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TENGELEIDE

Het"bestuurvanhetLandbouw-EconomischInstituutheeftzich
verschillendemalenberadenoverdevraaginhoeverrehetLandbouwEconomischInstituut eentaakheefthijhetverrichtenvanalgemeen
plattelandssociologisch enlandbouw-sociologischonderzoek.Hetmoest
ditdoennaaraanleidingvanbeslissingen dieregelmatiggenomen
moetenwordenbijhetgoedkeurenvanhetwerkprogrammavandeafdeling
Streekonderzoek.
Omtekunnenbeoordelenof,enzojainwelkemate,hetLandbouwEconomischInstituut eentaakheeftbijhethierbedoeldeonderzoek,
achttehetbestuurhetgewensthet adviesintewinnenvaneenbreed
samengestelde commissie.De taakvandezecommissie zouzichinhoofdzaakopdevolgendedriepuntenmoetenrichtens
1.hetgevenvaneenoverzichtvanhetwerkterreinvanhethier
bedoeldeonderzoek envandebehoefteaanonderzoek diebijdiverse
instellingenbestaat5
2.hetgevenvaneenoverzichtvandeverschillende instituten en
instellingendiezichmeteenofmeeraspectenvanhethierbedoelde
onderzoekbezighouden!
3.hetgevenvaneenadviesoverdevraagof,enzojawelke taakhet
L.E.I.heeftbijditonderzoek.
Decommissie,waarvanprof.dr.E.W.Hofsteehetvoorzitterschapopzichheeftwillennemen,isinoktober 1962methaarwerkzaamhedenbegonnenenheeftinapril 1964deresultatenvanhaarwerkin
devormvanditrapportaanhetbestuurvanhetL.E.I.aangeboden«.
Doorbijzondere omstandighedenheefthetbestuurvanhetLandbouwEconomischInstituuthettrekkenvanconclusiesuitditrapport ten
behoevevanhetL.E.I.-onderzoek moetenuitstellen.Hetmeent echter
dathetongewenst zouzijnmetdepublikatie ervanlangertewachten,
omdatdebelangwekkende inhoudvanhetrapport degedachtevormingin
brederekringkanondersteunen.
Tenslotte stelikhet zeeropprijsnamenshetbestuurvanhet
Landbouw-Economisch Instituut decommissie dankte zeggenvoordevoortvarendheid,waarmee zijzulkeengedegenstukwerkgereedheeftgekregen.

DEVOORZITTER YM HETBESTUUR,

's-Gravenhage,december 1964
(Ir.C.Staf)

7-

INLEIDING

Naaraanleidingvanregelmatig tenemen"beslissingenten.aanzien
vanhetwerkprogrammavandeafdeling Streekonderzoekvanhet.Landbouw-*
EconomischInstituut heefthetbestuurvanditinstituut zichwillen
latenadvisereninzakedevraaginhoeverrehetL.E.I.eentaakheeft
hijhetverrichtenvansociologischonderzoek.DeafdelingStreekonderzoekwordtnamelijkregelmatiggeconfronteerd metdebehoefte aansociologischonderzoek.Ditvloeitvoortuitdeaardvanhaaronderzoek,dat
alsvolgtkanwordengetypeerd.
1.Hetonderzoekheeft inprincipe tendoeldekennisvanenhetinzicht
ineconomischeverschijnselen.
2.Hetonderzoekrichtzichhierbijopdebijzonderekenmerkenvanhet
economischelevenvanafzonderlijkegroeperingen.
3.Terverkrijgingvaneenvolledigenjuistbegrip dienthet onderzoek
deeconomischeverschijnselentezieninhunrelatie totalleverschijnselendiehierop invloeduitoefenen -onderandereinhun
relatietothetgehelemaatschappelijkemilieuwaarinzijzichvoordoen-ennietslechts inhunrelatietotdenatuurlijke voorwaarden
diehetgeografischemilieubiedt.Denatuurlijkevoorwaardenbieden
weliswaarbepaaldemogelijkheden,dochdeaardvanhetmaatschappelijke
levenbepaaltmede opwelkewijzevandenatuurlijke voorwaarden
gebruikwordtgemaakt.Mendenkebijvoorbeeld aandeinvloedvan
groepsdwangopproduktieplan enbedrijfsvoering envandeindustrialisatie enurbaniseringvanhetplatteland opde arbeidsvoorziening
indelandbouw.
Uit dezetyperingvanhet onderzoek doordeafdeling Streekonderzoek
blijktdatdaarinexpliciet ligtopgeslotenheteconomisch-sooiologisch.
onderzoek.Inditonderzoekwordendelandbouw-economische vraagstukken
vanuit sociologischgezichtspuntbenaderd.Vooreenbevredigende oplossing
vandezevraagstukkenishetnietvoldoendeuitsluitend onderzoek teverrichtenvanuit economische gezichtspunten.Tevensmoetendaartoegekend
wordende sociologische aspectenvandestructurelevraagstukken envan.het
economischegedragvandeagrarischebevolking.
Daarnaastwordtbijmaatschappelijke organisaties,welzijnsstichtingen en onderzoekinstellingenbehoefte gevoeldaanplattelandssociologisohonderzoek.Deredendaartoeisdeaanwezigheidvansocialeproblematiekbijdiversebevolkingsgroeperingenophetplattelandendeveranderingendieophet'plattelandplaatshebben,indirect isookditonderzoekrelevantvoordeagrarischeeconomie,daarhetplattelandhetsocialemilieuhiervanvormt.Het onderzoeknaarbijvoorbeeld dekernenproblematiekisnietuitsluitend vanbetekenisvoorhatwelzijninengere
zinvandeplattelander,wantzeerzekerzaleengezondelandbouw
viademens,dieachterhetproduktieprocesstaateveneensbevorderd••
worden,wanneer deleefbaarheidvanhetplattelandwordtverhoogd.
Het isvoortsmogelijkhet sociologischeonderzoekvande sociale
problematiekvandeagrarischebevolkingalsafzonderlijke categorievan
sociologisch onderzoekteonderscheiden.Inditrapport zalditgenoemdworden
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hetagrarisch-sociologische onderzoek,zulks integenstelling tothet
algemeenspraakgebruik,inzoverredaarbijonderdeze term tevensvaak
het economische-sociologische onderzoek indelandbouw enookhet plattelandssociologisch onderzoekwordenverstaan.
Integenstellingtotheteconomisch-sociologische onderzoek zijn
nietdeachtergrondenvandeeconomische structurele-vraagstukkenen
vanheteconomische gedrag,maardeachtergrondenvandesocialevraagstukkenvandeagrarischebevolkinghetobjectvanhetagrarisch-sociologische onderzoek.Ditneemtnietweg,datderesultatenvanbeide,
categorieënvanonderzoekoverenweervangrootbelangkunnenzijn.
Indie zinkanmenhetagrarisch-sociologische onderzoek als eenverlengstuk zienvanhet economisch-sociologische onderzoek.
Niet alleen ishet agrarisch-sociologische onderzoek teonderscheidenvanhet economisch-sociologische onderzoek,doch tevensvan
hetplattelandssociologische onderzoek.Zoalsmenhetagrarisch-sociologische onderzoek eenverlengstukkannoemenvanheteerste,zoishet
alseenonderdeelvanhetlaatste tebeschouwen.Eenbelangrijke facet
vanhetplattelandssociologische onderzoek isnamelijk destudievande
socialeproblematiekvandediversebevolkingsgroeperingen ophetplatteland,waarvandeagrarischebevolkingeendeelis.
Er zijndiverseredenenaante geven omhet agrarisch-sociologische
onderzoeknietalleenindetheorie,dochvooral ookindepraktijkvan
het onderzoekingswerkalsafzonderlijke categorie teonderscheiden.De
maatschappelijke organisatiesvandeagrarische bevolking,metnamede
standsorganisaties,gevenharhaaldelijkuitingaanhunbehoefteaandit
onderzoek endringener-daarbijopaan,dathet agrarisch-sociologische
onderzoek eigenorganisatorische vormeneneigen financieringsmogelijkhedenverkrijgt.Zijwijzenooknadrukkelijk ophetbestaanvaneen
eigenproblematiekvandeagrarischebevolking.Tenslotte isernog
het feit,datagrarische sociologie alsbegrip reedsisingeburgerd.
Ditallesmaakthetwenselijknaastdeeconomische sociologievande
landbouw endeplattelandssociologie indepraktijk ookagrarische
sociologie teonderscheiden.
Ditlaatstebetekent niet,dathet evenzeer teonderscheiden sociologische onderzoekvananderebevolkingsgroeperingen ophet platteland,
zoalsbijvoorbeeld de plattelandsmiddenstand niet eveneensvanbelang
zouzijn.Voorhetdoelvanditr.-pportwerdhet echterniet relevant
geachtdergelijke nadere onderscheidingenhier intevoeren.
Omtekunnenbeoordelen inhoeverrehetLandbouw-Economisch Instituut
eentaakheeft ofdient tebehoudenbijhet sociologische onderzoek achtte
hetbestaatvanhetLandbouw-Economisch Instituuthetgewensthierover
hetoordeel intewinnenvaneenbreed samengestelde commissie1).
De taakvandeze commissie zouzichinhoofdzaak opdedrievolgende
puntenmoetenrichten,
a.Hetgevenvaneenoverzichtvanhetwerkterreinvanhethier
bedoelde onderzoek-envandebehoefte aanonderzoekdiehij
diverse instellingenbestaat.

1)Voorsamenstelling commissie zieblz.fy|.
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-9b.Hetgevenvaneenoverzichtvandeverschillende instituteneninstellingendie zichmeteenofmeeraspectenvanditonderzoekbezighoudenomtezienofhetbestaandeonderzoekapparaatvoldoendeisom
debedoeldevraagstukkenineenvoldoende sneltempotekunnenonderzoeken.
c.HetgevenvaneenadviesoverdetaakvanhetLandbouw-Economisch
Instituut inhet economisch-,agrarisch-enplattelandssociologische
onderzoekendewenselijkheid enmogelijkheidvanuitbreidingvan
bestaande institutenen/ofhet inhetlevenroepenvaneennieuw
instituut.
Tervoldoeningaandezedrieledige taakbrengtdeCommissie thans
verslaguitaanhetbestuurvanhetLandbouw-Economisch Instituut.De
inhoudvanditrapportisechterookrechtstreeksbedoeldvoorhet
geheelvanandere sociaal-wetenschappelijke onderzoekinstellingen in
Nederland.
DeCommissieheeft zichbijhaaradviezen,welkeinditrapport zijn
neergelegd,latenleidendoordewenselijkhedenenmogelijkheden inzake
dereëlebehoefteaanonderzoek.Hoewelditinsommigeopzichtenbepaalde
financiële consequentiesmet zichkanbrengen,welkeineerste instantie
opmoeilijkhedenkunnenstuiten,heeftdeCommissie gemeend desondanks
het zojuistgenoemdestandpunt temoeteninnemen.Haargedachtengang
daarbijwasdevolgende.
Momenteelbevindtdelandbouw inHederlandzichineenzeerbijzondere
ontwikkelingsfase.Hetisweliswaarnietdeeerstekeerdatbelangrijke
veranderingenindelandbouwplaatshebben,dochmeestalbetrofhettot
nutoevooral technischeveranleringen.Indehuidigeontwikkelingsfase
gaathetechteromveranderingenindetotaleagrarische structuur.
Eenvoortgaandeafvloeiingvandeagrarischeberoepsbevolkingisnamelijknoodzakelijk enonvermijdelijkomeengrotereproduktiviteiten
voordeoverblijvendeneenredelijkinkomenmogelijktemaken.Dezeverminderingvandeagrarischeberoepsbevolkingbrengteenaantalnoodzakelijkestructurelewijzigingenindelandbouwmet zichmee.Tenoemen
zijno.a.deveranderingenindebedrijfsgroottestructuur,hetbedrijfstype,dearbeidsorganisatie.,definancieringende cultuurtechnische
omstandigheden.
Dezeveranderingen zullenongetwijfeldmoetenplaatshebbenende
agrarischebevolkingstaat indenabijetoekomstdaardoornogvoorgrote
aanpassingen.Hebbendezeveranderingennietplaats,danwordtdewegnaar
eenverdereproduktiviteitsontwikkeling indelandbouwbelemmerd,engeraakt
deagrarischebevolkingintoenemendemateinmoeilijkheden enmethaar
tevensanderebevolkingsgroeperingen ophetplatteland,vooralinde
verzorgende sector.
Hetisdaaromvanhetgrootstebelangdathetbeleid,het onderzoek
endevoorlichtinginzakedelandbouw,welkenogteveelinhet teken
staanvaneenvoorbije fase,waarintechnischevraagstukken centraal
stonden,deaandachtmeergaanrichtenopdevraagstukkenvandehuidige
agrarisch-*structureleontwikkelingen endeaanpassingdaaraan.
Wathet onderzoekbetreft ismomenteel dusvooralnodigeenversterkingvanhetaccentopeconomisch ensociologisch onderzoekinverband
metdestructuurwijzigingenindelandbouwendemededaaruitvoortvloeiendesocialevraagstukkenvandeagrarische endeplattelandsbevolking.
Denoodzakelijke afnemingvandeagrarischeberoepsbevolking,deweerstandentogonhotaanvaardenenbenuttenvanstructuurwijzigingen,de
positievandediversebevolkingsgroepenophetplatteland,vragenom
1194
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sociologisch onderzoek,datmomenteelvangroot"belangmoetworden
geacht.Deaanpassingaanaihotbenuttenvandenoodzakelijke structuurveranderingen doordeagrarischebevolkingschijntzelfsvaneven
groot"belangalsdeverbeteringvandeagrarische structuurzelf.
Hetonderzoeknaarde communicatievannieuwe technischemogelijkheden
endeverbeteringvandetoepassingvanonderwijs envoorlichtingmoeten
vangroterbelangwordengeachtdanhetonderzoeknaarverbeteringvan
dezemogelijkheden.
Geziendusdegrotebetekenis vanonderzoekinverbandmetde
structuurvraagstukken endeaanpassingdaaraan,scheenhetdeCommissie
onvermijdelijk temoetenpleitenvooreennaderbezienvandeverdeling
vandepublieke investeringenindelandbouw.Hetbelangvaneconomische-,
agrarisch-enplattelandssociologisch onderzoekis zogroot teachten
dat zonodigdeuitbreidingvandedaartoenodige financiëntenkoste
maggaanvanandereuitgavenvoordelandbouw,welkemomenteel relatief
vanminderbelangzijn.
DeCommissie spreektvervolgens dehoopuitdathet ontwerpvan
organisatievormen endesuggesties inzakeheteconomisch-,het agrarischenhetplattelandssociologische onderzoek,zoalsdieinditrapport zijn
neergelegd,bijallebetrokkenen thansonderwerpvanvruchtbaar gesprek
mogengaanvormen.
Inheteerstehoofdstuk zalgesprokenwordenoverdesituatievan
heteconomisch-sociologische eninhet tweedeoverdievanhetplattelandsenhetagrarisch-sociologischeonderzoek.Inbeidehoofdstukken zaleerst
eenoverzichtwordengegevenvandehuidigeproblematiek endewenselijkhedent.a.v.nader sociologisch onderzoek.Dit zalworden geconfronteerd
methetgeensedert 1950°Paitterreinreedsverrichtwerdofwordt door
dedaarvoorinaanmerkingkomende onderzoekinstellingen.Inhetderde
hoofdstuk zalgeschetstwordenopwelkewijzewellichthetbestdé
geconstateerde lacunes inhet onderzoekkunnenwordenopgevuld enwat
detaakvanhetLandbouw-Economisch Instituut daarbijmoet zijn.
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HOOFDSTUKI
HSTECONOMISCH-SOCIOLOGISCHE ONDERZOEK INDELANDBOUW

