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SOCIALE CONTACTEN EN ECONOMISCH GEDRAG OP
HET VERANDEREND PLATTELAND
Drs. M.A.J. VAN D E S A N D T
Landbouw-Economisch Instituut, afdelingSlreekonderzoek, 's-Gravenhage

Zoals deervaring leert en door onderzoek wordt bevestigd, worden deboerenin
hun bedrijfsvoering inmeerdere ofmindere mate beïnvloed door decontacten die zij
inhundirecte omgeving,dusinhunbuurt, dorp enstreek,metandere boeren onderhouden. Dergelijke contacten ontstaan vrijwel overal waar mensen dieveel gemeenschappelijk hebben- b.v.eengelijksoortig beroepuitoefenen - dicht bijelkaarwonen
in eenminof meer afgesloten ruimtelijk geheel. Voor deboeren komt daar nog bij,
dat hunwerk zichvooreenbelangrijk deelindeopenbaarheid afspeelt. Veelvanhetgeenophetbedrijf gebeurtwordtdoordebuurt-endorpsgenoten waargenomen,waardoor tussenhenallerlei socialeeneconomische bindingen ontstaan.

GROEPSCONTACTEN EN UITWISSELING VAN INFORMATIES

Degroepscontacten inbuurt endorp zijn vangrote betekenis voor deverspreiding
van nieuwe landbouwmethoden onder de boeren. Uit verscheidene onderzoekingen
isimmers gebleken datdeboer zijn bedrijfsinformaties voor eenzeer belangrijk deel
vanandere boeren ontvangt.Weliswaarzijnertegenwoordigtalvan andere kanalen landbouwbladen, radio, voorlichtingsdienst -, waarlangs deboer voor heteerst over
een nieuwe landbouwmethode hoort, maar het zijn gewoonlijk nogsteeds delokale
contacten tussen de boeren diede sterkste invloed hebben op zijn uiteindelijke beslissing omdiemethode opzijn bedrijf tegaan toepassen.
Onderzoekingen hebben ook uitgewezen dat deze overdracht van informatie het
snelst plaatsvindt tussen leden van dezelfde informele groep, dus tussen vrienden,
familieleden en buren. Ditwilechter niet zeggen, dat elke willekeurige boer indie
groepen in dezelfde mate als informatiebron fungeert. In de meeste gevallen treft
menbepaaldeboerenaan,metwieméérinformatieve contactenworden onderhouden
dan metandere boeren. Hetschijnt datinmeer vooruitstrevende dorpen menzijninformaties vooral zoekt bijboeren dienogvooruitstrevender zijn dandeandere boeren;inmeertraditioneledorpendaarentegen zullendeinditopzichtinvloedrijke boeren gewoonlijk nagenoeg even weinig vooruitstrevend zijn alsde rest. Menzoudit
verschijnsel alsvolgt kunnen verklaren: ineenvooruitstrevende samenleving worden
andereboerenominformatiegevraagdomdatzemeervooruitstrevendzijndanderest;
hun vooruitstrevendheid geeft hun sociaal aanzien en sociale invloed. In eentraditionele samenleving echter verleent vooruitstrevendheid geen aanzien; hier hebben
boeren invloed diealsbehoeders vandelokaletradities veeleerdevernieuwing tegenhouden.
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GROEPSNORMEN EN ECONOMISCHGEDRAG

