbijdeboerenjongonsinonslandkon enkanwellicht nogworden
geconstateerd dat eenvanderedenenvanhunboer-wordenbestaat uitde
wens eentraditie voort tezetten.
1)Snijders,J.Th.;"Jeugd,school enberoep",Haarlem,I960,pag.52»
2)Strauss,M.A.:"Choiceoffarming asanoccupation", inRural Sociology,
I956,pag.266.
3)Cordelier, S.: "Lesadolescents face àleur avenir",Paris,1957«
4)Mendras,IL î "Lespaysans etlamodernisation de1'agriculture",
Paris, I958,pag.74.
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Infeite zijnhetwaarschijnlijkmeestaldeoudersdieheihandhavenvaneenberoepstraditie vaakvooropstellen.Daarbij ishetuitoefenenvaneeneigenbodrijfnatuurlijkvangrotebetekenis.Devoortzettingvanhetberoepbetekent dan immers tevenshetbehoud vanhet
bedrijfalsbestaansmiddelvoorhetnageslacht.Dit geldtwaarschijnlijk
sterkervoorboeren diehunbedrijf ineigendom hebbendanvoorpachtboeren.
Eenvolgend aspectvandegezinsinvloed,opdeberoepskeuze isde
matewaarin deoudersaande zoon steunenvoorlichting gevenwanneor
nieuweberoepsmogelijkhedenaande orde komen.Wanneer de oudersbeseffendat ookandereberoependandat"-andevaderhet overwegenwaard zijn,
zullen zij-wellichthun zoontoteenverantwoorde keuzeuit dediverse
mogelijkhedentrachten tebrengen.Vele oudersbeperkenhun opvoeding
echter totenkele suggesties opbasisvaneen smalle entoevallige informatiebasis.Er zijnechter ovenzeeroudersdiewerkelijk gesprekkenvoeren
methunkinderen overdeaard endemogelijkhedenvandeaangeroerdeberoepen.Jaide 1)spreekt inditverbandvan "überforderteEltern",daar
zijhierinvaakvoor eente zware taakstaan.
Ook zijnhet juist de oudersdiedeburoepswensenvanhetkindconfronterenmotdearbeidsvoorwaarden en-omstandigheden indegewenste
beroepen.Eventueel stellen zijhetkind ookopdehoogtevan detoekomstmogelijkhedenvando doorhetkind genoemdeberoepen,dochveelal kannen
zijdaar zelfniet objectief over oordelen.Devoorlichting die doouders
meestal tenaanzienvanberoep enberoepskeuze geven isvolgensJaide
grotendeels oppervlakkig,onjuist onclichématig.
Hoefthetkind eenmaaleenberoep ofeenrichtinggekozen dienogal
enige studievereist,danisdemedewerkingvandooudershieraanweer
vangrootbelang.Eiegersmagebruikthiervoorhetbegrip "background
support". "Hetfinanciële clementspeeltalleenbijhetverschaffenvan
eventuelebijlessen eendirecte rol« Indirect ishet ookviadehuisvestingondedaaraanverbonden gelegenheid hetkind alofniet eeneigen
ruimtevoor studie terbeschikking testellen,vanbetekenis.Vanminstens
evengrootbelang isechter ongetwijiuld demorele en culturele steunvan
het gezin.Eet ontmoetenvanbegripvoor de studiemocilijkheden,deinvloedvan stimulerende belangstelling> demogelijklieidtot incidentele
hulpbijde studie,dewaarderingvoor intelectuele prestaties onstudieresultaten e.d. kunnenvoorhetkind oenbelangrijke steunbetekenen"2).
Deze'background support"zalvooralgevonden kunnenwordenbijoudersdie
zelfreedsenigevoortgezette opleiding ontvingen.Metnamehebalgemeen
vormend onderwijs,dat toch juistde sleutel istotdemeeraantrekkelijk
vandeniet-agrarischeberoepen,isvoorvele ouders die zelfnauwelijks
meerdanlager onderwijsgenoten niet zoaanvaardbaar3)ln 'tVeld-Langeveid
wijst eropdathetalgemeenvormend onderwijs "eenuitstelvande
beroepskeuze impliceert ondaarmee oenrisicovergrotingvoorhetgezin.
Eaarmate devader zelfmeer onderwijs genotenheeft,zalhijditrisico
lichter teilenalshetgaat omdeopleidingvan zijnzoon".4)

1)Jaide,!••!.;"DieBerufswahl"München,1961,pag.83-107°
2)Hiogersma,S.e "Psychologie derberoepskeuze",Utrecht,1961,pag„ 113«
3)In 'tVeld-Langeveld,E.H. : "Arbeidsvoorziening onberoepskeuze",
4; o.ü.e:.'-•
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Voorhotwillenverlenenvan ""backgroundsupport"bijhetvolgenvan
eenopleiding,isookvan"betekenisinwelkematedeoudersdesociale
zekerheidvanhun zoonwensentebewerkstelligen door sociale stijging.
Hebben zijzichinsterkemateopdezemoderne maatschappelijke waarde
ingesteld,danzullen zijwellicht zelfshetofferwillenbrengendat
de zoondieeenopleidinggaatvolgengedurendedie tijd geenbijdrage
zalkunnengevenaanhetgezinsinkomen.
Tenslottemoethier zekernogbesprokenwordendoeveneensnogal
eensvoorkomende ouderlijkepressie opdeberoepskeuze.Vooralwanneer
doordeoudersgrotewaardewordtgehechtaandovoortzettingvaneen
beroepstraditio (meestalwanneer zijookinhetalgemeen traditioneel
ingesteld zijn)ofwanneer zij oon eigenbedrijf,handel ofpraktijk
hebben,zaleenzekerematevandwangofpressie opdeberoepskeuzevan
hetkinduitgeoefend worden.Degrens tussenleidingenoverheersingis
nueenmaalsubtielendeverleiding tothetgunstigvoorstellenvanmeewerkenophet ouderlijkebedrijf ofbedrijfsopvolging,gevolgd doorpressie indierichtingisvoorvelendaardoorgroot.Dochookwanneermen
geeneigenbedrijfheeft isautoritair optredennietuitgesloten.
Nuheefthetkind infeite tochalnietveelvrijheid daarhetvan
vele zijdenbeïnvloedwordt endoor eigen capaciteiten enexterne economische ensociale omstandighedenreeds zeerbeperktwordt.Hetoverzietooknietdeoverblijvende mogelijkhedenenheeftdaardoorgrote
behoefte aanleiding. In traditioneleverhoudingenhaddeze leiding
haastvanzelfsprekend eenautoritairkarakter,dochmomentcelisdogoede
leidingmeer stimulerendvanaard.Velengrijpenechternogsteedsnaar
hunouderlijke gezag,somsineigenonbeholpenheid,somsomhuneigen
wensen "door tedrukken".Behalve autoritaire karaktertrekken zijnook
traditionele houdingenhiervanvaakmede-oorzaak,terwijlde onzekerheid
vanhetkind enhetbelangvanheteigenbedrijf ervaakinsterkemate
toemeewerken.
Slechtshetkindmeteenbewuste eigenwilenmeteeneigenplan'
weet zichonderdergelijkepressie endwanguittewerken.Eenpatriarchaleofheerszuchtige houdingvandevader kan sons zelfsvoorkomen
dathetkind totduidelijke eigendoelstellingen komt.Ookishotmogelijkdatweldeeigendoelstellingen gegroeid zijn,maardeeigenwil
nietkrachtiggenoeg is.Tenslottekomthetvoordatookhieraanvoldaan
ismaardevaderwerkelijkemachtsmiddelengaataanwenden.
Jaide 1)schotst onsdezedriegevallenzoals zijzichindepraktijkvoordeden.WatbetreftAlfred hieldvaderdebeslissingaanzich
zelf,terwijlhijzichslechtslaatdaarmeebemoeide.Alfredbleefafwachtend en zondereigen initiatieven.Zonderveelomhaalwerd dejongen
ergensgeplaatst,hetgeenopeengrovemislukkinguitliep. Inditgeval
wasdeknaapdus zondereigenideeëngebleven.Heinohad dezewel.
"Aberwiebislanghatman ihnzuHausnichternstgenommenundnicht
zuWortekommenlassen?Und alleinvermagersichnichtdurchzusetsen".
Hijmiste dusdewilskracht zijneigenplanuit tevoeren,hetgeenin
eensituatie alsdezijnevrijwel steedshetgeval zalzijn.Dederde
knaap,Lutz,wistdebandenwelteverbreken.Zijnouderswildenhem
eenkantoorbaan latenzooken"Dakönne eresleichterhaben".Maar zeer
beslistweeshijditaf."Abergeradedagegenwendet sichLutzens
Abneigung "weilichnicht fürdenPapierkriegbin .....keineArbeit
mitschreiben .....Mankannsichkörperlichnichtrichtig einsetzen
und siehtnichtwasmangeleistet .....".Lutzverlietvervolgenshet
ouderlijke huisom indemijntegaanwerken.Devaderdie zelfsociaal
wasopgeklommenhad erechtergeenvrede mee "dassseineJunge inden
Kohlenpott gegangenwar„ Alser-nachVerlaufeineshalbenJahres.

1)Jaide,W.t "DieBerufswahl",München,1961,resp.pag.229,164om213,

- denLehrvertragunterschreiben sollte,hat erdiesverweigert,,sodass
LutznundochwiedernachHause zurückkehren mussie".
Ookinhetboerenmilieu wordtuitoefeningvanpressie doordeouders
opdeberoepskeuze welwaargenomen. Sprekend overdebehoeftevan eendeel
vandeagrarische jeugds buiten delandbouw eenkrachtmeting aantegaan,
stelt Priebehetvolgendeo"Sowerden sie (=dezebehoeften,scr.)auch
vondenälterenGeneration inihrer seelischenTiefenicht immervoll
erkanntund oftganzfalschbeantwortet» DerBauermeint,seineKinderum
somehr indieArbeit einspannen.,sie "kurzhalten"und zuOrdnungund
Pflichtbewasstseinerziehen zukönnen.Dieserliegführt zurResignation
derJugend oder zumvölligemBruch,zwischendieGeslechtern5 sobehendie
aktivsten KräftedemBerufverloren", 1), OokKendraswijst ophet.machtselement indeberoepskeuze,althans tenaanzienvandehuidige generatie
vanboeren,waarhijin Eundgiuconstateert dat "uncertainnombrene s'y
sontpas soumis sansrevolte" 2), Schelsky3)heeft de cijfers overDuitslandverzameld enconcludeert dat tochookvandehuidige agrarische jeugd
(17-28jaar)velen onderdwanghunberoep kiezen» Van 25%vandebeurijfsopvolgersvernammendat zij debedrijfsovernemingalsberoepsdwangondervonden.En dehelftvandegenendie inde landbouwwerkendochgeenbedriji
konden overnemenhad liever eenanderberoepgewild.
