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Als een rayonassistent op de bedrijfsvoering van een bepaald bedrijf een belangrijke
invloed wil uitoefenen, zal hij dit bedrijfin het algemeen enkele keren per jaar moeten
bezoeken. Om alle boeren in zijn rayon op deze wijze te bereiken zou hij ongeveer
1500 bezoeken per jaar moeten afleggen; dit is natuurlijk onmogelijk. De ervaring
leert dan ook, dat de meeste rayonassistenten met gemiddeld een derde deel van de
boeren in hun rayon geregeld contact hebben en met ongeveer een derde deel wel eens
persoonlijk praten, terwijl zij met de overige boeren vrijwel geen contact hebben.
Een geregeld contact met de RLVD zal in het algemeen tot gevolg hebben, dat de
bedrijfsvoering van de boer verbeterd en dus ook zijn inkomen verhoogd wordt. Alle
boeren zijn echter Nederlands staatsburger en zij hebben dan ook allen hetzelfde
recht om op deze wijze van de diensten van de RLVD te profiteren; zoals gezegd kan
dit echter niet steeds door een geregeld direct contact. Velen zullen dus moeten profiteren van het voorbeeld van anderen, die wel geregeld door de rayonassistent bezocht worden. Of dit in de praktijk ook werkelijk gebeurt, hangt voor een groot deel
af van de keuze van de boeren, waarmee de rayonassistent geregeld contact heeft. In
het volgende zullen wij over deze keuze enige opmerkingen maken, in de hoop, dat
deze kunnen dienen als een basis voor discussie.
INDIRECTE WEGEN VOOR CONTACT

Een aantal assistenten zoekt vooral contact met die boeren, die belangstelling tonen
voor hun werk, omdat deze boeren het snelst geneigd zijn nieuwe methoden toe te
passen. De andere boeren kunnen deze methoden dus in de praktijk zien en overnemen. Toch doen zij dit vaak niet; wij zien immers in de meeste gebieden zowel vooruitstrevende als behoudende boeren op korte afstand van elkaar. Daarom zullen wij
iets nader bekijken, op welke wijze de boeren de nieuwe methoden van elkaar kunnen
overnemen.
In de eerste plaats wordt er meestal over gepraat in de buurt. Soms toont men een
werkelijke belangstelling voor alle nieuwe methoden, wil men weten of zij goed bevallen zijn om ze dan het volgend jaar ook toe te passen. Maar hoe vaak kan men
eigenlijk niet beter spreken van roddelen dan van praten? Hoe vaak wordt er niet verteld, dat de koeien bij Jansen de Hardelandkuil niet vreten willen, terwijl dit niet
waar is? Dit brengt ons meteen bij een tweede manier om nieuwe methoden over te
nemen: het meeste werk in de landbouw gebeurt in de open lucht, zodat de collega's
kunnen zien wat een boer doet. Maar vaak zien zij slechts een deel en niet de werkelijke resultaten. Zij zien wel dat het ruiterhooi langer op het land staat dan het gewone
hooi, maar niet, dat het in de winter minder krachtvoer vraagt. Dit horen zij pas, _als
ze een keer bij de boer die zijn hooi geruiterd heeft, op visite komen. Bij een dergelijke
visite wordt ook de stal bekeken en praat men uitvoerig over het bedrijf. Deze bezoeken van boeren aan anderen, die met de assistent regelmatig relatie onderhouden,
vormen vermoedelijk een der belangrijkste indirecte wegen voor de assistent om de
boeren te bereiken, waarmee hij zelf niet direct in contact kan komen.
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REGELMAAT IN DE BEZOEKRELATIES

Verschillende onderzoekingen in Amerika, maar ook in Nederland, hebben aangetoond dat er regelmaat in deze bezoeken bestaat.
Nazi's
Socialisten
Communisten
Anderen
10 of meer bezoeken
5-9 bezoeken
0-4 bezoeken