§ 1.A c h t e r g r o n d e n v a n d e
in de l a n d b o u w

p r o b l e m a t i e k

Met enigrechtkanmen stellendatdelandbouw inonslandna 1945
eennieuweontwikkelingsfaseis"binnengetreden.Geleidelijkwondeopvattingveld,dat eenuitbreidingvandewerkgelegenheid indelandbouw
- eenvooroorlogsparadepaardje -ondankseenvoortzettingvandeinpolderingenindeZuiderzee eneenmogelijknogverdere intensiveringvan
dereedsintensievelandbouw,weinigperspectievenmeerbood.Meeren
meerheldemenovernaarhet standpunt,datonderdebestaandeeconomischeverhoudingenenbijdehuidigetechnischeontwikkeling eenwelvarendeagrarischebevolkingmoeilijkkansamengaanmet eentalrijke.
Decijfersoverdeontwikkelingvandeagrarische beroepsbevolking
laten ziendatdeafnemingindeperiode 1945-19&0groot isgeweest. ;
Dezeontwikkelingzalzichnaarallewaarschijnlijkheidindekomende
periodevoortzetten.
Delandbouwisdus,naarhet aantalwerkendengezien,eeninkrim—
pondo bedrijfstak enmoet ditookzijnomdeproduktiviteit optevoeren.
Dezepositienugeeft aanleidingtotvelemoeilijkheden.Dearbeidsbezettingindelandbouw staatnl.nietop zichzelf,maarhoudtnauwverbandmet degehele agrarische structuur.Hetgevolgvandéze samenhang
isdatdelandbouwwerd enwordtgeconfronteerdmetdenoodzaakvan
structureleveranderingen.
Wat zijndestructureleveranderingen? Indeeersteplaatsmoet
wordengewezenopveranderingen indebedrijfsgroottestructuur.Konaanvankelijkhet aantal agrarischewerkers (voornamelijklandarbeidersen
boerenzoons)nogafnemenbijeenvrijwelgelijkblijvendebedrijfsgroottestructuur,thansisditvrijwelnietmeermogelijk.D.w.z.omeenverdere afnemingvandeagrarischeberoepsbevolking terealiseren,iseen
'verminderingvanhetaantalbedrijfshoofdennoodzakelijk.Dezeverminderingvanhetaantalbedrijfshoofdenstuit opgrotereweerstandenenvraagt
vandeoverheid enhetbedrijfsleven eendiep ingrijpend structuurbeleid.
Maarniet alleendegroottevandebedrijvenisinhetgeding,ook
deomvangvandebedrijfsonderdelen isinbeweging.Immersdetoenemende
mechanisatie eistbelangrijke investeringen endezeinvesteringen zijn
c.p.meer rendabelbijeengrotere omvangvandebedrijfsonderdelen.
Deze'ontwikkelinghoudtweernauwverbandmethetvraagstukvandespecialisering,d.w.z.perbedrijfminderbedrijfsonderdelen,eenzekereontmengingdus.
Eenderdegevolgvandeafnemendeberoepsbevolking isdatperbedrijf
minderarbeidskrachten aanwezigzijn.Degemiddelde arbeidsbezettingper
bedrijf isthansreedsaanzienlijklagerdantwee.Dezeontwikkeling,die
gepaardgaatmet eensterkemechanisatievandeteverrichtenwerkzaamheden, heeft consequentiesvoordearbeidsvoorziening enarbeidsorganisatie.
Devraagdoetzichvoor inwelkematedeboergebruikmoetmakenvanloonwerkersofwerktuigencoöperaties,ofwelincombinatiemetandereboerende
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arbeidsvoorziening enhetgebruikvanwerktuigenmoet regelen.Uiteraardmaakt degeringe arbeidsbezettingperbedrijfhetrealiserenvan
samenwerkingsvormen ookinverbandmet deverkorte arbeidsweek,vakantie
enziekte,zeerurgent*
Maarhiermee zijndeconsequentiesvandedynamische ontwikkeling
diedelandbouw thansteziengeeftnognietuitgeput.Devraagdoet
zichvoorofdenoodzakelijkeverhogingvande arbeidsproduktiviteit
ooknietmoet leidentot eengroteremobiliteit vandearbeidbinnen
de landbouw,metnameopdegezinsbedrijven.Hetisbekend datdeze
arbeidsmobiliteit inDenemarkengroot iséninandere¥esteuropese landbouwgering.Dezegrotearbeidsmobiliteit binnendelandbouwgaatin
Denemarken gepaardmet eengeringewisselingvanhetgrondgebruikper
bedrijf eneengeringebedrijfscontinuïteit.Nederland enandereWesteuropese landengevenhet omgekeerdebeeld tezien*
Maarniet alleendenoodzakelijke structureleveranderingen,die
alseengevolgkunnenwordengezienvandeafnemende agrarischeberoepsbevolking,vragendeaandacht,ookhetvertrekuit delandbouw alszodanigeistdevollebelangstelling,benevensdeafvloeiingvandeagrarische jongeren.Dewijzevanbedrijfsbeëindigingendeherscholingvan
deouderen,beroepskeuzevoorlichting eneendoelgerichte opleidingvan
deagrarische jongeren,zijnpuntendievoordetoekomstvanouderenen
jongeren,dochookvoordelandbouw zelf,vanhetgrootstebelangzijn.
Bijdejongerengaathet erniet alleenomdatdezeineenvoldoendaantalenoptijdeenniet-agrarischberoepkiezen,maarookisvanbetekenisdatdeze jongeren eengoedepositie eldersverkrijgen.
Deconcrete vraagstukken
Hetiswellicht nuttigbovengenoemde centrale landbouwvraagstukken
naderteconcretiseren enop eenbepaaldewijze tegroeperen.Menkan
dat opverschillendemanierendoen.Inhetvolgend schemazijndeonderscheidenvraagstukken indriegroepen ingedeeld,getiteldsagrarische
structuur,bedrijfsstructuur enmarktstructuur.
Bijhetgemaakte onderscheid tussenagrarische structuur (a)enbedrijfsstructuur(b)kanwordenopgemerktdatdevraagstukkendiegerangschikt zijnonderagrarische structuurmeerbetrekkinghebbenopdebedrijfstak alsgeheel -meestal regionaalgedifferentieerd-,terwijlde
laatstgenoemdevraagstukkenmeeropdeindividuelebedrijven slaan.De
vraagstukken dieonderagrarische structuurzijngegroepeerd,zijnin
zekere zindatavoorhet onderzoekvandebedrijfsstructureleproblemen.
Bovendienkanwordenopgemerkt datinhet algemeendeonderwerpen onder
agenoemd eencollectieve aanpakeisenomhierinverbeteringen tot stand
tebrengen,terwijldeonderwerpenonderb doordeboer zelfterhand
kunnenwordengenomen.
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a.Agrarische structuur
Omvang ensamenstellingagrarische"bevolking
Ineenbedrijfstakmet eenafnemende"beroepsbevolkingishet
uiteraardvan"belangdeaantalsontwikkelingvandeverschillendecategorieënvandezebevolking,i.e.deboeren,delandarbeiders enhun
kinderen,opdevoet tevolgen.
.Waaromverlaatmendelandbouw?Ishetvertrekgrootgenoegen
heefthettijdigplaats?Wordt ervoldoende gebruikgemaaktvande
beroepen-enberoepskeuzevoorlichting?
Arbeidsvoorziening
Dearbeidsvoorziening opdebedrijvenzalinverbandmetdeafnemendearbeidsbezettingperbedrijf enerzijdsendeverkortingvande
arbeidstijd enverlengingvandevakantieanderzijds,indenabije toekomst zorggaanbaren.
Onderzoeknaardevoor-ennadelenvandediversevoorkomendesamenwerkingsvormen t.a.v.arbeidenwerktuigenmoetdanookvangrotebetekeniswordengeacht.
Opvo1gingssituatie
Hoe'ishetgesteldmethetaantal jongerendatopeenbedrijfzit
tewachteninverhoudingtothetaantalbeschikbarebedrijven? Gegevens
hierover (generatiedrukcijfers enanderekengetallen)pergebied enper
grootteklasse zijnnoodzakelijkvoorhetbeoordelenvandemogelijkheden
•totwijzigingvandebedrijfsgroottestructuur.Hoeveelbedrijven zijner
reeds zonderopvolgerenkomendooreennatuurlijkebedrijfsbeëindiging
terbeschikking enhoeveeldooreenvoortijdigebedrijfsbeëindiging?
Voorhetvoerenvaneensanerings-enontwikkelingsbeleid zijndezegegevensuiteraard onmisbaar.
Bedrijfsgroottestructuur

-

Hoeisdeontwikkelingvandebedrijfsgroottestructuur? Welkegrootteklassennemen inaantaltoe,welke inaantal af?Wat isdebetekenisvan
splitsing,samenvoeging enwisseling inhetgrondgebruik (grondverkeer)?
Welke samenhangenbestaanertussengrootteklassen,bedrijfstypen,arbeidsbezettingstype,dichtheid arbeidsbezettingen arbeidsproduktiviteit?
Bedrijfsopvolging
Opwelkewijzeheeftindepraktijk debedrijfsopvolgingplaats?
Welkevraagstukken doenzich-hierbijvoormetbetrekkingtotdefinan-ciering,debeloningvanmeewerkende gezinsleden,splitsingvanbedrijven,
gemeenschappelijke exploitatie,enz.?Hoewordtde oudedagsvoorziening
geregeld?Debedrijfsovergangenhebben inNederlandveelalplaatsvan
vaderopzoon.Isdezesituatiebijafnemendebevolkingsdruk enjongere
leeftijdvanzelfstandigwordennogweldemeestgewenste? InDenemarken
zienwijb.v.eenlagebedrijfscontinuïteiteneengeringverkeervan
losland.
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Beroepskwaliteit
Hoe ishetgesteldmet deberoepskwaliteit,gevormddooropleiding
envoorlichting?Heeftwellicht doorhetvertrekuit delandbouween
kwalitatieve selectieplaats?Vanwelke informatiebronnenwordtvooral
gebruik gemaakt?
Cultuurtechnische enfysischeproduktieomstandigheden
•Welke-samenhangen zijnertussen dezefaktoren enbijvoorbeeldde
bedrijfsvoering enhetbedrijfsresultaat?
Economische structuur
Ookdeeconomische structuurvaneengebiedkanmenzienalseen
belangrijk aspectvandeagrarische structuur,albehoort zijerinengere
zinniet toe-Onderzoek zoukunnennagaanofeninhoeverrewijzigingen
inde economische structuurvaneengebied gevolgenhebbenvoordearbeidsvoorziening indelandbouw endeontwikkelingsmogelijkheden enberoepsovergangvanboerenlandarbeider.Wijzigingeninde economische
structuur zijnwellicht zelfminofmeergevolgvanveranderingen inde
ruimtelijke structuurvaneengebied,zodat ookdezeinhet onderzoek
betrokken dienenteworden.
b.Bedrijfsstructuur
Nieuwe produktierichtingen
Hierbijvalt tedenkenaanonderzoeknaarderentabiliteit van
slachtpluimvee,mestkalveren,melkvee zonderland,tuinbouwgewassen en
eengeheelnieuwbedrijfstypeinbepaalde landbouwgebieden.
Omvang enaantalvanbedrijfsonderdelen
Vanzelfsprekendisdegroottevandebedrijfsonderdelen (produktierichtingen)vooral inverbandmetdetoenemendemechanisatievanbelang
voorderentabiliteit.Het feitdatbijnatweederdedeel vandemelkveebedrijvenminderdan 10melkkoeienheeft toont aan,dathetvraagstuk ook
kwantitatiefbelangrijkis.
Ookhet aantalbedrijfsonderdelenperbedrijf isvanbelangvoorde
rentabiliteit.Gelet opdetoenemende eisendie aandeboerwordengesteld
t.a.v,teelttechniek enarbeidsorganisatie,dringt zichalsvanzelfsprekenddevraagopofviertotvijf onderdelenperbedrijfnietteveelis.
Belangrijkevragenzijnvoorts:hoegrootisbijdehuidigestand
vandetechniekdeafnemingvandearbeidsbezettingperbedrijf enwat is
bijbepaaldeprijsverhoudingendeoptimale combinatievanbedrijfsonderdelen?
Bedrijfsoppervlakte
Voordeinhoofdzaakaandegrond gebondenproduktieblijft eenbelangrijkpuntvanonderzoekde samenhangtussenoppervlakte enbedrijfsresultaat.
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Nieuwewerkmethoden
,,In.eenperiodevansnellemechaniseringenautomatiseringmoethet
onderzoeknaar.debe-fcekenisvannieuwewerkmethodenvoorhet"bedrijfsresultaatvoldoende.aandachtkrijgen.
;w'Teelttechnisehevraagstukken
Hieronderkanwordengerangschikthetonderzoeknaardetechnische
relatiestussenstof
opbrengstenvangrond endierenenerzijds,en"bemesting,voedering,beregeningenverwarminganderzijds,op"basiswaarvan
opbrèngsteh/kostenverhoüdingenkunnenworden"berekend*
Vermogenspositie-enfinanciering
Hoeishetgesteldmetdevermogenspositieenhoeheeftdefirian,oieringplaats?.Vormtdefinancieringeenknelpuntvoorde ontwikkeling
vanlevensvatbare"bedrijven?Hoeliggeniesamenhangen tussenvermogenspositie,rentabiliteit enmoderniseringsgraad?
Het,optimalebedrijfsplan
Begrotingsonderzoek naarhetoptimalebedrijfsplanbijbepaalde
'uitgangspunten*Hetbedrijfsvergelijkendonderzoek datbeoogtdeoorza.kenoptesporenvandeverschilleninbedrijfsuitkomstenalsmedederesultatenvanvelebovengenoemdeonderzoekingen,kanbelangrijkebijdragen
leverenonidèrelevanteuitgangspuntenvoorhetbegrotingsonderzoek vast
te stellen/
c.Marktstructuur
Vraagenaanbod
Hoe.zalzichdeconsumentenvraagnaaragrarischeproduktenontwikkelen.Hiervoor isonderzoeknodignâàrdeinvloedvanveranderingenin
inkomens,prijzenenconsumptiegewoontenophetverbruik.Voortsisonderzoeknodignaardefactorendiehetaanbodvanagrarischeprodukten
bepalen.
Verwevenheid-met anderebedrijfstakken
Onderzoeknaardeverwevenheidvandeland-entuinbouwmet toeleverende enverwerkendebedrijfstakkenenderestvandevolkshuishouding (input-outputanalyses).
Landbouwpolitieke ontwikkeling
Onderzoeknaardeontwikkelingvandènationaleeninternationale
landbouwpolitiek enhaarconsequentiesvoorpröduktieenafzet.
Lange-termijnontwikkeling
Prognosevandelange-termijnontwikkelingvandeagrarischepröduktie,naaromvangensamenstelling,alssluitstukvanbovengenoemde en
andereonderzoekingen.
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§2.S o c i o l o g i s c h e