VonBlanckenburg dieeveneens erkentdatnogvaakdwangwordtuitgeoefend,istochweloptimistich inzijn conclusies, "Offenkundigist
diePortführung des.HofesdurchübergäbevomVateraufdenSohn imDenken
derheutigenbäuerlichen Betriebsinhaber nicht mehr eineabsoluteSelbstverständlichkeit,,der sichder SohnohneRücksichtnahme auf seineNeigungenzufügenhat4)"° Hijgeeft daarvoor ooktweeredenenaan.De eerste
ishetverzwakkenvanhetpatriarchaalkaraktervanhetboerengezin,waardoor individuele wensenmeeraanbodkomen.De tweede ishet inbetekenis
verminderen vanhetdenken opbasisvan deboerenhoeve? tengunstevande
aandachtvcordepersoonlijke ontwikkeling»
Het isnietuitgesloten dat inNederland niet zozeerhetpatriarchalismedanwelhet bedrijfgebonden-denkenineenaantalgevallennog
toteen zekere dwang leidt.Tenslotte isdepersoonlijke vrijheid heden
tendage eenmaatschappelijkewaarde tenoemenwaarnietmeer zogemakkelijkinbreuk opwordt gemaakt,hoewelmenersomawoflichtnognietaa.ntoe
isendevadernogbepaaltwatde zoon zalworden.Nelwordt inonsland
het eigenbedrijfophogewaarde geschat.Devoorzetting;vanhetbedrijf,
aldanniet rationeel alseconomische waardebenacfrukt,kandaarom ten
onzent ineenaantalgevallen totdwang leiden.Het isechter evenzeer
waarschijnlijkdat inveelgevallenwaarin,eënzooninde landbouw
blijft zonder eongoede kansomboer teworden,een zekere dwang zalkunnenwordengeconstateerd.Heestal isde zoondanwaarschijnlijk overreed
ophetouderlijke bedrijfmee tewerken,daarditvoorhet ouderlijkegezinvoordeligwas.Eet traditionele vooropstellenvan hetbelangvanhet
eigen bedrijfalshetbestaansmiddelvoordegeneraties,geeft meestal
aanleiding totditkortzichtige thuis-houdenvande zoons.
1)Priebe,II,:"Perwird die Scheunen füllen?",Düsseldorf, 1554,pag, 113<
2)Hendras,E.: "Lespaysans etlamodernisation del'agriculture".Paris,
1958,pag,74»
3)Schelsky,H.s "Die skeptische Generation",Düsseldorf, 1963» pag» 162—
163»
4)Blanckenburg,P,van: "DieBerufsbejahung inderLandwirtschaft",in
Berichteüber Landwirtschaft,Band 37j1959;,PaS°34«
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c. Overige sociale invloeden opdeberoepskeuze
Lazarsfeld heeft alvroeg aangetoond datookde religiewaartoehet
gezin"behoortinvloed heeft opdeberoepskeuze.Niet zozeerdelevensbeschouwing instrikte zin,hoewel ookdeze totbepaalde beroepskeuzen
kanleiden, zoals tothetgeestelijk ambt entotuitgesprokenvredelievendeberoepen,maarmeerdeermeevergroeide tradities schijnen
daarbijvanbelangtezijn.ZobleekvolgensLazarsfeld 1)datprotestantenmeerbelangstelling hebbenvoorhandel entechniekdankatholieken, terwijl zijookmeermilitaireberoepenuitoefenen.
Wiegersma2)gaatdezeconclusies navooronseigenland.Hijconstateert hier soortgelijke verschillen,maardan instudierichtingen.
Katholiekenkiezenmeerverbale studierichtingen enprotestantenmeer
exacte richtingen. Vooral deNed.hervormden zijn anders ingesteld dande
katholieken.Debuitenkerkelijken vertonen ongeveerdezelfdebelangstellingrichtingen alsdeNederlands hervormden.Degereformeerden vormen
onderdeniet-katholiekenindit opzichtnogdemeest traditioneel gerichte
groepering.Wiegersmaconcludeert datdereligie inderdaad leidt totwaarderingsverschillen tenopzichtevandeverschillende studierichtingen.
Dezeverschillen hebbenweliswaar eenminderkrachtige werkingdan bijvoorbeeld degezichtskring vanhet sociaal-economischmilieu,maarkunnen
toch statistischconstateerbareverschillenveroorzaken.Het eenenander
heeftweliswaar ineerste instantiebetrekking op studierichtingen inhet
hogeronderwijs.Het isdanechtertevensmogelijk datbijdeberoepskeuze op jongere leeftijd bijkatholiekenbijvoorbeeld enigeweerstand
tegentechnischeberoepen istebemerken.Doordeverbreidingvandeindustrie overhetplatteland,metname ookindekatholieke strekenvanons
land, isditlaatste echterniet zeerwaarschijnlijkmeer.
Daarmedekomenwijop een andere sociale invloed,namelijkdievan
de streek.Wiegersma3)wijst onshieropwaarhijstelt datderuimeaanwezigheid van eenbepaaldebedrijfstak ineengebied,detoetredingbevordert vannogmeerberoepspersonen totdiebedrijfstak.Belangrijkis
bijvoorbeeld datdevereisteberoepskwaliteiten alinruimemate inhet
gebied voorhanden zijn.Menvindt erdaardoor eengroot aantalinstellingen, organisaties engemeenschappen dieten aanzienvandedesbetreffende eigenschappen vormendwerken.Ookbuiten de striktebedrijfssfeer
wordt dedesbetreffende arbeidskarakteristiek gewaardeerd enondersteund
doordehoudingvandebevolking inhet algemeen.Daarentegen zijnerin
gebiedenwaardedesbetreffende bedrijfstak weinigvoorkomt,ookmaar
weiniginstituten enpersonenwelkemeewerken aandevormingvandegewenste eigenschappen4-)<
Dehogewaardering voorbepaaldeberoepen in eenstreekenvoorde
daartoebenodigdekwaliteitenbevordert tevens een attitude diedejeugd
instaat stelt debezwaren (debedreigingsmomenten)vande desbetreffende
arbeid teoverwinnen 5)1)Lazarsfeld,P.F.s "Jugend undBeruf",Jena,1931? pag» 15»
2)Wiegersma, S.1 "Psychologie derberoepskeuze",Utrecht,1961,pag.139"
143.
3)Idem,pag. II7-H8.
4)Idem,pag.119-120.
5)Idem,pag.146.
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Dobezwaarlijkearbeidsomstandigheden zijnvoorjongenensendie
niet inhot desbetreffende gebied zijnopgegroeidvaakoengroterem
omdodesbetreffende beroepen tekiezen« Bovendien isde invloedvan
derechtstreeksewaarneming eenbelangrijkaspect. :iEctvanjongshor
vertrouwd zijnmetdezearbeidsomstandigheden isnaast dewaardering
dio indezogebieden gewoonlijkvoordeze specialekeuzemogelijkheden
aanwezig is,eenbelangrijke factor die totdekeuzevandeze richtingen
bijdraagtoDaardoorwordt tegelijkertijd ookdopersoonlijke betekenis
vandebezwarenverminderd" i).
Tenslotte zijnernogeenaantal instanties enpersonendieinvloed
opdeberoepskeuze kunnenuitoefenen.Hierbijmoetenwijvooraldenken
aan familie.,verloofde5vrienden,,kennissen,, buren5onderwijzerss
boroepskeuzoadviseursonplaa.tsoli.jkvooraanstaande personen.De eerste
driegenoemdenhebbenvooral invloed daardodesbetreffende zoonmet
dezepersonen eonsterkerelatie heeft ofkanhebben.Deburenon
kennissen zullenvooral informatie overberoepsmogelijkhedenkunnenleveren.De laatste drie genoemden hebbenvooral invloed doorhotgezagwaarmoe zijkunnenspreken.

)Opus cit.pag.146,
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Hade aanlegvande zoonende invloedvanmilieu engezinmoetals
derdeiioofdfactortenslottebesproken wordenhetgeheel van omstandigheden.
Deze onderscheiden v/ijhier inmacro- enmiero-omstandigheden,respectievelijkgelegen inmaatschappij enstreek enindepersoonlijke sfeer.
Macro-omstandigheden zijndestructuur vandewerkgelegenheid (in
eengebiedje despanning opde arbeidsmarkt,de afstand tot dewerkgelegenheid,de aanwezigheid, structuur enafstand vandeopleidingsmogelijkheden,de arbeidsvoorwaarden enarbeids-en beroepsomstandigheden en
tenslottededemografischeverhoudingen.
Micro-omstandigheden zijndepersoonlijke financiële situatie ende
informatie omtrent demogelijkheden enmoeilijkheden vandeverschillende
beroepen.
Deeconomische structuurvan eengebiedbeperkt deberoepskeuzemogelijkheidpraktisch totdieberoepenwelke indeze structuurnodigzijn.
Kiestmennamelijk een anderberoep dan zalmenofwelmoeten gaanmigreren
ofpendelen naar een andereplaats,ofzicheen zelfstandigepositie moeten
zienteveroveren op eenvoor deplaatsnieuw terrein.De structuurwordt
voortsniet slechts gekenmerkt doordediversiteit vanbedrijfstakken,
maarookdoorhetniveaudatbinnen de sectorenbereikt kanworden. Ookzijn
vanbelangdeverbindende beroepsniveaus enuitwijkgebieden,waardoor een
bepaaldeberoepskeuze watmeer armslaggeeft dan alleenhet specifiekgekozenberoep.
Delandbouw neemt inde economische- ensociale structuur inhetalgemeeneensteedsgeringerepositie in.Er zijnrelatief steedsminderarbeidskrachten indelandbouw nodig.Dit iseengevolgvande economische
groei,waardoor relatiefsteedsmeermensen indeindustrie enindediensten-sectorkunnenwerken.Bovendienworden steedsmeerdeeltaken uithet
landbouwbedrijf overgenomen doorniet-agrariërs.Tenslotte isde intensief
voortgezette mechanisatie en rationalisatie vanhetlandbouwbedrijf een
oorzaakvan deook absoluut afnemendewerkgelegenheid indelandbouw.Ook
indetoekomst zal,geziende structurele aard vande oorzaken,dezewerkgelegenheid indelandbouw verderafnemen.
Tegenoverdezepush-factor (uitstotend)staat eenduidelijke pullfactor (aantrekkend),namelijk detoenemendewerkgelegenheid buiten delandbouw.Dezeneemtperdefinitie relatieftoewanneer dewerkgelegenheid in
de landbouw relatief afneemt enwanneerdeeltaken vandelandbouw worden
overgenomen.Hier staat alleen tegenoverdat ookindeniet-agrarische
sectoren gemechaniseerd engerationaliseerd wordt.Het uiteindelijkresultaat iseen economische structuurwijziging invelegebieden.Eenboerenzoonkanmomenteel daardoorveelgemakkelijkerbuitendelandbouw terecht
dan indelandbouw.