F I G . 1. BEZOEKRELATIES TUSSEN GEZINNEN NAAR FREQUENTIE VAN DE BEZOEKEN EN POLITIEKE PARTIJ
VOLGENS LOOMS

Figuur 1 is een voorbeeld van het patroon van de bezoekrelaties, dat men vond bij
een onderzoek in een Duits dorp kort na de oorlog. De cirkels stellen de gezinnen
voor, de lijnen de bezoeken en de pijlen de richting van het bezoek. De verschillende
grootte van de cirkels geeft aan, dat sommige gezinnen veel vaker op bezoek gaan of
bezoek ontvangen dan anderen. Bij al dergelijke onderzoekingen zijn zulke gezinnen
gevonden en daarbij is bovendien gebleken, dat de boeren die veel bezoek ontvangen,
die dus op een knooppunt in het patroon liggen, door hun collega's bijzonder geschikt worden geacht om hun belangen te verdedigen in besturen en commissies. Hun
oordeel heeft dus een groter gezag dan dat van de andere boeren, m.a.w. zij zijn de
plaatselijke leiders. Het is echter van belang hierbij op te merken, dat deze „local
leaders" niet steeds degenen zijn, die men in de leiding van allerlei organisaties aantreft. Als de assistenten dus met deze boeren contact zoeken, zullen zij een veel groter
aantal boeren bereiken dan via de meer geïsoleerd staande boeren, via de kleine
cirkels. Ook als deze plaatselijke leiders wat minder gemakkelijk te beïnvloeden zijn,
dan kan het toch efficiënt zijn om aan deze beïnvloeding veel tijd te besteden. Als zij
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hun bedrijfsvoering veranderen, kan dit immers belangrijke gevolgen hebben op een
groot aantal andere bedrijven.
De mensen met wie men contact heeft, worden zeker niet willekeurig gekozen.
Steeds weer is gevonden, dat men vooral contact heeft met mensen van ongeveer gelijke stand. CONSTANDSE onderzocht dit in de Utrechtse weidegemeente Kamerik,
waar velen ter plaatse van mening waren, dat standsverschillen tussen de boeren eigenlijk geen betekenis hadden. Aan 16 kenners van de plaatselijke verhoudingen vroeg
hij de boeren te waarderen naar het aanzien, dat zij genieten, met een cijfer 1 voor de
aanzienlijken, 2 voor de normalen en 3 voor de weinig aanzienlijken; van deze waarderingen berekende hij een gemiddelde. Aan een groep bij elkaar wonende boeren
vroeg hij vervolgens: Wie bezoeken U, Uw vrouw en/of Uw volwassen kinderen
meer dan eens per jaar?
Het resultaat is weergegeven in fig. 2; aan de uiterste linkerkant ziet men de schaal
van de gemiddelde waardering. De gezinnen zijn weergegeven als vierkantjes en verticaal gerangschikt volgens hun plaats op deze schaal. Op de linkerhelft van de figuur
staat de groep geënquêteerde boeren en rechts degenen buiten deze groep, die zij bezoeken. Met stippellijnen is weergegeven het bezoek tussen familieleden en met volle
lijnen de andere bezoeken. Dunne lijnen stellen 5 tot 10 bezoeken per jaar voor en
dikke lijnen meer dan 10 bezoeken.
Men ziet, dat de lijnen duidelijk de neiging hebben horizontaal te lopen. De boeren
hebben dus vooral contact met boeren, die ongeveer hetzelfde maatschappelijk aanzien genieten. Dit is voor het contact tussen familieleden wat minder duidelijk, al
ziet men ook daar, dat men met familieleden die belangrijk afwijken in sociaal aanzien, slechts zelden meer dan 10 keer contact heeft. Binnen de geënquêteerde groep
lopen heel wat lijnen verticaal, m.a.w. men bezoekt hier wel buren, die afwijken in
sociaal prestige.
CONTACTEN IN ALLE STANDEN ZIJN NOODZAKELIJK

