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1- SAMENVATTING
Methetdoelietsmeertewetentekomenvanliet
bedrijfsbeheervandeboeren diezijnopgenomen ineenbedrijfsekonomischonderzoek dat sindsapril '67indebevolkingspoldersvanNickeriewordt gehouden,isdit onderzoek
opgezet» Hierbijginghetvooralom eventueelaanwezige
verschillen indekwaliteitvanbedrijfsbeheer teontdekken
tussenbeheerdersvanbedrijvenvanverschillende areaalgrootte, endannategaanwaardoor dezeverschillenveroorzaaktworden.
Na enigeliteratuurstudie eneenkennismaking metde
boerenisbeslotenhet onderzoek tebeperkentothetnagaan
vanderelatietussenbedrijfsbeheer enareaalgrootte,waarbijtevensgepoogd zouwordendeinvloed opbedrijfsbeheer
nategaanvandeleeftijd vandebedrijfsbeheerder,hot
aantal jarendathijzelfstandig boer is,het genotenonderwijs,degezinsgrootte,dehoudingt.a.v.delandbouwen
onderwijs, engebruikvan informatiebronnen.Bedrijfsbeheer
werdgedefinieerd tebestaanuitdrie onderdelen:technische
kennis,analysevanalternatievenm.b.t.produktiemethoden,
eenkeuzemakenuit dezealternatieven.Elk onderdeelwerd
geoperationaliseerd,waarna éénenanderineenvragenlijst
isgekomen.Dezevragenlijstwerdvoorgelegd aanvijftig
boerenuit deverschillende areaalgrootteklassen.
Debeheerdersuitdegrootsteareaalgrootteklassen zijn
gemiddeld beterebeheerdersgebleken,terwijlhungemiddelde
leeftijd relatief laagwas,zegemiddeld hetgeringste jaren
zelfstandig boerwaren,zegemiddeld meer onderwijshadden
genoten,gemiddeld eengrotergezinhadden,gemiddeld een
ietspositieverehoudingt.a.v.onderwijs eneenminderpositievet.a.v.landbouwhadden engemiddeld vakergebruik
maaktenvan informatiebronnendanbeheerdersuit deandere
areaalgrootteklassen.
Voorts isgeblekendathetnoodzakelijk isombij
verder onderzoekvanbeheergebruiktemakenvanpsychologische onderzoekstechnieken omde persoonlijkheidskenmerken
tekunnen isolerendiedeuiteindelijkeverklaring voor
verschillen inbeheerzullenvormen.

2.VOORWOORD
Dit onderzoek isopgezet alsonderdeelvanmijnstudie
indesociologievandeniet-westersegebiedenaandeLandbouwhogeschool.Deperiodewaarinhet onderzoekwerdverrichtwas1 julitot 31december1969.
Het onderzoek isingepast inhetvergelijkend bedrijfsekonomischonderzoek inNickerievanir.J.T.Sital,die
tevensmijnmentorwas.Hemben ikzeer erkentelijkvoor
hetverstrekkenvanvelegegevensoverhet distriktNickerie,
dekleinlandbouw indatdistrikt,voorhet beschikbaar
stellenvandereedsdoorhemverzamelde informatie overde
teonderzoekenbedrijven endewaardevolleadviezentijdens
het onderzoek.

Ookdank ikdeassistenten«anCELOS-Nriokerievoordeplezierige samenwerking endeondervondenmedewerking.Verder
spreek ikmijndankuitvoordeterzakekundigekritiek
ensuggestiesvandrs.H.E.Lamur'endrs.A.A.J.vander
Cingel,verbondenaanresp.deStichtingPlanbureauSuriname enhetBureauLandelijkeOpbouw.
Tot slotdank ikalleniet-genoemdepersonendiemij
behulpzaam zijngeweest bijhet onderzoek.
'