Hierkomtnogbijdatveleboeren detoekomst van hunbedrijf somber
inzien, alsgevolgvandehuidige overproduktie van een aantal landbouwprodukten endeongunstigeprijsverhoudingendie daaruit voortvloeien.
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Dochnietalleendergelijke objectiefte constateren ongunstige omstandigheden ontnemenvelendehoepopeengoede toekomst indelandbouw.
Veeleermoet gewagwordengemaaktvaneenalgemene onzekerheid diebehalve opeconomische overwegingenberust opgevoelensvanonrechtvaardigbenadeeld zijn.Benadeeld ook insociaal opzicht,doordevoortgezetteafbrokkelingvandetraditionele positievandeboerenstand« Inhet
kadervan debesprekingvandewaardenbeleving inhetboerenmilieuhebben
wijreeds.gewezenopdegeringerwordende betekenisvandeboerenstand in
demografisch ensociaal opzicht;,opdedevaluatievandeboerenwaardenen
vandepolitiek—stabiliseerdebetekenisvandezebevolkingsgroep.Ondanks
ditalles enjuist ookdaardoormeendenwijir:.„i./;;vo^-r'.-.aiidetemoutenverwachten datdevroegere situatie enhaar waardonbr.lovir.g nogdoorwerkt
opdehuidigeberoepskeuzevanboerenzoons.
De overtuigingvandebetekenisvanhetboerenberoep moge danwel
eenrol spelenbijdeberoepskeuze,tegelijkertijd,zullenechtervele
boeren inziendathet fundamentvande zoonderstreepte economische en
socialepositievandeboer ingevaar is.Hierdoor kandeattitude ontstaandatmenenerzijdshetboerenberoepweiaanprijst,daarbij ookdenkend aandevroegere situatie,dochanderzijds zichtwijfelachtiguitlaat
overdewerkgelegenheid enhet inkomenvanditagrarischeberoep.
Behalve destructuur isookde conjunctuurvanbetekenis« Lazarsfeld
toontdit opsprekendewijze aanvoor jongens inKeulen enLeipzigvóór
de'TweedeWereldoorlog.De grafische industriewastoen inLeipzigvan
groterebetekenis dan inKeulen.Ditbleekookuit debelangstellingvan
jongensdievoorhunberoepskeuze stonden.Ditwasdusde invloed vanhet
verschil instructuur.levensbleekechterdatdewisselende conjunctuur
eenstijgingendalingvandebelangstellingvoordegrafische industrie
inbeide steden totgevolghad.Debelangstelling inLeipzigbleefgroter
dan inKeulen,maar daalde ensteegdaarna opdezelfdewijze 1). EetLazarsfeld concludeert wiegersmahieruithetvolgende. "Reeds indeperiode
datmen zichopdeberoepskeuzevoorbereidt,indeeerste jarenderpuberteit,ondergaan dewensen dusduidelijkdevormende invloedvandeuitwendige situatie"2).
Yoordegegadigden speelt zichde conjunctuurbehalve indealgemene
berichtgevingvooralafopdearbeidsmarkt. ';ïïordtde situatie opde
arbeid-smarktzeerongunstigdankanvoorvelenlietmoment komenwaarop
menbereid isiedere mogelijkheid die zichvoordoet aan tegrijpen".
"Aistegenhanger kan zichbijgunstige conjuncturenhet gevalvoordoen,
datdevraagnaararbeidskrachten inbepaalde sectoren zogrootwordt,
datmenmetallemiddelenprobeert,werknemers tetrekken"3)°
Degunstige economische ontwikkelingvannade oorlog,welke steeds
meer eengroeikarakter kr^eg, inplaatsvannogaangrote conjunctuurschommelingenbloot testaan,_heeft de investerings-en ondernemingslust
indeniet—agrarische sectoren zoaangewakkerd,dat ereenchronischtekortaanarbeidskrachten isopgetreden.Dit leidtvantijd tottijden
vooralbijnieuwevestigingenvan industrieën totgrootscheepsewervingscampagnes,terwijl ookdegrotevraagnaararbeidskrachten inhetalgemeen,
eenniet-agrarischeberoepstoekomst aantrekkelijkmaakt.
Het gehele samenspelvanstructurele en conjuncturele situatie isdus
van zeergrotebetekenisvoordeberoepskeuze.Menkannog zouitgesproken
wensen enaanleghebben,dearbeidsmarkt iseenessentiële schakel inhet
beroepskeuzeproces. Sondiervraag isaanbod ondus zelf—bepaaldeberoeps1)Lazarsfeld,P.F.t "JugendundBeruf",Jena, 1931,pag.10.
2)Diegersma,S.: "Psychologie derberoepskeuze",utrecht, 1961,pag. 146,
3)Idem,pag. 149- t-y <
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keuze zinloos,steltWiegersma.
Vanbelang isookde afstand totdeniet-agrarische werkgelegenheid«
Krier zegthierover "theestablishment ofindustrial undertakings in
rural districts,near areaswhere tnere areanumber of agricultural
workerswithsmall incomes,will also strengthen themovement from agriculture towards industry. Information onavailable industrial jobsis
more complete andmore readily obtainable,while thefearofmoving
toofar awaydoesnot intervene topreventworkers fromleaving agriculture",l)Regionale industrialisatieheeftdus alseffect datmen
meerdirect geïnformeerd isoverdewerkgelegenheid endiewerkgelegenheid tevens zodichtbijheeft datmennietbehoeft temigreren,
ofmeerpsychologisch geformuleerd, datmen zijneigen ruimtelijk
milieunietbehoeft teverlaten.
Behalve despreidingvanindustrie endienstensector isookde
geografische ontsluitingvanhetplatteland vanbelang.ZoalsMaris
enRijneveld 2)opmerkenbetekent eengemakkelijkebereikbaarheid van
nabijgelegen centrameteenmeergedifferentieerdeberoepsstructuur
ookeenverruimingvandemogelijkhedenvoorhetvindenvaneenniet-,
agrarische werkkring. Gadourekwijst ervoorts opdat eengrote afstand
voorsommige zoons juist ook aantrekkelijkkan zijn. "Wenotice that
thelonger thedistance theworker hastogo,thegreaterhis reluctance
tojointhe industry. AsDr.Haveman,howeverpoints out,thismoving intotheindustrial sitemay alsohave its attractive aspects".3)Hetis
inderdaad nietuitgesloten dat sommigeboerenzoons envooral zijdie
tegende zinvandeoudersdelandbouw verlaten, eenvoorkeurhebben
voorverafgelegenplaatsen, zodatmigratie noodzakelijkis.
Ookdeaanwezigheidvan ende afstand tot goedeopleidingsmogelijkheden endediversiteit enniveauverschillen binnen ditgeheel
vanopleidingsmogelijkheden isvangrootbelang.De socialepositie
diemen zichalsgeschoold of zelfsgestudeerd werknemerkan veroveren
isimmers ineenaantalgevallenvan grote invloed.Deze invloedkan
echter slechts effectiefwordenwanneerdoor spreidingvan onderwijs
endoorontsluitingdegewenste opleidingen ookgemakkelijk gevolgd
kunnenworden.Eventueel ondervoortzettingvanhet thuis-meewerken,
bijpart-timeonderwijs.
Een zeerveel omvattende factorvormende arbeidsvoorwaarden
ende arbeids-enberoepsomstandigheden indeverschillendeberoepen.
Onderdeprimaire arbeidsvoorwaarden vallen debeloning endewerktijdenperdagenperweek,terwijl inditverband ookdevakantie
ertoe gerekend zalworden.
Delandarbeidersionenbenaderen inonslanddievanovereenkomstigewerknemersbuiten delandbouw. Voordeboerenzoons isde
beloning echterwanneer zijthuismeewerken, enook als toekomstig
boer,vaakveellager.Zijontvingen thuisvaak zelfshelemaal geen
loon.Weliswaar zoudendezelaatste zoonswaarschijnlijk ookhet
eldersverdiendeloongeheel thuismoeten afdragen,doch zijkunnen
als zijelderswerkvinden,eventueel thuisweggaan. Iniedergeval
iservoorveleboerenzoons indebeloningwel eenaanleiding omaldan
nietpendelend indeindustrie tegaanwerken.Krierspreekt inditverband van "Thedisparitybetween earnings andtheworkinvolved"4)en
hetI.L.0.-rappprtvan "the relative wagelevel in agriculture".Wanneerdit relatieve inkomensniveau indelandbouw invergelijkingmet
deindustrie te.laagwordt,en 70^bedraagt,gaanvolgensdit
rapport veel andereoverwegingen overboord envloeiendemeeste
1)Krier,H.s "RuralManpower and.industrial development",Paris,1961,
pag.23.
2)Maris,A. enR. Rijneveld.; "Bedrijfsopvolgingenberoepskeuze in
land-entuinbouw ",denHaag,1959? pag. 96.
3)Gadourek, I.;"i'romfarm tofactory",Groningen,I960,pag.8.
4)Krier,H.opuscit.,pag.19.
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boerenzoons af.Metuitzondering-wellicht vandegenen die dichtbijeenveiliggesteldebedrijfsopvolging staan.Het isimmers gebleken dat deboerenzelf'
inWest-Europapas afvloeienwanneerhet relatieve inkomensniveauminder
dan 60f'vanhet industriële loonniveaubedraagt l).
Ookdelange enonregelmatige werktijden indelandbouw steken afbij
detijden inindustrie endienstensector. Onregelmatige werkuren ('s morgens
vroegop,vaakgeenvrije avond)langewerkdagen,geen ofweinigvrije
weekends- weiniggelegenheid totvakantie,onregelmatige werkverdeling
overhet jaar,dit allesvraagt delandbouw ookvan eenaankomendeboer.
Weliswaarkomt hiergeleidelijk aanverbetering in,doormeerplanning,
mechanisatie,gebruikmaken vanloonwerkers envanbedrijfsverzorgers,samenwerking etc.,maartotnogtoe eist delandbouw iemandvrijwel geheel open
ismen zelden zekervan zijnvrije tijd.Iewerktijden inde industrie zijn
genoegzaambekend omdegrote tegenstelling met delandbouw aaniederduidelijk temaken.
Vandeprimaire naardesecundaire arbeidsvoorwaarden,leze zijnin
delandbouw ookbetrekkelijk ongunstig,Doliteratuurt^ijstonsmetname
opdeondorwijsiaciliteitcn inhet groot-industriële bedrijfsleven,de
sociale voorzieningenbij ziekte,invaliditeit enouderdom endepromotiemogelijkheden inniet-agrarische bedrijven,
Wat de_arbeidsjp_mstandi_ghce'dp_nbetreftwijst deliteratuur erop datde
voordelenvolgens deboerenzoons aande zijdevandelandbouwliggen.