Als de RLVD een zo groot mogelijk aantal boeren wil beïnvloeden, zal zij moeten
beschikken over contacten in alle standen. De ervaring leert, dat het helaas moeilijk
is om met massamiddelen de minder vooraanstaande boeren te bereiken. Zij zijn vrij
vaak geen lid van een standsorganisatie, gaan niet vaak mee met een excursie of naar
een landbouwtentoonstelling en lezen in Kamerik ook „De Boerderij" minder dan de
vooraanstaande boeren. Vaak worden de plaatselijke kranten door hen wel goed gelezen. De meeste invloed zal men bij hen waarschijnlijk kunnen krijgen door het vertrouwen te winnen van één van hen, die veel bezoek ontvangt. Het is immers gebleken,
dat elke stand zijn eigen knooppunten heeft in het patroon van de bezoekrelaties, dus
zijn eigen leiders heeft. Deze leiders van de lagere standen zijn gewoonlijk niet in besturen vertegenwoordigd en zij zijn zich vaak ook niet bewust, dat zij leiders zijn. Als
één van deze boeren zijn bedrijfsvoering verbetert, zullen veel van zijn collega's dit
toevallig zien, met hem bepraten en het gedeeltelijk overnemen. Dit kan nog versterkt
worden door een praatavond bij deze boer thuis, waar vooral de boeren worden uitgenodigd die hier toch geregeld komen.
In Kamerik bleek de bedrijfsgrootte weinig invloed te hebben op het aanzien, dat
de boeren genieten en dus ook van weinig belang te zijn voor de keuze van de mensen,
waar men mee omgaat. In veel andere streken zal dit zeker anders zijn. Wel hadden
in Kamerik de vooraanstaande boeren volgens het oordeel van de rayonassistent in
het algemeen een betere bedrijfsvoering. Een scherpe scheiding bleek er te bestaan
tussen de Katholieke en de Protestantse boeren: slechts twee van de Katholieke boeren
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FIG. 2. BEZOEKRELATIES NAAR MAATSCHAPPELIJK AANZIEN TUSSEN DE BOEREN
IN KAMERIK VOLGENS CONSTANDSE

gingen wel eens op bezoek bij één Protestantse boer. Ook ziet men gewoonlijk, dat er
veel contact bestaat tussen mensen, die in levensstijl en belangstellingssfeer ongeveer
overeenkomen. Uit fig. 1 blijkt, dat ook de politieke partij van' belang kan zijn. Door
de verbeterde vervoermiddelen gaan de boeren een steeds groter deel van hun contacten zoeken buiten hun directe omgeving, maar de naaste omgeving is nog steeds
van grote betekenis.
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SOMS MOET MEN ZICH OP EEN GROEP TEGELIJK RICHTEN

In een enkel geval kan het gewenst zijn, dat de assistent zijn aandacht niet verdeelt
over de leiders van alle groepen in zijn rayon. Een ingrijpende verandering wordt vaak
geremd door de critiek van anderen op deze breuk met de traditie. Weliswaar zal de
leider van een groep minder last hebben van dergelijke critiek dan de gewone boeren,
maar ook hij zal gemakkelijker een verandering in kunnen voeren dan de anderen, al
twijfelen zij aan de juistheid van deze traditie. Als men dan in één groep tot een dergelijke belangrijke wijziging in de bedrijfsvoering is overgegaan, kan de assistent zijn
aandacht op een volgende groep concentreren. Het is dan gewenst eerst aandacht te
besteden aan de meest vooraanstaande groep, daar men het voorbeeld van een vooraanstaande groep gemakkelijker volgt dan van een minder vooraanstaande.
Een aantal assistenten zal o.i. efficiënter kunnen gaan werken door op de bezoekrelaties te letten en zich af te vragen of er ook groepen zijn, waar hij weinig contact
mee heeft en of het nodig is, dat hij geregeld komt bij de beide broers, die het ouderüjk
bedrijf hebben gedeeld en het goed met elkaar kunnen vinden. Soms zal het gewenst
zijn om een specialist te vragen een onderzoek in te stellen, vooral als het gaat om een
langduriger project, zoals de vorming van een voorbeeldbedrijf.
SAMENVATTING

1. Het is gewenst, dat de rayonassistenten vooral contact zoeken met de boeren, die
veel door andere boeren bezocht worden en die veel andere boeren bezoeken.
2. Het is gewenst, dat de rayonassistent contact heeft met boeren van alle standen, uit
alle delen van zijn rayon en van alle kerkgenootschappen.
3. Voor een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering kan het echter gewenst zijn
de aandacht achtereenvolgens te concentreren op de verschillende groepen.
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