g e z i c h t s p u n t e n

Velevanbovengenoemde vraagstukkenhebbennaast economische ook
sociologische aspectenwaaraannietvoorbijgegaankanworden.Hetgedragvanboerenarbeider,ookhettechnisch-economische,wordtvoor
eenbelangrijk deelbepaald doorzijn sociaalmilieu.Deopvattingen en
hetgedragvanboer enarbeiderhangennamelijk,evenalsdatbijanderen
hetgevalis,inbelangrijkemateafvandesociale structuurvande
groeperingenwaarvan zijdeeluitmaken enhunpositiedaarinenookvan
deopvattingendieindezegroeperingengelden.
Wijzullenthansinconcreto debelangrijkste sociologische aspecten
vandeagrarische structuurvraagstukken trachten aantegeven,voor zover
zijvooronderzoek inaanmerkingkunnenkomen.Aansluitendbijdeinde
vorigeparagraaf gegevenindelingenopsommingvandeconcretevraagstukkenindelandbouw zullenwijindeeersteplaats enige sociologische
aspectenaangevenvandeonderhethoofd agrarische^structuur'genoemde
vraagstukken.
:
Tenaanzienvandeafvloeiingvanagrarischeberoepsbevolking,al
danniet op jeugdige leeftijd,zijndiverse sociologische aspecten aante
geven. Zowelbijdeprimaire afvloeiing,dusdirectnahetverlatenvan
deschool,alsbijdesecundaire afvloeiing enookmomenteelbijdevroegtijdigebedrijfsbeëindigingwelke gestimuleerd wordt doorhet0,-enS.fonds kunnenweerstanden optreden.Dezeweerstandenkunnen slechtsbegrijpelijk enhanteerbaargemaaktwordendooracht teslaanop zakenals
traditioneleberoepsgebondenheid,de socialepositie engeringemogelijkhedenvooroudere agrariërsomtotanderewerkzaamheden overtegaan.Ten
nauwste sluithierbij aande socialeproblematiekrondom de.beroeps-•"
keuze.Deberoepskeuzevrijheid isinagrarischekringnogbetrekkelijk
nieuw.Belangrijk isdanookdevraaginhoeverre deberoepskeuze nogtraditioneelbepaaldwordt ofdathetwellicht juist zoisdatïeagrarische
jongerendoorcollectieve invloeden eenweerstandkrijgentegendelandbouw endusbevooroordeeld eennieuwberoep kiezen.Voordelandarbeiderszoonsliggendeze zakenuiteraard andersdanvoordeboerenzoons.Deweg
waarlangseenmeervrijeberoepskeuzemogelijkwordt zalvooraldoorsociologischonderzoekmoetenwordenaangegeven.Aandacht zaldaarbij gegeven moetenwordenaandebetekenisvanverschil inhouding enopvatting
tussendeoudere endejongeregeneraties enaandeinvloedvan contacten
met andereberoepen,opleidingsmogelijkheden enmilieusopdeberoepskeuze.
Watdebedrijfsopvolgingbetreftvereisenbepaaldeproblemen eveneens
eensociologischebenaderïngTTedenkenvalt daarbijaandevraagstukken
vandebedrijfsopvolgingoptelate leeftijd,hetniettijdig aanwijzen
vandeopvolger,deverhouding tothetvorigebedrijfshoofd,c.q_.devader,
e.d.Eeninzichthierinverkrijgtmen slechtsdooracht teslaanoptradi-tioneleopvattingen engewoonten,geworteld invroegere sociale eneconomischeverhoudingen.Dit inzicht is noodzakelijk vooreenadequatevoorlichtingeneenjuistbeleid.
Vervolgens deberoepskwaliteit vandeagrarischebevolking.Methet
verdwijnenvan eengroot aantal agrarischewerkersisdemogelijkheidniet
uitgesloten,geziendebijafvloeiing teoverwinnenweerstanden,datjuist
demeest ontwikkeldenvoordelandbouwverloren gaan.Mede inverbandmet
dezichbijafvloeiingvaakvoordoendemigratie ishetwaarschijnlijk dat
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sociologischonderzoeknodigisnaardeoorzakenenomvangvandeze
eventuelenegatieveselectie.
Eenanderbelangrijk sociologisch aspectvandeberoepskwaliteit
ligtindeoommunicatievankennis endenkbeelden.Inallegebieden
waardelandbouwvoorstructureleveranderingen staat enook-eldersis'
hetgevenvansnelleinformatie aandebevolkingvanhetgrootstebelang.Omditdoelmatigtekunnendoenzaldevoorlichtingsinstantie op
dehoogtemoetenzijnmet decommunicatiekanalen inde desbetreffende
samenleving.Opwelkewijzeeninwelktempoheeftdekennisoverdracht
plaats?Kaarwieofwat luistertofkijktmenindeverschillende omstandigheden?Watisheteffectvandevoorliohtingendestreekverbetéringsactiviteiten?Dezekennisvandecommunicatiekanalen en-processenineenbepaaldesamenlevingvereist onderzoeknaarhet'socialeleven,
desociale stratificatie,deleiding,desocialeverbindings-enscheidslijnenetc.indedesbetreffende samenleving.Pasdankanmeninzicht
verkrijgenindewijzenwaarop,derichtingwaarin enhettempowaarmee
deinformatie zodoeltreffendmogelijkverspreidkanworden••
Dochnietalleende.communicatiekanalen enhét communicatieproces
zijnvanbelang.Ookdeweerstandentégenhetzoekenofontvangenvan •
nieuwedenkbeelden enkenniszijnsociologisch onderzoekwaard.Hetbestuderenvaneconomischeproblemen enmogelijkhedenmethetdoelderesultatendaarvanindepraktijktebrengenheeftimmers slechtszinwannéérdemensbereidisvoordezeideeënontvankelijktezijnenvande
mogelijkhedengebruiktemaken.Vaakisereengrotetegenstelling tussen
moderneinzichten engevestigdeopvattingen,waardoordewiltotwerkelijke communicatieontbreekt ofgering is.Vooraldoorhetfeitdatdeopvattingennietiederopzichzelf staanmaardeeluitmakenvaneencultuurpatroondatopzijnbeurtweersterksamenhangtmetdesocialestructuur
vandorpf streekofandersoortige groepering,isdeoorzaakvanveelverschijnselenvantrageaanpassingaannieuweontwikkelingentezoekenin
sociaal-cultureleweerstanden.Dezeweerstandenvloeienvoordebetrokkenenvoortuit dewaardedie zijhechtenaandeopvattingenvande'groe-.,-..•
peringenwaarvan zijdeeluitmaken,opstraffevannietmeeralsliddaarvantewordenaangezien ensociaal engeestelijkdevastegrondonderde
voetente.verliezen (sociale controle)!
Insommigegevallen zijndeweerstanden slechtsoppervlakkigvanaard
entebeschouwenalsrestantenvanvroegerveel sterkeresocialebindingen.
Vaaki-sechterdeweerstand taaienschijnbaaronverzettelijk.Zowelvoor
hetbelangvandeinvoeringvannieuweagrarischeontwikkelingenalsvoor
hetpersoonlijkebelangvandebetrokkenen isindie-gevalleneéninten.siefsociologischonderzoeknaardeoorsprong,aardenmogelijkehanteerbaarheidvandeaangetroffenweerstandennoodzakelijk.
Inhetkader'vanecbnomisch-sociologisch onderzoeknaardeachtergrondenvandecommunicatie-vraagstukkendient ookaandachtgegevente
worden aanderolvanagrarischeorganisatiesendeleidingindeagrarisohe
samenlevingen.Naastdevoorlichtingsdiensten kunnennamelijk ookdeagrarischeorganisaties eenbelangrijkerol spelenindegedachtenvormingvan
deagrarisohebevolkingt.a.v.denoodzakelijke structureleveranderingen
inde-landbouwendeeisendiéinditverband aandebevolkingzelfworden
gesteld.Metnamekunnendeboerenorganisaties ende landarbeidersbonden
vangrootnutzijnbijhetwegnemenvanweerstanden dieernogbijvele
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agrariërsbestaan.Het zalduidelijk zijndatindezetijdvande"be- _,
sturenveelwordt gevraagd ominderdaad leidingte geven aanhetorgainisatieleven,omdezeorganisatiesmede tegebruikenalseeninstrument
voorbovenbedoelde gedachtenvorming.Belangrijkevrageninditverband
zijn,hoehet isgesteldmet dekwaliteitvanhet agrarischkaderenmet
dedaadwerkelijke deelnemingvandeledenaanhetorganisatieleven.Maken
deboerenvoldoende gebruikvanhet coöperatiewezen enandere sociale
instellingen endienstverlenendeinstellingen?Hoèisdehoudingvan^e
jongerenhiertegenover? Dreigt erwellicht ookhet gevaarvan afzondering
vandeboereninhun eigenorganisatie-enverenigingsleven?
Voorts ishetmeestal zodatbijdeaanpassing aannieuweontwikkelingen hetbenuttenvandêveranderingen endeinvoeringvannieuwighedenbepaaldeboerenvoorop gaan.Het isvanbelangtewetenwelkesoortenvanboerenditindeverschillendegevallenzijn.Voordevoorlichting
ishetookvanbelangtewetenwelkevandezeboerendemeesteweerklank
bijanderenvinden.Zijnhet deofficiële leidersvandesamenlevingof
meerdeinformele (nietalszodanigaangewezen)leidersdiedemeesteinvloedhebbenbijbijvoorbeeld deinvoeringvandesteedsmeernoodzakelijke
produktiëspecialisatie?Wanneerbekend iswelke soortenboerenhetvoorbeeldgevenineenbepaald opzicht,istevensbetertedoorgrondenwelke
factorenbijdeaanpassing eenrolspelen.
Hainhetbovenstaandevrijuitvoerig stiltehebbengestaanbijde
communicatievraagstukkeriwillenwijwat deagrarische structuurbetreft
tenslottenogenige sociologische aspecten aangevenvanhet vraagstuk
vande samenwerkingsvormen.Demoderne samenwerkingsvormen indelandbouw,
welketendoelhebben~eenbijdrage televerenaande arbeidsvoorziening
engrotere efficiency indebedrijfsvoeringhebbenwellicht diversesociologische aspecten.Deontwikkelingvandeze samenwerkingsvormen tussenbedrijvenkan stuitenopde socialepositievandebetrokkenen.Samenwerking
met collega'suit eenandere sociale laagkanmoeilijkheden geven. Ookkan
dezelfstandigheid alsboeraangetastworden.Allerlei sociaal-culturele
weerstanden zijndaarbijwellicht teoverwinnen.Bevorderingvandeontwikkelingvandezesamenwerkingsvormen,mededooreenaangepastevoorlichting,kanmoeilijk zondersociologischonderzoeknaardeweerstandendie
zichkunnenvoordoen.
Eenvraagstukdat indevoorgaande paragraafgerangschiktwerd onder
hethoofdbedrijfsstructuur enwaaraanevenzeerbelangrijke sociologische
aspectents~onderscheidenzijn isdeontwikkelingvannieuwebedrijfstypen»
Voorts zijnnogtenoemenhet gebruikmakenvandemogelijkhedenvankredietverschaffing envanbedrijfsverzorgingbijziekteofvakantie.Deze
vraagstukkenkunnenniet alleeneconomischbenaderdworden.Zijdienen
tevensinhet lichtgesteld tewordenvandesociologische achtergronden,
metnamevandesociaal-cultureleweerstanden.
Devraagstukken indeagrarische endebedrijfsstructuurkunneninhet
algemeen-vaak ookverhelderdwordendoor sociologischonderzoeknaardesocialepositievanagrarischebevolkingsgroepen enpersonenineenagrarische
samenleving.Indienmenbijvoorbeeld landarbeiders indelandbouwwilhouden
zalmen zichmoetenbezighoudenmet de socialepositievandezebevolkingscategorie indeplattelandssamenleving.Dezesocialepositiewordt onder
meerbepaalddoorhetvereistevakonderwijs,dewerkomstandigheden,depromotiekansen^ deaardvanhetdienstverband,deverhoudingboer-landarbeider,
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deloonhqogteendemogelijkhedentotvrijetijdsbesteding.Omsoortgelijkeredenenvragenookdesociale'positievande (kleine)"boer,de
"boerenzoonendevrouwdeaandacht.Doordetoenemende communicatie
tussen stadenplatteland gaârïdegenoemdecategorieën zichvergelijkenmet socialegroeperingen indesteden.Snaangeziendezevergelijkingnietonverdeeldgunstiguitvaltvoorhetplatteland,zalde
socialepositievandegenoemdesocialecategorieënaandachtblijven
vragen.Belangrijkhierbijisookdevisievandeagrarischebevolkingsgroeperingenophet eigenberoep.Zietmendetoekomst alsuitzichtloosofeerderverwachtingsvol tegemoet?Belangrijk isookde
wijziginginsocialepositiebijvertrekvanarbeidskrachtenenbedrijf
snoof
denuitdelandbouw,zoalsreedseerderwerdgesteld.Verbeteringvandeagrarische structuurkanwordentegengehoudendoordat
desocialepositievandebetrokkenen inhetgedingis.Inwelkepositiekomendevertrekkende jongerenenouderenterecht,welkerol
speelthunopleiding daarbij,enwelkedehuisvesting (vooralvanhet
voormaligebedrijfshoofd).
Evenzeerbelangrijkbijdeverhelderingvaneenaantalvraagstukkenindeagrarischeendebedrijfsstructuurkanzijnde sociologische
studievandebetekenisvandeverhoudingenindeagrarischegezinnen.
Vooraldoordat ereengrotetegenstellingmogelijkistussenenerzijds
deeisenvaneenrationelebedrijfsvoeringenanderzijdsdepositie
vandemeewerkendezoonsendeechtgenoteendewaarden ennormenvan
traditionele oorsprong,loonthetwaarschijnlijk zeerinhetkadervan
het economisch-sociologisehe onderzoek aajndachttegevenaandeagrarischegezinnen.
Ookhet complexvanvraagstukkeninzakedemarktstructuurgeeft
aanleidingtoteensociologischebenadering.Tedenkenvaltdaarbijaan
hetsociologische onderzoekvanhet ooöperatiewezenenbijvoorbeeldook
aanbepaalde aspectenvanverticale integratie.Hetdeelnemenaancontractteelt,eierringenenwatdiesmeerzijiseennovumindeagrarischewereld.Verliesvanzelfstandigheid,winstaansocialezekerheid,
weerstandentegenhetnieuweindezeverschijnselenzijnevenzovele
aspectendiesociologisch onderzoekvereisen.
Dehiervoren.aangestiptepuntenzijnnaaronzemeningdebelangrijksteonderwerpendieindehuidige ontwikkelingsfasevandelandbouw
deaandachtvanheteconomisch-sociologiseheonderzoekvragen.
Hieraandient echterdirect tewordentoegevoegddatinbepaalde
gebiedentevenseconomisch-sociologisch onderzoeknoodzakelijkkanzijn
inverbandmetdeinvloedvanstructureleveranderingen ophetplatteland,opdelevenswTjz¥~êlTöpvat"tThg¥n"^vaïrdeagrarischebëvollcing.
Vooralhetinaantal ensocialebetekenistoenemenvanniet-agrarischebevolkingsgroepen endedaarmeegepaardgaandecultureleurbanisering kunneninvelegevallenvaninvloed zijnopdelevenswijze en
opvattingenvandeagrarischebevolkingendaardoorophet economische
denken,hetbedrijf endelandbouwalsbedrijfstak.Degezinsledenmet
niet-agrarischeberoepenhebbendaarbijvaakgroteinvloed.Hetmetde
plattelandsontwikkelingenmee-evoluerenvandeagrarischebevolkingof
juistdestagnatiedaarinendedaarbijoptredendespanningenlaten
wellichtvelefacettenvandebedrijfsuitoefening onberoerd.,maarkunnen
vooranderefacettendaarvangrotebetekenishebben.
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Welke facetten dit zullenzijnenhoe desamenhangenzullenliggen,
kan echter juistpasdoordezeaanvullende vormvan economisch-sociologisch onderzoekwordenvastgesteld; temeer daardit regionaal zeerverschillendkanzijn.
Vaak zalechtorookhetagrarisch-sociologische ofhetplattelandssociologische onderzoek zeerverhelderendkunnenwerken opdeeconomischsociologische aspektenvande strukturellveranderingen ophet platteland.
§3.V e r r i c h t
e c o n o m i s c h - s o c i o l o g i s c h
o n d e r z o e k
Totnutoehebbenvrijweluitsluitend deLandbouwhogeschool enhet
Landbouw-EconomischInstituut economisch-sociologisch onderzoek inde
landbouwverricht.Aansluitend aandeinhetvoorgaande gehanteerdeindelingvandelandbouwvraagstukken endedaaraan teonderkennen sociologische
aspekten zullenwijhetverrichte onderzoeknumet>rendetailvermelden.
Watbetreft deafvloeiingvanagrarischeberoepsbevolking kangewezen
worden opdelandarbeidersonderzoekingen vanhetL.E.I.,waarin ditvraagstukvoor dezebevolkingscategorie meer enmeer sociologischbenaderdwordt.
Tenaanzienvandevroegtijdigebedrijfsbeëindigingisnoggeen.sociologisch onderzoekverricht...Watbetreft deberoepskeuzekangewezen
worden oponderzoekingendoorregionalewelzjjisstichtingen,doch dezehaddenveelal --engeringeomvang'enwarenniet ofnauwelijks sociologisch,
zelfshoofdzakelijkkwantitatief vanaard.Dit laatste geldt ookvoor een
wat groter onderzoek doorhetL.E.I.De sociologische aspektenvandebedrijfsopvolgingkwamen ooknognauwelijks onder deaandacht,hoewel een
eerstebegin.indezerichting.'.'aantewijzenvalt ineenrecent onderzoek
doorhetL.E.I.
Aande sociologische aspektenvandecommunicatie vannieuwekennis
endenkbeelden isreedsvrijveel aandacht besteed,zoweldoordeLandbouwhogeschool alsdoorhetLandbouw-Economisch Instituut.OpdeLandbouwhogeschoolwordt reeds eenaantal jarenaandacht gegeven aandecommunicatieprocessen,communicatiepatronen enweerstanden tegen communicatie.Debetekenisvandevoorlichting,deagrarische organisaties endeleidingin
deagrarische samenleving benevensveleanderefacettenvan decommunicatieworden erintensief sociologisch onderzocht.Toegepast inbepaalde
gebiedenwerd ditzelfdesoort onderzoekverricht doof.hotL.E.I.
(Landbouwhogeschool;A.W,van denBanjL.E.I.:Rucphen, Sprang-Capelle)
Zo juistisookeenmede sociologische studie gestart tenaanzien
vannieuwe samenwerkingsvormen.Dezewordtverricht doorhetL.E.I.,waar
tevensgewerkt wordt aane^nonderzoekvan sociologische (naast andere)
aspektenvandeontwikkeling indepraktijkvannieuwebedrijfstypen.Do
economisch-sociologische aspektenvanhetgebruikmakenvankredietfaciliteitenwerden inhetkadervanbrederopgezetteonderzoekingenmede
bestudeerd, zowel doordelandbouwhogeschool alsdoorhetL.E.I.Desociologische aspektenvanbedrijfsverzorgingkwamennogniet aandeorde.
Verderkannogvermeld wordendat doordeLandbouwhogeschool,door
hetL.E.I.endoordevoormaligeKomgrondenstichting studie isgemaakt
vanweerstanden tegenruilverkaveling.Wattenslotte demarktstrukturele
vraagstukkenbetreft isreeds enige sociologische studie gemaakt vanhet
deelnemenaancoöperaties.
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Conclusies