Daarheeftmennamelijk onder anderewerk indebuitenlucht en ineen
kleinewerkgroep ofalleen,hoewel anderzijds hetwerk somswel zwaarof
vuil i,s.Overhot algemeen zietmen inonsland deagrarischebevolkingmin
ofmeer afwijzend staan tegenover industriële arbeid alssoort van arbeid,
''anattitude of'reserve, indeed ofdistrust,orevenhostility inrural
circles asregards industrial work. Suchwork iscritizised asclosed-in,
unhealthy,.while from thepersonalpoint ofview thelandworkerloses
prestige in becoming'themere slave of amachine''. 2)
Âlbarda3)somt achtvoorwaarden opwaaraan volgenshemniet agrarisch
werkmoetvoldoen,wilhetde aanpassing voor ex-boeren gemakkelijkmaken.
Hoewel deze criteria ineerste instantie voordeH.W» Vcluwe opgesteld zijn,
kunnen wijmet vandenBroeoke4)vanmening zijn,dat vele ervanookelders
gelden.Bovendien willenwijniet teveel gewicht hechten aanhet feit datde
voorwaarden betrekking hebben opcx-booren. De acht voorwaarden zijn devolgende::
-hetwerkmoet eenafwisselend karakterhebben
-menwil'hetgevoel hebben ietstot stand tebrengen
-menwil eigenverantwoordelijkheiddragen
- menwil iedereen ophetwerkkennen enzelfbijdenaam gekend worden
-menwil zijn eigen arbeidstempobepalen
-menwil ereensuitkunnen lopen
- menwil inofbuiten hotwerk extraditjeskunnen verdienen
-nachtdienst istaboe,
Aandomeeste van dezevoorwaarden is inindustrie en dienstensector
wol tevoldoen.Moeilijk isdit alleen watbetreft het eigen arbeidstempo
enhet ereensuitkunnen lopen.Het schijnt dusvooral de geringebewegingsvrijheid,inde industrie te zijn diemoeilijkhedenkanveroorzaken.
Ditkan een reden zijnbijeventuele afvloeiing eerstmaareens
1)I.L.O.;'''Whylabourleaves theland1'.Geneva,19&0,pag.15,1&.
2)Krier, II.;"Rural manpower and industrial development",O.Ecfi.U.,Paris
19c'l> pag. 75 (betreffendedeNederlandse verhoudingen).
3)Albarda,?.t ''Doafvloeiingvanlandbouwers naarniet-agrarischebedrijfstakken",Harderwijk,1957? pag. 46-47.
4)Broeoke,A.M.van den- "Bedrijfsopvolging inenafvloeiingvanboerenzoons uit de agrarische sector",Dordrecht,19o2,peg» 20.
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indeniet-strict industriële sfeer tegaanwerken.Zelfskande zoonerdoor
vanafvloeiingweerhoudenworden«
Eenlaatstebelangrijke groepvanarbeidsvoorwaarden inruime zin
vormendeberoepsomstandigheden,dusdeomstandigheden dieoenberoep
met zichbrengtbuitende striktewerksfeer.
Dewijzevanwonen iseenvandezeberoepsomstandigheden enspeciaal
vanbetekenisvoorboerenzoonsdietrouwplannenhebben.Omwillevaneen
goed inkomen ofomandereredenen zalmendanineenaantalgevallenwellichtgeneigd zijndelandbouwvaarwel te zeggen.Doch.wanneermen inde
naaste omgevinggeenanderwerkkanwindenenineenstadswijkzoumoeten
gaanwonen,zalmenmisschien tochmaarbesluitenvoorlqpiginde landbouw
teblijven.Menkannu immerswonenineenomgevingvartrust,ruimteen
groen. Indestadheeftmenmisschienwel eenmeermodernewoningmetwat
meer comfort enhetdaaraanverbondenprestige,maarwoont menindemeeste
gevallen inflats,vanallo zijdenomsloten.dooronbekendeburen,metveel
lawaaienweiniggroen.Menheeftermeestal ookgeen tuinwaarinmenzelf
nogwatgroentekanverbouwenenzichlichamelijkontspannen.
.Welbiedthet leven indestad ookeenhogere graadvandienstverleningencomfort,meergedifferentieerdemogelijkhedenvoorvrijetijdsbestedingencultuur. Vaakzaldeplattelanderhierechternietbepaaldbehoefte aanhebben.Een-anderaspect isnoghetverweg zijnvandefamilie,
hetgeenvoordemoeste.plattelandersdie indestadgaanwoneneennadeel zal
betekenen,maarsomsookeendoorslaggevend voordeel zalzijnevenalsde
geringere sociale controle indestad.
Almetal zalhet stadslevenvoor.demeesteplattelanders,ondanksde
attractieve kantenervan,waarschijnlijkeerdereenrem opdeafvloeiing
kunnenbetekenendaneenstimulering ervan,Krierzouweleensgelijkkunnenhebbenwanneerhijstelt "theattraction oftownlife isrelatively
greaterwithyoungpeople"1).
Wanneerwijnuhetgeheelvanverschillen inprimaire onsecundaire
arbeidsvoorwaarden enarbeids-enberoepsomstandigheden overzien slaatde
balansvandeaantrekkelijkheid_inhet algemeen
tochweliets.door
naarde zijdevande industrie.Ditalgemenebeeld tastde statusvande
landbouwaan.Krier 2)wijst eroverigens opdatdit inonslandnogal
meevalt endatdestatusvandelandbouwbevolking slechtsweiniglageris
dandievandeindustriebevolking.iOokMendras3)constateert ineenonderzoekgeenduidelijk opzienvande^acrarischobevolking tegendestatusvan
de industriearbeiders.Eenvan zijnrespondenten laathijalskenmerkend
voordemening.vandeagrarischebevolking indedesbetreffende streek
aanhetwoorde"Etre ouvrier,c'estunpeusevendre.Nous,nous sommes
pauvres,maisnoussommeslibres,Laconditionouvrière,c^estàlafois
unpromotion économique etune déchéance sociale".Menbedenkeweldat
hiereenboeraanhetwoord isdie zijnvrijheid alheeftvastgeklonken
aan zijnberoepvanboer,eenboerenzoonkanmeer onbevooroordeeld kiezen.
Schelskykandanook constateren^ "essinddie industriegesellschaftlichen
Lebens-undArbeitsnormen dieauch inderBauernjugend alsAnspruchdurchdringenund ihrdasGefühldersozialenBenachteilingungvermitteln".4)
Ook.merkthijopdatmenzichvaak tegenoveranderenmaaroen "dommeboer"
voelt.Boerenzoons zienhetboer-zijnvaaknietalseen gekwalificeerd
beroep,integenstelling totdeboeren zelf.Deze laatston"regard itas

1)Krier,H.; "Ruralmanpowerand industrial development",O.E.E.C.,Paris.
1961,pag„24.
2)Krier;,H.:Op.cit.pag.21«
3)Mendras,H.s "Lespaysans etlamodernisation del'agriculture".Paris,
1958,pag.89. .
4)Schelsky,H.s "Dieskeptische Generation",Düsseldorf, 19^39 pag. 164.
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a realtradeand are lesssensitive thentheother categories (landarbeidersenboerenzoons;,scr.)tothe laokofatradequalification"1)„
Deverschillen inarbeidsvoorwaarden,arbeidsomstandigheden enberoepsomstandighedenleidendus totwat Schelskyaanduidt alseenspanningsverhouding tussende statusvan landbouwer enniet-landbouwer.Het
isbepaald nietuitgesloten dat eendergelijke spanningsverhouding in
onslandhier endaaraanwezig isentotafvloeiingvanboerenzoonsaanleidinggeeft.
Evenalsdeoverige factorendiedeberoepskeuze bepalen,kunnenal
debesprokenarbeidsvoorwaardenenarbeids-enberoepsomstandighedenin
bepaalde gevallenbeslissende betekenishebben eninhetalgemeen zullen
zijzekervan invloed zijn.
yij zullen thansnogeenogenblik stilstaanbij eenlaatstemacroomstandigheid,namelijkdedemografischeverhoudingen.HetI.L.O.-rapport 2)wijsthiermetnadrukop,waarhet zegt "Three featuresdifferentiate the shift oflabour outofagriculture intheNetherlandsfrom
thattakingplace inotherwesternEuropean countries-therapidpopulation increase,highpopulation densityand intensive land.use".Deze
driefactoren hangen sterksamen,deeersteveroorzaakt detweede endezeweer dederde. "Theprevalence ofvery smallfarmsand the continued
splittingup'ofholdings:reflectthese conditions"« Daardoor ontstaan
vaakbedrijfjeswaarop mengeengezinmeerkanonderhouden zodat zelfs
eenpotentiële opvolgerverkiest heentegaan.Inde.gebiedendie
reedseeuwenlangvoordemarktproduceren encontactenhebbenmetde
stedelijke samenlevingvindt mendebedrijfssplitsingendekleinebedrijfjesbetrekkelijkweinig.De afvloeiing isdaarreeds langeentraditie,terwijlbijvoorbeeld inde zandgebieden juist deagrarische overbevolking eenbelangrijke oorzaakvanafvloeiing isgeweest.
Dankomenwijnuaan enigemicro—omstandigheden» Aansluitend bijde
zojuistbesprokendemografischeomstandighedenwijdenwij thansenige
aandachtaanhetkindertal inlietouderlijkegezin.
Inde eersteplaatsmoetdangenoemdwordenhet ouderlijkebedrijf.
Wanneer eenjongenboerwilworden,ishijmeestalaangewezen ophet
ouderlijkebedrijf.Inveelgevallen zaldeberoepskeuze afhangenveinde
vraag ofditbedrijf ook inde toekomst eenbestaan zalopleveren,in
nogmeergevallen zalechterbeslissend zijndearbeidsbehoeftevanhet
bedrijf tentijdevandeberoepskeuze.Hierbij speelt ookhet kindertal
ofeigenlijkhetaantalbroersmetbelangstellingvoordelandbouween
belangrijke rol.Hoegroterbovendienlietaantal zoonsdestegeringer
isdekansvoor.elkvande zoonsomhet ouderlijkebedrijf over tenemen
enhoegroterhetaantalkinderen,destegeringer isdefinanciëlemogelijkheid omeenanderdanhet ouderlijkebedrijf over tenemen ofopte
bouwen.