3.PROBLEEMSTELLINGENMETHODIEK
3.1. INLEIDING
Sindsapril1967wordt erindezgn.bevolkingspolders
vanhetd.istriktNickerie convergelijkend bedrijfsekonomischonderzoek verricht inverschillende areaalgrootteklassenvanpadibedrijven.
Nickerie ishetmeestwestelijkgelegendistriktvan
Suriname, enhet strekt zichuitvandeAtlantische Oceaan
inhetnoordentotBrazilië inhetzuiden.
Vrijwelalleaktiviteitonzijngeconcentreerd inhet
noordenvandit distrikt.Landbouw isverreweg devoornaamsteaktiviteit.Delandbouw iseenmonokultuurvanrijst,
diebijzondergoedgroeit opde jongezeekleiwaaruitdit
gedeeltevanNickeriebestaat.Daardekustvlaktevoornamelijk "zwamp"is,zijn inpolderingennoodzakelijk omrijstte
kunnenverbouwen,waardoorhier^eentypischpolderlandschap
isontstaan.
Hetbevolkingsrijstareaalbestaatuit eenaantalvoormaligeplantages (dieookwaren ingepolderd)enpolders
speciaalvoordepadikultuuraangelegd,deelsdoordeboe->
renzelf.Hetpadi-areaalisaangeslotenop eenwaterbeheersingsnet,eenfeitdat (voordemanagersvandebedrijven
zeerbelangrijk)demogelijkhedenvoordezebedrijvenzeer
verruimt.
Deboerenbevolkingbestaat inrangordevanafnemende
grootteuitHindostanen,Javanen enCreolen.InNieuw
Nickerie,het distriktscentrum,isdezerangordeCreolen,
Hindostanen enJavanen.DeCreolenzijnafstammelingen
vandeplantageslavendie in1863vrijkwamen.DeHindostanenzijnvan 1873tot 1916uitBrits-Indiëhierheengekomenop eenvijfjarig arbeidskontrakt.DeJavanenzijn
sinds1890uitNederlands-Indiëookopvijfjarige,arbeidskontraktenhierheengekomen.Dit allestervervanging van
deplantageslavendienadeopheffing derslavernijingrote
getalleophieldenmet hetplantagewerk.
VeelHindostanen enJavanenmaaktengeengebruikvande
gebodenmogelijkheid totterugkeernaafloopvanhetkontrakt,dochvestigdenzichalskleinlandbouwersblijvendin
Suriname.Aanvankelijk hieldenzijzichbezigmethet kultiverenvendeoudeplantagegewassen,maar indezeeeuw
zijnzijgaandeweggeheeloppadiovergestapt (hetwaren
allenrijsteters).
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Debedrijvenwaarop zijpadiverbouwdenvertoondenin
hetbegin eengrotematevanuniformiteit:alleklein,
daardehelepadikultuurmetdehandwas,latermet steun
vanossen.Viaindividuele ontginningen entransakties,en
verderdoor inpolderingen enuitgiftevanpercelendoorde
overheid aangevestigdeboerengezinnen tot 1959,isereen
verscheidenheid vanareaalgroottenontstaan.
Indeveertiger jarenkwan ereenkentering indeproduktietechniek:vanvolledigmet dehand en03sentraktie
naargebruikvandetrekkers.Dezeovergang isvoltooid in
devijftiger jaren.Indezestiger jarenkwam ereengrote
verandering indeproduktiemethodeno.a.vanoverplanten
naar inza.aien,vantraditionele rijStrassennaarhoogwaardigerrassen,gebruikvankunstmestenbestrijdingsmiddelen
entenslottedeovergang vansikkelennaarcombinen.Veel
vandezeverandering iswaarschijnlijktoeteschrijvenaan
het demonstratie-effektvandegrootlandbouwbedrijvenWageningen enPrinsBernhardpolder.
Voor eennaderebeschrijving vanhetdistrikt Nickerie
verwijs iknaar GRIJPSTRA (1968).
Tenbehoevevanhetvergelijkend bedrijfsonderzoek
zijndeperbedrijfbebouwdearealengemeten,dekapitaalstruktuurvastgesteld enveelandere struktuurgegevensverzameld,terwijlinzetvanarbeid enkapitaallangsboekhoudkundigeweggemetenwordt.Aandebelangrijke faktor
bedrijfsbeheer - eenmoeilijkmeetbaregrootheid - istot
nutoeechterniet opsystematischewijzeaandachtbesteed.
Methet doelietsnadersoverdeze faktortewetente
komen isditpraktijkonderzoekopgezet.
3.2.PROBLEEMSTELLING
Doolvanhet onderzoek isnagaan ofereenverbandbestaattussenareaalgrootte enbedrijfsbeheer.Daarbijzal
getrachtwordende-invloednategaanvanleeftijd,genoten
onderwijs,houding t.a.v.onderwijs,houdingt.a.v.de
landbouw engebruikvaninformatiebronnen opbedrijfsbeheer.
3.3.BEGRIPPENENHYPOTHESEN
3.3.1.Hypothesen
1.Bedrijfsbeheerdersmetgrotepadi-areaalzijnbeterebeheerdersdàndegenennetkleinerareaal.
2.Jongebedrijfsbeheerders zijnbeterebeheerdersdanoudere.
3.Bedrijfsbeheerdersdiemeeronderwijshebbengenotenzijn
beterebeheerdersdandegenendieminder onderwijsgenoten.
4.Bedrijfsbeheerdersmet eenpositievehoudingt.a.v.onderwijszijnbeterebeheerdersdandegenenmet eenminderpositievehoudingt.a.v.onderwijs.
5.Bedrijfsbeheerdersmet eenpositievehoudingt.a.v.
landbouwzijnbeterebeheerdersdandegenenmet eenminderpositievehoudingt.a.v.landbouw.
6.Beterebedrijfsbeheerdersgebruikenvaker informatiebronnen
"
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3.3.2.Definiëringbegrippen
~
Bedrijfsbeheer ishetnemenvanbeslissingent.a.v.de
keuzeuitalternatievenm.b.t. ekonomischeaktiviteiten,bedrijf
sondelen enproduktiemethodenperbedrijfsonderdeel,teneinde eenbepaald doeltemaximaliserenmet demiddelenbeschikbaarvoordepersoondiebeslist.
Areaalgrootte ishetnettopadi-areaaldatdebeheerderbeplant.Erwordtgeenonderscheid gemaaktnaardetitel;slechts
hetbeheerdeareaalwordt inogenschouw genomen.Devoorkomendetitelszijn:eigendom, erfpacht,huurvangouvernement ofhuurvanpartikulieren.
Genotenonderwijsishet aantal jarengewoonlager onderwijs
envoortgezet"lageronderwijs,eneventueelaansluitende
kursusseil.Het zeerzeldzaamvoorkomenvangevallenwaarin
zoonsmet Mulo,Ulo ofeengedeeltelijk voltooide Mulo-resp.
Ulo-opleiding indelandbouwgaan,geeftbijna onveranderlijk
alsgevolgde opleiding eenaantaljarenlageronderwijs.
Houding t.a.v.onderwijs isdewaardediedebeheerderhecht
aanonderwijs"enhetvolgenvanonderwijs.
Houding t.a.v.landbouw isdewaardediedebeheerdertoekent aanzijn'situatievanlandbouwerzijn.
Met informatiebronnenwordtbedoeld dewijzewaaropofde
perso(o)n(én"Tvanwiedebedrijfsbeheerdergegevenskrijgt
oververschillendekategorieënvan informatie.Deinformatiebronnenwordenonderscheiden in.(a)communicatieve (alleen
tegebruikenvia eentussenpersoon dieoverdraagt)en (b)
non-communicatieve informatiebronnen (gebruik ismogelijk
zonderkontakt inwoord ofgeschrift'metanderepersonen).
Technischekennis isdekennisdiedebedrijfsbeheerderheeft
vanhetproduktiëprocesenproduktiemiddelen,afgezienvan
het feit ofdebeheerderdezekennistoepast ofniet.
Doelstellingen zijnhetgeendebedrijfsbeheerderwilbereikenoplangeretermijnbinnenzijnbedrijf envoorzijngezin.Dedoelstellingengevenrichtingaanzijnhandelen.
Buitenwerk ishetverrichtenvan ekonomischeaktiviteiten
naast landbouwuitoefenen opeigenpercelen.Dezeaktiviteitenkunnenbinnendelandbouwliggen (opgrootlandbouwbedrijven,ofloonwerk opanderekleinlandbouwbedrijven)
ofdaarbuiten (bijoverheidsdienstenbijvoorbeeld).
3.4.METHODEENTYPEVANONDERZOEK
Aangeziendit eenoriënterende studieis,zalhetgeen
toetsendemaar eenbeschrijvende analyse zijn,diepoogtverbanden aantegeventussenbasisvariabelen enafgeleide
variabelen.
Zoals elkemethodeafhankelijk isvanhet doel, isook
hierdemethodeaanhet doelaangepast.Daarhetnoodzaak is
omdeboerenenhunsocialeomgevingtelerenkennen,vond
ereerst eenalgemene oriëntatiebinnenhetgebiedplaats.
Indezeperiodekonnadergepreciseerdwordenwathetdoel
vanhet.onderzoek zouzijn,daarditzoalsgebruikelijk in
hetbegin ergruimwas.
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Ookwerddetermbedrijfsbeheergekozen indeplaatsvan
hetalternatiefmanagement,ondernemerschap.VolgensHEADY
(I96I)isondernemerschap allereerst coördinatie, endaarnaast supervisie,waarbijhijhet laatsteals eenaktiviteit
vanlagereordebeschouwt danhet eerste.Deverhouding is
ongeveerhetzelfdetussenondernemerschap enbedrijfsbeheer.
Daarondernemersschap"duidt op eenpersoonseigenschap,is
ditgeslotenvoorverdereanalysedoor eenaankomend socioloog,terwijl "bedrijfsbeheer"niet eeneigenschapaanduidt,
maarwijst opeenscalavanaktiviteiten. Ineenstatische
situatiemetvolledigekennisvanallegegevens isé*enplan
opstellenvoorhetbedrijfvoldoende vooraltijd, enzou
supervisievoldoende zijn.Echternochdesituatiein
Nickerie isstatisch,nochdekennis isvolledig,waaruit
blijkt dat coördinatie eenabsolutenoodzaak isomeenbedrijfgoed tebeheren.Omdezeredenen isbeslotenverder
determ "bedrijfsbeheer"tegebruikenalsequivalent,net
behoudvanhet coördinatie-aspekt.
Hetwerd verderduidelijk datalleenmiddels eenmeten
vandekwaliteit vanbedrijfsbeheer ietsgezegd zoukunnen
wordenoverrelatiesmetanderekenmerken.Devraagwasnu:
metwelkekenmerkenzijnerrelaties?Allereerst devoorde
hand liggendebasiskenmerkenalsleeftijd,genoten onderwijs
enareaalgrootte.Dezerelatieswerden inhet vooronderzoek
nietverdernagegaandaarhetaantalvrije interviewsmet
boerenvrijkleinwerdgehouden.Uitdevrije interviews
kwamenmogelijkerelatiesnaarvorenmethoudingt.a.v.
onderwijs,houdingt.a.v.landbouw enprogressiviteit.
Daar "opindividueelniveaugerichtheid opvernieuwingen
vaak samengaatmet eenmeermoderne oriëntatie"volgens
BOGERS (1965),leekhetmijgeoorloofd metebeperkentothet
nagaanvandegerichtheid opvernieuwingen enditdanteextrapolerentot "progressiviteit"of "meermoderneoriëntatie".
Redenenwaaromprogressiviteit nietnader onderzochtis.
Eenbelangrijkevraagnuwas:hoewordt dekwaliteit
vanbedrijfsbeheer'gemeten?Alsduidelijk iswat devereiste
funktiesvoorgoedbedrijfsbeheerzijn,kanwordennagegaan
hoedezefunktieswordenvervuld.Metditdoelmoetende
funktiesvandebeheerderwordenvastgesteld.BRADFORDand
JOHNSON (1953)beschouwenalsdefunktiesvandebedrijfsbeheerder(l)observerenenideeënopdoen, (2)analyserenen
verderobserveren, f3)beslissen opbasisvandeanalyse,
(4)handelen, en (5)verantwoordelijkheid dragen enaccepteren.Deze indelingwordtherhaald inJOHNSON etal (1961).
Daarhet indelaatstepublikatieging omeentheoretische
analysevanbedrijfsbeheer,enmijnpraktijkonderzoek meer
gericht isop inzicht inverschillen inkwaliteit vanbedrijfsbeheer enoorzakendaarvan,isdeze indelingnietgeheelovergenomen,zoalsuithetvolgendeblijkt.
Goedbedrijfsbeheervereist:
a.kennishebbenvanhetproduktieproces enproductiemiddelen
(technische kennis);
b.vergarenvaninformatie;
c.inzicht in vóór- ennadelenvanalternatieven;
d.overwegenvanalternatieven enkiezendaaruit.
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Ada.Goed bedrijfsbeheer.vereist_naast observeren,analyseren enbeslissen eengedegenbasisvantechnischekennis.
Het iseengemeenplaatsmaarhetblijftwaardatkennis
deblikverbreedt.Erkanmeer enbetergeobserveerdwordenalsdekennisgroter is,watdanookals eerstevereiste isgesteld.
Ad b. Farm-management onderzoekershebben inhetverledenvastgesteld datvijftypenvan informatiebelangrijk zijnbij
debesluitvorming vandelandbouwers,zoals JOHNSONand
HAVER (I960), enHEADY (1961);Dezevijfinformatiekategcrieënzijn:
1.prijzenvantekopen enteverkopengoederen endiensten;
2.bestaande techniek (mest,rassen,opbrengsten);
3.technologische veranderingen (nieuwebestrijdingsmiddelen enmachines);
4.menselijkerelaties en verwantschappen:personenmet
wierbelangenrekeningmoetwordengehoudenbijhet
nemenvanbeslissingen (gezins-enfamilieleden,buren
envrienden,vertegenwoordigers engehuurdearbeiders);
5.regelingenvan ekonomische,politieke ensocialeinstitutiesdievan'belangzijnvoorhetbedrijf:formelegroepenwieraktiviteitenhetbedrijfbeïnvloeden (bestuuropnationaal,regionaal enlokaalniveau;kerkelijke regelingen,waterschapsregelingen,
dorpsbestuursmaatregelen enz.).
Adc.Alternatieven zijn er (ziedefinitievanbedrijfsbeheer)
t.a.v.ekonomische aktiviteiten,bedrijfsonderdelen en
produktiemethodenperbedrijfsonderdeel.Hierbijworden
onderalternatievenvan ekonomischeaktiviteitenverstaan;
1.volledig indelandbouw opeigenbedrijf;
2.gedeeltelijk landbouw opeigenbedrijf endaarnaast
buitenwerk;
3.volledigmet landbouw opeigenpercelenophouden.
Ditalternatiefwordtbuitenhet onderzoekgelaten,
omdat overdezegroepallegegevensontbreken.
Eenbedrijfsonderdeel iseenproduktie-eenheid dieook
buitenhetbedrijfals eenzelfstandigeproduktie-eenheidwordtbeschouwd. Indien echtervoorhet produktief
makenvandie eenheidmerendeelsdienstenwordenverrichtmet deze eenheid voorandereondernemers,moet
deze eenheid als oenafzonderlijke ekonomischeaktiviteitwordenbeschouwd.Eencombinekanvolgensdeze
definiëring als eenbedrijfsonderdeelwordenbeschouwd
opeenbedrijfvan150ha,daarditapparaatmerendeelsproduktief isophet eigenbedrijf.Op eenbedrijf
van40ha,waardecombinevoorhetgrootstedeelvan
dedraaiuren eninkomstenvoorandereboerenwerkt,is
dit eenaparte ekonomischeaktiviteit.Wordt eralleen
gewerkt opeigenbedrijf (van40ha)danishetweer
eenbedrijfsonderdeel.
Tenaanzienvanbedrijfsonderdelenisernietvoelkeus,daarmede
doordeuitgevoerdekultuurtechnischewerken,depercelen
hetmeest geschikt zijnvoorpadiverbouw.
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Drogegewassenalscitruswordenslechtsopseerbeperkte
schaalverbouwd.Deresterendealternatievent.a.v.bedrijfaonderdelenbestaanuittrekkerbezit envee (combine-,
winkel-,droger-enpelmolenbezitbehorentotkeuzevan
ekonomischeaktiviteiten).
Nadatnuvastgesteld iswatdevereiste funktieszijn
voorgoedbedrijfsbeheer,ishetmogelijk omdekwaliteit
vanbedrijfsbeheeraftemetennaardematewaarindeze
funktieswordenvervuld.KAHLONandACHARYA (1967)konkludeerdendatbedrijfsbeheertebeoordelenwasnaaraktueel
gedragm.b.t.hetbedrijf,bijv.optijd zaaienvandegewassen.Dit iseenandere formulering vanhetzelfde.De
schrijversvanlaatstgenoemde studiehadden eonlijstopgesteld vanbeslissingen diedeboerenmoestennemenm.b.t.
deproduktievanmais entarwe,enhebbennagegaanwelke
beslissingen signifikant andersgenomenwerdendoorde
boerenmet eenhoog inkomenvergelekenbijboerenmet een
laag inkomen.Uiteraard washetniet mogelijk omdezelijst
vanbeslissingenvoorteleggenaande (padiverbouwende)
bedrijfsbeheerdersinNickerie,temeerniet daarikpas
kennisnamvandezepublikatieophetmoment datdeinterviewsreedsgehoudenwerden.Welbleken erovereenkomsten
tebestaantussendebeslissingen diegenoemde schrijvers
hanteerden endehiergeselekteerdekeuzemomenten.
Omvast testellenwelkekeuzemomenten binnenhet
padiproduktieproceswaarschijnlijk zoudenzijnteonderscheiden,ismet ir.Sitalenmedewerkers,dieterzakekundigzijn,hetgeheleproduktieprocesdoorgelicht.Alle
keuzemomentenwerdengenoteerd, endeze langelijst -in
elkefasemoetenofkunnenbepaaldehandelingenwordenverricht- isdoorgenomen invrije interviewsmet eenaantal
boerenuitdeverschillendeareaalgrootteklassen.
Dekeuzemomentenwaaropallenopdezelfdemanierreageerden
zijnomdieredenverwijderd.
Elkhandelen isgericht opeendoel.Dehandelende
persoon iszichdaarnietaltijd vanbewust,maar ookdan
vervulthet eenbelangrijke richtinggevende f
unletie. Inhet
beginvanditpraktijkonderzoek gericht ophetbeoordelen
vanbedrijfsbeheernaardematewaarin consequent dedoelstellingenwordennagestreefd.Hiertoe zouookrekening
moetenwordengehoudenmet alle strukturelebeperkingen in
Nickerie,zoalshet ontbrekenvannieuwearealenvoorde
padikultuur,geringe beroepsdifferentiatie endaarbinnen
slechtszeerbeperktemogelijkhedentotvertikalemobiliteit.Een sommeringvandemogelijkekombinatiesvande
persoonlijkekenmerkenalsgenoten onderwijs enaantalafhankelijkegezinsleden,verderdedoelstellingen entenslottedestrukturelebeperkingendievoor ieder slechts
werkzaam zijn'voorzoverhijdaarmeegekonfronteerdwordt,
gaf eenaantalvanmeerdantweehonderd.Elkvandezekombinatieszoueenwaardemoetenwordentoegekend diemetde
situatie overeenzoukomen.Dezemethodeisniet toegepast
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daar (l)erslechtsvijftig interviewskondenwordengehouden
doortijdgebrek,waardoormaximaal eenkwartvandekombinatiemogelijkhedenzoukunnenvoorkomen, en (2)het zeer
ingewikkeld bleek elke ombinatiemogelijkheid eenwaardetoe
tekennen dievollediguitgewogenwas,ookt.a.v.deandere
mogelijkheden.Eenalternatiefvoordit schemavanobjektieve
beoordelingskriteria isdesubjektieve beoordeling,waarbij
gewerktwordtmet eendrukvan eenrespondent gekombineerd
met antwoorden opeenaantalfeitelijkevragen.Inoverleg
met Drs.Lamur enDrs.vanderCingel istoenbeslotende
subjektievemaniertegebruiken, echtermetdaarbij eenuitgebreideverantwoording vandewijzewaaropditgeschiedde.
Bijhet toetsenvandit systeembleektochdesubjektiviteit
eenbezwaar,met daarbijuiteraard invloedvanideosyncratische faktorenvandebeoordelaar.Opdezewijzewerd een
aanvechtbare beoordeling gegeven,diemisschienzelfsvan
dagtot dagverschilt,waardoor ervariaties indegegeven
waardevoorkwaliteit vanbedrijfsbeheer zoudenontstaan,
dieniet afkomstig zijnvandebeheerder.Hieromwerdtenslottebesloten eenzuiverbedrijfsekonomischemaatstaf
aanteleggenvoorbedrijfsbeheer,gekorrigeerd met depersoonlijke situatievan elkerespondent.Debedrijfsekonomischemaatstafhoudt indatgeletwordt ophetmaximaliserenvan inkomenmet degeringstekosten.Winstmaximaliaatie
isnietgekozenalsmaatstafomdat tijdenshetvooronderzoekbleekdatkostenniet erggedifferentieerd enzeer
onvolledigbeseftwerden.Zowordt bijvoorbeeld dearbeid
vangezinsledenzeldenalskostenofbesparingengezien.
Dedoelstellingenwerdendusnietmeerbetrokkenbij
debeoordeling endebeperkingenvanstrukturele aard slechts
voor zoverzedoorklinken indeargumentering vanbepaalde
aktiviteiten doordebeheerder.Hiermeezijnwegekomen
tot eentweedelingvanbeheer endoelstellingen.Tochzijn
dedoelstellingengehandhaafd alsonderdeel,daar ermisschien eenrelatieteontdekken ismetbedrijfsbeheer.Hiertoewordtgeïnformeerdnaardedoelstellingenvanderespondentalsbedrijfsbeheerder enalsgezinshoofd. Ikbenme
bewust dat dezetwee sektorenderdoelstellingen zeernauw
met elkaarverwevenzijn indebevolkingsrijstbouw,die
immersopgezinsbasis isgeorganiseerd.
Daardoelstellingengerichtwordendoorwaardenlijkt
het zinvolomdaarover ietsmeerteweten.Hetgehelewaardesysteemvastleggen zou eendiepgaand enlangdurig onderzoek
vereisen.Omditbelangrijkeaspekt tochnietgeheelterzijdeteschuiven,ishetbeperkt totnagaanwatonafhankelijkheid,hardwerken engeldverdienenbetekent voorde
respondenten.Juist dezewaardenzijngekozen omdatovermechanisatie,geenbuitenwerkverrichten enhettotnutoe
mislukkenvancoöperatieswaarschijnlijk veroorzaakt worden
door eenzeerhogewaarderingvoor "onafhankelijkheid",terwijl
"geldverdienen enhardwerken"dit juistkunnendoorbreken.
Voordegene diezichafvraagt ofditwelwaardenzijn,mógeik
wijzenopwatMax Jëberin "Dieprotestantische Ethikundder"
Geist desKapitalismus"alswaarden behorend totdeprotectanteethiekvandeRenaissance noemt:hardwerkenensoberleven".
??p
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Eenuitingvanhetwaardensysteem isdewaarderingvan
beroepen.Natuurlijk speeltbijdezewaardering ookmeede
schaarsheid vanbeoefenaarsvan eenbepaald beroep,die
daardoor "goed indemarkt liggen".Tevens speelt een
etnisch overwicht ineenaantalberoepenmeebijdewaardering daarvan.Deberoepenwaardering beïnvloedt dekeuzo
van ekonomische aktiviteitenvandebeheerder, enderichtingwaarinvadershunkinderen stimuleren.
Nadatwegesprokenhebbenoverdeverbandendiezullen
wordennagegaan enhoebedrijfsbeheermoetwordengemeten,
restnogdevraag opwelkewijzeditgaatgeschieden.Bij
hetmetenvandekwaliteit vanbedrijfsbeheermoet ieder
preciesdezelfdeprikkelskrijgenomgelijke scoringskansen
tehebben.Lit isalleenhetgevalbijhet formele,gestruktureerde interview,wat daarom ookgekozen isalsonderzoekstechniek.
3.5.TECHNIEKVANHETONDERZOEK
Omkennistemakenmethetgebied endebevolking
werdenallereerst enkelebedrijvenbezocht.Toenhet doel
vanhet onderzoekwasvastgesteld endelijstvankeuzemomenten opgesteld,werdentwaalfgerichte informele interviewsgehoudenwaarindelijstuitgetestwerd.Hetbleek
datvoornamelijk dekeuzemomentent.a.v.deproduktiemethodenonderscheidden,diedanookzijnopgenomen indevragenlijst (bijlage1 ) .
Nadatbeslotenwasdatdemeestgeschiktstevormombedrijfsbeheer temetenhet formele interviewwas (ziepaï>,
3.4), isovergegaantothetnummerenperareaalgrootteklasse
vandepersonendiedepopulatievormen.Definiëring vande
populatiewashiergeenprobleem,daarhet omeenzeerduidelijke,reedsbekendegroeppersonengaat.
Depopulatiebestaat uit 162boerei.verdeeld overdrie
areaalgrootteklassen nl. 1-2ha,4-6 ha en8-20 ha.Elke
klasseheeft ongeveergelijkeaantallenrespondenten.De
klasse 1-2 ha isonderverdeeld inongeveergelijkeaantallen
Javanen enHindostanen.DetweeandereklassenbestaangeheeluitHindostaanse boeren.Depopulatie is eigenlijkreeds
eensample,purposivegetrokkenuit deboeren indebevolkingspolders door ir.Sitaltenbehoevevanzijnbedrijfsekonomischonderzoek.V/ezoudendepopulatiedusde "mastersample"kunnennoemen.Uit deze "mastersample"ism.b.v.
eenlotingstabel eenaselekteproportionele steekproefgetrokkenvanvijftig boeren,aanwiedevragenlijstwerd
voorgelegd.Bijhettrekkenvandesteekproefzijnboeren
die eencombine,eenpelmolen,eendroger, eenwinkelof
meerderehuizen,kortomanderebedrijfsonderdelenbeheerden,
verwijderd omdehomogeniteit tevergroten.Dit opdatbij
hetmetenzominmogelijk andere faktorendeantwoorden
zoudenbeïnvloeden,waardoorde onderlingevergelijkbaarheid vergrootwerd.
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Alle boerenverbouwenvrijweluitsluitend padi,gebruikengeen
osscntraktiemeermaareentrekkexenhebbengeenanderebedrijfsonderdelenbuiten ev.loonvverkmetmachines enwatvee.
Devragenlijst telt 67vragen.Delijstwerd inzes
proefinterviews uitgetest enhierbijbleken devragen48en
57dzóeensluidend teworden beantwoord, dat beslotenwerd
dezeachterwege telaten.Vraag 53was slechtgeplaatst en
isnietgesteld.Deonderdelen10,11en19vanvraag23
zijnnietgesteld daarditirrelevante bronnenblekente
zijn.
Devolgorde indelijst isals'volgt:
a) 1-5 îinformatief.Dit gedeelte konzeerkort gehouden
worden, daarervanelkeresoondent eenz.g.
"bladkantoor!'wasgemaakt,waarop
persoons-,gezins-enbedrijfsgegevenswaren op-,
genomen.Dezegegevenswarengehaalduit deinventarisatie ondagformulieren, tenbenoevevan
het bedrijfsekonomischonderzoek opgemaaktvan
alle boeren inde "mastersample".
b) 6-18 :overwegen vanalternatieven enkeuzedaaruit.
c)19-22 i inzicht invóór-onnadelenvanalternatieven.
d) 23
1overinformatiebronnen en-kategorieën.
e)24-32 :technischekennis.
f)33-37 2houding t.a.v.landbouw.
g)38-45 1houding t.a.v.onderwijs,
h)46-52 :doelstellingen enwaarden.
i)53-57 2gerichtheid opvernieuwingen.
j) 58 2achterwegegelaten.
k)59-66 ;keuzevanekonoinischeaktiyiteiten;hoort bijde
vragen6-18.
l) 67 sberoepenwaardering.
Zoalsblijkt loopt devolgordevandemeer oppervlakkige
gegevensviahet bedrijfnaarhet saaieinformatiegedeelte
(juist omdesaaiheid ongeveer opdehelftvande tijdsduur)
onvandaarnaarmeerpersoonlijke vragen.Dezevolgordewordt
vaakgenoemd alsbevredigend.
ad benadk.Devragennaarredenenvoorgemaakte keuzenzijn
alleopenended.Deantwoordmogelijkhedendie staanvoorgedruktmogen deindrukwekkendathet tegendeelhetgeval
is,maarditvoordrukken isslechtsgedaanomhet deinterviewertevergemakkelijken enverderniet.Antwoorden
dienietgeheelin één ofmeerdere dervoorgedruktemogelijkhedenwarenweer tegeven,werdenvollediguitgeschreven.Aanallegegevenantwoordenwerd eenwaardeO,
1 of2toegekend indit onderdeel.Dewaardenwerden toegekendvoor dematewaarinzeduidden opstrevennaarinkomensmaximalisatie,echterniet losvandepersoonlijke
situatie.G-afeenrespondent alsredenvan bv.inzaaien
op, dathijtekort aanarbeidskrachtenhad,dankononmiddellijkwordennagezien inzijngezinsgegevens hoeveel
krachten erbeschikbaarwarenvoor delandbouw.
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Ditgerelateerd aanhetbeheerde areaal eneenvaste
ratiovoordebenodigdehoeveelheid arbeid perha
vooroverplanten,gafeeninzicht inde juistheid
vanditantwoord.Hetwashierbijniet zozeerdebedoeling omderespondent tekontrolerenalswelom
nategaanofderespondent inzijnsituatie juist
gehandeld had,nog steedsuitgaandevanstrevennaar
inkomensmaximalisatie.Antwoordenals "geenwater"
opdevraagwaarom derespondentniet eerdereen
tweedegewashad daninhet jaardoorhemopgegeven,
warennatuurlijk eenvoudignategaanbijhet ressortskantoorvanLVV (Min.vanLandbouw,Veeteelt en
Visserij).Ditbleek eenbevredigendewijzevoorhet
toekennenvanwaarden.Aanalle itemswerd hetzelfde
gewicht toegekend.Onderzoek heeft indepraktijk
uitgewezendathettoekennenvandifferentiëlegewichten bijna,ofhelemaalnietsuitmaaktv.w.b.de
uitkomstenvan eenonderzoek.Slechtsdaarwaaruit
deaard dervragen eenonevenredigeverkleining van
dekansophoge scoresvoortvloeide,vergelekenbij
deandererespondenten,werd eengrotergewicht toegekend.Detotaalscorevoordit onderdeelwaseen
sommeringvandetoegekendewaardenaandegenoemde
antwoordmogelijkheden.
adc.Devragenvandit onderdeelzijnvoordehelft openended,deanderehelft bestaat uitgeslotenvragen.
De eerstehelftvraagt derespondent eenexposéte
geven.Ookhierwordenweerpunten toegekend,ditmaal
enkelenalleenafhankelijk vanhetgegevenantwoord.
ad e.Ditvormt samenmetb,c enkdeonderdelenwaarmee
bedrijfsbeheergemetenwordt.De scoresopaldeze
onderdelenwordengesommeerd perrespondent.
ad f.Met eenadditieve indexwordt dezehoudinggemeten.
Hierbijwordenaandeantwoordendewaarden0,1of2
gegeven.
adg.Hierbijwordendewaarden0 en1gehanteerd voorde
gegevenantwoorden,dieweergesommeerdworden engeachtwordendehoudingt.a.v.onderwijstemeten.
adh.Slechtsinformatiefwordt opdit onderwerp ingegaan.
ad i.Delaatsteadditieve index,methierbijdewaarden
0,1en2resp.0 en 1door elkaargebruikt.
ad j.Middelszesdrietallen is90$dergegevenantwoorden
omtezetten ineensluitendevolgordevanberoepenwaardering.Hetaantalmogelijkedrietallenvoor6
beroepen is28,maardoor eengerichte selektiena
hetvooronderzoekkonditwordenteruggebracht totde
huidigeomvang,daardevoorkeurennogalduidelijk
lagenvoortweederzesgenoemdeberoepen.