t

Hetvorenstaande overziendekomenwijtotdeconclusie,datweliswaareenaantaleconomisch-sociologischeaspecten,metnamevandecommünicatiéproblematiék,reedsgroteaandachthetfoengenoten,dochVole
"ariderenogniet ofnauwelijksonderzochtwerden.Invelegevallen"be-:••/''
•gihth'é'töriderzoejcpasopgangtekomenenisintensiveringdaarvan«óg
Bepaaldnodig. :
'••' '••• '•'"
Vrijwel'deenigeinstellingendiedit onderzoekverrichtenzijnde'
LandftouwhogeschooïenhetL.B.I.
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HETPLATTELANDS-M AGRARISCH-SOCIOLOGISCHONDERZOEK
Nadat inhetvoorgaande hoofdstukhet economisch-sociologischonderzoekindelandbouwisbesproken,zullenindithoofdstuk hetplattelandsenhet agrarisch-sociologisch onderzoekwordenbesproken.Beide categorieën
worden ineenzelfdehoofdstukbesproken,omdatbeiderechtstreeksbetrekkinghebben opdesocialevraagstukkenvandeplattelandsbevolking,van
welkelaatste deagrarischebevolking eendeel is.Het agrarisch-sociologisch
onderzoek wordt daarbijalslaatstebesproken,aangezien desocialeproblematiekvandeagrarischebevolkingvoortvloeituitdestrukturele veranderingen
indelandbouw enophetplatteland.
§•1.P l a t t e l a n d s s o c i o l o g i s c h

o n d e r z o e k

a.Hetplatteland inverandering
Ookophetplatteland alslevenskader hebbenmomenteel ingrijpende
veranderingen plaats.Langetijd ishetplattelandmin ofmeergeïsoleerdgeweest vande steden,zodatdemeesteplattelanders geentoeganghaddentot
deindesteden gerijpte cultuur.Grotedelenvanhetplatteland leefden
totaal andersdande steden,waarvooral delaatste eeuwde ontwikkeling
grootwas.Daarkwamnogbij,dat ookhet onderwijs op'hetplatteland,
nogweinig ontwikkeld'wasentêhslotte.deveelal armelijke omstandigheden,welkevooral opdezandgronden enopderivierkleiheersten.
Ookdezefaktorenwerktenhetkontakt metde stedenniet indehand.
Vooral delaatste decennia echterhebben detechnische en economische
ontwikkeling ertoe geleid,datdekontakten tussen stad enplatteland groter
werden.D0ordeze ontwikkeling isnamelijk indeeersteplaats deverkeerstechnische enalgemeen-communicatieve ontsluitingversneld,zodatmenweleensspreektvandecommunicatieve revolutie.Bovendienheeft de technische
ontwikkeling indelandbouwbijgedragen toteengrotematevan afvloeiing
uit dezebedrijfstak,hetgeen eenextrastimulansbetekendevoordereeds
uitbedrijfs-ensociaal-economische enandere overwegingen ingezetteregionale industrialisatie.Voortsheeft detoegenomenwelvaartvan denietagrarischebevolkingalsgevolggehad datderekreatie indevormvantrek
naarbuiten eenmassale omvangheeft aangenomen,terwijl eentoenemendaantal stedelingen zicheentweedewoningkanpermitteren.
Deze drieonderling sterksamenhangendeverschijnselen; ontsluiting,
industrialisatie enrekreatie,hebben allehetkontakt bevorderd tussenstad
enplatteland.Daardoorwerd deverspreiding vandemoderne cultuurvanuitde
stedenin sterkematevergroot enversneld.Dochanderzijdskwam ookde
plattelander vakerteverkeren inhet stedelijkmilieu,voornamelijk doorde
militaire dienst endoormiddel vanvakantie enbezoekaandestad.Hetplattelandwerd aldusmeeraande stad gelijk,zodatmenalsbelangrijksteproces
indeveranderingen,welkemomenteel ophetplatteland plaatshebben,kanzien
eengrotematevanverstedelijkingvooral watbetreft deeconomische en
sociale struktuur enhet cultuurpatroon.Doorhet toegenomenkontaktkwamde
plattelander ertoe zichmeer enmeermet destedeling tegaanvergelijken en
hetzelfde levensniveau teverlangen alsvoordezelaatstemogelijkwas.Eerst
inmaterieel opzicht,hetgeen tothet aanbrengenvanvelerlei economische en
socialevoorzieningen ophetplatteland leidde.Naarmate debevolking,werkzaamindeindustrie endedienstensektor,toenam (vooral inindustriekernen
enforensenplaatsen)wijzigde zichechter ookde sociale struktuur.Door
dezetoenemingvandeniet-agrarischebevolkingistevensde "culturele
verstedelijking"indehand gewerkt.Doorhetmeer complexworden
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vanhet economische ensocialelevenontstondnamelijkookophetplatteland eenmeerindividueelbepaald leveninplaatsvanhetmeercollectiefbepaalde,eneenmeerdynamisch,steedsinveranderingzijnd,in
plaatsvaneenmeertraditioneelbepaald leven.Hetgehelepatroonvan
opvattingenéngedragingenwijzigde zichdaardoorfundamenteel.
Behalvedewijzigingen indesociale structuureninhetcultuurpatroon,hoewelbepaaldniet losdaarvan,zienwijnogeenaantalbelangrijke veranderingenindestruktu'ur'V^nhetplatteland welkevoor*namelijkbestaanuit schaalvergroting.Tebeginnenmetdezelaatste zullenwethan-sdezedrieaspectenvandeveranderingen ophetplatteland
tegendezojuistgeschetste.algemeneachtergrondnadergaanbezien.
Schaalvergroting
Hoewelschaalvergrotingookplaatsheeftt.o.v.heteconomischeen
sociale levenzaldezezichtochsteedsvooralruimtelijkuitdrukken.In
hetnavolgende zaldanookvooralopderuimtelijke schaalvergrotingwordeningegaan.
Ruimtelijk gezienheeft ophetplattelandvooral eenprocesvan
schaalvergrotingplaats.Inenigevanoudshervrijwel striktagrarische/
gebieden zijndoordeafvloeiinguitdelandbouw endedaarbijaansluitendemigratie eenaantaldorpenininwonertalteruggelopen.Hetlevensniveau indezedorpendaalde daardoor,terwijldaaraan juist steedshogereeisenwordengesteld.Om althansdeleefbaarheidpergebiedtebehouden,<noodzaaktdittotherzieningvandekernenstructuur of soortgelijke
ingrepen,zoinditopzichtalniet spontaanveranderingenplaatshadden.
Inanderegebiedenkondoortijdigevestigingvanindustrieënde
ontvolkingvankleinedorpenvoorkomenworden.Daarkwamhétforensisme
totbloei,mededoorverbeteringvandeverbindingentussenkernenen
omliggendeplaatsen.Ruimtelijkeschaalvergrotingwerdookdoordeze"régionale industrialisatie bevorderd,doordat groteregebiedenzichgingen
oriënterenopdegrotere centrumgemeenten.
Regionale industrialisatie zowelalsontvolkingvankleinereplaatsenbracht dusinvelegebiedeneenprocesvanschaalvergrotingtot
stand,daarbijgesteunddoordegroeiende eiseninzakematerieellevensniveau.Denoodzaak tothet concentrerenvaneconomischeensocialevoorzieningen inplattelandscentra,'gepaardmetvestigingvanvelerleibestuurlijke enadministratieve streekorganisaties,bevorderde.voortsde
groei enmateriëleverstedelijkingvandezekernen,zobokhuneventuele
industrialisatie daaralniet toebijdroeg.
Vooralindetientallennieuwe centrumgemeenten-ophetplatteland
werdalduseenstevigebasisgelegdvoor sociale encultureleurbanisatie.Datdezeomschakelingniet zonderproblematiekplaatsheeft zullen
wijzodadelijktrachtenuiteentezetten.Indeandereplattelandsplaatsenliggendemoeilijkhedenveelminderindesocialeencultureleomschakelingen,dochmeerindebestuurlijke aspectenenhetvoorzieningenapparaatendedaarmeeverbonden leefbaarheidsproblematiek. Ookhieropkomen
wijterugbijdebesprekingvandebehoefte aanonderzoek.
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Socialedifferentiatie
Door deziohwijzigendeberoepsstructuur invelecentrumgemeenten
ophetplatteland ondergaat ookdesociale structuurdaar eensoortgelijkeverandering.Dit zelfdegeldt enigszinsvoor deomliggende
plaatsen,indienvan daaruit wordt gependeld door autochtonen ofzich
daar allochtonewoonforensenvestigen..Inveleplaatsenkomen aldus
"behalvedevroeger overwegende agrarischeberoepsgroepen niet-agrarische
arbeiders enzogenaamde "nieuwemiddenstand".Behalve autochtonen zijn
erookallochtonenwoonachtig,aldanniet afkomstiguit deomliggende
streek.Devroeger overzichtelijke enstrakgelede dorpssamenleving
verandert inveleplaatsen geleidelijk aannaar stedelijkmodel ineen
meergecompliceerd geheelvan subgroepenmet eigencultureel systeemo
Depersoonlijke verhoudingen,wölkenu nogvaakdeplaatselijke samenlevingalsgeheelkenmerken,verdwijnendaaruit enkomen geleidelijk
aannog slechtsvoorbinnendediverse subgroepen,terwijl detypisch
stedelijke onpersoonlijkeverhoudingen het openbare levengaanbepalen.
De agrarischebevolking endeoudemiddenstand vormenhuneigen
subgroepen inditgeheel Naastz'ichmoeten zijandere groeperingen
dulden,diehun eigenleven leidenenhun eigenplaatselijke belangen
hebben Yooralindeplattelandskerngemeentendringt aldusdesociale
urbanisatie op.Dereactievandeautochtonebevolkingsgroepen kan
zuorverschillend zijn.Zijkunnen zichmaatschappelijk hiertegenverzettenofzichisoleren,ofzichaanpassen ,aldanniet metbehoud van
hun eigenheid.
Culturele urbanisatie
Doorhet toenemende contact tussen stad enplatteland enmetname
door degroeivandeniet-agrarische bevolkingscategorieën ophetplatteland,dringt ookdestedelijke cultuur daar door.Naarmate deautochtone
bewonersbereid zijndezecultuur overtenemeninhun gedrag enopvattingen,zien zijzichvoor detaakgesteld zichdeze eigentemaken.Het
gezinsleven enhetwenen,het economisch gedrag,hot onderwijs endeberoepskeuze,dedagindeling,deomgangsvormen,de opvattingen,decommunicatiemiddelen,deinformatiebronnen,etc.zijndaardoor ophet platteland
inberoering.
Belangrijker enessentiëlernogisdathet geheleleveninveranderingblijft doordat deblijvendeverandering eenwezenlijkkenmerk isvan
demoderne cultuur.Dit eist eendynamische instelling,welkeveleplattelandersnogvreemdis.
b.Wenselijk onderzoek
Doormiddelvan enigerondschrijvensisnagegaanwelkedebehofte
isaanplattelandssociologisch onderzoekbijdeprovinciale opbouwerganen,
deregionalewelzijnsstichtingen,deE.T.I.'sende P.PJ.'s.
Het resultaatvandezeinventarisatie,aangevuld met onderwerpenwelkedoor
deC^roissielodonwerdengonoeiadisverwerkt inonderstaand overzicht.Kierinzijndebehoeftenaanonderzoek gerangschikt tegendeachtergrondvande
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onder a-uiteengezetteproblematiek» Hetzelfde-geldtVO:ÖT
-'-hetagrarischsociologiscbeonderzoekdatinparagraaf 2vandithoofdstukwordtbesprokenv
Voordat achtereenvolgenshetruimtelijke,hetsocialeenhetcultureleaspectvandete-onderzoekenonderwerpen,zalwórdenbehandeld,wordt
thansdemeeralgemenekwestie aandeordegesteldvanhetinontw-ikkelingachterblijvenvanveleplaatsenendeinverbanddaarmeeteondernemenactiviteitenT~Erisnamelijkbehoefte^geblekenaanonderzoeknaarde
aardenoorzakenvanhet inontwikkelingachterblijven v'm plaatsen in
vergelijkingmethunomgeving,zoalsbijvoorbeeld indeDrentse zanddorpen
het gevalis.
In samenhangdaarmeekanmenhetvraagpunt zien.welkeplaatsenhet
eerst inaanmerkingdienentekomenvoorstreekontwikkelingsactiviteiten.
Ookisonderzoekgewenstnaarderesultatenvanstreekontwikkeiings^-en
maatschappelijke opbouwactiviteiten envanspecialedaarbijgebruiktemethodes.
Vervolgenswillenwijhetwenselijk geachte onderzoekinzakededrie
dooronsonderscheidenaspectenvandeplattelandsproblematiek aandeorde
stellen