Daarmee rakenwijeenanderbelangrijkaspectaan,namelijkde
financiële situatievanhetgezin.Nietalleen isdezevanbelangvoor
het overnemen ofopbouwenvaneenanderdanhet ouderlijkebedrijf,bovendienbeperkt eenongunstige financiële situatie ookdeberoepskeuzevan
de zoon.Deze zaldannamelijk ofwel zospoedigmogelijkmoetengaan
meeverdienen,ofwel zichmoetenbeperken tothetvolgenvaneenweinig
kostbare opleiding. Ookeenveel tijdvergende opleidingdie overigens
nietkostbaar is,issomsongewenstdaar eenbijverdienste danuitgeslo-

1)Faisan,II.,geciteerd doorH.Kriere "Ruralmanpower and industrial
development",Paris 1961.pag.15»
2)I.L.O."ïïhylabourleavestheland",Geneva,i960,pag.74.
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tenis.Er zijnvelevoortgezette opleidingendievrijwelgeenkosten
meebrengen.Er zijnechternietveelgoodepart-time eploidingenjavondcursussenen sommige agrarischeopleidingen zijnenkele vandeweinige.
Hetnietkunnenverdienen c»q..bijverdienen dooreeneventueel tevolgen
opleidingkandaaromvaakeenoorzaak zijnvanbeperkteberoepskeuzemogelijkneden.
Voorhetaldannietboerworden isechtervooralbelangrijkde
aanwezigheid vaneenbeginkapitaalvoor eenlandbouwbedrijf.Hieropwordt
ondermeergewezendoor Strauss 1)waarhij concludeert "thattheability
toprovide financial support tohelp establish thesoninfarmingisa
majorfactor inaccountingforthe choice offarmingasanoccupation".
En ineenanderonderzoek2)constateerthij "Thusthesonswhochoose
farmingtend tocomefromhigher incomefamilies.Also theyaremore
likely tobe sonsoffull-time farmowners".
"Thesefindings .....areprobablyrelated totheincreasinglylarge
capitalaccumulationneeded tostart farming?
Tenslotte stellenwijaande ordedebekendheidvandebetrokkene
met deobjectieve omstandigheden.Velen zijnnietbekend metdeaard,
dewerkelijkheid,deveelheid,demogelijkheden,demoeilijkhedenof
detoekomstvaneenverscheidenheid aanberoepen.Er isreedsgesproken
overdegezichtskringvanmilieuengezin.De individueleperceptievan
de oudersenhetkind isdaaraantoe tevoegen.Zokomthetdatde
betrokkenenweleenruwideehebbenvandeconjunctuur envandemeest
gevraagdeberoepen,maarvooralvandeaardvandemogelijkeberoepen
iszeerweinigbekend.Deobjectiviteitgaatveelalschuilachtervele
opvattingen.Jaide steltditalsvolgt 3). Tussendewerkelijkheid en
hetkind "liegtwie einbreitersdichter,vielfarbigerNebeldieZwischenweltderVorstellungenundMeinungen diemansichüberdiewirklicheBerufsweltmacht.AlleswassichdieBerufswahler-mangelserfolgreicherUnterrichtungund gründlicherHeranbildung zurErfassungdieserWirklichkeit
denkenund sagenlassenanRatschlägen,Einschätzungen,Vermutungen,
Halbwahrheiten,Vorurteilen,Verzerrungen,Einseitigkeiten,ZukunftsaussichtenundAnachronismen,alldasbestimmt ihreWünscheundEntscheidungenviel intensiveralsdieRealität selber".
Schelskywijsterop,dathetvoorniet-specialistenzoalsdeouders
enhetkind zelfooksteeds onmogelijk zalzijndehuidigeberoepswereld
voldoende tekennen.Dit isvoorvelen eenaanleiding ombijhunoriëntatie indeberoepenwereld inplaatsvantelettenopdeaardvande
diverseberoepen,eenkeustemakenuitmodeberoepen ofvoorrangtegeven
aanhetmotiefveel geld teverdienen.Eenandereveel toegepasteuitwijkmogolijkheidbijonvoldoendeberoepenkennis ishetkiezenvaneen
bedrijf.Eenmaal opgenomenineenpopulair,groot,goed aangeschreven
bedrijfkomtmenwelverder.Hier isduseigenlijk sprakevaneenvoor1)Strauss,M.A.s "Societalneedsandpersonal characteristics inthe
choice offarm,blue collar,andwhite collaroccupationsbyfarmers
sons"inRuralSociology, 1964,pag.412.
2)Strauss,M.A.; "Choice offarmingsasanoccupation"inRural Sociology
1956,pag.260.
3)Jaide,W.;!;DieBerufswahl",München,1961,pag.134-135«
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keuzedie latergedifferentieerd kanworden. Opdezewijzemaaktmenook
zoveelmogelijkgebruikvan opleidingenbinnonkotbedrijf,aldus Schelsky.
Jaidovoegt eraan toedatditzelfde opsoortgelijkewijzegeldt
voor dekennisvaneigenwensenenkwaliteiten.Dusniet slechtsdoobjectievewerkelijkheid,ookdosubJSJC±Leveisvaakversluierd.
"Allerdings ähnlichwiedie objektivenGegebenheiten zumeist durchdie
ZwischenweltderMeinungenüber siewirksamwerden sotreibenund lenken
diesubjektivenMotivkomponentendieWahlüberwogonddurchdasMedium
derhalbbowusstenImpulseund derVorstellungenüber sichselbst,dieder
Berufswähler insichhegt.
Dit isnatuurlijknietbij iedereen zohetgeval.De kennisover
zichzelf isbijvelenbetrekkelijkhelder.Bijmindervelen echter isdo
beroepenkennisvoldoendevoor eenopdoeigenheid aansluitende keuze.l)
Vooral ophetplatteland islange tijd dokennisvanvelenietagrarische beroepenvaaggeweest.Menkeekvaaknietverder dandedirecteomgeving ofzelfslieteigenbedrijf.EenFranseboervertolkt ditals
volgts"On.ne connaissait riend'autre.Donc toutnaturellement onatoujoursvoulu êtrepaysan.Aussi loinquo l'on remonte dans lepassé,onne
serapeile pasavoirremis enquestion ceque latradition familiale et
socialeprésentait commeune evidence;un filssuccède asonpère"2).
Dit geldtalthansvoorhotverledenvanconaantalgebieden.Elderswas
menmeervanalternatieven opdohoogte eninons land tegenwoordigtot
op zekerehoogtevrijwel overal.Gebrekaaninzicht indoniet-agrarische
mogelijkhedenondo toekomstvande landbouw speeltvelen echternogparten.Weliswaar•dringtdoberoepen-endoberoepskeuzevoorlichting ook
doortothetplatteland, dochdedesbetreffende instantieswordennog
weinig doorboerengeraadpleegd enweten zelfooknietaltijdvoldoende
vandelandbouw omeenobjectievevergelijking mogelijk temaken.
Ookderegionale industrialisatie hoeft doscalavanniot-agrarische
beroepen ofeendeeldaarvandichterbijdeboerenzoon gebracht.Deconcretekennisvandeberoepenblijft daarbij echtergoring.Welweetmen
zoviabekendenvaakdat erergens oenplaats openisonbehoeftmen
niet inhotvage opavontuur tegaan.Wanneermenaangesprokenwordt
doorwatmenhoort enziet overdeniet-agrarischcwereld isdekans
natuurlijkgroterdatmennaarmoorinformatie gaa,tzookenenookwerkelijkgoed geïnformeerd geraakt.Informatie isermoestalovervloedig,
maar slechtsdogenendiehierbehoefte aanvoelen,zullendeze informatie
zoekenongebruiken.Overdezebetekenisvanhetreferentiekadervoor
dodoorstromingvan informatie zegtHaller3)hetvolgende: "Theoccupational self-conception appears tobe the central factorwhichdetermines,
theextent towhich theavailable information isutilised toraise levels
ofeducationaland occupational aspiration.That is,theemergingnonfarm occupational self-conception cannotbeactualisodwithout changesin
1)Jaidc,W.; "DieBerufswahl",München, 1961? pag.138.
2)Mcndras,H. t "Lespaysans etlamodernisation do l'agriculture",
Paris,1958.
3)Waller,A.0„: "Theoccupational achievementprocess offarm-reared
youth inurbanindustrial society",inRural Sociology, i960,pag.331.
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otherorientations totheworld ofwork.When aboyplansnot tofarmhe
isthereforemore attentive totherequirements forsuccess inthenonfarmworld". "Ontheotherhand, theboyswho seethemselves asfarmerstobe,simply arenot attentive tothe available information aboutrequirementsforsuccess inthenonfarmoccupationalworld''.
Hiermeebesluiten wijdevele indeliteratuur aangetroffenachtergronden van deberoepskeuze enspeciaalvandekeuze tussenhetwel-ofniet-boor-worden.Kaastdepersoonvanhetkind, ofliever insamenspeldaarmee,
bleken ookdeinvloedvanmilieu engezin eneenaantal objectieve factoren
hiervoorvangrotebetekenis te zijn.Inhetvoorgaande hebbenwijookwel
het onderscheid tussenexterneeninternefactorengehanteerd.Deinvloed
vandesociale omgevingwelke doorpsychologenvaak alsexternwordtgezien,
werddooronsgeplaatst alsovergangsvorm tussenextern enintern,daarhet
kind in zijnsocialisatieproces deze omgeving ookvooral alseigen,als
niet-vreemdwaarneemt en zicherjuist inwilhandhaven. Overdeze inelkaar
overvloeiende subjectieve enobjectieve aspecten inhetberoepskeuzeproces
willenwijtot slot Jaidel)aanhetwoordlaten.
''Subjekt-und Objektseitemit ihren Vordergründen derMeinungenund
Vorstellungenwollen also imBerufswahlprozess aufeinanderbezogen undin
Wechselwirkung gesehenwerden11. "DabeimagdasGewicht einmal aufder
subjektiven,dass andereMal aufderobjektiven Seiteliegen.Esgibtmehr
"feldgesteuerte"odermehr ''Ichgesteuerte" (Lewin)WunscheundEntschlüsse
- jenachderSpontaneität des Individuums,seinenmitmenschlichen SpielraumoderderMacht derUmstände".Dit samenstelvan objectieve ensubectieve aspectenverandertbovendien gedurigvan inhoud enstructuur tijdens
hetberoepskeuzeproces.Wanneerhetkind vanuit defantasie,dewensenen
dedoeleindenkomt totbeslissingen,kanveelal indezelaatste etappe
nogeenvolledige verschuiving optreden inhetevenwicht vanbepalende
factoren,omdatvaakdanpasdewerkelijkheid van omstandigheden, talenten
en aanlegduidelijkwordt.Inhetlaatste stadiumvanhetberoepskeuzeproces zijndaaromniet zeldennogvoorlopige of zelfs noodoplossingen
noodzakelijk, aldusJaide.

l)Jaide,W.s"DieBerufswahl!,s München,1961,pag. I38.