4.RESULTATEN
Nadat de'interviewswarengehouden,werd eenaanvang
gemaaktmetdeverwerkingvandeopgenomengegevens.Binnen
dezegegevenszalwordennagegaan ofdeonder3.3 hypothesen
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verworpenofonderschreven zulljgnworden.
Het interviewen isverlopenzonderweigeringen.Terzijde
moet opgemerktwordendatdekansopweigeringenniet erg
grootwas,daaralle interviewsgehoudenwerdenmetalstolk
depersoon dietweemaalperweekbijdezelfdeboerkomtom
gegevens optenementenbehoevevanhetbedrijfsekonomisch
onderzoek.Welmoest ikgemiddeld 2xhethuisvanderespondentenbezoekendaardemeeste interviews indeoogsttijd
vanhethoofdgewas endeplanttijd vanhet tweedegewas
plaatsvonden.Slechtstweerespondenten zijnuitgevallen
daarzijzelfsna 6huis- enbedrijfsbezoekenniet tetreffen
v/aren.Erwerdmetvijfverschillende tolkengewerkt,die
allenreeds ervaringhadden inhet opnemenvangegevens.
4.1.GEZINS-SNBEDRIJFSGEGEVENS
Om eenbeeldtegevenvandegezinnen endebedrijven
volgenhieronderallereerst gegevensdaarover.
Zoalsblijkt uit fig.1isinde areaalgrootteklasse
4-6 hahet zwartepuntvandeleeftijden derbedrijfsbeheerdershetmeestverschovennaardehogere leeftijden.Dit
wordt ookgeïllustreerddoordegemiddelde leeftijd per
grootteklasse die intabel1isvermeld. Intabel1isook
opgenomendegemiddeldegezinsgrootte.
Tabel1.Gemiddeldegezinsgrootte,gemiddeld aantalarbeidskrachtenpergezin indelandbouw, engemiddelde
leeftijd beheerdersper areaalgrootteklasse
—— '

gezinsgrootte
gezinsledeninlandb.
leeftijdbeheerders

*

''

grootteklasse
8-20ha 4-6ha 1-2haH
10,7
8,5
7,4
2,8
4,5
2,8
37,0
43,8
49,1
n=9
n=16
n=15

1-2haJ
8,1
3,1
45,0
n=10

Dezeneemt afmetname inareaalgrootte,watniet hetgeval
ismethetaantalarbeidskrachtendatpergezin indelandbouwwerkzaam is.Met '.'personenindelandbouwwerkzaam"
wordenbedoeld depersonendiebijde inventariesatiet.b.v.
hetbedrijfsekonomischonderzoekalshoofdberoep landbouwer
hebben opgegeven.Bijdearbeidskrachtenishet opvallend
datzoweldeklasse 4-6 haals1-2haHevenveelgezinsarbeid
beschikbaarhebbenvoorhet bedrijf,terwijlhettebewerken
areaalnogalverschilt.Ditwordt tendeleverklaard door
hethogerepercentage boerenuit de4-6 ha-klasse,dieeen
trekkerbezitten. (25$resp.10$voor 4-6 ha en1-2ha.De
boerenvande8-20 ha-klassehebbenvoor87$eentrekker.)
Voor eenanderdeelwordt ditverklaard doordehogeregemiddelde leeftijd vando4-6 hagroep,waardoor die eengeringerearbeidsprestatiekunnenleveren.Tenslottewordt een
deelverklaard doordat 90$vandebeheerdersuitde1-2haklasse buitenwerkverrichten,terwijlinde4-6 ha-klasse
dit 65$-is.