.Schaalvergroting
Hetprocesvanruimtelijke schaalvergrotinggaatmetveleproblemen
gepaard.Vooralindezichontvolkendegebiedenisdedoelmatigheidvan
dekleinegemeenteinhetgeding.Zekerwanneerdetoekomstigeontwikkelingvankleinedorpenongunstigzoukunnenwordengeacht'rijstdevraag
naaralternatieven.Moetenkleinegemeentengaansamenwerkentenaanzien
vandevoorzieningen?Isfunctionele decentralisatiewenselijk?Zijn stimuleringskernen aldanniet aantebevelen?Iswellicht eenherindeling
vankernennoodzakelijk?Hetantwoordopdezevragenvereist weliswaar
genuanceerd,dochfundamenteel onderzoekopditterrein.
Ookzijneenaantalbestuurskundigeproblemenopte sommenwelke
aandezevrageninherent zijn.Vooraldedeelnemingaaneninteresse"voor
hetbestuurbijdediversealternatievenvragenomdeaandacht.Daarbij
spelendeafstandtussenleidersen.geleidenendecommunicatie eenbelangrijkerol.Dezelfdevragengeldenookvoordekerkelijkebestuurlijke
aspecten enhetfunctionerenvanhet sociaal-cultureleapparaat.
Voorts zijnerooksociaal-psychologischeaspectenvandeschaalvergrotingwelke omonderzoekvragen.Hoewordthetachterblijven inleefbaarheidïïeleefd?Wordthetdorp inhetplatteland alsuitzichtloosondergaan?Wat isdeoptimalegroottevande samenlevingsvorm? Inhoeverre
wenstmen zichopdeeigenkerneninhoeverre opeenverderweggelegen
kernteoriënteren?Hoebeleeftmendeafstandentotdevoorzieningscentra?
Behalveregionaal schijnt dusooklandelijk onderzoeknodignaarde
problemen rondomdeschaalvergroting.Vooralnaardeoptimale structuur
vanhetplatteland quabestuurenvoorzieningsapparaat,ookgemetennaar
dewijzewaarop ditbeleefdwordt.
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Eenbijkomend aspektvande schaalvergroting ishetforensisme.
Menweetnogteweinigvandeachtergrondenhiervan.Zijnerspecifieke
voorkeurenvoor dewoonplaatsinrelatie tot deplaatsvanwerken?
Ookdemigratie,deels oorzaak"'t,deelsgevolgvanontvolkingen
ruimtelijke schaalvergroting,vereist naderonderzoek.Zowel naardeinterprovinciale eninterregionale alsnaardemigratie overkorteafstand
naar streek-ofgemeentekernen.Welke invloed hebbenonderwijs envoorlichting opdezevormenvaneventuelemigratie?Wat zijndeoorzakenen
gevolgenvankwalitatieve selektiebijmigratie?
Socialedifferentiatie
De sociale differentiatie inveleplaatsen ophetplatteland,vooral
alsgevolgvandewijzigingineconomische struktuur,werpt eveneensvele
sociologischevraagpunten op.Allereerst iserinzichtnodigindeinvloed
van economische struktuurwijzigingenopde sociale endemografische struktuur.Dochniet alleenopderelatieve omvangvandediversebevolkingscategorieën,hunsocialepositieinhet geheel enhuneigensociaalleven,
dochook envooral tenaanzienvanhet samenleven enintegrerenvznde
diverse groeperingen inéénsamenleving.
Zozijndeverhoudingen tussen dediversebevolkingsgroepen,de
agrariërs enniet-agrariërs,deautochtonen,allochtonenenforensen,de
levensbeschouwlijke groeperingen,deoude endenieuwemaatschappelijke
standen,zeer zeker studiewaard,vooral tenbehoevevan desocialebegeleiding endevoorlichting.
Tenaanzienvanhetverenigingsleven endesociaal-culturele situatie
zijnvragen opportuun omtrent degeneigdheid vandediverse groeperingen
tot deelneming aandesamenleving.De toenemende invloedvan allochtonen
kandaarbijcomplicatiesveroorzaken.Inditverband isookinzichtwenselijkindebetekenisvandenieuwe sociale struktuur (desagrarisatie)voor
demaatschappelijk-culturele situatie envoordesamenstellingvandegemeenteraad,deverhouding gemeenteraad-bevolking enhet gemeentebeleid.
Hetverenigingsleven vraagt ookmeer inhet algemeenomonderzoek.
Eerstevraagpunt daarbijisdefunktievanhetverenigingsleven.Heefthet
dieüberhaupt nog,zijnersomsnieuwefunktiesaantewijzen ofheefthet
wellicht inhet geheel geen toekomst meer?Wilhetverenigingsleven zijn
sociale,educatieve,informatieve enanderefunktiesgoedvervullen,dan
moethet evenzeer deaandachtkrijgen.Dit geldtinhetbijzondervoor
het jeugdverenigingsleven,daardit eenrelatief sterkewisseling vanleden
heeft eneen speciaalkadervereist.Kwestiesalseventueleverouderingvan
deleiding,deafstand tussenleiders engeleiden,dekadervorming,de
werkwijzen enookde invloedvangeografische afstand enverkeersmiddelen••
ophetverenigingsleven moeten aandeordeworden gesteld.
Sommige specialebevolkingscategorieën hebben ineenaantal gevallen
eenproblematische positie ofbijzondere aanpassingsmoeilijkheden.Dit geldt
indeeersteplaatsvoor de jeugd.Naaraanleidingvan gevoelensvanonbehagenover envan de jeugdrijzenvragennaar eeneventueel generatieconflict endeafleidingvande jeugdnaar destad.IlahalVödepositie
vande'jeugdvereist ookdievan debejaarden sociologisch
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onderzoek.Wellicht verkrijgt ookophetplatteland depositievande
bejaardeineenaantalgevallenhetbekendedesolate cachetdatdeze
tengevolgevandegezinsisolatie indestadheeft.Deovergangnaar
dezenieuwe situatie endeeventuele specifiekeplattelandsmogelijkhedentothetopvangendaarvan vereisenonderzoek.
Deplattelandssamenlevingkent ooksteedsmeerdecontactenmet
toeristen.Het toerisme zelf,dehoudingenvandeplattelandsbevolking
tegenoverdetoeristenenookderecreatievevoorzieningen zijndeaan-^'
dachtwaard.Vraagpunt isvoortsdemogelijkheidvancombinatievan
eenagrarischberoepmetdienstenverlening inhetkadervanhettoerisme.
Cultureleurbanisatie
Ookdeverstedelijking incultureel opzichtvereistplattelandssociologisch onderzoek.Vooral isindepraktijkbehoefteaanonderzoek
naarhetgezinsleven enhetwonenindeveranderende situatie.Destijl
vangezinsleven endedaaruitvoortvloeiende woonstijl enwoonwensen
vandediversebevolkingscategorieën (o.a.autochtonen enallochtonen),
deinvloedvandetraditionele samenlevingdaarop,dochookdeverhoudingtussen-woonbehoeftenenwoonvoorzieningenkunneninditverband
alswenselijke onderzoekonderwerpen genoemdworden.
Vervolgens zijnookdeberoepskeuze enhetonderwijsdeaandacht
waard.Onderzoeknaardehuidigepositie enfunctievanenooknaarde
testelleneisenaanhetplattelandsonderwijs endeplaatsvanhetvakonderwijsdaarin.Ookdeachtergrondenvanschoolkeuze enberoepskeuze,
deveranderingdaarin,-de.invloedvangeografische afstand enverkeersmiddelendaarop,dieneninditverband tëwordenbestudeerd.
Ookdetoekomstvanhetverenigingsleven inverbandmetdezich
wijzigendelevenswijzenisinhetgeding.Voortsdeveranderendelevensbeschouwing endeveranderinginhetkerkelijkeleveninverbandmetde
wijzigingen indesocialewaarden ennormen.Inhetgeheelvande cultureleverschuivingen speeltwellicht ookdeverandering indagindeling
endevrijetijdsbesteding eenbelangrijke rol.Vooraldaarwaarintegratievanplattelands-en¥tedelijke leefwijzenplaatsheeft,isbegeleidingvanhet ontstaanvandezenieuwe culturelevormenwenselijkdoor
middelvan enigfundamenteel onderzoeknaardebovengenoemde onderwerpen.
c.Verricht onderzoek
Doormiddel van.enigerondschrijvensisgeïnformeerd of,enin' •
hoeverre,debelangrijkstelandelijkeengewestelijke s.ociaal-wetenschappelijke onderzoekinstellingen sedert 1950plattelandssociologisch onderzoekhebbenverricht.Hetvoornaamstecriterium,dooronsteronderscheidingvan sociologisch onderzoekaangelegdbijdebestuderingvandeopgegevenonderzoekingen,isgeweesthetwetenschappelijke denkeninsociologischebegrippen. Ookinzakehet agrarisch-sociologische onderzoek
isdezeproceduregevolgd.
Inhet algemeenzijnweinigfundamentele studiesverricht tenaanzienvanhetinontwikkeling achterblijvenvandorpen enstreken.Genoemd
kanalleenwordeneendergelijk onderzoek indeontwikkelingsgebieden door
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levensbeschouwelijke instituten enhetL.E.I.Belangrijke onderzoekingen
opditgebied,maarinwezentochregionaalvanopzet,zijnverderhet
onderzoek inzuidwest-Nederland doordeRijksdienst vanhetNationale
PlaneninNoord-Groningen doorprovinciale instellingen,deuniversiteit
vanGroningen,deLandbouwhogeschool enhetL.E.I.Voorts zijnvelekleinereregionale onderzoekenverrichtnaar desociaal-economische structuur
ofhet sociale leven,mede inperspectiefvaneenwenselijke ontwikkeling.
Vooral deopbouworganenwarendaarbijactief.Watdeevaluatievan streekontwikkelings-enmaatschappelijke opbouwactiviteiten enspecialemethoden
daarinbetreftwerdnogweinigonderzoekverricht.Hetzelfde geldtvoor
hetgewensteprioriteitsschema'inzakestreekontwikkeling.
Schaalvergroting
Tenaanzienvanderuimtelijke herstructurering zijnreeds eenaantalonderwerpen objectvan studiegeweest,tewetendeontvolkingvanbepaalde gebieden,dekernenstructuur (vooral inGroningen),detoekomstvan
kleineplaatsenenderuimtelijke consequentiesvandeeconomische ensocialeontwikkeling.Ditgeschieddevooraldoordelandbouwhogeschool en
andereuniversitaire instellingen,terwijl daarnaast ookeenopbouworgaan
enenkeleplanologische dienstenhierbijbetrokkenwaren.Eenbelangrijk
onderzoekisinditverband ookdatindePrieseKleibouwstreek,door
Priese instellingen enhetL.E.I.Menkrijgt deindrukdatdeonderzoekingennaarderuimtelijke schaalvergroting reedsinsterkematebovenhet
regionalekarakteruitgroeien.Debestuurskundigeensocialepsychologische
aspectenvandeschaalvergrotingsverschijnselenzijnalszodanignognauwelijks onderdeaandacht gekomen.Wel isereenstudiedoor eenlevensbeschouwelijke instelling overde sociale engeestelijke gevolgenvandeontvolking inPriesland.
Behalve eenaantalvooralkwantitatieve onderzoekingen tenaanzienvan
het forensisme isookingeringemate onderzoekgedaannaardeachtergrondenhiervan (StichtingKomgronden,P.P.D.Overijssel).Ooknaardemigratie
werden enworden enkelefundamentele onderzoekingen gedaan enweldooruniversitaire instituten.
Socialedifferentiatie
Inverbandmetde socialedifferentiatie inplattelandsplaatsen isin
eenaantal samenlevingen dooropbouworganen onderzoekverrichtnaardeverhoudingentussendediversebevolkingsgroepen.Speciaal depositievanallochtonebevolkingscategorieën werdbestudeerd.Ookdeuniversiteit van
Nijmegenverrichtte enkele onderzoekingen opditgebied,namelijknaarde
gemengde gemeentenennaardeparticipatie aande samenleving.Eenfundamentele studievandeLandbouwhogeschool naardevormingvandorpsgemeenschappen sluitdaarbijaan.
Wathetverenigingslevenbetreft zijnde plattelandsvrouwenbonden
onderzocht doordeLandbouwhogeschool enwerd doordeStichtingKomgronden
inhaargebiedaandacht gegevenaanplattelandsjongerenorganisaties,hetjeugdwerk endehoudingvandejeugdtegenoverhetverenigingsleven.Doorde
universiteit vanNijmegenwordtvoorts onderzoekverricht naardefunctioneringvan Caritasverenigingen.
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De jeugd endebejaardenvormdenineenaantalplaatseneveneens
objectvanonderzoekdooropbouworganen.
Opbetgebiedvantoerismewerddoorenkele."opbouwrganenonderzoekgedaannaarmotievenvantoeristen,houdingentegenovertoeristen
endeculturele gevolgenvantoerisme,zijhetop zeerbescheidenschaal.
Cultureleurbanisatie
Ookdecultureleproblematiekheeftreedtotonderzoekingen geleid.
Ineenaantalplaatsenisdecultureleverstedelijkinginhet algemeen
onderzocht,metname door deProvinciale Opbouworganen.
WathetgezinslevenbetreftisdoordeLandbouwhogeschool eenstudie
gewijdaanhetgezinophetverstedelijkendplatteland endoorhetK.S.K.I,
aanhetBrabantsegezin.Tenaanzienvanhetwoneniserhet onderzoek
doorde Landbouwhogeschool (Kooy)naardeproblematiekvandetraditionelesamenwoning.Woonervaringen,woonstijl enwoonwensenwerdenbestudeerd
door.eenregionalewelzijnsstichting enhetMinisterievanVolkshuisvesting.
Ineenaantalplaatsenwerddooropbouworganen enwelzijnsinstellingenonderzoekverrichtnaarhetonderwijsendeberoepskeuze.Speciale
aandachtkregendaarbijhetvoortgezet onderwijsinhetalgemeenenook
hetlagertechnischonderwijs.Dezeonderzoekingen droegenechternog
niet ofnauwelijkseensociologischkarakter.
Tenslottehaddenhetgeestelijke enkerkelijke levendeaandachtvan
delevensbeschouwelijke instituten.Speciaalmoetenhiergenoemdworden
destudiesvanhetSociologisch InstituutvandeNederlandse Hervormde
Kerk,verricht inhetDeltagebied,enhetdoorditInstituut samengesteldehandboekvoordepastorale sociologie.
Conclusies
Wanneerwijhetverrichteonderzoekconfronterenmethet gewénste
onderzoekopplattelandssociologisch gebied,kómenwijtotdevolgende
conclusies.
Opvrijwel elkgebieddathierbovenisgenoemdiswelenigonderzoek
verricht.Vaakechterbleefditbeperkt totonderzoekvangeringeomvang
endiepgang.Dit toegepaste onderzoekwerdvooralverrichtdoordeprö-vinciale opbouworganen enregionalewelzijnsstiohtingenenvoorwatbe- ~~
treftderuimtelijkeveranderingen enhet fo~rënsismedoordeP.P.D.'s.
DeactiviteitenvandeE.T.I.'sstrekken zichgezienhundoelstelling
uiteraard inhet algemeennietuittotsociologischonderzoek.
Meerfundamenteel onderzoekwerdverricht doorsociologische engeo-,
grafische institutenvaneenaantaluniversiteiten (Groningen,Utrecht
enITijmegen)endeLandbouwhogeschool.Daarisreedseenbelangrijkbegin
gemaaktmetdesociologische studievandekernenproblematiek,demigratieenenigesociaal-structureleonderwerpen.Het onderzoekvandeKomgrondenstichtingleiddetot eendiepgaande studievanhetforensisme.
Weinigof geen fundamenteel onderzoekisverricht tenaanzienvandepositievandejeugdendebejaarden ophetplatteland,het onderwijs ende
beroepskeuzevanplattelandsjeugd,dewooncultuur,het verenigingsleven
enhet toerisme.Ookdebestuurskundige ensociaal-psychologischeaspecten
vandekernenproblematiek kregennogonvoldoende aandacht.
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Delevensbeschouwelijke instellingenonderzochtenvooraldepositievan"^erï^F~g¥Iölrïgën"Tn_Fëp^aId^—gebieden"eneenenkelemaal
eenanderonderwerp,zoalsdegeestelijke aspectenvanontvolkingin
Friesland.Dooroverheidsinstellingen,werdpraktischgeenplattelandssociologisch onderzoekverricht..Velerlei instellingenhebbentenslotte,vaakinteamverband;,minofmeerdiepgaand sociologischonderzoek
uitgevoerdtenaanzienvanhet inhetalgemeen inontwikkelingachterblijvenvanbepaaldestreken.
Weliserdusreedsveelplattelandssociologisch onderzoekverricht,dochveelal intoegepaste enbeperktevorm,zodat tenaanzien
vaneenreeksvanonderwerpennoghet fundamentele onderzoekdient te
wordenuitgebreid.
•