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DEBEROEPSKEUZEVANBOERENZOONS INNOORDBRABANTENFRIESLAND,
Indediverse landsdelenheeftde"beroepskeuzevan"boerenzoonsweer
zijneigenaccenten.Dedoor onsnuteonderzoekengebieden zijndeweidegebieden inFriesland endeNoordbrabantse zand-enrivierkleigebieden.
Bepaaldeverschillen diebetrekkinghebbenopdeberoepskeuzevallendirect
op.Nijdenkendaarbijbijvoorbeeld aanhetfeitdatinFriesland deafvloeiinguit delandbouw lange tijdveelmeernormaalwasdaninde zandenrivierkleigebieden. Indemeestwestelijke ennoordelijke delenvanhet
landheeftmennamelijkreedseeuwenlangbetrekkelijkveel contactengehad
buitendeeigenboerenkringjdaarmenermeervoordemarktwerkte danin
de zand-enrivierkleigebieden.Momenteel isdeze situatiewelsterkveranderd.OokinNoordbrabantverlatennuveelboerenzoons de landbouwenisde
bedrijfssplitsingsterkafgeremd» Ookhier zijndeogenopengegaanvoor
niet-agrarische mogelijkheden^mededoorhet industriespreidingsbeleid.
ResultatenvanL.E.I.-onderzoekingen
De gegevensuit deeerste fasevanhetboerenzoonsonderzoek vanhet
L.E.I.dat in 1962en 19^3inbeideprovinciesverrichtwerdstonenenige
verdere verschilpunten tussendezegebiedenaan.Bovendiengeven zijaanleidingtotenigevermoedens omtrent deachtergrondenvande beroepskeuze
vanboerenzoons indeze streken l).
Inalle onderzochte gebieden inNoordbrabant enFriesland istussen
1957en 19^2/63hetpercentageboerenzoons diebuitende landbouwwerken
toegenomen.Opde zandgebiedeninbeideprovincieswasdetoeneminghet
sterkstjmetalsgevolgdatditpercentage daarthansgroter isdanhet
percentage zoonsdat indelandbouwwerkte. Enigevoordehand liggende
mogelijke oorzakenvandezegrotereafvloeiing opzandgronden zijnde
groterenoodzaak (medealsgevolgvande dalingvande arbeidsbehoefteop
velebedrijven)endegrotemogelijkhedentotafvloeiing. Zeker inN.brabcnt
isdegroterebevolkingsdruk (oftewel eengrootkindertal)eenfactorgeweest diegroteafvloeiingnoodzakelijk maakte.Opde zandgronden inbeide
provincieswasdoor dejuist daaruitgevoerde industrialisatie ookdemogelijkheid totafvloeiengroter.
Verdervalt opdatde toenemingvande afvloeiing inNoordbrabantgeheelveroorzaakt isdoor eentoenemingvandeafvloeiing directnadelagere school (primaire afvloeiing). InFriesland heeft echter ookdetoenemingvande afvloeiing opoudere leeftijd (secundaire afvloeiing)nogbijgedragen totde toegenomenafvloeiing.Dit kaneropwijzendat inhetnoorden
deweerstandenomdelandbouwteverlatengroter zijn ófdatde industrialisatie erlatervanbetekenis isgewordendan inNoordbrabant.De tweede
mogelijkheid isechterwaarschijnlijkerdandeeerste.
Inallegebiedenwasde leeftijdbijhet secundair afvloeienuitde
landbouw sinds 1957lagergeworden.Dit zoueropkunnenwijzendatdenood1)Reedsgepubliceerd issBauwens,A.L.G.M.^F.J. Heunksenmej.J.H.A.
Tolhuizen^ "Hetboerenzoonsvraagstuk indeNoordbrabantse zand-enrivierkleigebieden". 's-Gravenhage,1965"
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zaakofdevoordelenvanafvloeien steedsduidelijkerworden.
Opdebedrijvenvan 15haenmeeropde zandgronden,zowelinN.b'rabant
alsinFriesland,isdenoodzaak totafvloeiennog zeergroot (Hetgeneratiedrukcijfer isernog 1,5 ofmeer). Het isnietuitgeslotendatmenop
dezebedrijveneengroterebindingheeftmetdelandbouw,waarbijstandsoverwegingen eenrolkunnenspelen.Daarnaast zalzekerookdegrotere
arbeidsbehoefte opdezebedrijvenvanbetekeniszijn.
Deresultatenvandeeerste fasewijzendusopenige factorendie
deberoepskeuzevooral indezegebiedenwellichtbeïnvloeden.Behalvede
noodzaakuitdelandbouwteverdwijnen,kunnenverdergenoemdwordens
deniet-agrarischewerkgelegenheid,devoordelenvanniet-agrarischeberoepen,deweerstanden tegendeindustrie,debindingaandelandbouw,
standoverwegingen endearbeidsbehoefte ophetouderlijkebedrijf.
De terreinverkenningen doorN.H.H.Addens
Degeschriften vanN.H.H.Addensl)zijnvoor onszeerwelkome terreinverkenningendieuitgangspunten leverenvoorhet tehoudenonderzoek.
Meerdanuitgangspuntenvormen zijnconclusiesniet,daar zijgebaseerd
zijnopeenaantalvrijwillekeuriggekozen onderzoekpersonen.Deauteur
steltzichmetdezebescheidenbruikbaarheid vanzijnonderzoekooktevreden.Wijhopenervruchtbaar opvoort tebouwen.
ToenAddens in1958e n 1959opde zuidelijke zandgronden zijngesprekkenhield metallerlei streekkenners,wasdaar inzakedeafvloeiing
uitdelandbouweengrote ontwikkeling opgang gekomen. Indeeerste
helftvandezeeeuwhad menhetgroeiende agrarische bevolkingsoverschot
nogkunnenopvangendoordevele ontginningenvanwoeste gebieden endoor
splitsingvangrotebedrijven.Nadetweedewereldoorlogwasditechter
praktischnietmeermogelijk.Bovendienwasdenormale afvloeiingdoorde
crisis-enoorlogsjarengestagneerd.Reedsvoordeoorlogontstond het
probleemvande "overtollige"boerenzoons.Indejarennadeoorlogwerd
dooragraieisoholeiders intensiefnaar oplossingengezocht.Dezedacht
meneersttevinden inemigratie,migratienaardeN.O.-polder ofnaar
geannexeerdDuitsgrondgebied,eninminderemate inniet-agrarischeopleidingen. In 1947werdhetindustriespreidingsbeleid aangekondigd,waarnaditweldravoordemeerderheid derbetrokkenen steedsmeeralsdeafdoende oplossingwerdbeschouwd.Deafvloeiinguitde landbouwnam inde
jaren vijftig steedsgrotere omvangaan.Terwijlde oorspronkelijke
oorzaakdaarvandushetgebrekaanopvolgingsmogelijknedenvoorboerenzoonswas,werd doordeze ontwikkelingdeberoepskeuze ooksteedsvrijer.
Doordetallozevoorbeeldenvanafvloeiingwerden steedsmeerboerenzoons
vrijgelaten omaldanniet indelandbouwtegaanwerken.Dezegrotere
matevanvrijheid heeftvolgensAddensweliswaar somsooktotafvloeiing
geleid. Inhetalgemeenechtergingdeboerenzoonwegomdatergeenplaats
alsboervoorhemwas,dusuitbitterenoodzaakennauwelijks omdatdeindustriehem omwelkeredendanookaantrok.

1)"Overdeberoepskeuze vanboerenjongerenopdezandgrondenvanNoordbrabant enLimburg",Arnhem,I96Ï.
"Overdeberoepskeuzevankinderenvan grotereboerenenvanlandarbeidersinFriesland enGroningen", 's-Gravenhage,I96I.
"Overdeberoepskeuzevanagrarische jongereninderivierkleigebieden",
's-Gravenhage,1963•
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Addensnuanceertdeze algemene conclusie echterwel opdiversewijzen.
Dematewaarinafvloeiingplaatshad hangtnamelijk ookafvandesoort
vanhoerenwelkemenbeschouwt.Er zijneenaantal categorieënvanhoeren
diehun zoonsbijzonder graagboer maken.Zo zijnerdeboerenuit deoude
boerengeslachten.Vanzalf
sprekend,haastvindenwijbijhengehechtheid aan
entrots ophunberoep.Dezeboerenvormen ookeenaparte stand,waarin
zij zichwillenhandhaven. Kaneenzoon geen boerworden,danprobeertde
boerhemviarelaties ofvia eenopleiding.eenbijde standpassende positietegeven.Invroeger jarenhebbenvooralhetpriesterschap enhetonderwijzer-wordenonderandere deze functiesvervuldvanbijde stand passendeuitwijknogelijkheden.Waarschijnlijkzijnnuwatmeerberoepenbij
de standvan oudeboorengoslachtenpassend.Debinding aandelandbouw
uit gehechtheid,beroepstrots enstandsoverwegingen zalechterhijdeoude
boerengeslaclitenthansnogwel eenremvormenopdoafvloeiing,aldusAüd^ns
Ookdeboerendie inde streekgeboren zijn«,proberenhun zoons
zoveelmogelijkboertemaken. Zijdievan elderskomen zijnmobieleren
schakelen gemakkelijker om.Inontginningsgebieden geschiedt'deafvloeiing
dan ookhetmeest soepel meentAddens.
Ookdegrotoboeren zijner zeeropgesteld dathun zoonsboorworden.
Inzake deberoepskeuzevanhun zoons ishetprobleem:hoenaakinhenboor?
Eenkleineboervraagtsichmeeraf,hoekomensijaandokost?Wanneerdat
alsboormindergoed gaatdanalsarbeider,danworden zijmaararbeider.
Eenaantalkleineboeren zettenhun zoons zelfs totafvloeiinguitdolandbouwaan.Dit zijnmeerdekleineboerendiedoorafkomst ofnevenberoep
met één"beenbuitende landbouwstaan.
Inhetbovenstaande isvoorhet onderscheid tussengrote onkleine
boer ineerste instantievooralvanbetekenisdeafkomstvan eengroteof
kleineboer.Eengroteboerwiensvader eenveelkleinerbedrijfhad is
.mindergebonden acndelandbouwdaneen "echte"groteboor. Omgekeerd is
eenkleineboer dieafstamtvaneongrotoboor inzijnhouding tegenover
deberoepskeuze van zijn zoonsvergelijkbaar mot eengrotoboer.
Tenslotte onderscheidtAddensnogdehoudingvande doorhemzogenoemde "flinke"boeren.Integenstelling totdominder flinkeboeren
weten zij zonderveelgesloofgoedebedrijfsresultatentebehalen.Ook
zijhebbeneenhechteberoepsbinding entrachtenvaaktilhun zoonsboer
te-maken,"Wanneergeenvando zoonsboerwordt isdevadormeestalvan
hetminder flinke typediehetberoepvoor zijn zoononaantrekkelijkheeft
gemaakt.Deze laatstondurvendanhetrisicovanhet eigenbodrijfniet
meeraanen zoekende zekerheid van eenbetrekking."Wanneeralle zoons
boerwillenworden,isdit overigensnogniethet tekenvaneenflink
boerengezin.Evengoed kanditwijzenop onbedachtzaamheid entraditionalismewaardoor mendewerkelijkheid niet onder ogenziet.