50
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- 18Hetaantal jaren laßeronderwijsdatdebeheerdersgevolgdhebbenverschilt aanzienlijk perareaalgrootteklasse.
Defrekwentieszijnvermeld infiguur 2,terwijldegemiddeldenperareaalgrootteklasse van8-20hanaar 1-2 haJrespectievelijk zijn:5,2-3,5-4,5 -4,0.Het lagegemiddelde
voorde4-6 ha-klassewordtwaarschijnlijkvoor eendeelveroorzaakt door dehogegemiddelde leeftijd,maarniethelemaal,daarhetverschiltussen 8-20 ha-klasse en1-2haH
nietteverklaren isuit lagere leeftijd,daar (zietabel1)
dievoordelaatstgenoemdeklasseaanzienlijklageris,en
hetgemiddeld genoten onderwijsook lageris.
Hetgemiddeldeareaalperbedrijf indeverschillende
areaalgrootteklassen isintabel 2weergegeven.
Tabel2.Gemiddeld areaal perbedrijfper areaalgrootteklassen

gemiddeld areaal

areaalgrootteklasse
1-2haH
1-2 haJ
8-20ha
4-6 ha
1,7ha
12,1ha
5,2ha
1,5ha

Dewijzewaaropdepercelenverkregenwerden,verschilt
perareaalgrootteklasse aanzienlijk.Zoals intabel 3te
zien is,hebbendeboerenvande8-20 ha-klassevoor50$hun
aantalpercelen (watongeveer40$vanhetareaal is)van
hetgouvernement inhuurgekregen bijde.meerrecentelanduitgiften,terwijlditvoordeandereklassen laagtot zeer
laag is.Dit iszeerlaagalsmenbedenkt dathet bijde
8-20 ha-klasse om50$van57percelengaatvoor eentotaal
van15boeren,terwijlhet bijhetogenschijnlijkhogepercentagebijde Javaanseboerengaat om6vande13percelen
diedeze 10boerengezamenlijk beheren.Hetlijkt eropdat
degroteren,omwelkeredendanook,meerbevoordeeld zijn
bijdeuitgiftevanpercelendandekleineren,terwijl vrijwelalle beheerdersopgeven opdit ogenbliknaarpercelen
uittekijken.Degenendienietmeernaarpercelenuitkijkenopdit ogenblik (10-15$vooralleklassen,behalvede
groten)gavenalsredenhiervoor opdathetnooitlukte.
Moetenwehierbijgaandenkenaandevicieuze cirkelvande
kleinemandie zoekt uit zijnsituatie tekomen,wat echter
niet luktwaardoor hijberust endaardoordekans omooit
zijn situatie teverbeteren vrijwel totnulreduceert?
Tabel3.Wijzewaaroppercelenverkregenwerdenperareaalgrootteklasse
wijzeverwerving
vanvader
vanoverheid
van partikulieren

areaalgrootteklasse
8-20 ha
4-6ha
1-2haH
42$
90$
25$
0
50$
29$
10$
25$
29$
100$=11
100$=57
100$=34
n=15
n=16
n=9

1-2haJ
23$
45$
32$
100$=12
n=10

50
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Inhetvoorgaandeisreedsgesproken overhetverrichtenvanbuitenwerk.Bijdeinventarisaties,verricht tenbehoevevanhet bedrijfsekonomischonderzoek,hadvande
klasse 8-20 ha40%derboerenopgegeveneennevenberoepte
hebben.Ditwasloonwerkenmet eigentrekker (2x),chauffeur (lx),wachter (lx),timmerman (lx),handelaar (lx),en
arbeiderineenzaagmolen (lx).Vandeklasse 4-6hagaf
55%opeennevenberoep tehebben:arbeiderineenzaagmolen
(lx),grootlandbouwbedrijf (2x),timmerman (2x),wachter
(lx), politieagent (lx)en
veehouder (lx).Vandeklasse
1-2 haderHindostanengaf
90%opeennevenberoep tehebben:
grootlandbouwbedrijf(2x), arbeiderinoverheidsdienst(lx),
(2x), sjouwer (lx),enwachter
zaagmolen (lx),chauffeur
(lx). Vandeklasse1-2 haderJavanengaf100%opeennevenberoep tehebben:visser (2x)? timmerman (2x),tuinman
(lx), cipier (lx),schrijver (lx;,houthakker (lx),envoormanopgrootlandbouwbedrijf (lx);Depercentagesvoorde
klassenzijndus40%-557°-90%-100%.
Perareaalgrootteklasse ishetgemiddeld aantal jaren
zelfstandig boerzijnberekend (zietabel4 ) .DeJavaanse
boerenzijngemiddeldhetgrootste aantal jarenzelfstandig
terwijldeboerenuit de8-20 ha-klassehetkleinsteaantal
jarenzelfstandigzijn.
Tabel4.Gemiddeldaantal jarenzelfstandig boerpergrootteklasse

jarenzelfst.

areaalgrootteklasse
4-6ha
8-20ha
1-2haH
20,6
17,0
17,3
.

1-2haJ
22,9
, .