§2. A g r a r i s c h - s o c i o l o g i s c h

o n d e r z o e k

a. Sociale problematiek van de a g r a r i s c h e bevolking
Hoeweldeagrarischebevolkingsgroepenveelvanhun eigenheid gaan
verliezen,maken juistdezewijzigingenhet indepraktijk noodzakelijk
onderzoek teverrichten.Ineentijdvanisoleringredtdezebevolking
zichwel,maarmomenteel enookindetoekomst heeft zijveel aandacht
nodigindevormvanonderzoek ensocialebegeleiding.Hoewelhetniet
juistisdegrenstussen'deagrarische,bevolking enhetplatteland in
het algemeen scherp tetrekken,daardezebevolking eenvandecategorieënvormtwelkeophetplattelandwonen,gaatdevroegere eigenheid
vandeagrarische groeperingen alszodanigtochniet zosnelverloren.
Deboerziet ookzelfnogdeze eigenheidenverzet zichtegenhetopgevendaarvan.Metdeoudeplattelandsmiddenstand alsgroepering isdit
minderhet geval.lïonkantinelkgoval stollendatdehoudingvande
boerentypisch eigenproblemen oproept«
Dit iseenvanderedenenomagrarische sociologie te onderscheiden
naast deplattelandssociologie.Deontwikkelingen ophetplattelandvormen eenaantastingvandegebruikelijke levenswijzevande agrarische
enandereautochtonebevolkingsgroepen» Zelfwillendezewel eengrotere
welvaart enmeercomfort ophetplatteland» Dochineerste instantie
wordendesociale encultureleveranderingen diedaarmee gepaardgaan
doorvelenniet gemakkelijk aanvaard» Inelkgevaleisendezeveranderingenveelal groteaanpassing enveroorzaken zijveleproblemen.De
agrarischebevolkingmoet zichgewennenaanandere sociale-positiesen
eengewijzigd geestelijkklimaat.
Daarkomtbijdatdeagrarischebevolkingoo'keenaparteberoepsgroepvormt endaardoor evenalsdeindustriëlebevolking omapartesociologische aandachtvraagt.Ookdeveranderingen indelandbouwveroorzakennl.een deelvandeproblemenvandeagrarischebevolking.Zozijn
ongetwijfeld deveranderingen indebedrijfsgroottestructuurvaninvloed
opdeagrarische samenleving» Denivellering indebedrijfsgroottestructuurwelke invelegebiedenplaatsheeft zalerwaarschijnlijktoeleiden
datgeleidelijk aaninplaatsvandemeertraditionele hiërarchische
socialestructuurmeerdestructuurverschijntvanondernemersingelijke
socialepositie,mededoordedoorbrekingvantraditionele socialeverhoudingen enbindingen.
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Denoodzakelijke aantalsvermindering indelandbouwbetekentvoorts
eenvergrotenoodzaak totniet-agrarischeberoepskeuzevanzoonsvan
boerenenlandarbeiders.Aanbetagrarische gezinwordtdaardoordeeis
gesteld zichmeerdanvoorheenteoriënterenopniet-agrarische onderwijs-enberoepskeuzemogelijkheden enopdeniet-agrarischewereld in
hetalgemeen.
Voorts eisende structureleveranderingen indelandbouw (technisch,organisatorisch enbedrijfseconomisch)eengrootaanpassingvermogeneneendynamische instelling.Vooreenaantalboerenvan
oudere enmiddelbare leeftijd zullendeze eisenwaarschijnlijk zelfs
te zwaarblijkentezijn.
Dit zijnwellicht debelangrijkstefacettenvandegevolgenvande
ontwikkelingindelandbouwvoorhet levenvandeagrarischebevolking.
Daarbijishetopmerkelijk datdeze grotendeels aansluitenbijdeconplicaties diedeontwikkelingen ophetplattelandvoordezebevolking
meebrengen.Opsociaalencultureel terreindragenookdeontwikkelingen
indelandbouw totde"verstedelijking" bij.Evenalshetveranderende
sociale encultureleklimaat ophetplattelandvereistnamelijk.ookde.
landbouweengrotere oriëntatie opdeniet-agrarischewereld,omwille
vandetoekomstvandekinderen,eneengeestelijk aanpassingsvermogen
wanneermen zichalsondernemerwilhandhaven.
Dediverse aspectenvande socialeproblematiekvandeagrarische
bevolkingvertonendaardoorinhstalgemeeneengrote samenhang.De
agarischebevolkingmoetvooraloverschakelennaar eennieuwesituatie,
waarin zijhaar eigenbescheidenplaatsinneemt ineenmodernesamenleving.Bovendiendient zijzichopeigenwijzeaande levenswijze
daarvanaantepassenenbijtedragentotwederzijdsebeïnvloeding
vandehuidigeplattelandscultuürondestedelijke cultuur.("Es geht
darum,dieGruppe derLandwirtschaft ineineindustrielleundurbane.
Zivilisation zuintegrieren,die sieselbstweitgehend durchihre
Leistungenermöglichthat" 1).Develeovergangsverschijnselen eneventueleaanpassingsmoeilijknedendieditmet zichbrengt,vo'rmenhetbelangrijkste objectvandeagrarische sociologie.Wij zullenthansnader
ondorogenzienwatindepraktijkdebehoefteblijkt tezijnaanonderzoek opagrarisch-sociologisch terrein.Eenbehoeftewelkeniet alleen
isontstaandoordoproblematiekvandeagrarischebevolking,maar zeker
ookuithoofdevandevraagpuntenwelkenahet economische eneconomischsociologische onderzoek indelandbouwnogopenblijven.
b.Wenselijk onderzoek
Zoalsgezegdwordtdesocialeproblematiekvandeagrarischebevolking zowelveroorzaaktdoorveranderingen indelandbouwalsdoor
veranderingen ophetplateland.Tweeoorzakenwaarvandegevolgen
grotendeelsbijelkaaraansluiten.
Veelonderzoek inhet economisch-sociologische e.nhotplattelandssociologischevlakbetreft tevensdesocialeproblematiekvandeagrarischebevolking.Daardezelaatste echtereenbijzondere positieinneemt isookeenaantalaanvullende,zuiver agrarisch-sooiologische
onderzoekingen zoorgewonst.
1)H.Kotters "ÜberdasVerhältnisvonAgrarökonomikund ländlicher
Soziologie",in"BerichteüberLandwirtschaft", 1962-2,p.239«
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Indeeersteplaats tenaanzienvandeafvloeiinguitdelandbouw.
Onderzoek ishiernodignaardeaanpassingna_deafvloeiing,ondermeer
naarhetopvangeninniet-agrarische organisaties enverenigingen.Daarbij--wordtspeciaalgedacht aaneventuele tekorteninmentale openheid
overenweer.
¥anneerwijspeciaallettenopdegevolgenvandeveranderingenop
hetplattelandvoordeagrarische bevolking,kunnenwijaannemendatde
consequentiesvanderuimtelijke schaalvergrotingvoordezebevolking
geenandereproblemenoproependanvoordoplattelandsbevolking inhet
algemeen.Welisdathetgevalmet desociale differentiatie.Dewijzigingindesociale structuurvanveleplattelandssamenlevingenvereist
speciaalvandeagrarischebevolkingbijzondere aanpassing.Vraagpunt
isdaarbijookofde traditionele gezagsverhoudingenhieropgroteinvloeduitoefenen.Voorts rijstdevraagwelke depositie isvande
diverse agrarischebevolkingsgroepen indenieuwe sociale structuur
speciaalvandeland-entuinarbeiders endeagrarische bejaarden.En
hoe zijndeverhoudingen tussenagrarische enanderebevolkingscategorieën (andereberoepsgroepen,alochtonen,woonforenzen)?
Ookdecultureleverstedelijkingvandeagrarische bevolkingsgroepen
brengt specialevraagpunten.Indeeerste plaats,inhoeverre dezebovollingdaarwerkelijkbijbetrokken is.Wathetgezinslovenbetreft zijn
ero.a.vragenomtrent dekeuzevanhuwelijkspartners doordeagrarische
jongeren.Dezekaneenbelangrijke invloeduitoefenenopdeverdere ontwikkelingvanhet agrarische gezinsleven.Wathetwonenbetreft:hoe
ligt deverhouding tussenwoonwensen enwoonvoorzieningenbijboeren,
afgevloeide boerenzoons enandere agrarische bevolkingsgroeperingen?Ook
bepaalde aspectenvandeonderwijsvoorziening dieneninhotagrarisch^
sociologische onderzoek tewordenbetrokken.Wellicht isereenbelangrijke invloedvanhet onderwijs opdeverandering inlevenshouding.Hetzelfde geldtvoordeberoepskeuzevanagrarischemeisjes.
Andere onderwerpen zoalsophet gebiedvanlevensbeschouwing en
kerkelijk levenenopdatvandevrijetijdsbesteding schijnenvoorlopig
minder specifieke aandachtvoordeagrarische bevolking tevereisen.
Wel ishet tenslottenoodzakelijkopruime schaal totevaluatievan
werkwijze enresultatenvandeagrarisch-sociale voorlichting envan
streokverbeteringsactiviteitenovertegaan.Dezevoorlichting isbelangrijk inverbandmet deaanpassingsproblematiek vandeagrarischebevolkinginverbandmet deveranderingen zowelindelandbouw alsophet
platteland.
c.Verricht onderzoek
Er isnogbetrekkelijkweinigspecifiek agrarisch-sociologisch onderzoek verricht.Tenoemen zijnslechts devolgende onderzoekingen.Ten
aanzienvandeaanpassingvanafgevloeideagrarische bevolkingaannietagrarischeberoepenwerdkortgeledoneenfundamentaal onderzoekondernomendoordeUniversiteit vanGroningen.Voorts iserstudiegemaakt
vanhetagrarische gezinsleven (Saai,Kooy)envande echtscheiding
inhetagrarischemilieu.Dithadvoornamelijk plaats aandeLandbouwhogeschool.Eetzelfdegeldtvoorhet onderzoekvanhot agrarische
verenigingsleven (Abma).
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Conclusies
Ookinhetagrarisoh-sociologischonderzoekzijnnogveleleemten,
almoetanderzijds erkendworden,dater ,vooraldoordeLandbouwhogeschool,reedseenbelangrijkbeginisgemaakt.Hierdient echterin
herinneringtewordengeroepenhet economisch-sociologischonderzoek
doordeLandbouwhogeschool enhetL.E.I.,dat eveneens eenverhelderend
liehtheeft geworpenopenigeagrarisch-sociale.vraagstukken.
Metname zalechternogagrarisch-sociologisch onderzoelcnodigzijn
naardediversevraagstukken inverband met deveranderende positievan
deagrarischebevolkingin "verstedelijkende"gemeenten enhaaraanpassing
aanhetzichwijzigende cultureleklimaat ophetplatteland.
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HOOFDSTUKIII
MOGELIJKHEDEN TOTCOÖRDINATIEENUITBREIDING.VANHTCTECONOMISCH-,
HETPLATTELANDS-ENHETAGRARISCH-SOCIOLOGISCH ONDERZOEK