Inbepaalde5zojuistbesproken;,boorenmilieustrachtmendus zoveel
mogelijk zoonsboor temaken,lïaarvaak zal zelfs indezemilieus toch
gekozenmoetenwordenwelke zoonswel enwelkeniet inde landbouw kunnen•
komen ofblijven.Vroeger ishetvoelvoorgekomendat deoudste zoonboer
word. Inandere gevallenblovendeoudere zoonsnietwachten opdeovernemingvanhetbedrijf omdat zijbijvoorbeeld wilden trouwen,waardoorhet
dogewoonte werd datdejongste zoonboerword. Inweerandere gevallen
moestenj,wannoordantochnietalle zoonsboorkondenworden,alle zoons
die konden "leren"maarverdwijnen.De zoondiehetminstgoed konleren
kreegdeboerderij. Zohad iedereen zijnbestaan,deeenmet zijnopleiding,deandermethetbedrijf.Aldezegevallenwordenminderfrequent.
Moor enmeergaatmenbeseffendat orgrotebekwaamhedennodig zijnvoor
hot leidonvan eenlandbouwbedrijf,hetwordt daarom meerregeldanuitzon-
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deringdatbedrijfsopvolgerwordt degenediedaartoehetmeestbekwaam is
enerook zininheeft.
Bijdekeuzevandeopvolgerwordt dusvolgensAddenssteedsmeeropbekwaamheden eneigenwensgelet.Een anderbelangrijke factordiedeberoepskeuze opdeïl.Brabantsezandgrondenbepaalt,wordtgevormd doordemening
vanbelangrijke mensen uitdestreekenhetgedragvan alsdegelijkbekend
staandeboerenfamilies. Ookdewensenvande (toekomstige)echtgenotevan
boerenzoons zijnineen aantal gevallenoorzaakvanhetverlatenvandelandbouw.
Ten aanzienvande secundair afgevloeideboerenzoonsmerktAddensnog
opdatookbijhenhet zoon-van-een-grote-of-kleine-boer-zijnvangroteinvloed is.De zoonsvan echtekleineboeren dienaverloop van jaren alsnog
delandbouw moestenverlaten,gingen zondermoeitenaardefabriek.De zoons
van echtegroteboerenmaakten vaakeenomwegdaarheen.,namelijkviaallerleiberoepenwaarmennogindestreek,indebuitenlucht,eenbeetje inhet
beroep ofietsdergelijksbleef.Menkanmoeilijk scheiden enmoeilijkwennen.
Latenwijvervolgens nagaanwatAddensvoorderivierkleigebieden vond.
Dekleineboeren zijnhierbijzonder sterk aande zelfstandigheidgehecht.
Hetgezins-enbedrijfsbelangstaan erdan ookcentraal.Eenvrijeberoepskeuze ondervindt erduswel enige extrabeperking. Verdermoetwordengenoemd
demogelijkheid hetfruit aftesplitsenvaneengemengdbedrijf.Ditgeeft
eenextraagrarischeberoepsmogelijkheid diegraagbenutwordt.
OokinFriesland zijndoorAddens enigszins specifieke achtergronden
vande afvloeiinggeconstateerd. Indezeprovincie zijnrelatiefmeergroterebedrijven tevinden.Degroteboeren hadden ertotvoorkorteen zeer
belangrijke socialepositie.De standsgevoelens warenersterkontwikkeld.
Menleefde sterkgereserveerd tenaanzienvankleineboerenenlandarbeiders.De sterke socialepositievandegroteboerenwerd instandgehouden
dooreenbeperkingvanhetkindertal,hetmededaardoorvoorkomenvanbedrijfssplitsing,hetongetrouwdblijven vaneendeelvande"overtollige"
boerenzoons enhetverschaffen van eenpassendepositie aanhet overige
deelvandezoons.
Desociale structuur isechter inbeweginggekomen.Depositievan
degroteboeren indedorpen isgeleidelijk aanverzwakt alsgevolgvan
het afvloeienvanlandarbeiders eneenuitbreidingvandeniet-agrarische
bevolking.Het aantal zoons zonderbelangstellingvoorhet ouderlijkebedrijfwerd ergroterdoordat destandsgevoelens verzwakten. Groteboeren
trachten nogwelvaak zoveelmogelijk zoonsboertemaken,maardeberoepskeuzevrijheid istochveel grotergeworden. Geen zoondienietin
hart ennierenboer is,wordtnogbedrijfsopvolger.Wanneererslechts
een zoonis,wordt dezemeestal nogwelboermaarookdeze enige zoons
worden steedsmeervrijgelaten.Wat dekleineboerenbetreft,deze zijn
veelminder aanhunberoep gebonden.Hun zoonsvloeienthans ingrote
getale afomdat ophetberoep vankleineboer,datlangenhardwerken
inhoudt,nogal wordtneergezien. Deverschillen tussenhet alofniet
afvloeienvan zoonsvankleine engroteboeren zijnhiervolgensAddens
duswel andersdanopdeN.Brabantse zandgronden,maaringrote lijnen
tochwel gelijk.De zoonsvangroteboeren zijnwatmeerophetboerzijn
gericht doorsterkere standsgevoelens5 zowel inB.Brabant alsinFriesland.
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Ookdeflinkheid van de_boerheeft dezelfde consequenties als inhet
zuiden.Debekwame, enthousiasteboei"wil graag zijn'zoonsboerhebben
endocr zijnvoorbeeld hebben deze daarookwel orennaar.Uit hetgeen
bovenwerd gesteld voordegroteboeren isv/elduidelijk dat ookdetegenstelling tussen de oude enjongeboerengeslachten eenrol speeltbij
debinding aandelandbouw,,analoog aandie inLoordbrabant.
Tenslotte is infriesland ookinvloed tebemerkenvanlietallochtoon-zijnvandeboeren.De boeren indeFrieseveenkoloniën zijnwaarschijnlijknognuchterder inzakeberoepskeuze dandeontginningsboeren inïloord-brabant. Overigens zijndeboeren indeZuidwesthoekvanFriesland nogweer
meer aanhunberoep gehecht danhunc.J-loga'sindokleiweide-endeklei—
bouwstreek. IndeZuidwesthoekkomt het steedsmeervc.ordat tweebroers
samenhet ouderlijkebedrijfvoortzetten.
Binnenhet gezinwordt inFriesland een sterke selectie toegepast.
Debedrijfsopvolgerisvrijwel steeds degene diedaartoe het.meestjo.ekwaam is.Ditbekwaam zijn isniet steeds gelijk aanhet ''kunnenleren11.
Andere geschiktiiedenenhethart-voor~de-zaak-hebbenwordenbelangrijker
geacht. Zokanlietvoorkomen dat tegelijkertijd degenendiekunnenleren
juist afvloeien,vooreenbelangrijk deel naardeuniversiteit ensteeds
meer ookweinaarsemi—hogereopleidingen.
Tenslotte zijnogvermeld dab enerzijdsweliswaar devrijheid van
bero_ep_.skeuzeinFrieslandbetrekkelijk groot is,dochdat anderzijdsde
^.§t.ëfî!r^Jjp.5lie._wer^Se.l.e^en'ieic+.relatiefvangeringe omvang enspreiding
is. WanneerAddenshet goed gezienheeft zijnde achtergronden vande
beroepskeuze inFriesland duswerkelijk andersdan opdeLoordbrabantse
zand-enrivierkleigrondon. Opdeze laatste schijnt devrijheid vanberoepskeuze eensecundaire factordielietgevolg isvandogrote noodzaak
tot afvloeiing. InFriesland isdevrijheid vanberoepskeuze eenveel
belangrijkerfactor achterde afvloeiing. OpdeI\l.Brabantsezandgronden
isdevrijheid meer eengevolgvande omvangrijke afvloeiingnaardeindustrie, inFriesland komt zetevensvoort uitveranderingen indemaatschappelijkeverhoudingen enveroorzaakt zalfmede degrotere afvloeiing
uit delandbouw.
In elk gevalneemt devrijheid vanberoepskeuze volgensAddensin
aldedoorhem onderzochte gebieden toe.Daardoor ishet ontbrekenvaneen
bedrijf ooknietmeerhet enigemotief omgeenboer teworden.Twee andere
motieven worden steedsbelangrijker, namelijk het zichniet tot hetboerzijn aangetrokken voelen enlietdevoorkeur geven aaneen anderepositie.
Dat ookinLoordbrabant andere factoren dandenoodzaakvan afvloeiing
een rol zijngaan spelenbijdeberoepskeuze vanboerenzoons zienwe ookin
depublikatiesvanBauwen3. Deze schreef ook alinI96Idat r'naverloop van
enigetijd veelniet-agrariseheberoepen deboerenzoon en zijnoudersaantrekkelijker zullenkunnenvoorkomen dan eenbestaan indelandbouw'1,en
voorziet ookmeer afvloeiing "vanboerenzoons voorwie deopvolgingverzekerd is"l). En al ini960 "Menkanthanswel zeggen dat de traditioneel
bepaaldeberoepskeuze doorbroken is", zelfs indiemate datwellicht inde
toekomst "niet alleen opdekleinere bedrijven,,maarookopdev/atgrotere
niet genoegopvolgersbeschikbaar zullen zijn011diebedrijven overtenemen" 2).De oorzaakvan deze nieuwe ontwikkeling zietBauwens vooral liggen
indegrotergeworden communicatie metdeniet-agrarischewereld, waardoor
hetverschil inwelvaart met deze 'sterkerbo-i'iitespreken.
1)Bauwens. Â.L.G.M.: "Hetboerenzoonsvraagstuk indeBrabantse landbouw",
Loordbrabant I96I,pag.255°
2)Bauwens,A.L.G.M,s"Delandbouw ende industrialisatie",Loordbrabant
I960,nr.1.
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Deconclusies vanÂddensvormen zowel een aanvulling alseencorrectie
oponzeveronderstellingen naar aanleidingvan deresultatenvanhetkwantitatieve onderzoek.