•

Degrootte vandebedrijvenvandevadersdergeïnterviewde beheerders-we zoudenookkunnenzeggen:deafkomst -gafeenzeerduidelijke overeenkomst tezien,uitgedrukt indezelfdeareaalgrootteklasseofniet,tussende
grootteklasse vandevadersendezoons.Hierwordt bedoeld
degroottevandebedrijvenvandevaderophetmomentdat
derespondent zelfstandig boerwerd (zie tabel 5). Deze
overeenkomst wordt echterminder signifikant alswe bedenken
dateenaantalbeheerdersbedrijvenbeherenwaarvanhunvaderdeeigenaaris.Dezoonheeft danalleendeleidingvan
het bedrijfgekregen,enhoudt indiendevaderniet seniel
is, somsruggespraakmet zijnvader.Het isechternietpreciesbekendhoegroothetaantalvoorhunvader beherende
zoonsis.
Tabel5.Frekwentietabelvoorovereenkomst inareaalgrootte
vanvaders enzoons bedrijf
~~~-\^^^zoon
r. - areaalgrool tteklasse
vader~"^-~-_^^ 8-20"ha"
4-6ha
1-2haH
1-2haJ
8-20ha
28%
53%
10%
0
18%
4-6ha
42%
10%
10%
1-2ha
15%
23%
80%
67%
0ha
6%
11%
10%
15%
100%
100%
100%
100%
n-50
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4.2.GEGEVENSVOORTKOMENDUITHEJ)ONDERZOEK
4.2.1.Keuzenuitalternatieven
4.2.1.1.Hethoofdgewas inzaaienofoverplanten
Vandevijftig onderzochteboerenzaaidendertigbeheerdershunhoofdgewasgeheelofgedeeltelijk in.Naarhettweedegewas isnietgeïnformeerd daardit onveranderlijkwordt
ingezaaid.Hetpercentage derboerendiegeheelofgedeeltelijk inzaaiden,staat intabel 6', waarinduidelijktot
uitingkomt datdegroterebeheerdersmeerde inzaaimethode
gebruiken dandekleinerebeheerders.
Tabel6. Frekwentiesvan inzaaien enoverplantenperareaalgrootteklasse

plantmethode
alléénoverplanten
kombinatie
allééninzaaien

areaalgrootteklasse
1-2haJ
1-2haH
4-6ha
"8-20ha
78$
50$
Ufo
31$
11$
10$
46f
Uf
11$
40$
40$
25f
100$=10
100$=15 100$=16 100$=9

Bijdekleinenkomt dekombinatievanbeidemethodenuiteraardveelmindervoor,daarzeveelminderpercelenperbedrijfhebben endusmeestalvoor100$moetenkiezenvoor
éénvanbeidemethoden.Het isvoordekleinenrelatiefeen
zwaarderebeslissing daarhetvoor100$vanhetbedrijfgaat
gelden,terwijlgroten eerst éénperceelkunnenproberen.
Deredenwaarommen inzaaide,warenvrijwelonveranderlijk (a)gemakkelijker ensneller (69$dergevallen),
(b)goedkoper (48$)en (c)tekortaanarbeidskrachten (36$).
Deverdelingvandeantwoorden overde areaalgrootteklassen
isintabel7tezien.Bijhet doornemenvandeargumenten
vande8-20 ha-klassevooroverplanten ofinzaaimoetworden
bedacht,dat ditdeargumentenzijnvan eengroepdievoor
93$geheelofgedeeltelijk inzaait.Deverdeling overde
areaalgrootteklassenvanderedenenvoor inza.ai(a)en (b)
lijktaardig opdeverdelingvan (c).Door (b)en (c)wordt
ongeveerhetzelfdeaangeduid:het isgoedkoper intezaaien
dandurearbeidskrachten temoeten inhuren omtekunnen
overplanten.
Bijdeverdeling vanderedenenvooroverplanten springt
inhet oogdatargument (a)niet doordeklasse8-20ha
wordtgebruikt,enmeerdoordekleinereklassen.Ditduidt
eropdatvoordekleinendeopbrengst -die inzijntotaliteittochalklein is- eengrotererolspeelt danbijde
groten,waararbeidstekort enminimalekostenbijhetgebruik daarvan,meerbenadruktworden.
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Tabel7.Verdelingvanderedenenvoorinzaaienoverplantenoverdeverschillendeareaalgrootteklassen

inzaairedenen
a.gemakkelijkensnel
b.goedkoper
c.tekortaanarbeid
anderereden
overplantredenen
a.opbrengsthoger
b.zekerheid
c.genoeggezinsarbeid
d.perceelongeschikt
e.kleinperceel
anderereden
i 2

areaalgrootteklas3e inha
8-20 4-6 1-2H
1-2J
10
8
1
22
3
6
4
0
5
15
5
4
2
12
1
2
1
0
0
3

0
2
3
3
2

3
5
2
4
2
6

4
3
2
2
3
6

4
1
2
0
2
1

11
11
9
9
9•
15

.

4.2.1.2.Dekeuzehethoofdgowastesikkelenoftecorabinen
Dekeuzetussensikkelenencombinenwerdeveneens
voorgelegdaandebeheerders.Integenstellingtotdeverwachtingwarenhetmeerboerenuitdemiddenklassedanvan
degroteklassedieallepercelencombinen:resp.44$en
27$.Maarindevorigezinligtookaldeoplossingbesloten,wantdegrotenhebbeneenveelmeerversnipperdbedrijfmetpercelendievaaknietallemaalgoedontsloten
zijn.Uittabel8blijktdatgeenenkelederbeheerdersuit
de8-20ha-klassemeervolledigsikkelt,terwijlditbijde
4-6ha-klassenogaltijd12$is.Waarschijnlijkzoudende
percentages "volledigcombinen"hogerzijnalservoldoende
combinesindebevolkingspoldersaanwezigwaren;ditomdat
volgenstabel9demeestopgegevenredenomtesikkelen
washetnietoptijdeencombinekunnenkrijgen.Menbedoelthiermeedatlangerwachtenflinkeopbrengstverliezen
zouveroorzaken.Ookgavenbeheerdersvangrotebedrijven
alsredenomtesikkelenop,dateenperceeltekleinwas,
m.a.w.zokleindateencombinedaarvoornietkonkomen.
Vanuitditgezichtspunt ishetzeerwaarschijnlijkdatveel
kleinepercelengesikkeldzullenwordenzolangergeen
ruilverkavelingkomtendepercelenwordenvergroot.
Veelboerengavenalsredenomtecombinenop,datze
arbeidtekorthadden,watovereenstemdemetderatiovan
degemiddeldegroottevandebedrijvenenhetgemiddelde
aantalarbeidskrachtendatpergezinwerkzaamisinde
landbouw.Duidelijkzijnerdanindemeestegevallente
weinigarbeidskrachtenomallestekunnensikkelen.
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Tabel8.Frekwentiesvan.sikkolen,combinenofeenkombinatie
daarvanper areaalgrootteklasse

allééncombinen
kombinatie
alléén sikkelen

areaalgrootteklasse
8-20 ha
4-6 ha
1-2haH
11/
44/
25/
44/
0/
75/
12/
0/
89/
100/=15
100/=16 100/=9

1-2haJ
20/
10/
70/
100/=10

Tabel 9. Frekwentiesvandemeest opgegevenredenenvoor
sikkelen encombinenper areaalgrootteklasse
areaalgrootteklasse in ha

redenen sikkelen
perceelteklein
niet goed ontsloten
benuttinggezinsarbeid
gebruik bevolkingsras
combineniet optijd

8-20
2
0
1
1
6

4-6

5
7
7
5
3

3
1

1-2 H

3

1-2J
1

1

4

3

2
0
4

5
4

0

2

3

0

0
0
1
0
0

redenencombinen
gemakke1ijker
sneller, minder risiko
arbeid te kort
ingezaaid
goedkoper

8
4

3
5

2
3
0
0

3

4.2.1.3.Het inzaaienvan eentweedegewas
Het inzaaienvaneentweedegewasgeeftnogalwatverschillentezienperareaalgrootteklasse. Zohebbenallebeheerdersuit de8-20 ha-klasse eentweedegewas eninandere
areaalgrootteklassen isditniet zo (zietabel10).
Tabel10.Prekwentievaninzaaivan eentweedegewas,enhet
volledige areaalonder eentweedegewas
inzaai2egewas
tweedegewas
100/2egewas

areaalgrootteklasse inha
8-20
4-6
1-2 H
1-2J
100/
80/
70/
55/
0/
12/
70/
55/
n=16
n=15
n=10
n=9

50

50
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Eenaantalargumentenvandebeheerdersuit demidden-en
kleineklassevoorhetniethebbenvan eentweedegewas
waren:geenwater,irrigatieleiding droog,geentrekker
en/ofpomp,enhet ongeschikt d.w*z.nietgeëgaliseerd zijn
vanhetperceel.Uitdezeredenenblijkt dat elkeboereen
tweedegewaswiltelen,maardat enkelendoor overmacht
zijnverhinderd dittedoen ofdoorfinanciëletekortkomingendenoodzakelijkeuitrusting daarvoornietkunnen
aanschaffen.Deredenomtebeginnenmet eentweedegewas
was in26vande 39gevallendewensmeer inkomenteverdienen.In10gevallenwasderedendatdeburenookbegonnenwarenmet eentweede,gewas. Deredenenwaaromniet
eerder eentweedegewasgeteeld wasdan inhet opgegeven
jaarwaren ietsmeergevarieerd.Hetmeestgebruikteargumentwasdatdeburenhet ooknietdedenendat erniet
eerderwaterwas.Dit laatstebleek ineenaantalgevallen
niet juisttezijn.
Tabel11.Prekwentiesvanredenenvoorniet eerdereen
2egewas,enniet 100$2egewas
areaalgroo11eklasse inha
niet eerder2egewas
8-20 4-6 1-2 H
1-2J
a.burenookniet
7
7
5
4
b.geenwater
6
1
7
4
c.geenpomp,trekker
0
7.
1
3
d. lieverbuitenwerk
0
1
0
2
e.nooitaangedacht
1
0
0
3
niet 100$2egewas
a.onvoldoendeuitrusting
b.niet allepercelengeschikt

3
6

5
5

0
0

n=15

n=16

n=9

0
1
n=10

4.2.1.4.Trekkerbezit
Omtrent trekkerbezit valthetvolgendetezeggen.Op
debedrijvenuit degrootsteareaalklasse isvoor87$een
trekker-aanwezig.Ditpercentageneemtafmet afnamein
areaalgrootte.Deredenvoorhetaanschaffenvan eentrekkerwas in95$dergevallendewensaltijd eentrekkerbeschikbaartehebben (slechte ervaringenmet eenloonmachine)
enomnaastwerk opeigenpercelen loonwerkteverrichten
metdetrekker.Erwerd ookgevraagdwanneer detrekkervervangenzouwordendoor eennieuwe,envervolgenswaarom
hijjuistdanvervangen zouworden.In75$dergevallen
washetargument voordevervanging dehoge leeftijdvande
trekker,waardoor erveelreparaties zoudenkomen.
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In25/£der gevallen washetgenoemde jaarbepaald doorde
verwachtevermogenspositie in'datjaar,waardoorhetmogelijkzouzijntotvervanging overtegaan.In31gevallen
was ergééntrekkerophetbedrijfaanwezig (deverdeling
daarvanoverdeareaalgrootteklassen zijnde complementen
vandepercentagestrekkerbezit intabel 10). Deargumenten
om-géén trekkeraante schaffenv/arendegeringe oppervlakte
vanhet bedrijf,waardoordetrekkernietvoldoendebenut
zouworden,enhet ontbrekenvanfinanciën om eentrekker
aante schaffen.Uiteraard grijpçndezeargumenten sterkin
elkaar,daarop eenkleinbedrijfdeverdienstenniet erg
groot zijn (absoluut gezien)waardoor ermindergeldbeschikbaarkomtvoorbijvoorbeeld eentrekker.In3gevallen
werd alsargument omgeentrekkeraanteschaffenaangevoerd,
dat erwelgeldwas,maargeenzoonmeer omdemachinete'
berijden endebeheerder zelfzichdaarvoorteoudvoelde.
4.2.2.Organisatie
Toendebeheerdersgevraagdword voorterekenen ofhet
voordeligerwaszelf eentrekkertehebbenofhetwerkdoor
eenloonmachine telatenverrichten,werden slechts intwee
gevallenallekosten opgenoemdvanhet zelfeentrekkerbezitten enexploiteren.Dezeantwoordenwerdengegevendoor
trekkerbezitters.Elkebeheerderwist tevertellenwat een
loonmachinekostte,enzeerveelbeheerdersnoemdenals
voordeelvan eeneigenmachine,datlietwerkdanbeteren
mindergehaastverricht zouworden. Iederwist dat olie,benzine envet onkostenwaren.Velengavenreparatiesalsenige
andere onkostenop.Loonvandechauffeur enafschrijving
werdenweiniggenoemd, enzoalsreedsgezegdwerden slechts
intweegevallenallekostenopgesomd.
Deantwoorden opdevraagwat dekostenwarenvanhet
opslaanvanpadinadeoogst,warengekorreleerd metde
eigen situatie;beheerders dievoornamelijk ofuitsluitend
huntevelde staandegewas sikkelden,noemdenalskosten
zeldenhet latendrogenvandepadi.Degenendie eencombine
inhuurdenvoordeoogstnoemdenalskostenhet transport
vandepadivan ennaardedroger enhetdroogloon.
Eenaantalvanderespondentenhadgeen inzaai-of
overplantdatumberekend.Hetargumenthiervoorwasdatmen
afhankelijkwasvandewatervoorziening,waardoorplannen
enschema'smakennietveelzinzouhebben.
4.2.3.Technischekennis
Iedere,respondent wist dathijmoest droogploegen,
terwijl 60foderrespondenten ookkonvertellenwaarom droog
ploegenbeterwasdannat ploegen.Bijdevraaghoelang
zaaipadi onderwatermoestwordengezet terkieming,bleek
20$vandeinzaaiende boeren en4Of-derniet-inzaaiende
boerenditniet teweten.Opdevraag hoelang dezezaaipadi
daarnabovenwatermoest staanvóórhetuitzaaien,gaf40$
vande inzaaiende en60$vandeniet—inzaaiendeboerengeen
ofeenverkeerd antwoord.
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Dit iaopvn.11enddaardezehandelingenzeer essentieelzijn
voor iederdie inzaait.Hetzelfde ishetgevalmet dekennisvanbemesten enbestrijding,waarook-zoalsteverwachten,daardeniet-inzaaiendeboerenvoor eengroot deel
deoude !,bevolkingsrassenM overplanten dieniet ofnauwelijksbemest behoeventeworden-deniet-inzaaiende boeren
overhet algemeenmindergoedvanopdehoogtezijn.Toch