§'1.Het e c o n o m i s c h - s o c i o l o g i s c h
z o e k in de l a n d b o u w

o n d e r-

Dit onderzoekisgedefinieerd alshet onderzoeknaardesociologischeachtergronden vandeagrarische struktuur enhet agrarische produktieproces.Inhet eerstehoofdstuk isgeblekendatditnoginonvoldoendemateverricht werd enwordt.Het dient danookvoortgezet engeïnten-siveerdteworden.
DeCommissie ishet erover eensdatdeuitvoeringvanditonderzoekvooral behartigd dient teworden doordeLandbouwhogeschool enhet
Landbouw-EconoraischInstituut,hoewel ookanderen zichhiermeekunnen
bezighouden.
Er iseen tweetalredenen aantevoerenwaaromhetL.E.I.^economischsociologisch onderzoek indelandbouw dientuit tevoeren.
1.Dit onderzoekbehoort logisch ennoodzakelijk bijhetL.E.I»
Het landbouw-economische onderzoekverleent inzicht indelandbouwstrukturele vraagstukken,wijst deknelpunten erin aan endoetmogelijkhedenaandehandvoorde oplossing ervan.De economischebenaderingswijzevan dezevraagstukken vereist echter invele gevallen eenaanvulling door desociologische beschouwingswijze.De sociale positievande
agrariër enzijn,mede doorhet socialemilieubepaalde,persoonlijke
eigenschappenkunnennamelijk grote invloed uitoefenen opzijneconomische gedrag.Diverse aspekten vandeagrarische endebedrijfsstruktuur en somsookdemarktstruktuurzijndaardoormedebepaald door
socialefaktoren.Dezedienen onderzocht tewordenomhetrealiteitsgehaltevandeeconomische onderzoeksresultaten tevergroten.
Hierkomtnogbijdathet praktische effektvandezeresultaten
ernstig geschaadkanworden doordehoudingvandeagrarischebevolking.
Vaakwordennamelijkbijdezebevolking sociaal-culturele weerstanden
tegennieuweagrarische ontwikkelingen aangetroffen,zodat zijzich
hieraanmoeilijk aanpast.Demogelijkheid vandezelatente ofmanifeste
weerstandenvereist dat denieuwe ontwikkelingen inhet juiste tempoen
opadequatewijzeworden ingevoerd.Sociologisch onderzoek isdusnodig
omdeaard,deoorsprong endehanteerbaarheid vaneventueleweerstandenteachterhalen omaanwijzingen tekunnengevenvoor dewijze
waarop deresultatenvaneconomisch onderzoek effektiefkunnenworden
gemaakt.
Dit geldt eveneenswanneer dedesbetreffendebevolkingwel denieuwe
ontwikkelingen overzichheen laatkomen,maar erniet aktief gebruikvan
weet temaken.Evenalsweerstanden tegenvoorgesteldeveranderingen,zijn
dezeremmingen totaktiefbenuttenvandeverbeteringen inde agrarische
struktuur endenieuwemogelijkheden inhetbedrijf vooral vansociaalculturele oorsprong.Onderzoek isdannodignaarhet cultuurpatroon,m.a.w.
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deopvattingenendesocialenormeneninverbanddaarmeenaarde
sociale structuurendefunctiesvandedesbetreffende groepofsamen-'
levingenhaaronderdelen.
Samengevatkandusgesteldwordendatsociologisch,onderzoekeen
noodzakelijkeaanvullingbetekentvanhet economische onderzoekvoor
zoverhetmede eenverklaringkahgevenvanbestaandestructurenenhet
economische gedragendoorbegrijpelijkmakenvanweerstandenenremmingenhetpraktische effectvandeonderzoekresultatenweet tebevorderen.
2.,OfschoonhieruitalvoldoendeblijktdathetLandbouw-Economisch !
Instituut ecpnomisch-sociologischonderzoek indelandbouwdienttever-;
richten,kanhieraannogtoegevoegdwordendatvooraldeLandbouwhoge- ,
schoolenhetLandbouw-Economisch Instituut totnutoeaanditonderzoek!
hebbengewerkt.Daarnaast zijnnogslechts tenoemendevoormalige
StichtingKomgrondenenmomenteeldestichtingNoord-West-Veluweeneen
particulierinstituut,welke enigsociologischonderzoekuitvoerdenten
dienstevanhetagrarisch-economische beleid,zoalsderealiseringvan
cultuurtechnische werken.
Daardusvastgesteld isdatvooralhetLandbouw-Economisch Instituut
K
endeLandbouwhogeschooleconomisch-sociologisch onderzoekhebbenverricht
restnogdevraaginhoeverrehetLandbouw-Economisch Instituutnudit
onderzoek zoukunnenoverlatenaandeLandbouwhogeschool.Deze laatste
verricht alsuniversitaire instellingindeeersteplaats fundamenteel
onderzoek.Essentieel isvoorts datzijdaarbijzelfhaarprogramma
bepaalt.HetLandbouw-Economisch Instituutheeftdaarvanwelgrootnut,
maarvoorzovervanuit depraktijkvandelandbouweconomiebehoeftebestaateensociologischonderzoek,zalhetLandbouw-Economisch Instituut
zichmoetenzettentotdesystematischeuitvoeringdaarvan,daarenander
orgaanzichdaartoenietaanbiedt.Ookhet fundamenteel onderzoek zalhet
Landbouw-EconomischInstituutmoetenuitvoeren,voorzoverdittendienste
vanhet toegepasteonderzoeknodigisennogniétuitanderenhoofdereeds
doordeLandbouwhogeschool isverricht ofgeëntameerd.

§ 2 .H e t p l a t t e l
zoek

a n d ss o c iol o g i s c h e

onder-'

Inhet tweedehoofdstukwerdvastgestelddatookhetplattelandssociologische onderzoektotnutoeindebeperkteomvangkonwordenondernomen.Zowelprovinciale alslandelijkeinstellingenhebbenzichmét
plattelandssociologischonderzoekbeziggehouden.Opprovinciaalniveau
warenditvooralenigegroteopbouworganen endaarnaastderegionale
welzijnsstichtingen,terwijldeP.P.D.'snogonderzoekverrichtenin
verbandmet ruimtelijke ontwikkelingen enhet forensisme.Watdelandelijkeinstellingenbetreftwarenhetvooraldeuniversitaireinstitutenen
delevensbeschouwelijke instellingen,terwijldaarnaastookandereinstellingen,zoalshetLandbouw-EconomischInstituuthetonderzoekmedeuitvoerden.Opprovinciaalniveaulaghetaccentmeerophet toegepaste onderzoek,
bij^landelijke instellingenmeerophetfundamenteleonderzoek,hoewelook
dezevooreengrootdeeltoegepastonderzoekverrichten.
Onderwerpenwelkenogonvoldoendewerdenonderzocht zijnb.v.het
forensisme enhettoerisme,dewooncultuurenhetverenigingsleven,het
onderwijs endeberoepskeuze endepositievandebejaardenendejeugd
pphetplatteland.Omindezeleemte tevoorzienisuitbreidingencoördinatievandobestaandeonderzoekcapacitôitnoodzakelijk.Menkandaarbij
1.194

-3J6 -

onderscheid makentussendrie onderdelenvande"bestaande"behoeftes
1.coördinatieenuitbreidingvanhet provincialeonderzoek^
2.uitbreidingvanhet fundamenteleonderzoek^
3.coördinatie enuitbreidingvanhetonderzoek tenbehoevevan
hetbeleidvandecentrale overheid.
Ad 1.Het isindeeersteplaatswenselijkmeeraandacht tegevenaande
coördinatiebinnenelkeprovincie,daarnaastdeprovinciale opbouworganent.a.v.speciale aspectenookdeP.P.D.'senbijgelegenheid ook
deE.T.I.'sen
sommigeregionalewelzijnsstichtingenplattelandssociologisch onderzoek (kunnen)verrichten.Bijdeze coördinatie dienen
deopbouworganen,waarmogelijk eencentraleplaats intenemen.Daardoor zoutevens eenbasiskunnenwordengelegdvoorhet tegemoetkomen
aandewenselijkheid perprovincie eenbemiddelend orgaanaantewijzen
tenbehoevevandecoördinatie tussenlandelijkeenprovincialeinstel-,
lingen.Tenslotte isvanbelang eenuitgebreide interprovinciale coördinatievandeonderzoekwerkzaamheden.Hiertoe schijnt zichuitstekend
telenenhetvanaf 1964voorziene officiële interprovinciale contact
tussendeopbouworganen,waarvanhet secretariaatbijhet desbetreffende
collegevandirecteurenberust.Tenbehoevevanhetonderzoek zouhieruittevenseenvast overlegorgaankunnengroeienwaaraaneventueelook
doorandereonderzoekinstellingen viawaarnemers ofadviseurswordt
deelgenomen.
Behalve coördinatievanhetprovinciale onderzoekwerk isookuitbreidingdaarvannodig.Hoeweldoor coördinatie debestaande capaciteit
vandeopbouworganenbeterbenutwordt,ishetwenselijk deonderzoekcapaciteitvandezeorganenzodaniguit tebreiden,dataandebestaandebehoefteaanonderzoektegemoetkanwordengekomen.Reeds thansondervindendezevaakdaaraanniet tekunnenvoldoen.
Ad2.Bovengenoend overlegorgaankanookbijdragen totuitbreidingvan
hetfundamentele plattelandssociologische onderzoek.Indeeerste plaats
doorhet doormiddelvancoördinatiebeterbenuttenvandebestaande
onderzoekcapaciteit.Indetweedeplaatsdoorbepaalde noodzakelijke
fundamenteleonderzoekingendoordeviaS.I.S.W.0._te_latenuitvoeren.
Tendienstevanbeidedoelstellingen zouhetgewenst zijndat
binnenS.I.S.W.0.eenplattelandssociologische sectie ontstond.Deze
sectie zouzorg kunnendragenvoor eensystematische voorverkenning
enprogrammeringvanhetgeen zich,gezienvanuit striktwetenschappelijkeuitgangspunten,aanmogelijkheden enwenselijkheden inzakefundamenteel onderzoek laatonderkennen.Intensief contact tussenS.I.S.W.0.
enhet overlegorgaan enookhetverder tenoemenopnationaalniveau
tostichten centraal orgaankandaarbijnietgemistworden.Toetsing
vande zinvolleuitvoerbaarheid vandedoordeze centrale organen
geformuleerdebehoeften,hetgevenvanaandeze behoefteformulering
voorafgaand advies,vergrotingvandecoherentie endeversnellingvan
deuitvoeringvanonderzoekprojecten,zoudendooreendergelijkevorm
vanwetenschappelijke voorverkenning tenzeerstegediendkunnenworden.
Ad 3«Coördinatie onuitbreidingvanhet onderzoek tenbehoevevanhet
beleidvandecentrale overheid isgoedmogelijk inhetkadervande
RaadvoorSociaal-wetenschappenjk_0nderzoekt.b.v.het centraleoverheidsbeleid overdeoprichting,waarvanmomenteel intensiefoverleg
wordtgepleegd.Eventueel zouzelfs eenplattelandssociologischesectie'.iadsze
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Baadkunnenworden opgericht.De onderzoekopdrachten vandeCentrale
overheid endewensentot onderzoekingen vanlandelijke:aard doorandere
organisatiesenonderzoekinstellingen zoudenindezeBaad.kunnen samenkomeneninbrederverbandbezienkunnenworden.Door deze coördinatie
kandubbelwerkwordenvoorkomen engemakkelijkerdeaandaontgevestigd
worden ophiateninhet onderzoekingswerk.Debestaande capaciteitkan
daardoor doelmatiger gebruiktworden.
Uitbreidingvanhst onderzoek zoumogelijkzijndoordat deRaadhet
onderzoekkan stimulerenenfinancieelmogelijkzoukunnenmaken.Subsidiëringvanhet onderzoek zoubijdediversedepartementen aanhangig
gemaaktkunnenworden.Deuitvoering vanhet onderzoek zouopbasisvan
speciale subsidieskunnenwordengedelegeerd aandediverselandelijke
instellingenvoorplattelandssociologischonderzoek,zoalsderijksonderzoekinstellingen,deuniversiteiten,S.I.S.W.O.,delevensbeschouwelijke
instellingen en eventueelmedeaanhetL.E.I.Behalvedebelangrijkste
onderzoekinstellingen endeoverheid alsopdrachtgeverzouden echterook
vertegenwoordigersvanmaatschappelijke organisaties aandé.Raadmoeten
deelnemen.Regelmatigkontakt tussenhet eerdergenoemde interprovinciale
overlegorgaanendeRaad zalvoor eengoede gangvanzaken onontbeerlijk
zijn.
Inbovenstaande constructie behoudthetL.E.I.demogelijkheid mede
betrokkentewordenbijdebetaalde opdrachten tot plattelandssociologisch
onderzoek,terwijlhet tevensduidelijke oriëntatiepunten aantreft om
noodzakelijk geacht onderzoek onderdeaandacht tebrengen.Zozouhet
L.E.I.eenwaarnemer ofadviseurkunnenhebbeninhet interprovinciale
overlegorgaan.Bovendien zouhetL.E.I.zittingkunnenhebbenindeRaad
voor sociaal-wetenschappelijkonderzoek tenbehoevevanhet overheidsbeleid.
Daarinkanhetniet slechtsdeelnemenaandecoördinatievanonderzoekopdrachten,docheventueel pok eenopdracht toegewezenkrijgen,gesubsidieerd
viadezeRaad.Dit laatste sluit echterwel indat eenzekere continuïteit
vandeze:subsidiëringvereistis,gezienhetpersoneel dat opbasisdaarvandoorhetL.E.I.,evenalsdoorandereonderzoekinstellingen zoumoeten
worden aangesteld.
§ 3.H e t a g r a r i s c h - s o c i o l o g i s c h