Wijmeenden datvooral inNcordbrabantdebevolkingsdruk, weerspiegeld
inhet hogekindertal pergezin,de afvloeiingnoodzakelijkmaakt,terwijl
opdeN.Brabantse maarookopdeFriese zandgrondende industrialisatie
groteremogelijkheden tot afvloeiinggaf.Addens sluithier inzoverrebij
aandat ooknaar zijnmeningvooral inNoordbrabantdebittere noodzaak
devoornaamste oorzaakvan afvloeienvormde,terwijlwatde niet-agrarische
werkgelegenheid betreft eenPrieseboerenzoon zelfdaarmeernaarmoet
zoekendaneenboerenzoon inN'oordbrabant.Deze gedachten zijnduswaarschijnlijkwel juist,debevolkingsdruk ende industrialisatie behorentot
debelangrijkste factoren achterde afvloeiing. Intermenvanhetgezin,
de zoongaatvooral delandbouw uitwanneer erweinigplaatsvoorhemin
delandbouw isenvoldoendedaarbuiten.
Indenogbetrekkelijk grotebetekenisvandesecundaire afvloeiing
inFrieslandmeendenwijtemoeten zienofwel grotereweerstanden tegen
afvloeiing, ofwel eengeringere enlatere industrialisatie.Waarschijnlijkisinfeite eenminder snelgegroeideniet-agrarische werkgelegenheid
deoorzaakvandeinFriesland langervanbetekenisblijvende secundaire
afvloeiing.Addensbenadrukt namelijk datinFriesland de jeugdbetrekkelijkvrijwordtgelaten inhaarberoepskeuze enmeerdepositiedanhet
beroep erop aankomt.
Voorts dachtenwijnaar aanleidingvandelagerwordende leeftijd
bijsecundair afvloeien tekunnenconstateren datgeleidelijk aandeboerenzoons enhunouders steedsbeteropdehoogte zijnvan denoodzaaktot
afvloeien ofdevoordelenvanniet-agrarische beroepen.De conclusiesvan
Addenswijzen opeenduidelijkbeseftenoodzaak tot afvloeien inNoordbrabant engrootbesefvandeniet-agrarische beroepsaantrekkelijkhedenin
Friesland. Indebeideprovincies isdoorverschillende oorzakendeafvloeiinguit delandbouwwaarschijnlijkeen zeernormale zaakgeworden.
Opdegroterebedrijvenmeendenwijeengrotere gehechtheid aande
landbouw temoeten verwachten,gebaseerd voor eendeel opstandsgevoelens.
Addens ishetmetdiegedachte eens, dochwijst inditverband ookopde
boerenuit oudeboerenfamilies,deboeren dieindestreek zijngeboren
endeflinkeboeren.Bijdeze tweelaatste categorieën spelenwaarschijnlijkdegehechtheid aandevoortzettingvandeberoepstraditie vanvader
op zoonendehoudingvande ouders tegenoverhet eigenberoep eenbelangrijkerol.
Addenswijst erverdernogopdatwaarschijnlijk steedsmindernietbekwame zoonsboerworden.Behalve dezebekwaamheid zouookdeeigenwens
vande zoonsteedsmeergewichtgaankrijgen,voorlopigbeidevooral in
Friesland.
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SAMENVATTING
Indevoorafgaande hoofdstukkeniseengroot aantal factoren aan
het licht getreden welkewaarschijnlijkvan invloed zijnopdeberoepskeuze enmeerinhet"bijzonderop het al-of-niet-boer-willen-wordenvan
boerenzoons.
Indeeersteplaats iserop gewezen,datdepreciseringvandeberoepskeuze inhet algemeen geleidelijk aantoeneemt met deleeftijd. Een
jongenvan18jaarheeftmeestal eenmeerdefinitievekeusgedaan daneen
van12jaar,terwijl een jongenvan15jaarwat deze zekerheid betreft een
tussenpositie in zalnemen.
Vat de aanlegvande zoonbetreft isgewezen opdebetekenisvan
lichamelijke capaciteiten,psychische neigingen engeestelijkecapaciteiten.
Verderkunnenbepaaldewaardencomplexen dieinhet sociale milieu
en inhet ouderlijke gezin,,mede alsonderdeel vanditmilieu,opgeld
doen deberoepskeuze sterkbeïnvloeden. Ditkunnen aldanniet reële
t:
boerenwaarden;i zijnofmodernewaarden zoalsde sociale stijging.
Aangaandede invloed uit hetgezinwerd genoemd hetberoep vande
vader endehoudingvandeouders daar tegenover. Verderdewaardendie
inhet gezinnagestreefd wordenmet name eventueel deberoeps-enbedrijfstradifie. Vervolgens desteun envoorlichting doordeoudersbij
dekeuze endebackground supportbijhetvolgen van eenopleiding en
tenslotte deeventuele dwangofpressie.
Alsoverige eventuele sociale invloedenwerden genoemd dereligie,
de streek eneen aantalpersonen eninstanties buiten hetgezin.
Veelplaatswerd ookingeruimd voordeomstandigheden. Voorzover
deze zichvoordoen inmaatschappij ofstreekwerden deze genoemdde
macro-omstandigheden. Hiertoewerden gerekend de economische structuurendeconjunctuur inonderlingverband ende toekomstverwachtingen daarover. Voortsde afstand totdewerkgelegenheid,deopleiidingsmogelijkheden,de arbeidsvoorwaarden enarbeids-enberoepsomstandigheden indeverschillende beroepen endestatusvanhetberoep die
daarmee samenhangt entenslotte de agrarischebevolkingsdruk ineen
streek.
Alsmicro-omstamdighedenwerden genoemd de arbeidsbehoefte ophet
ouderlijkebedrijf,definanciële middelen endebekendheid met demogelijkheden endemoeilijkheden vandeverschillende beroepen.
Metname indebeide onderzoekgebieden blekenverdernogvanbelang
te zijn,desociale enregionale afkomst vandeboer, in zoverredeze
zijngehechtheid aanhetboerenberoep medebepalen,bovendien debedrijfsgrootte enhetniveauvanbedrijfsvoeringenwat de zoonsbetreft hunanciënniteit inhetgezin.
Vij zullen tenslotte de inde literatuurnaarvoren gebrachtefactorennogeenspuntsgewijs samenvatten, teneinde eenoverzicht teverkrijgen vande achtergronden vanhet al-of-niet-boer-wordenvanboerenzoons.
I Beschikbaarheid vanbedrijven ofgrond
Naarmate het aantal zoonsperboerengezin groter isendemogelijkheden ombedrijven ofgrond over tenemenvolgens hetbedrijfshoofdgeringer zijn,verlatenmeer'zoonsdelandbouw.
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ll Toekomst vanland/bouweneigen"bedrijf
Naarmate inhet"boerengezindetoekomstvandelandbouw envanhet
eigenbedrijf ongunstigerwordt ingezien,verlatenmeer zoonsdelandbouw.
III Niet-agrarische werkgelegenheid
Naarmate deniet-agrarische werkgelegenheid ineengebied groteris
ofbijdedaarwonendeboerengezinnenbeterbekend is,verlatenmeer zoons
.delandbouw.
IV Toekomstige niet-agrarischewerkgelegenheid
Naarmate inhetboerengezin detoekomstige omvangvandeniet-agrarischewerkgelegenheid groterwordt geacht,verlatenmeer zoonsdelandbouw.
V Arbeidsvoorwaarden e.d.
Naarmate deniet-agrarische arbeidsvoorwaarden enarbeids-enberoepsomstandigheden gunstiger zijnofinhetboerengezin gunstigerwordenbeoordeeld, verlatenmeer zoonsdelandbouw.
VI Gehechtheid aanberoep,bedrijf enstand
Naarmate deoudersminder exclusievewaarde toekennen aanhetboerenberoep,de zelfstandigheid, deberrepstraditie,het eigenbedrijfen
deboerenstand, verlatenmeer zoonsdelandbouw.
VII Beroepshouding,bedrijfsvoeringenbedrijfsuitkomsten
Naarmate deberoepshouding vandeboerenminderpositief,hunniveauvanbedrijfsvoering lager enhunbedrijfsuitkomsten geringerzijn,
verlatenmeer zoonsdelandbouw.
VIII Mogelijkheden tot studie
Naarmate decapaciteiten,demogelijkheden endestimulering,tot
hetvolgenvan eenopleidinggroter zijn,verlaten meer zoonsdelandbouw.
IX Bekwaamheden voorboerenberoep
Naarmatevolgens deoudersdebekwaamheden enbelangstellingvoor
hetboerenberoep geringer zijn,verlatenmeer zoonsdelandbouw.
X Overwegende invloeddoordeouders
In een aantal gevallenbewerkstelligen deoudersdoorbewusteof
onbewuste beïnvloeding dat eenofmeervanhun zoonsvanhun eigenal
dannietbewustewens omdelandbouw teverlaten afzien\ naarmatedaarentegen tijdens gesprekken inhetboerengezin dediverseberoepsmogelijkhedenmeer zijnoverwogen doenmeer zoons eenbewuste eigenkeuze,waardoormeer zoonsdelandbouwverlaten.
XI Invloed doorderden
Naarmateminderfamilieleden envrienden indelandbouwwerkenen
hetoordeel vanvooraanstaande personen indegemeente overhetboerwordenmindergunstig is,verlatenmeer zoonsdelandbouw.
XII Invloeddoorvoorlichting enmassacommunicatie
Naarmate indeboerengezinnen meergebruikwordt gemaakt vanberoepskeuze enberoepenvoorlichting envanmassacommunicatiemiddelen, verlaten
meer zoonsdelandbouw.
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Indetweede fasevanhetboerenzoonsonderzoek vande afdeling
Streekonderzoekvanlietlandbouw-Economisch Instituut zalwordennagegaan ófen inwelkemate en inwelkonderlingverband de hierboven
genoemdepunten invloed uitoefenen ophet al_oi'—niet-boer-wordenvan
boerenzoons intweeNederlandse gebieden. Zijmoeten danookbehalve
alsvoorlopige conclusies,tevens gezienworden alsteverifiëren
hypothesen.
Daaromkomen enkelemogelijke factoren niet inbovenstaande
puntenvoor,zijleenden zichnietvoor onsboerenzoonsonderzoek.
Zovindtmendaarinnietsvermeld overhetprocesmatige karakter
vandeberoepskeuze.Het gaat inhetkomende onderzoek voorlopig
omvaststelling vandegedurende ditproceswerkzame factoren.Ie
leeftijd vande zoon zalwel eenvan devariabelen vormen,maareen
bewuste sequentieanalyse vanleeftijdcategorieënisnagelaten.
Iepsychische neigingen enkaraktereigenschappen vande zoons
worden ookniet onderzocht5ditvereist eentespecialistische aanpakvoordit toegepaste onderzoek.Hetberoep vandevader isniet
vantoepassing daar het alleen omboerenzoonsgaat.
Ie overige factorenworden allen inhet onderzoekbetrokken.
De religie,de streek ende anciënniteitvande zoonenhet gezin
vindtmen inbovenstaande hypothesen niet terug.Wel zullendeze
alsvariabelen inhetonderzoekworden opgenomen enophun eventuele
betekenis getoetstworden.
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