zijn juistdezedingensgevraagd,omdatkennisvandeoverplantmethodenendeverzorging daarnadermate eengemeengoed zijndat daarinnietveelverschillenteverwachten
waren.Het ontbrekenvankenniswordt indepraktijkdeels
gekompenseerd doordatmenindewinkeleenvoudigwegvraagt
naar "hotmiddelvanmorena", entevens informeertnaarde
voorgeschrevenverdunning.Dekennis isduszeerpragmatisch
endedetailkwesties alshet specifieke doelvanmestgiften
opverschillende tijdstippenblijvendanookmeestal inhet
duister.Naderepreciseringvandepercentagesgoedeantwoordenopdevragendie informerennaardetechnischekenniszijntevinden intabel12,deverdeling overdeareaalgrootteklassenvandegeheelofgedeeltelijk inzaaiende
boeren engeheelniet-inzaaiende boeren intabel6.
Nadatnudebeantwoording vandedrieonderdelenwaarmeebedrijfsbeheergemetenwordt -nl.keuzen uitalternatieven,analyse entechnischekennis-aandeordezijngeweestvolgt intabel13eenoverzicht vandescoresper
areaalgrootteklasse.Hierin isgewerktmetdetotaalscore
vandedrie onderdelen,dieontstaat door eenvoudigeoptellingvanallepuntentoegekend aandeverschillende antwoordmogelijkheden. Vóóroptelling ishet totaalvoor
"organisatie" (deanalyserende funktie)met eenfaktortwee
vermenigvuldigd. Dit isgedaanomdat allereerst dit een
zeerbelangrijk onderdeelvanbedrijfsbeheerisenhetmaximaaltebehalenaantalpuntendaaropvrijlaag,enten
tweede omeenwatgrotere spreiding tekrijgenvande
totaalscores.
Tabel13.Prekwentietabelvoorbeheerscoreperareaalgrootteklasse
areaalgroottekla sseinha
1

scorebeheer
.<34
35- 39
40 - 44

4-6

8-20
13fo

Mio

25fo
18j5
25/o
32fo

n= 15

n=16

13#
27fo

> 45

1-2H

Wo
45?°
lifo

0
n=9

1-2J!
10$
50fo
AOfo

0
n=10

50

!
1. ,

,

Detotaalscoresvoorbeheerzijn evenalsdeareaalgrootten
ingedeeld inklassenvanniettezeeruiteenlopendeaantallenrespondenten.
Inpar.3.4 isvermeld opwelkewijzewaardenwerden
toegekend aandeverschillende antwoordmogelijkheden,,Uitgangspuntwas steedsdematewaarinhetantwoordweesop
het strevennaarinkomensmaximalisatie.
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4.?.A. Informatiebronnen
Bijhetgebruikvan informatiebronneniserenigverschil
tussendeareaalgrootteklassen: eristoename inhetgemiddeldegebruikvaninformatiebronnenmet toenamevandeareaalgrootte (zietabel14).
Tabel14.Gemiddeldgebruikvaninformatiebronnen per
respondentperareaalgrootteklasse
areaalgrootteklasseinha"
informatiebron
8-20
4-6
1-2 H
1-2J
1.belangengroep
2.LVV
3.Wageningen/PBP
4.buren
5.broers
6.broertjes
7.vader
8.salesman
9.landbouwdemonstratie
12.kranten
13.ra,dio
14.politieke figuren
15. ervaringen elders
16.proberen opeigenbedrijf
17. ervaringenvananderen
18. redeneren

TT

1,1
4,6
2,0
4,1
4,6

0,7
1,0
1,0
3,4
1,5
1,5
1,4
2,0
0,5
0,9
3,2
1,0
3,0
1,7
4,2
4,0

0,6
1,6
1,2
3,0
2,9
1,5
1,2
1,1
0,4
0,6
3,0
0,9
3,3
1,8
3,6
3,9

1,0
1,4
0,7
3,1
0,3
0,8
0,6
1,2
0,2
0,3
0,9
0,2
3,0
2,0
2,4
4,2

2,5

2,0

1,9

1,4

1,7
1,4
0,2
3,0
4,0
3,6
4,0
2,0
0,6
0,9
2,2

Overdegehelelijngebruikendegrotenietsvakerdeinformatiebronnen.Vooralopvallend isdehogefrekwentievoor
vader,broers enbroertjes (indiendezefanilieledennietvoorkwameniseenkorrektie toegepast).Denon-communicatieve
bronnen (15-18)hebben eenzeerhoge frekwentie,watmisschien
samenmetde eveneensvrijhogefrekwentievoorfamilieleden,
eenuiting isvandevrijgrote individualiteit vandeHindostanenbuitenhetgezin.OokSPECKMANN (1965)noemt ditverschijnsel.De Javaanseboerenhebbendehoogste frekwentie
voor "buren". 'Êenonverwacht lagefrekwentie iservoorde
belangengroep enLVV.RelatiefgeziendoenLVVenbelangengroep
hetbeterbijde JavaansedanbijdeHindostaanseboeren.
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Deradioneemt eenvrijbelangrijke plaats in,enverdient
misschienmeerdeaandacht^alsmediumomkennis overte
dragen.
4.2.5.Houding t.a.v. landbouw enonderwijs
Opdehouding t.a.v. delandbouw scoordenderespondentenuit de8-20 ha-klassehet laagst,waaruitwezouden
kunnenkonkluderendatdezegroephetminstmet zijn
situatietevreden is,endaaromhet liefst zouophoudenmet
boerzijn.Eénenanderisopgenomenintabel15.
Tabel15.Prekwentiesvanscoresophouding t.a.v.de
landbouw per areaalgrootteklasse
scorelandbouw

0-2
3-4
5-7

areaalgrootteklasse inha
8-20
4-6
1-2 H
1-2 J
40fo
11$
lOfo
31$
20$

33$

8-10

n

gemiddeld

3,6
n=15

19$
19$

56$
22$

3195

11 f

4,7

4,6

n= 16 !n= 9

lOfo

If
2f

6,3
n=10

De scoresvoorhouding t.a.v. het onderwijszijnin
tabel16opgenomen.Er iseengeringe toename,vanhoudingt.a.v. onderwijsmet toename inareaalgrootte;
echterdeze iszeergering.Descoremogelijkhedenvoor
dit onderdeelliepenvan0tot enmet8.
Tabel16.Prekwentiesvanscoresvoorhouding t.a.v.
onderwijsper areaalgrootteklasse
areaalgroott eklasse in ha
houdingond erwijs
8-20 : 4-6
1-2 J
il-2H
20$ j 25%
45
50$
i 33f
6
26% | 25$
i22$
40f>
47$ | 38$
7
lOfo
! 45f

8

12fo

7$

! 0

I

;100/;=i5jioo$=

16 100$= :9

U°
10C$=10

Echter slechts 6$derrespondenten scoorde4oflager.
Eenverklaring hiervoorkan zijndatalgemeen eenzeer
positievehouding t.a.v. onderwijswordt ingenomen.Een
andere,meerwaarschijnlijke verklaring hiervoor isdat
de schaalwaarmee ditgemetenwordt,nietgenoegonderscheidt

Illustratiefhiervoor iadatderespondenten deeerstevier
itemsvandeschaalvrijwelunaniem tekennengavenvoor
hunkinderenhetvolgenvanonderwijsteprefererenbovenboer
worden.Alswenualsschaalvoorhoudingt.a.v.onderwijs
delaatsteviervragennemen,blijft hetresultaat vrijwel
ongewijzigd.De eerstevieritemszijnduseigenlijkoverbodig.Ofdeovergeblevenvieritemswèlmetenwatwewillen
meten, iseenonbeantwoord geblevenvraag.Dit laatste,de
"reliability"-vraag derschalen,isookvoordeandere schalen
onbeantwoord gebleven,metuitzondering vanbeheer.
4.2.6.Doelstellingen envoorkeurvoorberoepen
Bijhet informerennaardedoelstellingenalsgezinshoofdkwamenzoalstevoorzien enverwachtwas,meestalzeer
konkretedingennaarvorendiederespondent nogwildeverwerven.Abstraktere doelenals "geenruziehebbenmetanderen"
en "hardwerken"kwamenzeerzeldenvoor;hierbijmoetvermeldwordendat "hardwerken"uitsluitend door Javaanserespondentenwerdgenoemd.Devaakverrevangoedebehuizing
kwamnaarvoren inhet zeerfrekwentnoemenvan "eengoed
huis"alsdoel.Hierbijvielwelopdatdeboerenuitde
8-20 ha-klassedithetmeest frekwent deden,terwijlhunbehuizinggemiddeld langniethet slechtstewas.Misschienis
ditteverklarendoordat dezerespondentengemiddeld het
grootste inkomenhebben (alswe stellendat inkomen enareaalgrootte eengrotekorrelatiehebben)enuitdegenoemdeantwoordenbleekdathetgeennagestreefd werdmeestal juist iets
bovenhetnu-mogelijkelag (bijhet latertebesprekenstreefinkomcnbleekdit ook).Derespondentenuitde4-6 ha-klasse
noemdenmindervaak eennieuwhuis enzeervaak duurzame
konsumptiegoederen als eenijskast,trapnaaimachine engasfornuis.Ook ontantgeldwerd zeervaakdoorhengenoemd.Uit
het feitdatdeJavaanse respondentenrelatiefvaak "gezondheid"alsdoelnoemden,geloof ikniet datwemogenkonkluderen datde Javaanseboeren'vakerziek zijndandeHindostaanse.
Dedoelendiealsbedrijfshoofd genoemdwerden,sloten
zeernauwaanbijhetgeen inpar.4.1werdvermeld overhet
zoekennaarpercelen:eenzeerhoge frekwentievoor "meer
percelen".Vooralderespondentenuitde4-6 ha-klassenoemdenditvaak.Inhet oog springendwasderelatiefniet
hogere-frekwentiehiervoor (50%)vanderespondentenuitde
1-2ha-klasse,terwijlverwachtwerd datdezemensenhetmeest
zoudenlatenhorendatzijompercelenverlegenzitten,daar
zijeenzeerkleinareaalbeheren enhoog scorenophouding
t.a.v.delandbouw.Misschienkoncentrerendezerespondenten
zichmeeropbuitenwerk.Defrekwentievoor eentrekkermet
werktuigenwasnoghogerdanvoorpercelen:inalleareaalgrootteklassen 75-80$derrespondenten.Datdeze frekwentie
ookvoorde8-20 ha-klassezohoog is,lijkt enigszins
vreemd,maar istebegrijpenalswedaarbijziendatdeleeftijdderaanwezige,trekkers indezeklassevaakaanzienlijkis.
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Degerichtheid vanderespondentenop "hardwerken"
e.u"geldverdienen",iszeer_groot;80^derrespondenten
vond ditbelangrijker danbiddenresp.hetbelangrijkstein
het leven.Dereligiekomtuitdezevergelijking dusnaar
vorenalseenfaktorvanondergeschikt belang.Dit stemt
overeenmetde indrukkendieikkreegbijdegesprekkenmet
deboeren.Verder isereenzeergrotevoorkeurvoorzelfstandigzijn;allerespondentengavendevoorkeuraaneen
geringer inkomenalszelfstandig boerdanaan een 25^hoger
inkomenalswerknemer.Dit zelfdebleek ookuit devoorkeurvoorberoepen.Ambtenaar;arbeider inhetWageningse
grootlandbouwbedrijf ofopdebakovenplantageswerd door
allerespondentenuitalleareaalgrootteklassen lagergewaardeerd danzelfstandig boerzijn (zietabel17).
Tabel17.Gemiddelderangordevanvoorkeurvoorberoepen
beroep
loonwerken met eigenmachines
boer
padihandelaar
ambtenaar
Wageningen-arbeider
bakoven-arbeider

areaalgrootteklasse inha
1-2 H 1-2J
4
2
1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
.n=15 n=16jn= 9 in=10

De sterkerevoorkeur indeklassenkleinerdan8havoor
boer strooktmet dehogere scorevandezedriegroepenvóór
houdingt.a.v.delandbouw.Weliswaar liggenvijfderzes
genoemdeberoepen indelandbouwsektor,maar erisinde
schaalvoorhouding t.a.v.delandbouw sprakevan "boer
zijn", "boerworden"enz.,waardoorbovenstaande opmerking
gerechtvaardigd wordt.Inderangordevanvoorkeurvoor
beroepen isnietveelverschilteontdekken,behalvedatde
grotereboerenpadihandelaarhogerwaarderendandekleinere
Deredenhiervoor ismisschien datditberoepmeerbinnen
het bereikvandegrotereboeren ligt,daarhiervoorvrij
veel (kontant)geldnodig is.Alleklassenwaarderenhet
werk opdegrootlandbouwbedrijven zeer laag.Alserwerkgelegenheid opflinke schaalbuitendezegrootlandbouwbedrijvenkomt inNickerie,danziethet erslechtuitvoor
dezeplantages.
4.2.7.Buitenwerk engerichtheid opvernieuwingen
Degemiddelde scorevangerichtheid opvernieuwingen
voordeverschillende areaalgrootteklassen van8-20 hatot
1-2 hawasresp.5,8 -5,2 -3,8 -5,4.
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Hierbijvaltalleendegeringematevangerichtheid opvernieuwingenvande4-6ha-klasse op.Dithoewelzegemiddeld
het jongst inleeftijd zijn.Ookhiermoetenweonsweerafvragenofergemeten iswatwewildenmeten.
Deinpar.4.1vermeldepercentagesvanrespondenten
perareaalgrootteklassediebijinventarisatie t.b.v.het
bedrijfsekonomischonderzoekhadden opgegevenbuitenwerkte
verrichten,blekennietgeheeljuisttezijn.Vande8-20haklassehadniet 40$maar 66%derrespondentenbuitenwerk,
daar inenkelegevallenhetverrichtenvanloonwerkmetde
eigentrekkernietwasopgegeven. Indeandereareaalgrootteklassenwas eralleen inde4-6 ha-klassesprakevaneen
kleinverschil indepercentagesdiebuitenwerkverrichtten.
Hetgeldwat inbuitenwerkwerdverdiendwerd inde
meestegevallenbesteed indehuishouding envoordeaanschaf
vanduurzamekonsumptiegoederen.VandeJavaanseboerennoemde
50$ookhetbekostigenvandestudiederkinderenalsbestedingspost.Vanallerespondentennoemde 10%alsbestedingsvormhetuitgevenvoor eigengenoegens.Ditpercentage was
ongeveergelijk overdegrootteklassenverdeeld.Vandegenen
dieloonwerkverrichttenmethun eigentrekkernoemdendrie
respondentenalsbestedingsvormvoorhetgeldhet onderhouden
vanhuntrekkernaastbijdrage inhet huishoudgeld.
Vandeveertienrespondenten dieooitbuitenwerk hadden
verrichtmaar ermeewaren opgehouden,was inviergevallen