Behalve via de uitwisseling van.informaties blijken de sociale contacten ook meer
rechtstreeks hetgedragvandeboerentebeïnvloeden. Deintensievebetrekkingentussen de boeren en de voortdurende waarneming en controle van eikaars gedrag doen
in de buurt of het dorp geleidelijk allerlei normen ontstaan, die voor alle boeren
verbindendzijnenaanhenvoorschrijvenhoezijzichhebbentegedragen.Zulkegroepsnormenbeïnvloedenhetdoenenlatenvandeboerenineenzelfderichtingengevenhet
dus een zekere uniformiteit. Zo isin sommige dorpen het tijdstip van het melken of
vanhet binnenhalen vanhet hooienhetkorenduidelijk door eengroepsnorm gebonden:wiegeaccepteerdwilzijn, moet opeenvastgesteld tijdstip beginnen.
Somsookwordtvanbepaaldeboereninhetdorpeenbijzonder gedragverwacht.In
eenbetrekkelijk gesloten samenlevingkan hetnogvoorkomendatinhetbeginvande
oogst het heledorp of ten minste een hele buurt met maaien wacht tot een bepaalde
boer ermee begint;zodra hij begonnen is,volgenterstond deanderen. Dergelijke bijzonderegedragsverwachtingen zijn gewoonlijk aandesocialestatusvandebetrokken
boeren verbonden. Soms wordt b.v. alleen van de grotereboeren verwacht dat zij
het eerst nieuwe landbouwmethoden op hun bedrijf toepassen, dat zij bestuursfuncties in het verenigingsleven op zich nemen of dat zij hun zoons naar de landbouwschool sturen.
De sociale normen in buurt of dorp kunnen echter ook op het totale economische
denken en handelen van de boeren een stempel drukken. Hier ligt de verklaring van
hetgezegde,datereigenlijkgeenachterlijkeboeren,maaralleenachterlijkedorpenzijn.
ZobleekineenAmerikaansonderzoekdatdegroteverschillen in vooruitstrevendheid
tussen een aantal dorpen geen verband hielden met verschillen in allerlei sociaaleconomische factoren tussen deboerenindezedorpen, zoalshetgevolgde onderwijs,
het contact met de voorlichtingsdienst of de sociaal-economische status. De onderzoekers concludeerden ten slotte, dat de mate van vooruitstrevendheid van de boeren ten minste voor een belangrijk deel afhankelijk is van de groepsnormen in het
dorp waarin zij wonen. In sommige dorpen zullen de groepsnormen het aanvaarden
van allerlei landbouwkundige vernieuwingen door de individuele boeren stimuleren,
in andere dorpenjuist vertragen.
Voor ons land heeft HOFSTEE er op gewezen, dat in iedere streek in meerdere of
mindere mate een bepaalde wijze van bedrijfsvoering, een „bedrijfsstijl" bestaat, die
door alle boeren als juist wordt beschouwd. Deze bedrijfsstijl wordt in hoofdzaak
bepaald door deheersende groepin de boerensamenleving, dusmeestal door degrotere boeren, maar wordt als gevolg van zijn normatief karakter ook door de andere
boeren nagevolgd. Afhankelijk vandeaard vandebedrijfsstijl zalhijindeenestreek
de toepassing van moderne landbouwmethoden bevorderen, in deanderejuist tegenwerken.
DE INVLOEDVAN HETISOLEMENT

Waardoor ontstaan nudezeverschilleningroepsnormen,dieindeenesamenleving
zoveelgunstigerblijken tezijnvoorlandbouwkundigevernieuwingendanindeandere?
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In deeerste plaats kanworden gewezen opdebetekenis vande verkeersgeografische
liggingvandebetrokken samenleving.Hoemeerdedorps-ofstreeksamenlevingruimtelijk geïsoleerd isenhoeverder zijverwijderd ligt vangrote stedelijke centra, des te
sterker ontwikkelen zich daar normen en waarderingen die weerstand bieden aan
veranderingen inhettraditionele gedrag. Hoegunstiger daarentegen de verkeersontsluitingenhoevakerdemensenmetnieuwedenkbeelden enopvattingen inaanraking
komen, deste eerder zullen zetot het inzicht komen dat naast huneigen normsysteemookandere mogelijkheden bestaan endestesneller zijn zebereid nieuweideeën
over tenemen.
Met het ruimtelijk isolement gaat dus gewoonlijk een sociaal isolement samen,
maar sociale isolatie kanookoptreden insamenlevingen dieruimtelijk goed ontsloten zijn. Zijisdangewoonlijk hetgevolgvanverschillen incultureel ofreligieusopzicht tussen de betrokken samenleving enhaar omgeving, waarmee danookweinig
contacten worden onderhouden. Ookhier versterkt sociale isolatie binnen deeigen
groep desociale controle, dieconserverend werkt ophettraditionele gedrag.
DE INVLOED VANDESOCIALESTRUCTUUR