o n d e r z o e k

Hoewelkanwordenvastgesteld daterreedseenbelangrijkbegin
gemaakt ismethetagrarisch-sooiologischeonderzoek,werd tevensduidelijkdat,hetzekergeïntensiveerd dientteworden.Deagrarischeorganisatiesgevennamelijkherhaaldelijkuiting-aanhunbehoefte aanonderzoeknaardeeigenproblematiekvandeagrarischebevolking,vooralmet
hetoogopdetegevenvoorlichting.Dit onderzoek zouookeigenorganisatorischevormen eneigenfinancieringsmogelijkhedenmoetenkrijgen.Metnameisonderzoeknodignaardediverseaspektenvandeveranderende
positievandeagrarischebevolking ophetplatteland,waarniet-agrarische
bevolkingscategorieën inaantal,positieenfunktie steedsbelangrijker
wordenenonderzoeknaarhaaraanpassingaandegewijzigde culturele
omstandigheden,zoalsb.v. t.a.v.het onderwijs.
Totnutoehebbenvooral deLandbouwhogeschool,enigeopbouworganen
enhetLandbouw-Economisch Instituut endaarnaasteenenkeluniversitair
instituut zichmet agrarisch-sociologischonderzoekbezighouden.
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Evenals tenaanzienvanhotplattelandssociologischeonderzoekzijn
indewenselijke coördinatie enuitbreiding vanhet agrarisch-sociologische
onderzoek eendrietal onderdelen teonderscheiden;
1.coördinatie enuitbreidingvanhet provinciale onderzoek^
2.uitbreidingvanhetfundamentele onderzoek;
3.coördinatie enuitbreidingvanhet onderzoek tenbehoevevanhetbeleidvande centrale overheid.
Ad 1.Opprovinciaal niveauzijnvoorhetagrarisch-sociologische onderzoekdegestationeerdenvandeafdeling StroekonderzoekvanhetL.S.I.
vangrootberang.Deagrarische organisatieswensennamelijk specifieke
aandachtvoordeagrarisch-socialevraagstukken,dochdemogelijkheden
daartoe zijnbijdeprovinciale opbouworganen niet terealiseren,Wanneerhet agrarisch-sociologische onderzoekdient tewordenuitgebreid
zal ditdusdienentegeschieden doordegestationeerdenvanhetL.S.I.
meeronderzoekcapaciteitterbeschikking testellenvanuithuncentrale
indenHaag.;Hetzijindevormvantoegevoegde middelbarekrachtena hetzij
doorhetaanstellenvan enige sooiologenwelke tijdelijktendienste
zoudenkunnen staanvangestationeerden.Hiertoe zijnaanvullende financiën
onmisbaar.
Dehorizontale endeverticale coördinatievan ditprovincialeagrarisch-sociologische onderzoekwerk geschiedtuiteraardbinnenL.S.I.-verband.
Daarnaast isoongeedecommunicatieuet deprovinciale.apbouwwr^anen,
welicoopzijnminst interessehebbenvoor ditwerk,noodzakelijk»
Tevensisvanbetekenis eenwaarnemer ofadviseurvanhetL.S.I.bijhet
interprovinciale overlegorgaanvandeopbouworganen.
Ad 2.Deuitbreidingvanhetfundamenteleagrarisch-sociologische onderzoekzougerealiseerd kunnenworden doordeze onderzoekingen viahet
L.S.I. ofhet interprovinciaal overlegorgaan vandeopbouworganen voor
teleggenaandeLandbouwhogeschool,S.I.S.W..Q.,deuniversitaire of
andereinstellingen ofzonodigdoorhet L.E.I,zelfte~ïatenuitvoëren.
Ad 3.De coördinatie enuitbreiding vanhetlandelijke agrarisch-sociologische onderzoek tenbehoeve vanhét centrale overheidsbeleid zouden
inhetkadervande eerdergenoemde Raad zijnteverwezenlijken, eventueel
ineenopterichtenplattelandssociologische sektieindezeRaad.Op
basisvan speciale subsidiëring zou.hetbenodigde agrarisch-sociologische
onderzoektenbehoevevanhet centrale overheidsbeleid uitgevoerdkunnen
worden doorhetL.S.I.,dat specifiek tendienste staatvanditbeleid,
ofeventueel doorandereinstellingen.
Slotbeschouwing
Indevoorgaande hoofdstukken isuiteengezet welkevraagstukkenzich
momenteel indelandbouw enophetplatteland voordoen.Het gaat daarbij
om•zeerbelangrijke envaakzelfsrevolutionaire veranderingen.
Wat delandbouwbetreft,spelen dehuidige ingrijpende veranderingen
zichintegenstelling totvroegerewijzigingennietmeervooral afbinnen
het technischevlak,maarbeïnvloeden detotale agrarische struktuur.De
economische groeivanonsland,evenalsvandegehelewestersewereid,heeft
ertoe geleid datdelandbouw,wat deomvangvandedaarinwerkzamebevolkingbetreft,noodzakelijk eeninkrimpende bedrijfstakis.Dezenoodzakelijke afvloeiingbrengtveleveranderingenmet zichmeeinde agrarische
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-39structuur,zoalsdewijzigingenindebedrijfsgroottestfuctuur,de
bedrijfstypen,déarbeidsorganisatiesf debedrijfsfinancieringende
cultuurtechnische veranderingen.Dezestellen-zwareeisenaandegenen
dieindelandbouwwerkzaamblijven.Veelaanpassingwordtvanhen
gevergd,terwijlookhetbenuttenvandénieuwemogelijkheden eisen
steltaandegeestelijkeflexibiliteitvandeagrarischebevolking. •
Benspoedigeverwezenlijkingvandenoodzakelijkenieuwe agrarische
structuurvereistdanookeenintensiveringvanheteconomisch-sociologischeonderzoek indelandbouw alsaanvullingvanhet economische
onderzoek.Deinstellingendieeconomischonderzoekverrichten zullen
tevensdeaandachtmoetengevenaandesociale aspectenvânhet economischegedragomdeonderzoekresultaten eengrotererealiteitsgehalte
tekunnengevenentevenshunpraktischevoorstellenbijdebevolking
ingangtekunnendoenvinden.
Doordeingrijpendeveranderingen indelandbouw,dochvooraldoor
andereoorzaken,metnamedeontsluiting,deindustrialisatie ende
recreatiehebbenookophetplattelandalslevenakader(ookvandenietagrarischebevolking)wezenlijkeveranderingenplaats.Deze culmineren
ineendrietalcomplexenvanverschijnselen,tewetendeschaalvergroting
vandestructuur enhetlevenophetplatteland,desociale differentiatie
indelevensgemeenschappen endecultureleurbanisatievandeplattelandsbevolking.Dezeveranderingen doenproblemenontstaanopbestuurlijk en
maatschappelijkterrein,hetgezinslevenenhetonderwijs,oplevensbeschouwelijk gebied etc.Socialebegeleidingenplanningisnoodzakelijk
omdezeniettegentehoudenveranderingeningoedebanenteleiden.
Hiertoe ishetnodighetplattelandssociologische onderzoek eenzwaar
accent tegeven.
Zowelindelandbouwalsophetplattelandhebbondusingrijpende
veranderingen plaats.Deze zijnbeidevooralvanbetekenisvoorde
agrarische bevolking.Evenals deveranderingen indelandbouwvereist
ookhetveranderende sociale encultureleklimaat ophetplattelandvan
dozebevolking eenruimerematevanori'êntatieop.deniet-agraris.che
wereld eneengroot geestelijk aanpassingsvermogen.Momenteelstaat
deagrarische bevolkingdusonder zwaredruk.Haasthetvraagstukhoe
zijreageertopdenoodzakelijke agrarisch-structurele veranderingen
staatb.v.devraagstukkenhoe zijdeafvloeiingnaarniet-agrarische
beroepenverwerkt,hoe zijhetsamenlevenmettotaalnieuwebevolkingsgroepenrealiseert enhoe zijzichdevelenieuwe cultureleverschijnselenweet eigentemaken.Haasthoteconomisch-sociologisch onderzoekis
daaromnogruimplaatsvooragrarisch-sociologisch onderzoek datde
socialeproblematiek centraal stelt.Dezelaatste isvoordoagrarische
bevolking zospecifiek enzoveelomvattend dathetnoodzakelijk ishot
agrarisch-sociologische onderzoek alsafzonderlijke categorienaast
hetplattelandssociologische onderzoek teonderscheidene
Vastgesteldkanduswordendatheteconomisch-sociologische,het
agrarisch-sociologische enhotplattelandssociologische onderzoekalle
vangrootbelangmootenwordengeacht,geziendehuidige essentiöle
wijzigingenindelandbouw enophetplatteland.Indevoorafgaande
hoofdstukkenisnagegaaninhoeverreditonderzoekreedswordtverricht.
Tenaanzienvanhot economisch-sociologische onderzoek indelandbouw,
kanwordengeconstateerd dat intensiveringhiervanbepaald noodzakelijk
is.DaarbijdientaanhetLandbouw-Economisch Instituut eenbelangrijke
taaktewordengegeven,aangozienhet economische enhet economischsociologischeonderzoek indelandbouwnauwmetelkaarsamenhangen en
bovendiendeLandbouwhogeschool zichprincipieelnietkaninstellen
opdedirecte behoefteaanonderzoek indapraktijk.
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Watbetrefthetplattelandssociologische onderzoekbleak eveneens
datvelevraagstukken deonmisbare sociologische benadering nog steeds
grotendeelshebbenmoeten ontberen.Deprovinciale opbouworganen zijn
hetmeeste aangewezen omindebestaande behoefte tevoorzien.Zijdienen
daartoe echterwel enigszins tewordenversterkt.Bovendien zijn r.rmeer
mogelijkhedennodig opbasisvan speciale subsidiesfundamenteel en
landelijk onderzoek tenbehoeve vanhetbeleid tedoenuitvoeren.
Wat tenslotte het agrarisch-sociologische onderzoekbetreft iseveneensuitbreiding gewenst,"xtrakrachten zullentoegevoegd dienente
wordenaandegestatione^rdenvan deafdeling StreekonderzoekvanhetL.T3.I.
omindebestaande behoefte tevoorzien,daarhet,gezienhundoelstellingen enstruktuur,minder opdewegligtvanandere instellingen,zoalsde
opbouworganen,inhun onderzoek specifieke aandacht tegeven aanagrarischsocialevraagstukken.Bovendien zullen ookhetfundamentele enhetlandelijke onderzoekvandezeaard groteremogelijkhedengegeven dienen teworden.
Indithoofdstuk isreeds eerderme^r inextensouiteengezet hoede
uitbreiding encoördinatie vandedriebesproken categorieën van onderzoek
hetbeste gerealiseerd kunnenworden.Daarbijenookreedsinde inleiding
totdit rapport is eropgewezen dat t>enenanderniet zalkunnenplaatshebbenwanneer indedaartoenodige financiële middelenniet zouworden
voorzien» Wanneer inderdaad financiële bezwaren zouden rijzen geeftde
Commissieindringende overweging dehuidige budgettering vandegelden,
welke tenbehoeve vandelandbouw enhetplatteland wordenuitgegeven,
nadertebezien.Het zwaartepunt van deproblematiek indeze sekoren
verplaatst zichinsnel temponaarde economische ende sociale sfeer,
naardeaanpassingsproblemen. Ookhet accentvanhet onderzoek zalzich
nunaar dezeproblemen dienen teverplaatsen,met definanciëleconsequentiesvan dien.Zonderverruiming vandefinanciële middelen enverbeteringvan de coördinatie,teneindemeer sociologisch onderzoek tekunnen
verrichten,druigthet gevaar dat deagrarischebevolking,doorweerstanden geremd,denoodzakelijkewijzigingen indeagrarische struktuuronvoldoendevreetterealiseren,dat de ontwikkeling vanhetplatteland onevenwichtigverloopt endatdeagrarische bevolking intoenemendematein
moeilijkhedengeraakt.
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