degrotereonafhankelijkheidderzelfstandige boerdereden:
liever eigenbaas.Deandereredenhiervoorwarenzeeruiteenlopendvanaard.Slechtstweerespondentenhaddennooit
buitenwerkverricht,beidenuit de8-20 ha-klasse.Hun
argumentwasdatzevoldoendewerk op eigenbedrijfhadden.
Dat slechts4$derrespondentennooit buitenwerkhadverricht illustreert dat dewaarden "hardwerken engeldverdienen"zeerlevend zijn.Zekervandegroteboerenis
niemand genoodzaakt omhetgeldvoorzijnhuishouding elders
tegaanverdienen.Maarbijna iederdoethet,althansprobeerthet.Enditwordtvergemakkelijkt doordat depadikultuur slechts enkele-kerenper jaarveelarbeidvereist.
Het inkomenwat inbuitenwerkverdiend zoumoetenwordenomvolledigmet delandbouwop eigenpercelen opte
houden, lagin90$dergevallenhogerdanhetteverdienen
inkomenopeigenperceelwaarbijmengeheelzouophouden
met buitenwerk.Hetargument voordit verschilwasonveranderlijk datdegenendiegeeneigenpercelenhebbenalle
groenten enrijstmoetenkopen.Dit iszeer juistgezien,
aannemende dathetverschil ingewenst inkomen juistdegezinskonsumptieomvat.Degenoemde inkomenswaren sterkaan
deareaalgrootteklassen gebonden.Degrootsteklassetoonde
degrootsteverschillen indeopgegeven bedragen.Voorheen
washetgemiddeld teverdienen inkomen opeigenpercelen
Sf.8950per jaar;volledig inbuitenwerk zouhetgemiddeld
Sf.II93Oper jaarmoetenzijn.Voorde4-6 ha-klassewaren
dezebedragenSf.4450resp.Sf.4770per jaar,voorde1-2haklassederHindostaanseboerenSf.3500resp.Sf.4400per
jaar envoordeJavaanseboerenSf.3680resp.Sf.4780perjaar.
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Dus eenafnamevanhetgewenste inkomenmetafname inareaalgrootte.Alswe over.een"streefinkomen"zoudenspreken,bedoelenwedaarmee eenbepaald inkomendatderespondenten
steedsinhunachterhoofd hebben,watalhun ekonomischeaktiviteitenleidt enzestopzet zodradat bedragbereiktwordt.
Aldusgezien ishet eenstatischegrootheid.Sehteruitde
bovenvermelde bedragenblijkt duidelijkdathet inkomenwat
gewenstwordt,volledig gebonden isaandesituatiewaarinde
persoonverkeert,endereëlemogelijkheden die ervoorhem.
zijnomopkorte oflangeretermijnzijn inkomengelijkte
makenaanhetgewenste inkomen.'Alsditniet juistzouzijn
zouden erniet zulkeduidelijkeverschillenvoorkomen tussen
degenoemdegewenste inkomensperareaalgrootteklasse.
4.3.KORRSLATIESBINNENDEGBGSV3NS
Allereerst dient duidelijk gesteld tewordendatallegevondenrelaties ofhet ontbrekendaarvan,enallekonklusies,
afhankelijk zijnvande juistheid vandewaardering diegegeven isaandeverschillendeantwoorden.
DegemiddeldenvandescoresperareaalgrootteklasseverlopenindezelfderichtingalsdeareaalgroottevoordeHindostaanseboeren (zietabel18).Hetverband tussenareaalgrootte enbeheer intabel13isnagegaanmetKendall'stau.
Ditbleek eentauvan0,28 opteleveren,waaruitwealleen
kunnenkonkluderen dat ernietveelverband is.Berekening
vandetauvoortabel13minusdeJavaanseboeren leverdeop
tau=0,44.Hieruit kunnenwevaststellen dathypothese 1inzakehetverband areaalgrootte enbedrijfsbeheervoordeHindostaanse boeren inredelijkemategeldig is.Voordegehele
sampledusniet.
Tabel18.Gemiddelde scoresvoorbedrijfsbeheerpergrootteklasse
areaalgrootteklasse inha
gemiddelde score

Nuwevastgesteld hebbendatbeheerdersvangroterearealenbeterebeheerderszijndandievankleinearealendient
tewordennagegaanwelkeanderevariabelendezelfdeveranderingteziengeven inbeheer.Hieruitkanmisschiengekonkludeerdwordenwatdeoorzaak isvandegevondenrelatie.Met
ditdoelzalnuderelatieleeftijd-bedrijfsbeheerworden
nagegaan.Alswetabel19zienkrijgenwedeindruk dater
geenverband istussenleeftijd enbeheer.Dit isnagegaan
met Spearman'srangkorrelatietoetsr .Volgensde-r iser
geen enkelverband tussenleeftijd en5beheersscore fr=0,10).
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<34
<34

leeftijd
35-46

30f°
40$

35-39
40-^4

31#
0
37fo
32fo

10'fo

20%

>45

• 100$= 10

>A1
20$
25$
35$
20$

100$= 16

100$= 20

Bijhetdifferentiërenvanderelatievanleeftijd enscore
naar bedrijfsgrootte invierafzonderlijke2x 2-frekwentietabellen bleek dat ermeer samenhangwas,echterniet
inalleareaalgrootteklassen indezelfde richting.Voorde
8-20 ha-klassewastau0,35 envoordeJavaanse boerenwas
tau0,23;m.a.w. een,zijhet zwakke,positieverelatie
tussenleeftijd enbeheersscorevoordezeklassen.Voorde
4-6 ha-klassewastc,u-0,27 envoor1-2 haHwastau0.
Erisdus eenzwakkepositieverelatie tussenleeftijd en
beheer indegrote enkleineklasse derHindostaanseboeren.
Waarmeegezegd isdatdetweedehypothese overderelatie
leeftijd-beheervoordeanderetwee areaalgrootteklassen
verworpen is.Het isdusniet zodathogeleeftijd engoed
bedrijfsbeheersamengaan,maarhet isooknietwaardatde
kwaliteit vanhet beheer'afneemtmethet stijgenvande
leeftijd.Eris ergens eenoptimumleeftijdaantewijzen
voor beheer,maar
het isniet duidelijk of juistdeleeftijd dit veroorzaakt
ofdathet eengevolg isvanandere
invloeden.
Hetgemiddeld genoten onderwijs per areaalgrootteklasse
isvan8-20 hanaar 1-2 haJ: 5,3 -3,5-4,5 -4,0 jaar
lager onderwijs (zieookfiguur 2). Intabel 20zijngenoten onderwijs enscorevoor beheeropgenomen.
Tabel 20.Prekwentietabelvanscorevoorbeheervoorverschillend aantal jarenlageronderwijs
score
0-1
<34
35-40

1

2-3
2

3

2

41-44

2

4

>45

1

3
11

7

4-5
'5
6
2

3'

16

6-7
6

12

5
0

15
12

5
16

11

Kendall'stauvoor tabel20=-0,13,waaruit zeerduidelijkblijkt dat ergeen enkelverband istussengenotenonderwijs enbeheer.Eendifferentiëringvandeonderzochterelatie
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naarleeftijd leverde evenminduidelijke verbanden op.Hiermee ishet duidelijk dat.hypothese drie overonderwijs enbeheerverworpenis.
Tabel 21.Frekwentietabelvoorhouding t.a.v. onderwijsen
scorevoorbeheer

scorebeheer
<34
35-40
41-44
>45

houdingt.a. v.onderwijs
6
7-8
<5
5
6
2
2
15

4
2
5
4
15

3
7
5
5
20

12
15
12
11
50

Devierdehypothese betreft derelatie
tussenbeheeren
houding t.a.v. onderwijs.Omditna tegaan
zijnbeidevariabeienopgenomenineenfrekwentietabel (tabel
21). Dewaarde
=0,18.
tau=0,10.
Netalsenkeleandere
vantauvoor deze tabelwas
waardenvoortau,isookdeze
inhetvoorgaande berekende
s tochwelvanbetekenisalswe
waardeniet erghoog,maari
taunooit zohoog zijnalsvoor
bedenkendat dewaardenvan
P -Q f
bijvoorbeeld gamma
die ookvooreentabeldieerals
P +Q
volgt uitziet
mmm
oom
oom
dewaarde één bereikt.Erzijnberekeningenuitgevoerdvoorde
bepalingvandekorrelatie tussenindikator enindex,waarbij
gammaeenwaardevan0,98 bereikte,dochtauslechts0,27.
Waarmeemaargezegd wilzijndatookaanlagerewaardenvan
tautochwelenige betekenisLanwordentoegekend.
Nadatgeblekenisdaterenigekorrelatie bestaat tussen
houding t.a.v. onderwijs enbedrijfsbeheer,ishet eenvoorde
handliggende vraag oferookeenverband istussengenoten
onderwijs enhouding t.a.v. onderwijs.Hetlijkt nl. zeeraannemelijk datdoorhetvolgenvanmeer onderwijsdoadhesiehiermee èfgroterbfkleinerwordt.Als twee personenregelmatig
met elkaarinkontaktkomenzaldeaanvankelijk formele en
neutrale relatie overgaanineenmeerinformele,althans zullenermeerpersoonlijke gevoelensgaanmeespeleninderelatie.Deze emotionele ladingkanuiteraard zowelpositiefals
negatiefzijn.Dit zelfdeveronderstelde ikaanwezig tezijn
bijhotkontakt tussenleerling enonderwijzer,delaatsteals
vertegenwoordigervan "hetonderwijs".Omditnategaanis
weereenfrekwentietabel opgezetvoorgevolgd onderwijs enhouding t.a.v. onderwijs.Erisintabel 22geenklasse opgenomen
voorïjéó"rdanlageronderwijs.Ditwasnietnodig daargeen
enkelerespondentmeerdanlageronderwijsheeftgevolgd.
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Tabel22.Frekwentiesvanscoresophoudingt.a.v.onderwijs
engevolgdaantaljarenlageronderwijs
houdingonderwijs
<5
6
7-8

jarenlageronderwijs
0-1
2-3
4-5
2
3
5
2
3
4
5
7
3
11
16
7

6-7
5
5
6
16

Voortabel22istau=0,03>watdusdanigkleinisdatwegerustkunnenzeggendatelkerelatieontbreekttussenhouding
t.a.v.onderwijsenhetaantaljarengevolgd (lager)onderwijs.
Afhankelijkvandepersoonlijkeervaringenmetonderwijsendeeigenpsychischestruktuurwaarmeedezeervaringen
moetenwordenverwerkt,zaleenpersoonpositieveofnegatieve
gevoelensgaankoesterenvooronderwijs.Hetlijktmehier
nietdemeestgeschikte,plaatsomdekansopadhesiemetonderwijsaftewegentegendekansopaversie.Maarwelishet
waarschijnlijkdatdehuidigeplaatselijkesituatiedehouding
t.a.v.onderwijspositiefzalbeïnvloeden.Nieuwepadi-arealen
ontbreken,watdenoodzaakdoetontstaanwegtetrekkenuit
delandbouw.Omdaarbuitenmetniettezwareinspanningeneen
redelijkinkomenteverwerven,isstudiehetbelangrijkste
middel.Ditzoukunnenverklarenwaaromdescoresophouding
t.a.v.onderwijszohoogzijn.Inpar.4.2.5werdalsandere
verklaringsmogelijkheid aangegevendatdeschaalnietdeugt.
G-eenvanbeideverklaringenisnaderonderzocht.
Levijfdehypothesebetreftderelatiehoudingt.a.v.
landbouwenscorevoorbedrijfsbeheer.Intabel23zijnde
frekwentiesvermeld.Berekeningvantauvoordezetabelleverde
eenwaardevan0,23op,watwijstopeenpositieverelatie,
zijhetgeensterke.
Tabel23.Prekwentiesvanhoudingt.a.v.landbouwperklasse
vanscoresvoorbedrijfsbeheer
houdinglandbouw
scorebeheer
>.5
0-4
2
16
<39
9
?
>40
9
16
25
25
50
25
Delaatste"derhypothesenbetrefthetgebruikvaninformatiebronnen.Eenmaatvoorhetgebruikvaninformatiebronnen
ishettotaalvancommunicatieveennon-communicatievebronnenvoorallevijfinformatiekategorieën.Derelatieisnaderonderzochtperareaalgrootteklasse,daarSpearman'srangkorrelatiecoëfficiëntisgebruikt,watergomvangrijken

15
14
21
50
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tijdrovendwordt indiende^gehelesteekproefwordtgenomen.
Spearman'sr wordtva.a.kgebruiktvoorkleine steekproeven,
envereist ook slechts eenordinaalmeetniveaudervariabelen.Erbestaantwee formulesvoorr ,waarvandemoeilijkegebruiktmoetwordenvoorrangorSenwaarin "ties"
(gelijkewaarden)voorkomen.Komendienietvoordanmagde
eenvoudigervormgebruiktworden.VolgensSPITZ (1968)geeft
hetgebruik vande eenvoudigervormnauwelijksafwijkingen
alsdezetiesvoorkomen.Daarom isde eenvoudigevormgebruikt.Tervergelijking isookKendall'stauberekend.
Beidewaarden staannaast elkaar intabel24voordeverschillendegrootteklassen.
Tabel24.Spearman'srs enKendall'stauvoorbedrijfsbeheer
engebruikvan informatiebronnen

areaalgj r o o t t e k l a s s e
- 8" - 20 ha
4 - 6 ha
1 - 2 ha H
1 - 2 ha J

Spearman's r
•^
r s = -0,74
r s = 0,12
r s = 0,25
r g = -0,18

s

K e n d a l l ' s tau
t = -0,70
t = 0,08
t = 0,25
t = -0,50

Deberekeningen latenziendatdelaatstehypothese in
haaralgemeenheid verworpen is,maardatzezwak positief
geldtvoordeHindostaanse boerenvande1-2 ha-klasseen
sterkverworpenwordtvoorde (Hindostaanse)boerenvande
8-20 ha-klasse envoorde Janvaanseboeren.Waarmeedeindrukdiewe inpar.4.2.4 kregendatgrotereboerenwatvaker informatiebronnengebruikendandeandereklassen,niet
geheelovereenstemt,"-/aarschijnlijkisditveroorzaaktdoordat inde enevergelijking gesprokenwordt overdegrootteklassenalsgeheel,terwijlbijdevergelijkingvan'gebruik
derinformatiebronnen derespondentenafzonderlijk per
grootteklassewordenvergeleken.Vast staat inelkgevaldat
degrotereboerenwatvakervaninformatiebronnengebruik
makenwanneerzealsgroepv/ordenbeschouwd,maartevensdat
binnendezegroepderelatiefmindergoedebeheerdershet