In samenhangmethetvoorgaande moet vervolgens worden gewezenopdeinvloed
van de sociale structuur vanhet dorp. Bijverschillende onderzoekingen isgebleken
dat incultureel, religieus ofsociaal opzicht heterogeen samengestelde dorpen gemakkelijker toegankelijk zijn voor landbouwkundige vernieuwingen dandorpen met een
homogene bevolkingssamenstelling. In homogene dorpen immers werken uniforme
groepsnormen eneensterke socialecontrole doorgaans alseenhechte barrière tegen
veranderingen. Zijn daar echter bepaalde vernieuwingen eenmaal door enkele boeren
aanvaard, danzullenzijzichmeestal ooksneller binnendegehelelokale samenleving
verspreiden danindorpen waardeboerenbevolking inminofmeerscherp afgegrensde groepen uiteenvalt. Scherpe scheidingen tussen agrarische groepen - b.v.tussen
grote enkleine boeren oftussen enkele grote boerenfamilies - blokkeren gewoonlijk
de overdracht vanvernieuwingen ineendorp.Zij kunnen echter ookgunstigeeconomische gevolgen hebben, nl. wanneer zich tussen de groepen een verhouding van
rivaliteit ontwikkelt, dusdeenegroepdeanderetracht voorbij testreven.
Niet alleen destructuur vandeboerenbevolking ishier vanbetekenis, maar evenzeerdievandegeheledorpsbevolking. Ditaspectwordt zelfsintoenemendematevan
belangalsgevolgvandehuidige economischeensocialeveranderingen ophetplatteland. Door industrievestiging enpendelen verliezen immers steeds meer dorpenhun
zuiver agrarisch karakter envertonen zijeentoeneming vanniet-agrarische groepen.
UiteenCBS-publikatieblijkt datinhetgeheleland hetpercentage plattelandsgemeenten mettenminste 40%agrarische beroepsbevolking tussen 1947en 1956isgedaald
van 56tot35.Indiezelfde periode steeghetpercentageplattelandsgemeenten meteen
overwegendniet-agrarischeberoepsstructuur van33tot54.
GEVOLGEN VAN DEVERANDERINGEN IN DESOCIALESTRUCTUUR

De toenemende omvang van een niet-agrarische bevolkingsgroep in vele dorpen
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gaat gewoonlijk gepaard met een afnemende invloed van de boeren in de lokale samenleving, met een daling van hun maatschappelijk aanzien en met een achteruitgang van hun sociale instituties en organisaties. De leidende functies in degemeente,
de kerken en de verenigingen worden voor een groter of kleiner deel door niet-agrariërs overgenomen. Aangezien deze niet-agrariërs veelal van elders afkomstig zijn,
dan wel autochtone dorpsbewoners zijn die door het pendelen in aanraking komen
met het stedelijke milieu en met andere normen, opvattingen engewoonten, brengen
zij in het dorp allerlei moderne invloeden. Zij beïnvloeden ook de gedachtenwereld
van de boeren, die hun levens- en arbeidswijze en hun levensstandaard met die van
de niet-agrariërs en de stadbewoners gaan vergelijken. Deze ontwikkeling kan bij de
boeren aanleiding geven tot gevoelens van onbehagen en ontevredenheid. In eenenkel geval ziet men zelfs dat zij zich eigener beweging steeds meer uit het openbare
dorpsleven terugtrekken en tot een sociaal geïsoleerde groep worden.
Welkegevolgen deveranderingen indesociale structuur van het dorp hebben voor
het economisch gedrag van de boer, isnog onvoldoende onderzocht. Het schijnt wel
datinsommigedorpen deboerenonder invloedvandestedelijk-industrièle elementen
hun zelfbewustzijn verliezen en tot passiviteit vervallen. Vaker echter lijken zij zich
in hun bedrijfsvoering enook in hun gehelelevenswijze geleidelijk aan de veranderde
situatie aan te passen. Een belangrijke factor hierbij is ongetwijfeld dat het ontstaan
van een groter aantal groepen in het dorp de sociale controle doet afnemen. De traditionele,het gehele dorp omvattende groepsnormen verliezen aan betekenis. Binnen
de agrarische groep blijft de werking van sociale normen zich tot op zekere hoogte
wel doen gelden, maar zij ondergaan geleidelijk ook de invloed van de moderne opvattingen dievan buitenafin hetdorp zijn gebracht enzullendan hetaanvaarden van
vernieuwingen door de boeren eerder versnellen dan tegenhouden.
Alsgevolgvandeveranderingen indeberoeps-ensocialestructuur van dedorpen,
van de verkeersontsluiting en ten slotte ook van de moderne communicatiemiddelen
neemt in vele plattelandsgebieden de beïnvloedende kracht van de lokale groepscontacten geleidelijk af, al blijft hun werking overal in meerdere of mindere mate merkbaar. Tegelijkertijd komen de boeren voor de vorming van hun economisch gedrag
steedsmeerindeinvloedssfeer vandewijdere omgeving.
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