vaakst vaninformatiebronnengebruikmaken.Dit is.nietnadergeïnterpreteerd.

5. KPNKLUSIEENENKELEOPMERKINGEN
Dekonklusieuitdit onderzoek zoukunnen zijn,dater
enige samenhang istussenbeterbedrijfsbeheer en
a.hetbeherenvangroterebedrijven,
b.afstammenvan eenvaderdie eveneens eengroterbedrijf
beheerde,
c.hethebbenvan eengroteraantal (afhankelijke)gezins'leden,
d. korter zelfstandig boerzijn,
e. hetgevolgdhebbenvanmeer jarenlageronderwijs,
f. mindervaakgebruikmakenvaninformatiebronnen,
g. eenminderpositievehoudingt.a.v.delandbouwhebben.
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DeoorzakenVandewaargenomenverschillen inkwaliteit
vanbedrijfsbeheer zijnniet duidelijkuitdeverfgekomen.
Weliswaar isgeduid opachtergrondvariabelen alsafkomst
vangroterebedrijven,maarhet isnietwaarschijnlijkdat
vorenstaand lijstjeuitputtend devariabelen opsomt diegoed
bedrijfsbeheer verklaren.Zelfsishetniet waarschijnlijk
dataldezevariabelenook onderling hetzelfdeverband
hebbenals elkafzonderlijk metbedrijfsbeheer.Dit iste
onderzoekenmet eenkorrelatiematrix,wat echterniet is
geprobeerd.Eenvanderedenenwaarom ditniet isgedaanis
dat deaantallen dermatekleinzijn,dathetbetrouwbaarheidsintervalvandewaarnemingen ook ergkleinwordt.Dit
zelfdebezwaarkanookaangevoerdwordenvooralleberekeningenvankorrelatiestussendevariabelen,zoalsdat in
par.4.3 isgebeurd.Ondanksditbezwaar ishettochverantwoordommetdenodigevoorzichtigheid aantenemendatde
konclusiesuit dithoofdstukjegeldenvoordegehele "raastersample",daarbijna eenderdederboeren isgeïnterviewd.
Generalisatie tot degehelepopulatievanongeveer 2800bedrijfshoofdeninNickerie isbeslistnietverantwoord.Er
zijn slechts enkeletendensengesignaleerd binnende "mastersample"van162boeren.
Degekozenwijzevanbeoordeling vanbedrijfsbeheer is
misschien teverbeterendoornietalleendetechnischekennisteonderzoeken,maarooknategaanofdezekennisaltijd
enopde juistetijdstippen toegepastwordt.Danwordtbeheermedebeoordeeld aandehandvantekontroleren feiten,
wat eenzeerbetrouwbaaruitgangspunt isvoorbeoordelingen.
Hetgevenvanredenenvoorkeuzenuitalternatieven diein
hetverledenzijngedaan,isniet altijd evenbetrouwbaar
daarderespondentendit onmiddellijk alsantwoord moetenreproduceren,watniet eenvoudig is.Endit isdestelastiger
bijmensendiezichnietgemakkelijk uiten ineengesprek.
Hetnagaanvandeverbandentussenkwaliteitvanbedrijfsbeheer enhoudingen ismoeilijker endubieuzergebleken
doordenoodzaak eenschaaltemaken omdezehoudingente
meten.Vooralbijdehoudingt.a.v.onderwijskreeg ikde
indrukdatnietgemetenwerdwat ikwildemeten.Deze indruk
werdvooralgevestigd doordezeerscheve frekwentieverdelingvandescores.Dekonclusies omtrent houdingen enhun
verbandenmetkwaliteit vanbedrijfsbeheer dienendanook
met denodigereservestewordenbekeken.
Eenbedenkingtegenhetnagaanvanhoudingen omverschillen inkwaliteit vanbedrijfsbeheerteverklaren,is
dathetgeenverklaard moetworden slechtsnaar eenlager
niveauverschovenwordt,maarniet inessentiewordtverklaard.Houdingenzijn eenresultaat vanaanleg enmilieufaktoren.Demilieufaktoreninhetvrijgeïsoleerde en
homogeneNickeriezijnvoordeHindostaanselandbouwbevolkingtot opvrijgrotehoogtegelijk.VoordeJavaanse
boerendito.Dusvoor eenverklaring vanattitudesmoeten
weteruggaannaardeaanleg,depersoonlijkheidskenmerken.
.Alleenhierdoorzalerduidelijkheid kunnenkomenomtrent
deoorzakenvandebovengenoemdeverschillen.
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Enkele sociologische aspectenvande_bevolkingsri,}otcultuurinNickerie
(vragenlijstvoorteleggenaanboeren)

Naamboer:
Adresboer:
Vragenlijst
1.Sindswanneerbentu zelfstandigboer?

19..

2.Hoegrootwashetbedrijfvanuwvader
toenuvooruzelfbegon?

. . . ha

3.Heeftudelaatste 5jaargeprobeerdneer
land tekrijgendanunuheeft?

ja/nee

y

4.Probeertununogactiefland intehuren
ofbijtekopen?

INDIENNEE
5.v/atisderedendatunietmeernaar
percelenuitkijkt?

ja/nee
a.luktniet
b. tevredenzo
c.andere reden

Keuzep_lantm_ethode_-_gewasintensiteit-oogstmethode_
Plantmethode
6.Watzijnderedenendatubentbegonnen
metinzaai?

7.'Vatzijnderedenendatuoverplant?

a.gemakkelijker ensnelle]
b.tekortaanarbeid
c.goedkoper
d.opbrengsthoger
e.2gewassen
f.anderereden
a.grotere zekerheid
b.genoeg gezinsarbeid
c.perceelnietgeschikt
voorinzaai
d.opbrengsthoger
e.minderkontante kosten
f.weetnietgenoegvaninzaai,wachtlieveraf
g.andere reden

- AUOogstmethode
3.V/atzijnderedenendatusikkelt?

9.Wat zijnderedenendatubentgaan
combinen?

a.perceel teklein
b.niet goed ontsloten
c.benutting gezinsarbeid
d.gebruikbevolkingsras
e.veelbreuk enverlies
maaidorser
f.droogproblemen/-kosten
vochtigepadi
g.andere reden
a.gemakkelijker
b. sneller,minderslechtweer-risico
c.arbeid tekort
d.ingezaaid
e.goedkoper
f.twee gewassen
g.andere reden

Gewasintensiteit
10.Wanneer zaaideuvoorheteerst2ecrop,in? 19••
11.V/atv/asderedenomtebeginnenmet
2eerop?

a.benutting gezinsarbeid
enmachines
b.meerinkomengewenst
e.anderereden

12.Waaromhadunieteerdereen2eerop?

a.burendedenhetookni
b.geenwater
e.geenuitrustingalspo
trekker
d.hadvee
e.deed lieverbuitenwerK
f.perceelnietgeschikt
g.anderereden

13. INDIENNIET100%2eCROP,waaromniet?

a.geentijd
b.geentoereikendeuitrV
ting
c.percelennietallemaal
geschikt
d.braakrotatie
e.hebvee
f.anderereden

-4114-,INDIESTOTNUTOEGHÜN2eCROP,
waaromniet?

ORGANISATIE
15.Waaromheeftueentrekkergekocht?

16.Wanneerdachtuuwtrekkertevervangen?

a.altijd beschikbaar (met
loonwerker slechteervaringen)
b.vooreigenperceelen
tevensvoorloonwerk
c.bedrijfsgroottemaakte
hetnoodzakelijk
d.andere reden
over

. jaar

17. waaromdachtuhem juistdantevervangen?
18.Waaromheeftugééntrekkergekocht?

a.perceel teklein
b.loonwerk gemakkelijker
c.geenbelangstelling
voorloonwerk
d.geengeld,enkan/wil
ookgeenkrediet
e.weetnietsvanmachines
f.anderereden

19.Kuntumijvoorrekenenwaaromhetvooruvoordeliger isomwel/
nieteentrekker tehebben (=werkdus zelfdoen,ofdooranderen
telatendoen)?

20.Kuntumijvoorrekenenwaaromuuwpadiopslaat (ineigen)padischuur,ofdeoogstdirectverkoopt?

- 4221.Heeftu"berekendoppapierofuithethoofdwatdefinanciële
voor- ennadelenzijnvan '
~
papier
a.overgangvan1naar2crops

hoofd

niet

b.vanbevolkingsrasnaaredelras
22.Heeftuvorig jaarbijhetoverplanten
respectievelijk inzaaienvanuwhoofdgewasja/nee
vantevorenberekendvóórwelkedatum*u
•wildeoogsten,endaarnaaruwinzaai/
overplantdatum gericht?
vraag23opblz.5«
24- 'ïatisbeter?

a.droogploegen
b.natploegen
c.nietploegen

25.Hoelangmoetzaaipadi voorgekiemd
worden?

. ..uuronderwater
. ..uurbovenwater

26.Hoeveeldagennainzaaimoetmorena
wordenbestreden?

. ..dagen

27.Hoeveeldagennaoverplantenmoet
morenawordenbestreden?

. ..dagen

28. daarommagingezaaidepadieerderwordenbestredendanovergeplante?

29.Metwelkmiddeleninwelkeconsentratie moetbestredenworden
middel
consentratie
a.morena
b.djoesa
c.pindaja
30.Hoevaak enwanneermoet edelrasbemestworden
dagennainzaai
Iex
2ex
3ex
31.Wat zijndevoordelenvangrotere bedrijven?
a
b
c

kg/ha

doel

- 43•—J »

"Vóórdatubeslistoverietswiltuernatuurlijkwelv;atvanafv/eten.
Ikgaunu een.aantalmogelijkhedenvoorlegdenwaaruituinformatie
zoukunnenkrijgenoverbepaalde onderwerpen,dieuookopgenoemd
zullenworden.
Haaktuvoorinformatie overde5.,volgendegroepengebruikvanéén
ofmeervandegenoemde categorieën?
prijzen,markt- mest— medicijn
vooruitzich- ras- opslagten prijs ma- sen methoden
chines,loonnieuwe
hoogte,intemachines
resthoogte

land-,districts
en dorpsbest.
andere groepen
die invloed
hebben op je
boerderij, zoals religieuze en politieke

individuen waarmee je te maken hebt bij
beslissen voor
boerderij:buren,familie,
dealers,gehuurde arbeiders

1.mensen van belangengroep

j

2.LVV

!
1

i

3.chauffeurs en transporteurs

1
1

4»buren
•

l

5.oudere broers
—

6.jongere broers

!

i

i

i

7.vader
8.dealers,handelaars +
opkopers
9clandbouwdernonstraties
+ landb.vergaderinger

i
— 1

,

1

iO.schoolleraar
J-l.reklamefolders

j

12„kranten
1

I3.radio

|

•'•4.politieke figuren
IS.ervaringen in verleden(op grootlandb.
_ beclrijf)
lo.proberen op eigen
bedrijf
M .ervaringen van ande~_ ren bekijken
|
*•".redeneren van informatie waarvan u wéét
dat ze vfâdr is
-^•boekhouding eigen
ervaringen

j

-4432.ï?atdoetuoradepadi-opbr-en^stvanuwbedrijf tevergroten?
a.......
b
c
Houding; landbouw
3 3 . ••aarom b e n t u b o e r geworden?

a.geenkeus
b.wildehetgraag
c.andere reden

34.Als ergenoeglandwasvooraluwzoons,
zouudanwillendataluwzoonslandv~,„-,~-~„^^rrrr?—
bouwerwerden;

a.ja,graag
, ,
,
, ..
o.depends,weetniet,geen
i.
l
'°
antwoord
c.nee,lieverniet
Bentuheteensofoneensmetdevolgende uitspraken?
35«Alsikopnieuwkonbeginnen,dan zouik
géénboermeerworden
+/36.Mensendiegéénboer zijnhebbenhet
beterdanmensendiewelboerzijn
+/37.Sristegenwoordignietveelmeertever-,
dienenindelandbouw.Jekuntbetereen
anderberoepkiezen

+/-

Houdingonderwijs
38.Vindtudathetbeterisuw zoonboer
telatenwordendanhemtelaten
studeren?

ja/nee

39.Vindtuhetnietgoedom jehuis teverbeterenals jekinddannietkanstuderen
omdat jedangeengeldhebt?

+/-

40.Vindtudathetbeterisnueenautote
kopen,daneenpaarjaartemoetenwachtenomde studievanuwkind tekunnen
41.Vindtuboerendiealhunkinderennaar
demulo enAMS sturenverstandig ofniet?

verstandig/niet verstandig

42.Vindtuboerenmetmeer schoolopleiding
mindergoedeboerendandeboerenmet
minder schoolopleiding?

betere/slechtere

43.Vindtstuderengeldentijdverkwisten?

ja/nee

ja/nee

44.Kentudenaamvanhethoofddermulo
inKickerie?
45.Hoeveel jaarduurtdemulo-opleiding?

jaar

- 45 4-6. Tiou u vj.1 l1 m ©priAjHinon do d i n g e n d i o u v o o r u z e l f en uv; g e z i n

zou w i l l e n b e r e i k e n ? Jfot, mocon zowel b e p a a l d e dingen z i j n , a l s
een b e p a a l d e t o e s t a n d .
1

2.
3.

5.
6.

47.Vindtugeldverdienen

a.hetbelangrijkstewater
isinhetleven
b.niethetbelangrijkste

48.Aanwie geeftudevoorkeur?

a.iemanddief.10.000,heeftverdiend,waarvan
dehelft (dusf.5.000,-)
nietheienaal eerlijk
b. iemanddief.3.000,-heeft
verdiend doorhardte
werken

49.Vindtuhardwerkenbelangrijker dan
biddenonreligieuzeplichtenvervullen? ja/nee
50.Vindtudathetbeterisomf.8,-per
dagteverdienendoorbijeenbaas
tewerken,danf.6,-perdagteverdieneneneigenbaas tezijn?
51.AlsurenteloosvandeVCBeenlanglopende leningkrijgtvanf.10.000,vooruwbedrijf,wat zouudaardan
meegaandoen?

ja/nee
1.
2.
7,

4.

5.
6.

J>2.Wat zouukunnendoenomuwgezinzo
tevredenmogelijk temaken?

1.

0

0

•

•

0

•

3.

0

•

•

4.

«

«

•

5. .

•

•

•

6. .

©

•

o

»

«

-'4ÜINDIENNEE
66. Veelboerendoenbuitemvcrk.Wat is
nu
dat
ugeen
bui.-lenwork
, de
. reden
,nooit
•.°
-,D t
,vj-o
doet,
en
ook
gedaan
hebt?
'

a.lieveroigenbaas
,
„ „ O J ^ ^ J , ,,„,^v
•i
o»voldoende
werk eninknnrn.
„^ ^.^„
opperc.
c.wildewelmaarkonniet
krijgen
d.anderereden

67.Kuntuaangevenaanwelkevandevolgendeberoepenudevoorkeur
geeft?Ikzalutelkens 3beroepenopnoemen,endangeeftuaan,
welkeuhetplezierigste vindt,welkedaarnaenz.
a.loonwerkermeteigenmachines/boer/padihandelaar
b.ambtenaar/PBP/ bacovenpolder
c.ambtenaar/boer/padihandelaar
d.loonwerker/PBP /bacovenpolder
e.padihandelaar/ambtenaar/PBP
f.bacovenpolder/boer/padihandelaar

